
Q U I C K  G U I D E
W E B E D I T I O N



ระบบชว่ยน�ำทำงขณะจอด*

ระบบชว่ยรักษำชอ่งทำงเดนิรถ*

ฟังก์ชัน่ Start/Stop*

ระบบป้องกนัคนเดนิถนน*

02 ระบบช่วยเหลือคนขับในรถของท่าน

03 สภาพแวดล้อมในการขับข่ีของท่าน

กญุแจรีโมทคอนโทรล

ระบบลอ็คแบบไมใ่ช้กญุแจ*

กำรสตำร์ตและดบัเคร่ืองยนต์

เบรกจอด

ท่ีปัดน�ำ้ฝน

01 การสตาร์ตและการขับข่ี

กำรปรับท่ีนัง่

กำรปรับพวงมำลยั

ตวัควบคมุระบบสภำพอำกำศ

ตวัควบคมุไฟหน้ำ

แผงหน้ำปัดแบบรวม

ระบบข้อมลูบนัเทิง

โทรศพัท์*

อินเตอร์เน็ต*

อปุกรณ์เคร่ืองเสียงภำยนอก

ปุ่ มท่ีคอนโซลกลำง

กำรตัง้คำ่ในระบบเมนู

ศนูย์บริกำร/กำรจองเวลำเข้ำรับบริกำร*

ECO*

กำรเตมิน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ

กำรดแูลรักษำรถ

ท่ีเก็บของ

ชอ่งเสียบ AUX/USB* และปลัก๊ไฟ 12 โวลต์

04 ฟังก์ชันการท�างานในรถของท่าน

05 เคล็ดลับ

ยินดีต้อนรับสูร่ถวอลโวค่นัใหมข่องทำ่น!
โฟลเดอร์นีจ้ะมีตวัเลือกของฟังก์ชัน่ตำ่งๆ ท่ีใช้บอ่ยท่ีสดุในรถของทำ่น คูมื่อส�ำหรับเจ้ำของรถและคูมื่ออ่ืนๆ จะมีค�ำแนะน�ำด้ำน
ควำมปลอดภยัและค�ำเตือน, ข้อมลูส�ำคญั และข้อควำมหมำยเหตทุัง้หมด

สญัลกัษณ์ตอ่ไปนีห้มำยควำมวำ่:

มีกำรแสดงชิน้สว่นตำ่งๆ ในรูปแสดงภำพรวม

ค�ำแนะน�ำแบบทีละขัน้ตอน

กำรอำ่นคูมื่อส�ำหรับเจ้ำของรถเป็นสิง่ส�ำคญัมำก

ค�ำเตือน, ข้อมลูส�ำคญั และข้อควำมหมำยเหตท่ีุจ�ำเป็นต้องอำ่นจะรวมอยูใ่นหน้ำสดุท้ำย

ออปชัน่ตำ่งๆ จะมีเคร่ืองหมำยดอกจนั (*) ก�ำกบัอยู่

คูมื่อส�ำหรับเจ้ำของรถมีอยูใ่นรูปแบบของสิง่พิมพ์และแบบดจิิตอลในหน้ำจอของรถ, บนเวบ็ และในรูปแบบแอพฯ ส�ำหรับ
อปุกรณ์แบบพกพำ แอพฯ ส�ำหรับอปุกรณ์แบบพกพำจะมีคูมื่อส�ำหรับเจ้ำของรถทัง้ฉบบั รวมถงึภำพยนตร์เก่ียวกบัค�ำแนะน�ำ
ตำ่งๆ และเส้นทำงกำรค้นหำหลำยเส้นทำงพร้อมข้อควำมและรูปภำพ แอพฯ ส�ำหรับอปุกรณ์แบบพกพำสำมำรถดำวน์โหลดลง
ในอปุกรณ์แบบพกพำได้จำก App Store หรือ Google play

นอกจำกนัน้ โปรดเรียนรู้เพ่ิมเตมิเก่ียวกบัรถของทำ่นท่ี www.volvocars.com



กุญแจรีโมทคอนโทรลท�างานอย่างไร 01

 ปลดลอ็คประตแูละประตทู้ำย แล้วปิดใช้งำนสญัญำณเตือน 
กำรท�ำงำนนีส้ำมำรถตัง้คำ่ได้ใน MY CAR

 ลอ็กประตแูละประตทู้ำย และเปิดสญัญำณเตือน

 ไฟสอ่งสวำ่งน�ำทำงเข้ำรถ

 ปลดลอ็คและปิดระบบสญัญำณเตือนส�ำหรับประตทู้ำย
เทำ่นัน้

 ข้อมลู*

 ระบบฉกุเฉิน

กญุแจรีโมทคอนโทรลสำมำรถบนัทกึกำรตัง้คำ่ตำ่งๆ รวมถงึ
กระจกมองข้ำงและท่ีนัง่คนขบัแบบปรับด้วยไฟฟ้ำ* ได้ -  
ดคููมื่อส�ำหรับเจ้ำของรถ

ระบบล็อคแบบไม่ใช้กุญแจ* ท�างานอย่างไร

ทำ่นสำมำรถเก็บกญุแจรีโมทคอนโทรลไว้ในกระเป๋ำเสือ้ของทำ่น
ตลอดเวลำได้

ลอ็คและเปิดระบบสัญญาณเตอืน

 – แตะท่ีสว่นท้ำยของมือจบัประตภูำยนอกรถ หรือกดเบำๆ ท่ีปุ่ ม
ยำงท่ีมีขนำดเลก็กวำ่ (เทียบระหวำ่งสองปุ่ ม) บนประตทู้ำย

