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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. 11)
รถท่ีมีการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต - * ดท่ีูสว่นท่ี
ตรงกนัในข้อมลูเสริมนี1้

ระบบควบคมุสภาพอากาศ ดท่ีูคูมื่อสําหรับ
เจ้าของรถ
กล้องระบบชว่ยจอด - CAM* ดท่ีูคูมื่อสําหรับ
เจ้าของรถ

1 จะมีข้อมลูอยูเ่ฉพาะเม่ือรถติดตัง้ฟังก์ชนันีไ้ว้เทา่นัน้
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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



MY CAR
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* อปุกรณ์พิเศษ/อปุกรณ์เสริม, สําหรับข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัหวัข้อนีโ้ปรดดท่ีูคํานํา 11

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

ระดบัการใช้งานเมนใูนขณะนัน้จะแสดงขึน้ท่ีด้านบนสดุ
ทางด้านขวาในจอแสดงผลท่ีคอนโซลกลาง เส้นทางการ
ค้นหาไปยงัฟังก์ชนัการทํางานตา่งๆ ของระบบเมนจูะ
ระบไุว้โดยใช้รูปแบบตอ่ไปนี:้
Settings Car settings Lock settings Doors
unlock Driver door, then all.
ตอ่ไปนีคื้อตวัอยา่งวิธีเข้าถงึและปรับการทํางานโดยใช้
แป้นกดบนพวงมาลยั
1. กดปุ่ มท่ีคอนโซลกลาง MY CAR

2. เลื่อนไปท่ีเมนท่ีูต้องการ เชน่ Settings โดยใช้ปุ่ มล้อ
หมนุ จากนัน้ให้กดปุ่ มล้อหมนุ ซึง่เมนยูอ่ยจะ
เปิดขึน้

3. เลื่อนไปท่ีเมนท่ีูต้องการ เชน่ Car settings และกด
ปุ่ มหมนุ จะเปิดเมนยูอ่ย

4. เลื่อนไปท่ี Lock settings และกดปุ่ มหมนุ จะเปิด
เมนยูอ่ยอนัใหม่

5. เลื่อนไปท่ี Doors unlock และกดปุ่ มหมนุ จะเปิด
เมนยูอ่ยของการทํางานท่ีสามารถเลือกได้

6. เลื่อนไปมาระหวา่งตวัเลือก All doors และ Driver
door, then all แล้วกดปุ่ มหมนุ ซึง่จะเป็นการเลือก
ตวัเลือกนัน้ๆ

7. ออกจากการโปรแกรมโดยย้อนกลบัจากเมนทีูละขัน้
ด้วยการกดสัน้ๆ บน EXIT หรือกดยาวหนึง่ครัง้

ขัน้ตอนจะเหมือนกนักบัปุ่ มควบคมุท่ีคอนโซลกลาง
(น. 11): OK/MENU, EXIT และปุ่ ม TUNE

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• MY CAR (น. 11)
• MY CAR - ตวัเลือกเมน ู(น. 13)
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MY CAR - ตัวเลือกเมนู
MY CAR เปนเมนูที่ใชในการควบคุมฟงกชันการทำงาน
ตางๆ ของรถ เชน การตั้งนาฬิกา, กระจกมองขาง และ
ตัวล็อก เปนตน

เมนหูลกั MY CAR จะมีตวัเลอืกเมนตูา่งๆ ดงัตอ่ไปนี:้
• My S601

• Trip statistics2

• DRIVe3/Hybrid2

• Support systems

• Settings

My S601

MY CAR My S601

หน้าจอแสดงการจดักลุม่ระบบตา่งๆ ทัง้หมดของรถท่ี
ชว่ยเหลือคนขบัซึง่สามารถเปิดใช้งาน/ปิดการทํางานได้
ในสว่นนี ้

สถิติของการเดินทาง2

MY CAR Trip statistics

หน้าจอจะแสดงประวตัิโดยใช้แผนภมิูแทง่ของการใช้
กําลงัไฟฟ้า และนํา้มนัเชือ้เพลงิโดยเฉลี่ย

DRIVe3

MY CAR DRIVe

ในสว่นนีจ้ะอธิบายสว่นหนึง่ของแนวคดิ DRIVe ของ
Volvo เป็นต้น เลอืกจากหวัข้อตอ่ไปนี:้
• Start/Stop

ตอ่ไปนีจ้ะเป็นข้อมลูเก่ียวกบัฟังก์ชนั Start/Stop
• Eco driving guide

เคลด็ลบั, คําแนะนํา และคําอธิบายเก่ียวกบั
ความหมายของการขบัข่ีอยา่งประหยดัจะมีอยูท่ี่น่ี

HYBRID2

MY CAR Hybrid

ข้อมลูเก่ียวกบัระบบขบัเคลื่อนของรถจะมีอยูท่ี่น่ี เลือก
จากหวัข้อตอ่ไปนี:้
• Power Flow

หน้าจอจะแสดงวา่มอเตอร์หรือเคร่ืองยนต์ท่ีกําลงั
ขบัเคลื่อนรถยนต์อยูใ่นขณะนี ้และการไหลของ
กําลงัขบัเคลื่อนเป็นอยา่งไร

• Driving modes

มีคําอธิบายของโหมดการขบัข่ีตา่งๆ ของรถยนต์
• Eco driving guide

เคลด็ลบั, คําแนะนํา และคําอธิบายเก่ียวกบั
ความหมายของการขบัข่ีอยา่งประหยดัจะมีอยูท่ี่น่ี

ระบบชวยเหลือคนขับ
MY CAR Support systems

หน้าจอแสดงสรุปสถานะปัจจบุนัของระบบชว่ยเหลือ
คนขบัของรถ

การตั้งคา
MY CAR Settings

โครงสร้างของเมนเูป็นดงันี:้

1 ขึน้อยูก่บัรุ่นของรถ
2 สําหรับ V60 Plug-in Hybrid
3 ใช้สําหรับ V40, V40 Cross Country, S60, V60, XC60, S80 และ V70/XC70
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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
• Car settings, ด ูMY CAR - การตัง้คา่รถ (น. 14)
• Driver support systems, ด ูMY CAR - ระบบ

ชว่ยเหลอืคนขบั (น. 16)

• System options, ด ูMY CAR - ตวัเลอืกระบบ
(น. 18)

• Audio settings, ด ูระบบเคร่ืองเสียงและสือ่ข้อมลู -
การตัง้คา่ระบบเสียงทัว่ไป (น. 30)