ปลดลอ็คและหยุดการท�างานสัญญาณเตอืน

 – จบัมือจบัประตแูละเปิดประตตูำมปกต ิหรือกดเบำๆ ท่ีปุ่ มยำง
ท่ีมีขนำดใหญ่กวำ่ (เทียบระหวำ่งสองปุ่ ม) บนประตทู้ำย
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วธีิการสตาร์ทหรือดบัเคร่ืองยนต์ 01

การสตาร์ทเคร่ืองยนต์
 เสียบกญุแจรีโมทคอนโทรลเข้ำไปในสวิตช์กญุแจ (ยกเว้นรถ

ท่ีมีระบบกำรขบัข่ีแบบไมใ่ช้กญุแจ*)

 เหยียบแป้นคลตัช์หรือแป้นเบรก

 กดปุ่ ม START/STOP ENGINE เป็นเวลำสัน้ๆ

การดบัเคร่ืองยนต์
 กดปุ่ ม START/STOP ENGINE เป็นเวลำสัน้ๆ

 ดงึกญุแจรีโมทคอนโทรลออกจำกสวิตช์กญุแจ



วิธีการใช้เบรกจอดรถ 01

การใช้งาน

 – กดตวัควบคมุ PUSH LOCK/PULL RELEASE – สญัลกัษณ์จะ
เร่ิมกะพริบ เม่ือตดิสวำ่งค้ำงไว้ หมำยควำมวำ่ได้ท�ำกำรใส่
เบรกจอดรถแล้ว

การปลด

 เหยียบแป้นเบรก

 ดงึตวัควบคมุ PUSH LOCK/PULL RELEASE

การปลดอัตโนมัต ิ

 – ขบัรถ (ส�ำหรับรถท่ีใช้กระปกุเกียร์อตัโนมตั ิจะต้องคำดเข็มขดั
นิรภยั)

วธีิการส่ังงานที่ปัดน�า้ฝนกระจกหน้า และเซน็เซอร์
ตรวจจบัปริมาณน�า้ฝน*

เลื่อนคนัควบคมุลงด้ำนลำ่งเพ่ือเร่ิมกำรท�ำงำนของท่ีปัดน�ำ้ฝน
กระจกหน้ำ และเลื่อนขึน้ด้ำนบนเพ่ือสัง่กำรปัดครัง้เดียว

 เปิด/ปิดเซน็เซอร์ตรวจจบัน�ำ้ฝน

 ควบคมุควำมไวของเซน็เซอร์หรือกำรหนว่งเป็นจงัหวะ

 ท่ีปัดน�ำ้ฝน, กระจกประตหูลงั - เป็นจงัหวะ/ควำมเร็วปกติ

01

02

PAP จะตรวจสอบเพ่ือหำชอ่งจอดรถท่ีวำ่ง และบงัคบัรถเข้ำไปใน
ชอ่งจอดรถนัน้ หน้ำท่ีของทำ่นก็คือกำรเลือกเกียร์, ควบคมุ
ควำมเร็ว และเบรก/หยดุรถ

 สัง่งำน PAP ด้วยกำรกดปุ่ มหนึง่ครัง้ ห้ำมขบัข่ีด้วยควำมเร็ว
สงูกวำ่ 30 กม./ชม.

 ปฏิบตัติำมค�ำแนะน�ำท่ีแสดงขึน้ในแผงหน้ำปัดแบบรวม

 เตรียมพร้อมส�ำหรับกำรหยดุรถเม่ือภำพกรำฟิกและข้อควำม
แจ้งให้ท�ำกำรหยดุรถ

วธีิการใช้ระบบช่วยน�าทางขณะจอด PAP*

ในกำรยกใบปัดน�ำ้ฝนขึน้ ใบปัดน�ำ้ฝนจะต้องอยูใ่นต�ำแหนง่
ส�ำหรับกำรบริกำร - ดคููมื่อส�ำหรับเจ้ำของรถ



หน้าที่ของระบบช่วยรักษาช่องทางเดนิรถ LKA* คือ
อะไร

ถ้ำรถก�ำลงัจะเคลื่อนท่ีผำ่นเส้นด้ำนข้ำงของชอ่งทำงเดนิรถ LKA 
จะควบคมุรถให้เคลื่อนท่ีกลบัเข้ำไปในชอ่งทำงเดนิรถ โดยกำรจำ่ย
แรงหมนุเลก็น้อยไปยงัพวงมำลยั ถ้ำรถเคลื่อนท่ีผำ่นเส้นด้ำนข้ำง
ของชอ่งทำงเดนิรถ LKA จะเตือนทำ่นโดยพวงมำลยัจะสัน่เป็น
จงัหวะ

 – สัง่งำน LKA ด้วยกำรกดปุ่ มหนึง่ครัง้

02

กำรเข้ำใจกำรท�ำงำนของฟังก์ชัน่นีเ้ป็นสิง่ท่ีส�ำคญั 
อยำ่งมำก - ดคููมื่อส�ำหรับเจ้ำของรถ

รถคนันีมี้ระบบเตือนกำรชนพร้อมเบรกอตัโนมตั ิและระบบตรวจ
จบันกัป่ันจกัรยำนและคนเดนิถนน ซึง่จะท�ำกำรเตือน ท�ำกำรเบรก 
และ/หรือท�ำกำรหยดุรถเม่ือตรวจพบวำ่มีควำมเสี่ยงตอ่กำรชน
รถยนต์คนัอ่ืน นกัป่ันจกัรยำน และคนเดนิถนน

ฟังก์ชัน่นีเ้ป็นเพียงแคก่ำรให้ควำมชว่ยเหลือเทำ่นัน้ และอำจไม่
สำมำรถท�ำงำนได้ในบำงสถำนกำรณ์ เชน่ ระบบจะไมส่ำมำรถ
มองเหน็คนขบัจกัรยำนจำกด้ำนข้ำง และไมส่ำมำรถมองเหน็คน
เดนิถนนท่ีมีควำมสงูน้อยกวำ่ 80 ซม. หรือบคุคลท่ีถกูบงัอยูบ่ำง
สว่นได้

ระบบป้องกันคนเดนิถนนท�างานอย่างไร* 02

วธีิการใช้ฟังก์ช่ัน Start/Stop* 02

ชุดเกียร์ธรรมดา

ดบัเคร่ืองยนต์: ปลดคลตัช์ เลื่อนคนัเกียร์ไปท่ีต�ำแหนง่เกียร์วำ่ง 
และปลอ่ยแป้นคลตัช์

สตำร์ตเคร่ืองยนต์: เหยียบแป้นคลตัช์

ชุดเกียร์อัตโนมัติ

ดบัเคร่ืองยนต์: หยดุรถโดยกำรเหยียบแป้นเบรก และเหยียบแป้น
เบรกค้ำงไว้

สตำร์ทเคร่ืองยนต์: ปลอ่ยเบรกเท้ำ

ปุ่ มท่ีมีไฟสวำ่งแสดงวำ่เปิดใช้กำรท�ำงำนดงักลำ่วอยู่



วธีิการปรับพวงมาลัย

 ปลดตวัลอ็ก

 ปรับพวงมำลยัไปด้ำนหน้ำ/ด้ำนหลงั และขึน้/ลง

 สัง่งำนตวัลอ็ค

03

วธีิการปรับที่น่ัง

 ยก/ลดระดบัสว่นด้ำนหน้ำของเบำะรองนัง่

 ยก/ลดระดบัท่ีนัง่

 เลื่อนท่ีนัง่ไปข้ำงหน้ำ/ไปข้ำงหลงั

 เอียงพนกัพิงหลงั

 กำรปรับสว่นรองรับบริเวณบัน้เอว*

 กำรบนัทกึกำรตัง้คำ่ส�ำหรับท่ีนัง่แบบปรับด้วยระบบไฟฟ้ำ*

 ปุ่ มหนว่ยควำมจ�ำส�ำหรับท่ีนัง่แบบปรับด้วยระบบไฟฟ้ำ*

บนัทกึการตัง้ค่า:
กดปุ่ มส�ำหรับกำรบนัทกึกำรตัง้คำ่ค้ำงไว้พร้อมกบักดปุ่ มหนว่ย
ควำมจ�ำปุ่ มใดปุ่ มหนึง่ในเวลำเดียวกนั กดปุ่ มค้ำงไว้จนกวำ่จะ
ได้ยินเสียงสญัญำณ และมีข้อควำมแสดงขึน้ในแผงหน้ำปัดแบบ
รวม กำรด�ำเนินกำรนีเ้ป็นกำรบนัทกึต�ำแหนง่ของท่ีนัง่ รวมถงึ
ต�ำแหนง่ของกระจกมองข้ำงด้วย ต�ำแหนง่ของสว่นรองรับบริเวณ
บัน้เอวจะไมถ่กูบนัทกึไว้

03

นอกจำกนัน้ ยงัสำมำรถบนัทกึต�ำแหนง่ของกระจกมองข้ำง 
และกำรตัง้คำ่หนว่ยควำมจ�ำ (ยกเว้นส�ำหรับสว่นรองรับ
บริเวณบัน้เอว) ส�ำหรับท่ีนัง่แบบปรับด้วยระบบไฟฟ้ำไว้ใน
กญุแจรีโมทคอนโทรล* ได้อีกด้วย– ดคููมื่อส�ำหรับเจ้ำของรถ



วธีิการควบคุมอุณหภมูิ 04

 หมนุเพ่ือปรับอณุหภมิูทำงด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำของห้อง
โดยสำร หน้ำจอจะแสดงอณุหภมิูท่ีเลือกไว้

 กด AUTO ส�ำหรับกำรควบคมุอตัโนมตัขิองทิศทำงลมและ
ฟังก์ชัน่กำรท�ำงำนอ่ืนๆ หน้ำจอจะแสดง AUTO CLIMATE

โหมดอัตโนมัตขิองระบบควบคุมไฟหน้าท�างาน
อย่างไร

04

วธีิการไล่ฝ้าบนกระจกหน้า 04

 กดเพ่ือสัง่งำนกำรท�ำควำมร้อนกระจกหน้ำด้วยไฟฟ้ำ* - 
สญัลกัษณ์ (1) ในหน้ำจอจะตดิสวำ่งขึน้

 กำรกดอีกครัง้จะเป็นกำรสัง่งำนกำรไหลของอำกำศคำ่สงูสดุ
ไปยงักระจกหน้ำและกระจกประต ู- สญัลกัษณ์ (1) และ (2) 
จะตดิสวำ่งขึน้