• Climate settings, ด ูMY CAR - การตัง้คา่ชดุ
ควบคมุสภาพอากาศ (น. 19)

• Favourites (FAV) - เช่ือมโยงฟังก์ชนัท่ีใช้งาน
ปกติใน MY CAR ไปยงัปุ่ ม FAV ดท่ีู รายการโปรด
(น. 28)

• Volvo On Call, มีคําอธิบายในคูมื่อเลม่อ่ืน
• Information, ด ูMY CAR ข้อมลู (น. 20)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• MY CAR (น. 11)
• MY CAR - เส้นทางการค้นหา (น. 12)

MY CAR - การตั้งคารถ
ตัวเลือกเมนูสำหรับการตั้งคารถยนตในเมนู MY CAR
จะควบคุมฟงกชันการทำงานหลายอยางของรถยนต
เชน หนวยความจำกุญแจรถ และการตั้งคาการล็อก
ประตู เปนตน

Car settings

Car key memory

On
Off

Lock settings

Automatic door locking
On
Off

Doors unlock
All doors
Driver door, then all
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Keyless entry
All doors
Any door
Doors on same side
Both front doors

Audible confirmation
On
Off

Reduced Guard

Activate once
Ask when exiting

Side mirror settings

Fold mirrors
Tilt left mirror
Tilt right mirror

Light settings

Interior light
Floor lights
Ambient light
Ambient light colours

Door lock confirmation light
On
Off

Unlock confirmation light
On
Off

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

Temporary LH traffic
On
Off

หรือ

Temporary RH traffic
On
Off
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Active bending lights
On
Off

Auxiliary lights
On
Off

Tyre pressure system

Warns if tyre pressure is too low
Calibrate tyre pressure

Steering wheel force

Low
Medium
High

Speed in infotainment display

On
Off

Reset car settings

เมนทูัง้หมดใน Car settings ใช้คา่ท่ีตัง้มาจาก
โรงงานตัง้แตเ่ร่ิมแรก

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• MY CAR (น. 11)
• MY CAR - ตวัเลือกเมน ู(น. 13)

MY CAR - ระบบชวยเหลือคนขับ
ตัวเลือกเมนูสำหรับระบบชวยเหลือคนขับในเมนู MY
CAR จะควบคุมฟงกชันการทำงานตางๆ เชน ระบบ
เตือนการชนและการชวยรักษาชองทางเดินรถ

Driver support systems

Collision Warning

On
Off

Warning distance
Long
Normal
Short

Warning sound
On
Off

Lane Departure Warning
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Lane Departure Warning
On
Off

On at start-up
On
Off

Increased sensitivity
On
Off

Lane Keeping Aid

Lane Keeping Aid
On
Off

Assistance alternatives
Full function
Vibration only
Steering assist only

Road Sign Information

On
Off

Speed alert

On
Off

DSTC

On
Off

City Safety

On
Off

BLIS

On
Off

Distance Alert

On
Off

Driver Alert

On
Off

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• MY CAR (น. 11)
• MY CAR - ตวัเลือกเมน ู(น. 13)
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MY CAR - ตัวเลือกระบบ
ตัวเลือกเมนูสำหรับการตั้งคาระบบในเมนู MY CAR จะ
ควบคุมฟงกชันการทำงานตางๆ เชน เวลา และภาษา
เปนตน

System options

Time

นาฬิกาของแผงหน้าปัดแบบรวมจะสามารถปรับ
ได้ท่ีน่ี

Time format

12 h
24 h

Screen saver

On
Off

สิง่ท่ีกําลงัแสดงอยูบ่นจอแสดงผลจะหายไปหากไมมี่
ความเคลื่อนไหวใดๆ นานระยะหนึง่ และหน้าจอจะ
เปลี่ยนเป็นจอวา่งหากตวัเลอืกนีถ้กูเลือกอยู่
สิง่ท่ีกําลงัแสดงอยูบ่นจอแสดงผลจะกลบัมาปรากฏ
อีกครัง้หนึง่เม่ือมีการกระตุ้นปุ่ มหรือตวัควบคมุใดๆ
ของจอแสดงผล

Language

เลือกภาษาให้กบัข้อความเมนู

Show help text

On
Off

ข้อความอธิบายสําหรับเนือ้หาปัจจบุนับนจอแสดงจะ
ปรากฏเม่ือตวัเลือกนีถ้กูเลอืกอยู่

Distance and fuel units

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

Temperature unit

Celsius
Fahrenheit

เลือกหนว่ยให้กบัการแสดงอณุหภมิูภายนอกและการ
ตัง้คา่ระบบควบคมุสภาพอากาศ

Volume levels

Front park assist volume
Rear park assist volume
Phone ringing volume

Reset system options

เมนทูัง้หมดใน System options ใช้คา่ท่ีตัง้มาจาก
โรงงานตัง้แตเ่ร่ิมแรก
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ขอมูลที่เกี่ยวของ
• MY CAR (น. 11)
• MY CAR - ตวัเลือกเมน ู(น. 13)

MY CAR - การตั้งคาชุดควบคุมสภาพอากาศ
ตัวเลือกเมนูสำหรับการตั้งคาชุดควบคุมสภาพอากาศ
ในเมนู MY CAR จะควบคุมฟงกชันการทำงานตางๆ
เชน การปรับพัดลมและการหมุนเวียนอากาศ

Climate settings

Automatic blower adjustment

Normal
High
Low

Recirculation timer

On
Off

Automatic rear defroster

On
Off

Auto-start steering wheel heating

On
Off

Auto-start driver seat heating

On
Off

Interior air quality system

On
Off

Reset climate settings

เมนทูัง้หมดใน Climate settings ใช้คา่ท่ีตัง้มาจาก
โรงงานตัง้แตเ่ร่ิมแรก

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• MY CAR (น. 11)
• MY CAR - ตวัเลือกเมน ู(น. 13)
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MY CAR ขอมูล
ตัวเลือกเมนูขอมูลในเมนู MY CAR ใชในการควบคุม
ฟงกชันการทำงานตางๆ เชน จำนวนกุญแจ
และหมายเลข VIN เปนตน

Information

Number of keys

VIN number

DivX® VOD code

Bluetooth software version in car

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• MY CAR (น. 11)
• MY CAR - ตวัเลือกเมน ู(น. 13)