 กำรกดอีกครัง้จะเป็นกำรปิดกำรท�ำงำนของฟังก์ชัน่ทัง้สอง - 
ไมมี่สญัลกัษณ์ใดๆ ตดิสวำ่งขึน้

ไมมี่กำรท�ำควำมร้อนแบบไฟฟ้ำ: กดเพ่ือสัง่งำน/ยกเลกิกำรจำ่ย
อำกำศ

โหมด AUTO จะมีออปชัน่ตอ่ไปนี ้

• ไฟส�ำหรับกำรขบัข่ีจะสลบักำรท�ำงำนระหวำ่งไฟขณะขบัข่ีใน
เวลำกลำงวนักบัไฟต�่ำโดยอตัโนมตัิ

• สำมำรถสัง่งำนไฟสงูได้เม่ือเปิดไฟต�่ำไว้

• ไฟสงูแบบแอค็ทีฟ (AHB)* ซึง่จะปรับหร่ีไฟและเปิดใช้งำนไฟสงู
โดยอตัโนมตั ิหรือสำมำรถท�ำกำรปรับรูปแบบล�ำแสงของไฟสงู
ตำมสภำพกำรจรำจรได้

• เปิดใช้งำนกำรตรวจจบัอโุมงค์* ไว้



04วธีิการเปล่ียนรูปแบบของการแสดงผลของรถยนต์*

ธีมนีจ้ะถกูบนัทกึไว้ในกญุแจรีโมทคอนโทรล* - ดคููมื่อ
ส�ำหรับเจ้ำของรถ

เม่ือใช้แผงหน้ำปัดแบบรวมแบบดจิิตอล* ทำ่นสำมำรถเลือกธีม
ตำ่งๆ ได้ เชน่ Performance หรือ Eco

เม่ือต้องกำรเปลี่ยนธีม:
 กดปุ่ ม OK ท่ีก้ำนสวิตช์ด้ำนซ้ำยหลงัสตำร์ทเคร่ืองยนต์

 หมนุปุ่ มหมนุท่ีคนัสวิตช์เพ่ือเลือกตวัเลือกเมน ูThemes (ธีม) 
แล้วกด OK

 หมนุปุ่ มหมนุเพ่ือเลือกธีมใดธีมหนึง่ และกด OK เพ่ือยืนยนั

คอมพวิเตอร์ค�านวณการเดนิทางท�างานอย่างไร

 OK จะเปิดเมนขูองคอมพิวเตอร์กำรเดนิทำง, สัง่งำนตวัเลือก
ท่ีเลือกไว้ และปิดข้อควำม

 ปุ่ มหมนุจะเลื่อนระหวำ่งตวัเลือกตำ่งๆ ของคอมพิวเตอร์กำร
เดนิทำง

 RESET รีเซต็ข้อมลูในขัน้ตอนของคอมพิวเตอร์กำรเดนิทำงท่ี
เลือกไว้ และย้อนกลบัภำยในโครงสร้ำงเมนู

04

วธีิการรีเซต็มาตรวัดระยะทาง 04

 หมนุปุ่ มหมนุท่ีคนัสวิตช์ด้ำนซ้ำยเพ่ือแสดงมำตรวดัระยะทำง 
T1 หรือ T2

 กดปุ่ ม RESET ค้ำงไว้ เพ่ือรีเซต็มำตรวดัระยะทำงท่ีแสดงขึน้



วธีิการไปยังส่วนต่างๆ ในระบบข้อมูลบนัเทงิ 04

 กด RADIO, MEDIA, MY CAR, NAV*, TEL*  หรือ  * เพ่ือ
เลือกแหลง่ข้อมลูหลกั มมุมองปกตสิ�ำหรับแหลง่ข้อมลูท่ีใช้
งำนลำ่สดุจะแสดงขึน้ในต�ำแหนง่นี ้

 กด OK/MENU หรือปุ่ มหมนุ* ท่ีพวงมำลยั เพ่ือเข้ำใช้งำนเมนู
หลกัของแหลง่ข้อมลูท่ีเลือก

 หมนุ TUNE หรือปุ่ มหมนุเพ่ือไปยงัสว่นตำ่งๆ ในเมนู

 กด OK/MENU หรือปุ่ มหมนุท่ีพวงมำลยัเพ่ือท�ำกำรเลือกใน
เมนู

กด EXIT เป็นเวลำสัน้ๆ เพ่ือย้อนกลบัภำยในระบบเมน,ู 
ยกเลกิกำรท�ำงำน หรือลบอกัขระท่ีป้อน

กด EXIT ค้ำงไว้เพ่ือกลบัไปยงัมมุมองปกต ิหรือจำกมมุมอง
ปกตไิปยงัมมุมองแหลง่ข้อมลูหลกั

เคล็ดลับ:

ในกำรเปลี่ยนจำกมมุมองปกตไิปยงัเมนทูำงลดั ให้กดปุ่ มแหลง่
ข้อมลูหลกัหนึง่ครัง้ กดซ�ำ้อีกครัง้เพ่ือเปลี่ยนกลบัไปยงัมมุมองปกติ

วธีิการเปิดและปิดระบบข้อมูลบนัเทงิ

 กำรกดเป็นเวลำสัน้ๆ หนึง่ครัง้ เป็นกำรเปิดใช้งำนระบบ

 กำรกดค้ำงไว้ (จนกระทัง่หน้ำจอปิดท�ำงำน) จะเป็นกำรปิด
ใช้งำน

เม่ือต้องกำรปิดเสียง: กดเป็นเวลำสัน้ๆ กำรกดซ�ำ้ครัง้ถดัไปจะ
เป็นกำรเปิดเสียงอีกครัง้

04

โปรดพงึระลกึไว้เสมอวำ่ ระบบ Sensus ทัง้ระบบ (รวมถงึระบบ
น�ำทำง* และฟังก์ชัน่โทรศพัท์*) จะเปิด/ปิดพร้อมกนั

ส�ำหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบักำรใช้งำนระบบ - ดคููมื่อ
ส�ำหรับเจ้ำของรถ



04

 ในมมุมองปกติส�ำหรับแหลง่ข้อมลูโทรศพัท์ ให้กด 
OK/MENU

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

 สัง่งำน Bluetooth® ในโทรศพัท์มือถือ ค้นหำและเช่ือมตอ่รถ
เข้ำกบัโทรศพัท์

 ปฏิบตัติำมค�ำแนะน�ำในโทรศพัท์และหน้ำจอ

โทรศพัท์ถกูเช่ือมตอ่แล้ว และสำมำรถควบคมุกำรท�ำงำนได้
จำกรถ

วธีิการเช่ือมต่อโทรศัพท์ Bluetooth® *

วธีิการเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ต* 04

Volvo ID* ให้บริการใดแก่ฉันบ้าง 04

ส�ำหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบั Volvo ID - ดคููมื่อส�ำหรับ
เจ้ำของรถ

Volvo ID คือ ID สว่นตวัของทำ่นท่ีลงทะเบียนไว้กบัรถ ซึง่ท�ำให้
ทำ่นสำมำรถเข้ำใช้งำนบริกำรตำ่งๆ เชน่ เวบ็ My Volvo และท�ำให้
สำมำรถสง่ท่ีอยูจ่ำกบริกำรแผนท่ีบนอินเตอร์เน็ตไปยงัรถยนต์
โดยตรงได้

ลงทะเบียนหรือจดักำร Volvo ID ของทำ่นดงัตอ่ไปนี:้
 กดปุ่ มเช่ือมตอ่ 

 เลือก Apps > Settings และปฏิบตัิตำมค�ำแนะน�ำบนหน้ำจอ

ถ้ำกำรลงทะเบียนโทรศพัท์ไมเ่ป็นผลส�ำเร็จ - ดคููมื่อส�ำหรับ
เจ้ำของรถ

ส�ำหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบักำรเช่ือมตอ่ - ดคููมื่อส�ำหรับ
เจ้ำของรถ

 เช่ือมตอ่โทรศพัท์มือถือเข้ำกบัรถ (ด ู"วิธีกำรเช่ือมตอ่โทรศพัท์ 
Bluetooth® ") แล้วสัง่งำนกำรใช้กำรเช่ือมตอ่ข้อมลูร่วมกนั 
ในโทรศพัท์

 ในมมุมองปกตสิ�ำหรับแหลง่ข้อมลู MY CAR ให้กด 
OK/MENU, เลือก Settings (การตัง้คา่) > Internet settings 
(กำรตัง้คำ่อินเตอร์เน็ต) > Connect via (เช่ือมตอ่ผา่น) เลือก
ตวัเลือกใดตวัเลือกหนึง่ระหวำ่ง Car modem (โมเดม็ของ
รถ), Wi-Fi หรือ Bluetooth

จำกนีไ้ป รถจะเช่ือมตอ่เข้ำกบักำรเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ตท่ี
เลือกไว้โดยอตัโนมตัิ



04เม่ือรถเช่ือมต่อกับอนิเตอร์เน็ต* แล้ว จะสามารถใช้
แอพฯ ได้อย่างไร

เม่ือรถเช่ือมตอ่กบัอินเตอร์เน็ต ทำ่นสำมำรถใช้งำนแอพฯ ส�ำหรับ
บริกำรเพลง, วิทยผุำ่นเวบ็, บริกำรน�ำทำง และบรำวเซอร์เวบ็แบบ
พืน้ฐำนได้

 กดปุ่ มเช่ือมตอ่ 

 เลือก Apps และกด OK/MENU เพ่ือแสดงโปรแกรมประยกุต์
ท่ีมีอยู่

 เลือกแอพฯ และยืนยนัด้วย OK/MENU

แอพบำงแอพจ�ำเป็นต้องลอ็กอินเข้ำสูร่ะบบโดยใช้บญัชีผู้ใช้จำก 
ผู้ให้บริกำรแอพแยกตำ่งหำก ใช้บญัชีผู้ใช้ท่ีมีอยูห่รือลงทะเบียนอีก
ครัง้ ปฏิบตัติำมค�ำแนะน�ำบนหน้ำจอ

วธีิการโทรออก* 04

 ในมมุมองปกติส�ำหรับแหลง่ข้อมลูโทรศพัท์ ให้ป้อนหมำยเลข
ท่ีต้องกำร หรือหมนุปุ่ มหมนุท่ีพวงมำลยัลงด้ำนลำ่งเพ่ือเข้ำไป
ท่ีสมดุโทรศพัท์ หรือหมนุปุ่ มหมนุขึน้ด้ำนบนเพ่ือเข้ำไปท่ี
บนัทกึประวตักิำรโทร