ระบบเครื่องเสียงและสื่อขอมูล
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ระบบเครื่องเสียงและสื่อขอมูล
ระบบเครื่องเสียงและสื่อขอมูลประกอบดวย วิทยุ
(น. 33), เครื่องเลนสื่อขอมูล (น. 46), TV*
(น. 75) รวมถึงอุปกรณออปชั่นพิเศษสำหรับการ
ติดตอสื่อสารกับ โทรศัพทมือถือ * (น. 64) ขอมูลจะ
แสดงขึ้นบนหนาจอขนาด 5 นิ้ว* ที่ดานบนของ
คอนโซลกลาง การควบคุมฟงกชันการทำงานตางๆ
สามารถทำไดโดยใชปุมบนพวงมาลัย ปุมทีค่อนโซล
กลางบริเวณใตหนาจอ หรือโดยใช รีโมตคอนโทรล *
(น. 80)

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

หมายเหตุ
ดงึกญุแจรีโมตคอนโทรลออกจากสวิตช์กญุแจ
สตาร์ท หากทา่นใช้ระบบข้อมลูบนัเทิงในขณะท่ี
เคร่ืองยนต์ดบัอยู ่เพ่ือหลีกเลี่ยงไมใ่ห้ไฟแบตเตอร่ี
หมดโดยไมจํ่าเป็น

Dolby Digital, Dolby Pro Logic*

ผลติโดยได้รับอนญุาตจาก Dolby Laboratories Dolby
Digital, Dolby Pro Logic โดยท่ีสญัลกัษณ์ D คูเ่ป็น
เคร่ืองหมายการค้าของ Dolby Laboratories

Audyssey MultEQ*

ได้มีการนําระบบ Audyssey MultEQ มาใช้ในการ
พฒันาและปรับเสียง เพ่ือให้แนใ่จวา่ผู้ ฟังจะได้รับ
ประสบการณ์การฟังในระดบัชัน้นําของโลก

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - ภาพรวม (น. 23)
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - ภาพรวมเมนู

(น. 82)
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การตัง้คา่

ระบบเสียง (น. 29)
• การตัง้คา่ภาพ* (น. 52)
• รายการโปรด (น. 28)
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ระบบเครื่องเสียงและสื่อขอมูล - ภาพรวม
ภาพรวมของชิ้นสวนตางๆ ของระบบเครื่องเสียง
และสื่อขอมูล

อินพตุ AUX และ USB* สําหรับแหลง่ข้อมลู
เสียงภายนอก (น. 54) (เชน่ iPod®)
ปุ่ มกดท่ีพวงมาลยั*
แผงควบคมุท่ีคอนโซลกลาง
หน้าจอขนาด 5 นิว้
แผงควบคมุด้านหลงั (น. 28) พร้อมชอ่งเสียบ
หฟัูง*
อินพตุ A/V-AUX*

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู (น. 22)
• ระบบเคร่ืองเสยีงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
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ระบบเครื่องเสียงและสื่อขอมูล - การใช
งานระบบ
การควบคุมระบบเครื่องเสียงและสื่อขอมูลสามารถทำได
จากคอนโซลกลาง และฟงกชันบางสวนจะควบคุมโดย
ใชปุมบนพวงมาลัยไดอีกดวย ขอมูลจะแสดงขึ้นบน
หนาจอที่สวนบนของคอนโซลกลาง

เลื่อน/เลนไปขางหนาอยางรวดเร็ว/คนหา -
กดสั้นๆ จะเป็นการเลื่อนระหวา่งแทร็กตา่งๆ
ของแผน่ดิสก์, สถานีวิทยท่ีุตัง้ไว้ลว่งหน้า1 หรือ
บทตา่งๆ2 การกดยาว จะเลน่เพลงในแผน่ดิสก์
อยา่งรวดเร็วหรือค้นหาสถานีวิทยตุอ่ไป
SOUND - กดเพ่ือเข้าไปยงัการตง้ัคา่ระบบเสียง 

, เสียงแหลม, เป็นต้น) สําหรับข้อมลู
เพิ่มเติม โปรดดท่ีู การตัง้คา่ทัว่ไปสําหรับระบบ
เคร่ืองเสียง (น. 30)
VOL - เพิ่มหรือลดระดบัเสยีง

 - การกดสั้น จะเร่ิมการ
ทํางานของระบบ และการกดยาว (จนกวา่หน้าจอ
จะปิด) จะปิดการทํางาน โปรดสงัเกตวา่ ระบบ
Sensus ทัง้ระบบ (รวมถงึฟังก์ชนัระบบนําทาง*
และโทรศพัท์*) จะเปิด/ปิดการทํางานพร้อมกนั กด
สัน้เพ่ือปิดเสียง (MUTE) หรือให้เลน่เสียงอีกครัง้
หากถกูปิดไว้
ชอ่งใสแ่ละนําแผน่ดิสก์ออกจากเคร่ือง

1 ไมใ่ช้สาํหรับ DAB
2 เฉพาะสําหรับแผน่ DVD

เสียงท้มุ

 ON/OFF/MUTE
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แหลงขอมูลหลัก - กดเพ่ือเลือกแหลง่ข้อมลูหลกั
(เชน่ RADIO, MEDIA เป็นต้น) แหลง่ข้อมลูท่ีใช้
งานลา่สดุจะแสดงขึน้ (เชน่ FM1) มมุมอง
แหลง่ข้อมลูใหมจ่ะถกูเลือก ถ้ามีการกดปุ่ ม
แหลง่ข้อมลูหลกัชัว่ขณะใน RADIO หรือ MEDIA
ถ้าทา่นเลือก TEL* หรือ NAV* และกดปุ่ ม
แหลง่ข้อมลูหลกั เมนลูดัจะแสดงขึน้พร้อมตวัเลือก
เมนท่ีูใช้ทัว่ไป
การนําแผน่ซีดีออกจากเคร่ือง
OK/MENU - กดปุ่ มหมนุบนพวงมาลยั หรือปุ่ มใน
คอนโซลกลางเพ่ือยอมรับการเลือกในเมน ูถ้าทา่น
กําลงัอยูใ่นมมุมองปกต ิแล้วกด OK/MENU เมนู
สําหรับแหลง่ข้อมลูท่ีเลือกไว้จะแสดงขึน้ (เชน่
RADIO หรือ MEDIA) ลกูศรทางขวาของหน้าจอจะ
แสดงขึน้ หากยงัมีเมนอ่ืูนๆ ซ้อนอยู่