 กดปุ่ มหมนุเพ่ือโทรออก

ยกเลกิกำรโทรโดยกำรกด EXIT

วธีิการรับสาย*

 – กดปุ่ มหมนุเพ่ือรับสำยเรียกเข้ำ

ปฏิเสธสำย/ยกเลกิกำรโทรโดยกำรกด EXIT

04

ส�ำหรับวิธีกำรโทรออกโดยใช้โทรศพัท์วิธีอ่ืนๆ – ดคููมื่อ
ส�ำหรับเจ้ำของรถ

ส�ำหรับวิธีกำรรับสำยโทรศพัท์วิธีอ่ืนๆ – ดคููมื่อส�ำหรับ
เจ้ำของรถ



วธีิการเช่ือมต่ออุปกรณ์เคร่ืองเสียงภายนอก 04

 เช่ือมตอ่อปุกรณ์ภำยนอกเข้ำกบัชอ่งอินพตุ AUX หรือ
ชอ่งเสียบ USB* ในชอ่งเก็บของท่ีคอนโซลกลำง

 ในมมุมองปกติส�ำหรับแหลง่ข้อมลูสื่อ ให้กด MEDIA ใน
คอนโซลกลำง

 หมนุ TUNE ไปท่ีแหลง่ข้อมลูเสียงท่ีต้องกำร แล้วกด 
OK/MENU

วธีิการตัง้จุดหมายปลายทางของ GPS*

 กด NAV เพ่ือเร่ิมใช้งำนระบบน�ำทำง ซึง่จะแสดงแผนท่ีขึน้

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

 ป้อนเกณฑ์กำรค้นหำโดยใช้ปุ่ มหมนุ หรือแผงแป้นตวัเลขท่ี
คอนโซลกลำง

 จำกนัน้เลือก Set single destination (ตัง้จดุหมำยปลำยทำง
จดุเดียว) หรือ Add as waypoint (เพ่ิมเป็นจดุผำ่น) แล้วกด 
OK/MENU

ส�ำหรับข้อมลูเพ่ิมเตมิและควำมแตกตำ่งของแตล่ะตลำดในสว่นท่ี
เก่ียวข้องกบัระบบน�ำทำง* - ดเูอกสำรเพ่ิมเตมิแยกตำ่งหำก

04

การตัง้ค่าใดบ้างที่สามารถท�าได้ในระบบเมนู

MY CAR จะมีฟังก์ชัน่กำรท�ำงำนตำ่งๆ ของรถ เชน่ กำรตัง้นำฬิกำ 
กระจกมองข้ำง ใช้ส�ำหรับกำรท�ำงำนเหลำ่นี ้โปรดดใูนหวัข้อ "วิธี
กำรไปยงัสว่นตำ่งๆ ในระบบข้อมลูบนัเทิง" ก่อนหน้ำนี ้

04

ส�ำหรับกำรเช่ือมตอ่อปุกรณ์ภำยนอกอ่ืนๆ - ดคููมื่อส�ำหรับ
เจ้ำของรถ



04วธีิการตัง้นาฬิกา

 ในมมุมองปกตสิ�ำหรับแหลง่ข้อมลู MY CAR ให้กด 
OK/MENU

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

 หมนุ TUNE ไปท่ี  Automatic time  (เวลำโดยอตัโนมตั)ิ และ
กด OK/MENU เพ่ือสัง่งำนกำรตัง้คำ่เวลำโดยอตัโนมตัิ

ต้องแนใ่จวำ่ ทำ่นได้เลือกต�ำแหนง่ปัจจบุนัแล้ว เพ่ือให้สำมำรถตัง้
เวลำในรถได้อยำ่งถกูต้อง

04วธีิการโทรไปยังศูนย์บริการหรือจองเวลาเข้ารับ
บริการ*

 – ในมมุมองปกตสิ�ำหรับแหลง่ข้อมลู MY CAR ให้กด OK/MENU 
แล้วเลือก Service and repair (กำรบริกำรและกำรซอ่ม)

ภำยใน Service and repair (กำรบริกำรและกำรซอ่ม) จะเป็น
ข้อมลูเก่ียวกบัศนูย์บริกำรท่ีทำ่นเลือก ซึง่ทำ่นได้ลงทะเบียนไว้ใน
เวบ็พอร์ทลั My Volvo ใน My workshop (ศนูย์บริกำรของฉนั) จะ
มีตวัเลือกส�ำหรับกำรโทรและสง่ค�ำขอจองเวลำเข้ำรับบริกำรไปยงั
ศนูย์บริกำร (มีอยูใ่นเวบ็ My Volvo ด้วยเชน่กนั) นอกจำกนี ้ยงัมี
ตวัเลือกส�ำหรับกำรอพัเดตข้อมลูของศนูย์บริกำร และกำรตัง้ศนูย์
บริกำรให้เป็นจดุหมำยปลำยทำงอีกด้วย

มีในบำงตลำดเทำ่นัน้

04ECO* มีหน้าที่ท�าอะไร

เม่ือกด ECO จะเป็นกำรสัง่งำนโปรแกรมกำรขบัข่ีท่ีประหยดัน�ำ้มนั
เชือ้เพลงิได้ดีท่ีสดุ โดยจะมีกำรด�ำเนินกำรตำ่งๆ รวมถงึกำร
เปลี่ยนแปลงตอ่ไปนีด้้วย:

• Start/Stop – สำมำรถดบัเคร่ืองยนต์โดยอตัโนมตัก่ิอนท่ีรถจะ
หยดุสนิทได้

• Eco Coast – ไมมี่กำรเบรกโดยเคร่ืองยนต์ และรถจะว่ิงด้วย
ควำมเฉ่ือย

• กำรยกเลกิกำรท�ำงำนหรือกำรลดระดบักำรท�ำงำนของ 
ฟังก์ชัน่กำรควบคมุสภำพอำกำศบำงอยำ่ง



วธีิการเตมิน�า้มันเชือ้เพลิง 05

 – กดปุ่ มท่ีแผงควบคมุไฟสอ่งสวำ่งเพ่ือเปิดฝำปิดท่ีเตมิน�ำ้มนัเชือ้
เพลงิ - ฝำปิดจะเปิดออกเม่ือปลอ่ยปุ่ ม

ลกูศรท่ีสญัลกัษณ์ในแผงหน้ำปัดแบบรวมจะแสดงถงึฝำถงัน�ำ้มนั
เชือ้เพลงิวำ่อยูท่ี่ด้ำนใดของรถยนต์

วธีิการล้างรถอย่างถูกต้อง

กำรล้ำงด้วยมือเสี่ยงตอ่กำรท�ำให้สีรถเสียหำยน้อยกวำ่เคร่ืองล้ำง
รถอตัโนมตั ินอกจำกนี ้งำนสียงัมีควำมไวมำกกวำ่เดมิเม่ือยงัใหม่
อยู ่ด้วยเหตนีุ ้จงึแนะน�ำให้ทำ่นล้ำงรถด้วยมือในระหวำ่งเดือน
แรกๆ

ใช้น�ำ้สะอำดและฟองน�ำ้ โปรดจ�ำไว้วำ่ สิง่สกปรกและก้อนกรวด
สำมำรถท�ำให้เกิดรอยขีดขว่นบนสีรถ

05

วธีิการท�าความสะอาดวัสดุหุ้มที่เป็นหนัง* 05

วสัดหุุ้มท่ีเป็นหนงัจ�ำเป็นต้องได้รับกำรดแูลเป็นพิเศษเพ่ือให้คง
ควำมสวยงำมเหมือนใหมอ่ยูเ่สมอ ด้วยเหตนีุ ้วสัดหุุ้มท่ีเป็นหนงั
ควรได้รับกำรเคลือบด้วยชดุ Volvo Leather Care ปีละ 1-4 ครัง้ 
ชดุ Volvo Leather Care มีให้บริกำรท่ีตวัแทนจ�ำหนำ่ยวอลโว่



มีที่เกบ็ของอยู่ที่ต�าแหน่งใดบ้าง

บำงสว่นของท่ีเก็บของภำยในรถจะแสดงไว้ในท่ีนี ้

คูมื่อส�ำหรับเจ้ำของรถจะแสดงต�ำแหนง่ของท่ีเก็บของ
เพ่ิมเตมิ

05

ช่องเสียบ AUX/USB* และปล๊ักไฟ 12 โวลต์อยู่ที่
ต�าแหน่งใด

05

เพ่ือให้สำมำรถใช้งำนปลัก๊ไฟ 12 โวลต์ในห้องโดยสำรได้ กญุแจ
รีโมทคอนโทรลจะต้องอยูใ่นต�ำแหนง่ I 
ปลัก๊ไฟ 12 โวลต์* ในห้องเก็บสมัภำระจะพร้อมท�ำงำนอยูต่ลอดเวลำ



เรียนรู้เพ่ิมเตมิเก่ียวกบัรถของทำ่นท่ี www.volvocars.com
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ระบบล็อคแบบไม่ใช้กุญแจ* ท�างานอย่างไร
กำรสวมถงุมืออำจท�ำให้ฟังก์ชัน่กำรท�ำงำนโดยไมใ่ช้กญุแจท่ีมือจบัประตไูมส่ำมำรถท�ำงำนได้ สนำมแมเ่หลก็ไฟฟ้ำและแผงกัน้
อำจรบกวนกำรท�ำงำนของฟังก์ชัน่กำรท�ำงำนแบบไมใ่ช้กญุแจได้ ห้ำมวำง/เก็บกญุแจรีโมทคอนโทรลไว้ใกล้กบัโทรศพัท์มือถือหรือ
วตัถท่ีุเป็นโลหะ

วธีิการสตาร์ทหรือดบัเคร่ืองยนต์
หลงักำรสตำร์ตเยน็ ควำมเร็วเดนิเบำจะสงูไมว่ำ่อณุหภมิูภำยนอกจะเป็นเทำ่ใด น่ีเป็นสว่นหนึง่ของระบบลดมลพิษในไอเสียท่ีมี
ประสทิธิภำพของวอลโว ่ในระหวำ่งกำรสตำร์ตขณะเคร่ืองเยน็ เคร่ืองยนต์ดีเซลบำงรุ่นจะมีกำรหนว่งเวลำกำรสตำร์ตเน่ืองจำก
กำรอุน่เคร่ืองยนต์

วธีิการใช้ระบบช่วยน�าทางขณะจอด PAP*
PAP อำจไมส่ำมำรถท�ำงำนได้ในบำงสถำนกำรณ์ ระบบนีไ้ด้รับกำรออกแบบให้เป็นระบบชว่ยเทำ่นัน้ คนขบัจะเป็นผู้ ท่ีมีหน้ำท่ีรับ
ผิดชอบในกำรขบัข่ีรถยนต์อยำ่งปลอดภยัเสมอ รวมถงึกำรสงัเกตสภำวะแวดล้อม และผู้ใช้รถใช้ถนนรำยอ่ืนๆ ท่ีเคลื่อนท่ีเข้ำมำหำ 
หรือเคลื่อนท่ีผำ่นในขณะท�ำกำรจอด