TUNE - หมนุปุ่ มหมนุในพวงมาลยัหรือปุ่ มใน
คอนโซลกลางเพ่ือเลื่อนแทร็ก/โฟลเดอร์, วิทยุ
และโทรทศัน์* สถานี, รายช่ือผู้ติดตอ่* หรือเพ่ือนํา
ทางไปยงัตวัเลือกบนจอแสดงผล
EXIT - การกดสั้น จะขึน้ไปยงัเมนรูะบบ, แทรก
การทํางานของฟังก์ชัน่ปัจจบุนั, แทรกการทํางาน/
ยกเลกิการโทรหรือลบอกัขระท่ีป้อนเข้าไป กดยาว
จะเป็นการไปท่ีมมุมองปกติ หรือถ้าทา่นกําลงัอยูใ่น
มมุมองปกตอิยูแ่ล้ว จะเป็นการไปท่ีเมนู
ระดบับนสดุ (มมุมองแหลง่ข้อมลูหลกั) ซึง่จะมีปุ่ ม
ตา่งๆ ชดุเดียวกนักบัปุ่ มแหลง่ข้อมลูหลกัท่ีอยูบ่น
แผงคอนโซลกลาง (6)

INFO - ถ้ายงัมีข้อมลูท่ีสามารถแสดงขึน้ได้บน
หน้าจอ ให้กดปุ่ ม INFO เพ่ือดขู้อมลูสว่นท่ีเหลือ
ปุ่ มคา่ท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้า การป้อนตวัเลขและตวัอกัษร
FAV - ทางลดัไปยงัการตัง้คา่รายการโปรด ทา่น
สามารถโปรแกรมปุ่ มให้กบัการทํางานท่ีใช้เป็น
ประจําได้ (เชน่ใน FM, AUX) สําหรับข้อมลูเพิ่มเตมิ
โปรดดท่ีู รายการโปรด (น. 28)
MUTE (ปดเสียง) - กดเพ่ือปิดเสียงของวิทย/ุ
สื่อข้อมลูเสียง หรือเปิดเสียงอีกครัง้ถ้าได้ปิดไว้ก่อน
หน้านี ้
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เมนูตางๆ

ตัวอยางจะแสดงการไปยังฟงกชั่นตางๆ เมื่อเลนแผนดิสก (1) ปุมแหลงขอมูลหลัก, (2) มุมมองปกติ, (3) เมนูแหลงขอมูล/ทางลัด, (4) เมนูดวน, (5) เมนูแหลงขอมูล
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ปุมแหลงขอมูลหลัก - กดเพ่ือเปลี่ยนแหลง่ข้อมลู
หลกั หรือเพ่ือแสดงเมนทูางลดั/แหลง่ข้อมลูใน
แหลง่ข้อมลูท่ีใช้งานอยู่
มุมมองปกติ - โหมดปกตสิําหรับแหลง่ข้อมลู
เมนูทางลัด/แหลงขอมูล - แสดงตวัเลือกเมนท่ีูใช้
ทว่ัไปในแหลง่ข้อมลูหลกั เชน่ TEL และ MEDIA 

 (1) ของ
แหลง่ข้อมลูท่ีใช้งานอยู)่
เมนูดวน - โหมดการทํางานดว่นเม่ือหมนุ TUNE
เชน่ สําหรับการเปลี่ยนแทร็กของแผน่ดิสก์, สถานี
วิทย ุเป็นต้น
เมนูแหลงขอมูล - สาํหรับการไปยงัสว่นตา่งๆ
ในเมน ู(เข้าใช้งานได้โดยกด OK/MENU)

ลกัษณะจะขึน้อยูก่บัแหลง่ข้อมลู, อปุกรณ์ในรถ, การตัง้
คา่ และอ่ืนๆ
เลือกแหลง่ข้อมลูหลกัโดยกดปุ่ มแหลง่ข้อมลูหลกั (1)
(RADIO, MEDIA, TEL) เม่ือต้องการไปยงัเมนู
แหลง่ข้อมลูตา่งๆ ให้ใช้ตวัควบคมุ TUNE, OK/MENU,
EXIT หรือปุ่ มแหลง่ข้อมลูหลกั (1)
สําหรับฟังก์ชนัท่ีใช้งานได้ โปรดดท่ีู ระบบเคร่ืองเสียง
และสื่อข้อมลู - ภาพรวมเมน ู(น. 82)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู (น. 22)

เข้าใช้งานได้โดยกดป่มุแหลง่ข้อมลูหลกั
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แผงควบคุมดานหลังที่มีชองเสียบหูฟง*
ทานสามารถเสียบหูฟงและฟงสื่อขอมูลแยกตางหากได
ซึ่งมีการเลือกไวโดยใชแผงควบคุมดานหลัง

เพ่ือให้ได้เสียงท่ีดีท่ีสดุ เราแนะนําให้ใช้ชดุหฟัูงท่ีมี
อิมพีแดนซ์ระหวา่ง 16–32 โอห์ม และความไวสญัญาณ
ของชดุเหลา่นีค้วรเทียบเทา่หรือมากกวา่ 102 เดซเิบล

VOLUME ความดงัเสียง ด้านซ้ายและด้านขวา
เลื่อนหา/ค้นหาไปข้างหน้าและย้อนหลงั
MODE - เลือกระหวา่ง AM, FM1, FM2, DAB1*,
DAB2*, Disc, USB*, iPod*, Bluetooth*, AUX,
TV* และ เปิด/ปิด อา่นเก่ียวกบัการเช่ือมตอ่ผา่น

AUX หรือ USB* (น. 56) หรือผา่น Bluetooth®
(น. 60)
ชอ่งเสียบหฟัูง (3.5 มม.)