หน้าที่ของระบบช่วยรักษาช่องทางเดนิรถ LKA* คืออะไร
LKA เป็นเคร่ืองมือชว่ยส�ำหรับคนขบั และอำจไมส่ำมำรถท�ำงำนได้ในสถำนกำรณ์ขบัข่ีบำงสถำนกำรณ์ รวมถงึกำรจรำจร, สภำพ
อำกำศ และสภำพถนนบำงอยำ่ง คนขบัมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรขบัข่ีอยำ่งปลอดภยั ตลอดจนปฏิบตัติำมกฎหมำยและกฎจรำจร
ท่ีบงัคบัใช้อยูเ่สมอ

ระบบป้องกันคนเดนิถนนท�างานอย่างไร*
ฟังก์ชัน่นีอ้ำจไมส่ำมำรถตรวจจบัคนเดนิถนนได้ในบำงสถำนกำรณ์ และจะมองไมเ่หน็วตัถบุำงอยำ่ง เชน่ คนเดนิถนนท่ีอยูใ่นท่ี
มืด, ผู้คนท่ีสวมเสือ้ผ้ำซึง่ปิดบงัโครงร่ำงของร่ำงกำย หรือคนเดนิถนนท่ีมีควำมสงูต�่ำกวำ่ 80 ซม. เป็นต้น ฟังก์ชัน่นีอ้ำจไมส่ำมำรถ
ตรวจจบันกัป่ันจกัรยำนในทกุสถำนกำรณ์ได้ และจะมองไมเ่หน็นกัป่ันจกัรยำน เชน่ นกัป่ันจกัรยำนท่ีถกูบงับำงสว่น นกัป่ัน
จกัรยำนท่ีสวมเสือ้ผ้ำปิดซอ่นร่ำงกำยจนมิด หรือนกัป่ันจกัรยำนท่ีอยูด้่ำนข้ำงของรถยนต์ ควำมรับผิดชอบในกำรขบัรถในลกัษณะ
ท่ีถกูต้องและกำรรักษำระยะหำ่งท่ีปลอดภยัตำมควำมเร็วรถถือเป็นหน้ำท่ีของคนขบัเสมอ

วธีิการปรับที่น่ัง
ปรับต�ำแหนง่ของท่ีนัง่คนขบัอยำ่งถกูต้องก่อนออกรถ ห้ำมปรับในขณะท่ีก�ำลงัขบัข่ีอยู ่ตรวจสอบให้แนใ่จวำ่ ท่ีนัง่ลอ็คเข้ำ
ต�ำแหนง่แล้ว เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดกำรบำดเจ็บขึน้ในกรณีท่ีเบรกอยำ่งกระทนัหนัหรือเม่ือเกิดอบุตัเิหตขุึน้

วธีิการปรับพวงมาลัย
ปรับพวงมำลยั (หลงัจำกท่ีปรับท่ีนัง่แล้ว) ก่อน ออกรถ ห้ำมปรับในขณะท่ีก�ำลงัขบัข่ีอยู่

วธีิการเช่ือมต่ออนิเตอร์เน็ต*
กำรใช้อินเตอร์เน็ตเก่ียวข้องกบักำรสง่ผำ่นข้อมลู (กำรรับ/สง่ข้อมลู) ซึง่สง่ผลให้มีกำรคดิคำ่ใช้จำ่ยโดยผู้ให้บริกำรระบบเครือขำ่ย
ของทำ่น โปรดตดิตอ่ผู้ให้บริกำรระบบเครือขำ่ยของทำ่นเก่ียวกบัคำ่ใช้จำ่ยในกำรรับ/สง่ข้อมลูนี ้ในกำรเช่ือมตอ่ผำ่นโมเดม็ของรถ 
ให้ใสซ่มิกำร์ดสว่นตวัของทำ่นลงในชอ่งเสียบท่ีอยูใ่นลิน้ชกัเก็บของ แล้วเลือกตวัเลือกกำรเช่ือมตอ่ผำ่น Car modem (โมเดม็ของ
รถ) ใน MY CAR ในกำรเช่ือมตอ่กบัอินเตอร์เน็ต ให้ป้อนรหสั PIN ของซมิกำร์ด เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรป้อนรหสั PIN ทกุครัง้ท่ีสตำร์ต
รถ ทำ่นสำมำรถปิดใช้งำนตวัลอ็ครหสั PIN ส�ำหรับตวัเลือก Car modem (โมเดม็ของรถ) ได้โดยกำรยกเลกิกำรเลือก Lock SIM 
card (ลอ็คซมิกำร์ด)

วธีิการท�าความสะอาดวัสดุหุ้มที่เป็นหนัง*
เสือ้ผ้ำสีบำงชนิด (เชน่ ยีนส์และผ้ำหนงักลบั) อำจท�ำให้สีของวสัดหุุ้มเปลี่ยนไปได้ ห้ำมใช้น�ำ้ยำท�ำควำมสะอำดเข้มข้น เน่ืองจำก
อำจท�ำให้วสัดหุุ้มเสียหำยได้

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