เปดใช/ยกเลิกการทำงาน
แผงควบคมุจะทํางานด้วย MODE การปิดสามารถทําได้
ด้วยการกด MODE ค้างไว้ หรือเม่ือดบัเคร่ืองยนต์

เลื่อนหา/คนหาไปขางหนาและยอนหลัง
กด (2) เพ่ือสลบัไปมาระหวา่งแทร็กเพลง/แฟ้มเสียง หรือ
ค้นหาสถานีวิทยถุดัไป

ขอจำกัด
ทา่นไมส่ามารถควบคมุแหลง่เสียง (เชน่ FM1, AM,
Disc) ท่ีกําลงัเลน่ผา่นลําโพงจากแผงควบคมุด้านหลงัได้
เพ่ือให้สามารถเลือกแหลง่เสียงโดยใช้ MODE และเลน่
เสียงได้ แหลง่เสียงนีจ้ะต้องมีอยูใ่นรถและต้องถกู
เช่ือมตอ่อยู่

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู (น. 22)
• ระบบเคร่ืองเสยีงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)

รายการโปรด
Save (น. 29) ฟงกชันที่ใชบอยเปนรายการโปรด
ฟงกชันที่สามารถบันทึกไดคือ ฟงกชันที่มีอยูในวิทย,ุ
สื่อขอมูล, กลองแสดงภาพดานหลัง และเมนู MY CAR
ซึ่งใชสำหรับการควบคุมฟงกชันหลายอยางในรถนต เชน
การตั้งคานาฬิกา, กระจกมองขาง และตัวล็อก เปนตน
ทานสามารถใชฟงกชันนี้ไดอยางงายดายโดยการกดปุม
FAV

ทา่นสามารถใช้ปุ่ ม FAV เพ่ือบนัทกึการทํางานตา่งๆ ท่ี
ใช้เป็นประจํา เพ่ือท่ีจะสามารถเรียกใช้ได้โดยงา่ยเม่ือกด
FAV ทา่นสามารถเลือกรายการโปรด (เชน่ Equalizer)
สําหรับฟังก์ชนัแตล่ะฟังก์ชนัได้ดงัตอ่ไปนี:้
ในโหมด RADIO:
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• AM3

• FM1/FM2
• DAB1*/DAB2*
ในโหมด MEDIA:
• DISC
• USB*

• iPod®*

• Bluetooth®*

• AUX
• TV*

นอกจากนีย้งัสามารถเลือกและบนัทกึรายการโปรดของ
MY CAR, CAM*, และ NAV* ได้ด้วยเชน่กนั ทา่น
สามารถเลอืกรายการโปรดและเก็บบนัทกึไว้ภายใต้ MY
CAR

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสือ่ข้อมลู (น. 22)
• MY CAR (น. 11)

บันทึกเปนรายการโปรด
บันทึกฟงกชันที่ใชบอยเปน รายการโปรด (น. 28) ทาน
สามารถเริ่มตนฟงกชันนี้ไดอยางงายดายโดยการกดปุม
FAV ปุม (น. 24)

เม่ือต้องการบนัทกึฟังก์ชนัใดฟังก์ชนัหนึง่เป็น
รายการโปรด:
1. เลือกแหลง่ข้อมลูหลกั (เชน่ RADIO, MEDIA)
2. เลือกความยาวคลื่นหรือแหลง่ (FM1, Disc เป็นต้น)
3. กดปุ่ ม FAV ค้างไว้จนกวา่ "รายการโปรด"

จะปรากฏ
4. หมนุ TUNE เพ่ือเลอืกตวัเลอืกจากรายการ และกด

OK/MENU เพ่ือบนัทกึ
> เม่ือแหลง่ข้อมลูหลกั (เชน่ RADIO, MEDIA)

เปิดทํางาน สามารถเข้าถงึฟังก์ชนัท่ีบนัทกึไว้ได้
โดยการกดสัน้ๆ ท่ี FAV

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู (น. 22)
• MY CAR - การตัง้คา่รถ (น. 14)

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 มควบคมุท่ีอธิบายในคูมื่อการใช้งานนี ้เชน่ Bass
Treble และ Equalizer มีจดุประสงค์เพ่ือให้ผู้ ใช้สามารถ
ปรับการจําลองเสียงได้ตามรสนิยมสว่นบคุคล

3 ยกเว้น V60 PLUG-IN HYBRID
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การลดเสียงรบกวนแบบแอคทีฟ4

รถยนต์จะติดตัง้ฟังก์ชนัการลดเสยีงรบกวนแบบแอคทีฟ
ไว้ ซึง่จะลดเสียงเคร่ืองยนต์ภายในห้องโดยสารลงโดยใช้
ระบบเคร่ืองเสียง ไมโครโฟนในหลงัคารถจะตรวจจบั
เสียงรบกวนท่ีเกิดขึน้ จากนัน้ระบบเคร่ืองเสียงจะสง่เสียง
หกัล้างเพ่ือลดเสียงรบกวนนัน้

ไมโครโฟนในหลังคารถ - ตำแหนงและจำนวนที่ติดตั้งไวจะ
แตกตางกันออกไปโดยขึ้นกับรุนของรถ

หมายเหตุ
ห้ามปิดคลมุไมโครโฟนของรถ ไมเ่ชน่นัน้แล้ว อาจมี
เสียงดงัครืนๆ ดงัมาจากระบบเสียงได้

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การตัง้คา่ระบบ

เสียงทัว่ไป (น. 30)
• เคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การตัง้คา่ระบบเสียง

ขัน้สงู (น. 31)
• การตัง้คา่รูปแบบเสยีง (น. 32)

ระบบเครื่องเสียงและสื่อขอมูล - การตั้งคา
ระบบเสียงทั่วไป
การตั้งระบบเสียงโดยทั่วไปสำหรับระบบเครื่องเสียง
และสื่อขอมูล

กด SOUND ปุ่ ม (น. 24) เพ่ือเข้าถงึเมนกูารตัง้คา่ของ
ระบบเคร่ืองเสียง (Bass, Treble, เป็นต้น) เลือ่นไป
ข้างหน้าโดยใช้ SOUND หรือ OK/MENU เพ่ือไป
ท่ีตวัเลือก (เชน่ Treble)
ปรับการตัง้คา่โดยหมนุ TUNE หรือบนัทกึการตัง้คา่ด้วย
OK/MENU

กด SOUND หรือ OK/MENU ตอ่ไปเพ่ือเข้าไปท่ี
ตวัเลือกอ่ืนๆ:
• Surround* - สามารถตัง้คา่ให้อยูท่ี่ตําแหนง่ เปิด/

ปิด เม่ือเลือก เปิด ระบบจะเลือกการตัง้คา่ท่ีจะมี
คณุภาพเสียงสงูสดุ จากนัน้ DPLII และ  จะ
ปรากฏในจอแสดงผลตามปกต ิหากทําการบนัทกึ
ด้วยเทคโนโลยี Dolby Digital การเลน่เพลงจะ
เกิดขึน้โดยใช้การตัง้คา่นี ้จากนัน้  จะ

4 สําหรับเคร่ืองยนต์บางรุ่นเทา่นัน้
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ปรากฏในจอแสดงผล เม่ือเลือก ปิด ระบบสเตอริโอ
3 ชอ่งจะพร้อมใช้งาน

• Bass - ระดบัเสียงทุ้ม
• Treble - ระดบัเสยีงแหลม
• Fader – ความสมดลุระหวา่งลําโพงด้านหน้า

และด้านหลงั
• Balance - ความสมดลุระหวา่งลําโพงด้านขวา

และด้านซ้าย
• Subwoofer* - ระดบัความดงัของลําโพงเสยีงทุ้ม
• DPL II centre level/3 channel centre level* -

ความดงัเสียงของลําโพงตรงกลาง
• DPL II surround level/5 – ระดบัเสยีงของระบบ

เสียงรอบทิศทาง

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• ระบบเคร่ืองเสยีงและสื่อข้อมลู - การตัง้คา่

ระบบเสยีง (น. 29)

• เคร่ืองเสยีงและสื่อข้อมลู - การตัง้คา่ระบบเสียง
ขัน้สงู (น. 31)

เครื่องเสียงและสื่อขอมูล - การตั้งคาระบบ
เสียงขั้นสูง
ปรับการตั้งคาระบบเสียงสำหรับวิทยแุละสื่อขอมูล
ตามตองการ

ทา่นสามารถปรับฟังก์ชนัการทํางานตอ่ไปนีไ้ด้:
• การตัง้คา่อีควอไลเซอร์ (น. 32)
• การตัง้คา่รูปแบบเสยีง (น. 32)
• การตัง้คา่ระดบัความดงัเสยีงของเคร่ืองเสียงและ

การควบคมุระดบัความดงัเสียงอตัโนมตั ิ(น. 32)
• การตัง้คา่ระดบัความดงัเสยีงของเคร่ืองเสียงสําหรับ

แหลง่ข้อมลูเสียงภายนอก (น. 58)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสยีงและสื่อข้อมลู - การตัง้คา่

ระบบเสยีง (น. 29)
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การตัง้คา่ระบบ

เสียงทัว่ไป (น. 30)

5 เฉพาะเมื่อ Surround ทํางานอยู่
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การตั้งคาอีควอไลเซอร
ตั้งคาสำหรับอีควอไลเซอร* และปรับระดับความดังเสียง
แยกกันสำหรับความถี่วิทยุตางๆ หรือโทรทัศน

1. กด OK/MENU ในมมุมองปกตสิําหรับแหลง่ข้อมลู
สื่อเพ่ือเข้าไปท่ี Audio settings แล้วเลือก
Equalizer

2. เลือกความยาวคลื่นโดยหมนุ TUNE และ
ยืนยนัด้วย OK/MENU

3. ปรับการตัง้คา่ระบบเสียงโดยหมนุ TUNE และ
ยืนยนัด้วย OK/MENU หากทา่นต้องการเปลี่ยนไป
ยงัความยาวคลื่นอ่ืนๆ ให้ทําตามวิธีเดมิ

4. เม่ือทา่นเสร็จสิน้การตัง้คา่ระบบเสียง ให้กด EXIT
เพ่ือยืนยนัและกลบัไปยงัมมุมองปกติ

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• เคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การตัง้คา่ระบบเสยีง

ขัน้สงู (น. 31)
• ระบบเคร่ืองเสียงและสือ่ข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)

การตั้งคารูปแบบเสียง
ตั้งรูปแบบเสียง* และเพิ่มสุนทรียภาพในการฟงตาม
ตองการของทาน

การรับฟังเสียงสามารถปรับให้ดีท่ีสดุสําหรับเบาะนัง่
คนขบั ทัง้เบาะนัง่ด้านหน้าหรือเบาะนัง่ด้านหลงั หากมี
ผู้ โดยสารในทัง้เบาะนัง่ด้านหน้าและด้านหลงั ขอแนะนํา
ให้เลือกตวัเลือก เบาะนัง่ด้านหน้าทัง้สอง เข้าไปท่ี
ตวัเลือกในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูสือ่โดยการกด
OK/MENU แล้วเลือก Audio settings Sound stage

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การตัง้คา่

ระบบเสียง (น. 29)
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)

การตั้งคาระดับความดังเสียงของเครื่องเสียง
และการควบคุมระดับความดังเสียงอัตโนมัติ
ตั้งการชดเชยสำหรับเครื่องเสียงเมื่อมีเสียงดังรบกวน
มากเกินไปในหองโดยสาร

ระบบเคร่ืองเสยีงจะทดแทนเสียงรบกวนในห้องโดยสาร
โดยเพิ่มความดงัเสียงให้สมัพนัธ์กบัความเร็วของรถ
ระดบัการชดเชยมีการตัง้คา่เป็นต่ํา ปานกลาง สงู
หรือปิด เลือกระดบัในมมุมองปกติสําหรับแหลง่ข้อมลูสื่อ
โดยการกด OK/MENU จากนัน้เลือก Audio settings

Volume compensation

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• เคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การตัง้คา่ระบบเสยีง

ขัน้สงู (น. 31)
• ระบบเคร่ืองเสียงและสือ่ข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
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วิทยุ
ทานสามารถฟงวิทยใุนคลื่นความถี ่AM 6 และ FM ได
และในบางกรณีจะรวมถึงวิทยุแบบดิจิตอล (DAB)*
(น. 43) ดวย

ตัวควบคุมการทำงานของวิทยุ
สําหรับการใช้งานวิทยุ โปรดดท่ีู การใช้งานระบบ
(น. 24)

วิทย ุAM7/FM
• การปรับคลืน่วิทย ุ(น. 34)

• บนัทกึสถานีวิทยเุป็นคา่ท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้า (น. 36)

• สแกนความถ่ีวิทย ุ(น. 42)

• การทํางาน RDS (น. 37)

• รูปแบบของรายการวิทย ุ(PTY) (น. 39)

• Radio text (น. 41)

วิทยแุบบดิจิตอล* (DAB)
• วิทยแุบบดจิิตอล (DAB)* (น. 43)

• การบนัทกึกลุม่ชอ่งสญัญาณ (การเรียนเป็นกลุม่)
(น. 44)

• การนําทางในรายการกลุม่ชอ่งสญัญาณ (เป็นกลุม่)
(น. 44)

• บนัทกึสถานีวิทยเุป็นคา่ท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้า (น. 36)

• สแกนความถ่ีวิทย ุ(น. 42)

• รูปแบบของรายการวิทย ุ(PTY) (น. 39)

• Radio text (น. 41)

• เช่ือมโยง DAB ไป DAB (น. 45)

• วิทยแุบบดจิิตอล (DAB)*) - ความยาวคลื่น
(น. 45)

• วิทยแุบบดจิิตอล (DAB)* - ชอ่งสญัญาณยอ่ย
(น. 45)

• วิทยแุบบดจิิตอล (DAB)* - การรีเซต็ (น. 46)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - ภาพรวมเมนู

(น. 82)

6 ห้ามใช้กบั V60 Plug-in Hybrid
7 ห้ามใช้กบั V60 Plug-in Hybrid
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การปรับคลื่นวิทยุ
วิทยุจะรวบรวม รายการสถานีวิทย ุ*(น. 34) ของ
สถานีวิทยุที่สามารถรับคลื่นไดชัดเจนที่สุดในปจจุบัน
โดยอัตโนมัติ ทานสามารถสั่งงานการปรับคลื่นวิทยุ
automatic (น. 34)- หรือ manual (น. 35) ได

หมายเหตุ
คลื่นสญัญาณท่ีชดัเจนขึน้อยูก่บัทัง้ความแรงของ
สญัญาณและคณุภาพสญัญาณ การรับสญัญาณ
อาจถกูรบกวนด้วยปัจจยัหลายอยา่ง เชน่ อาคารสงู
หรืออยูห่า่งไกลจากเคร่ืองสง่สญัญาณมากเกินไป
ระดบัความครอบคลมุของสญัญาณอาจจะแตกตา่ง
กนัไปตามสถานที่ท่ีทา่นอยูใ่นประเทศนัน้ๆ ด้วย

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• วิทย ุ(น. 33)

การปรับคลื่นวิทยุอัตโนมัติ
คนหาสถานีที่สามารถรับไดสถานีถัดไป/กอนหนา

1. กดปุ่ ม RADIO, หมนุ TUNE จนกระทัง่ชว่งความถ่ี
ท่ีต้องการ (เชน่ FM1 เป็นต้น) แสดงขึน้ จากนัน้กด
OK/MENU

2. กด  /  ในคอนโซลกลางค้างไว้ (หรือใน
แป้นกดบนพวงมาลยั*) วิทยจุะค้นหาสถานีตอ่ไป/
ก่อนหน้า

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• การปรับคลื่นวิทย ุ(น. 34)
• การปรับคลืน่วิทยแุบบแมนนวล (น. 35)

รายการสถานีวิทย*ุ
วิทยุจะรวบรวมรายการสถานีวิทยุ ของสถานีวิทยุที่
สามารถรับคลื่นไดชัดเจนที่สุดในปจจุบันโดยอัตโนมัติ
ซึ่งจะชวยในการคนหาสถานเีมื่อทานขับรถในพื้นที่ที่ทาน
ไมรูจักสถานีวิทยุและความถี่

การไปท่ีรายการและเลอืกสถานี:
1. เลือกความยาวคลื่นท่ีต้องการ (เชน่ FM1)
2. หมนุ TUNE หนึง่ขัน้ไปในทิศทางใดก็ได้ จะแสดง

รายการสถานีทัง้หมดท่ีมีในพืน้ท่ี สถานีท่ีกําลงัเลน่
ในปัจจบุนัจะแสดงเป็นข้อความตวัใหญ่ในรายการ

3. หมนุ TUNE อีกครัง้ในทิศทางใดก็ได้เพ่ือเลือก
สถานีจากรายการ

4. ยืนยนัตวัเลือกของทา่นโดยการกด OK/MENU
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หมายเหตุ
• รายการจะแสดงเฉพาะความถ่ีของสถานีท่ี

กําลงัรับสญัญาณอยูใ่นปัจจบุนั ไมใช รายการ
ความถ่ีวิทยทุัง้หมดของคลื่นความถ่ีท่ีเลือก

• หากสญัญาณท่ีรับจากสถานีท่ีกําลงัเปิดอยูไ่ม่
แรง อาจทําให้ระบบไมอ่พัเดตรายการสถานี
หากเกิดเหตกุารณ์นี ้ให้กดปุ่ ม INFO (ในขณะ
ท่ีรายการสถานีปรากฏบนจอแสดง) เพ่ือ
เปลี่ยนไปเป็นการค้นหาสถานีและตัง้คา่คลืน่
ความถ่ีด้วยตนเอง หากรายการสถานีไมป่รากฏ
บนจออีกตอ่ไป ให้หมนุปุ่ ม TUNE หนึง่ขัน้ใน
ทิศทางใดก็ได้เพ่ือให้รายการสถานีปรากฏอีก
ครัง้ และกด INFO เพ่ือเปลี่ยนสถานี

รายการจะหายไปจากจอแสดงผลหลงัจากสอง
สามวินาที
หากไมมี่รายการสถานีปรากฏอีกตอ่ไป ให้หมนุ TUNE
หนึง่ขัน้ในทิศทางใดก็ได้ และกดปุ่ ม INFO ในคอนโซล
กลางเพ่ือเปลี่ยนเป็น การค้นหาสถานีด้วยตนเอง
(น. 35) (หรือออกจากการค้นหาสถานีด้วยตนเองไปใช้
การทํางาน "รายการสถานี")

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• การปรับคลื่นวิทย ุ(น. 34)

การปรับคลื่นวิทยุแบบแมนนวล
วิทยุจะรวบรวม รายการสถานีวิทย*ุ (น. 34) โดย
อัตโนมัติ แตก็สามารถปรับคลื่นวิทยใุนแบบแมนนวล
ไดเชนกัน

คา่ท่ีตัง้ลว่งหน้าจากโรงงานคือวิทยจุะแสดงรายการ
สถานีท่ีรับคลื่นชดัเจนท่ีสดุในพืน้ท่ีเม่ือทา่นหมนุ TUNE
เม่ือรายการสถานีวิทยแุสดงขึน้ ให้กดปุ่ ม INFO ใน
คอนโซลกลางเพ่ือเปลี่ยนเป็นการปรับหาคลื่นแบบ
แมนนวล ทา่นจะสามารถเลือกความถ่ีจากรายการ
ความถ่ีวิทยท่ีุมีอยูท่ัง้หมดในความยาวคลื่นท่ีเลือก หรือ
หากหมนุ TUNE หนึง่ขัน้ในการค้นหาด้วยตนเอง
ความถ่ีจะเปลี่ยนจาก 93.3 เป็น 93.4 MHz เป็นต้น
การเลือกสถานีด้วยตนเอง:
1. กดปุ่ ม RADIO, หมนุ TUNE จนกระทัง่ชว่งความถ่ี

ท่ีต้องการ (เชน่ FM1 เป็นต้น) แสดงขึน้ จากนัน้กด
OK/MENU

2. หมนุ TUNE เพ่ือเลอืกความถ่ี
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หมายเหตุ
คา่ท่ีตัง้ลว่งหน้าจากโรงงานคือ วิทยจุะค้นหาสถานี
ในพืน้ท่ีท่ีกําลงัขบัข่ีอยโู่ดยอตัโนมตั ิ(ดท่ีูสว่น 

"ุ)
แตห่ากทา่นเปลี่ยนไปใช้การค้นหาสถานีด้วยตนเอง
(โดยกดปุ่ ม INFO ในคอนโซลกลางในขณะท่ีกําลงั
แสดงรายการสถานี) วิทยจุะยงัคงอยูใ่นการทํางาน
การค้นหาสถานีด้วยตนเองในครัง้ตอ่ไปท่ีทา่น
เปิดวิทยุ ในการเปลี่ยนกลบัไปยงัฟังก์ชนั "รายการ
สถานีวิทย"ุ ให้หมนุ TUNE หนึง่ขัน้ (เพ่ือแสดง
รายการสถานีทัง้หมด) แล้วกดปุ่ ม INFO

ให้สงัเกตวา่ หากทา่นกด INFO ในขณะท่ีรายการ
สถานีไมป่รากฏอยูบ่นจอ INFO จะถกูกระตุ้น
สําหรับข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัฟังก์ชนันี ้ดท่ีู ระบบ
เคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ (น. 24)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• การปรับคลื่นวิทย ุ(น. 34)
• การปรับคลืน่วิทยอุตัโนมตัิ (น. 34)

บันทึกสถานีวิทยุเปนคาที่ตั้งไวลวงหนา
สถานีวิทยุที่ฟงบอยจะถูกบันทึกไวเปนคาที่ตั้งไวลวงหนา
เพื่อใหสามารถเปดฟงไดอยางงายดาย

การตั้งคาสถานีไวลวงหนา

วิทยุ AM/FM
ทา่นสามารถบนัทกึสถานีไว้ลว่งหน้า 10 สถานีตอ่
ชว่งความถ่ี (เชน่ FM1 เป็นต้น)
สถานีท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้าสามารถเลอืกได้โดยใช้ปุ่ มสถานี
ท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้า
1. ปรับคลื่นไปท่ีสถานี โปรดดท่ีู การปรับคลื่นวิทยุ

(น. 34)

2. กดปุ่ มสถานีท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้าปุ่ มหนึง่ใดค้างไว้สอง
สามวินาที ในระหวา่งนีจ้ะไมมี่เสียงและจะกลบัมา
ดงัอีกครัง้เม่ือจดัเก็บสถานีแล้ว ปุ่ มสถานีท่ีตัง้ไว้
ลว่งหน้าจะใช้งานได้แล้ว

ชอ่งสถานีท่ีเลือกไว้ลว่งหน้าจะปรากฏในจอแสดงผล*
ในการสัง่งาน/ยกเลกิการทํางานของฟังก์ชนั ในมมุมอง
ปกติสําหรับแหลง่ข้อมลู AM/FM ให้กด OK/MENU
แล้วเลือก Show presets

วิทยแุบบดิจิตอล* (DAB)
สามารถตัง้สถานีไว้ลว่งหน้าได้ 10 สถานีตอ่ความยาว
คลื่นหนึง่ DAB มีหนว่ยความจํา 2 หนว่ยสําหรับการรับ
ฟังสถานีท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้า ได้แก่ DAB1 และ DAB2 การ
บนัทกึคา่ท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้าสามารถทําได้โดยการกดปุ่ ม
คา่ท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้าท่ีต้องการค้างไว้ สาํหรับข้อมลู
เพิ่มเติม โปรดดท่ีู วิทย ุAM/FM ท่ีด้านบน สถานีท่ีตัง้ไว้
ลว่งหน้าสามารถเลือกได้โดยใช้ปุ่ มสถานีท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้า
สถานีท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้าจะมีหนึง่ชอ่งสญัญาณแตไ่มมี่
ชอ่งสญัญาณยอ่ย หากกําลงัเลน่ชอ่งสญัญาณยอ่ย และ
บนัทกึการตัง้คา่ลว่งหน้า เฉพาะชอ่งสญัญาณหลกั
เทา่นัน้ท่ีได้รับการบนัทกึ เน่ืองจากชอ่งสญัญาณยอ่ย
เป็นชอ่งสญัญาณแบบชัว่คราว ครัง้ตอ่ไปท่ีพยายามเปิด
สถานีท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้า ชอ่งสญัญาณท่ีมีชอ่งสญัญาณ

รายการสถานีวิทย
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ยอ่ยจะเปิดขึน้ สถานีท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้าไมข่ึน้อยูก่บั
รายการชอ่งสญัญาณ
ชอ่งสถานีท่ีเลือกไว้ลว่งหน้าจะปรากฏในจอแสดงผล*
ในการสัง่งาน/ยกเลกิการทํางานของฟังก์ชนั ในมมุมอง
ปกตสิําหรับแหลง่ข้อมลู DAB ให้กด OK/MENU
แล้วเลือก Show presets

หมายเหตุ
ระบบ DAB ของระบบเสยีงไมส่นบัสนนุฟังก์ชัน่การ
ทํางานทัง้หมดในมาตรฐาน DAB

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• การปรับคลื่นวิทย ุ(น. 34)
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)

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:
• สามารถสบัเปลี่ยนโดยอตัโนมตัิไปยงัเคร่ืองสง่

สญัญาณท่ีชดัเจนกวา่หากการรับสญัญาณในพืน้ท่ี
ไมดี่

• ค้นหารูปแบบของรายการ เชน่ ข้อมลูการจราจร
หรือขา่ว

• รับข้อมลูในรูปข้อความเก่ียวกบัรายการวิทยุ
ในขณะนัน้

หมายเหตุ
สถานีวิทยบุางสถานีไมใ่ช้ RDS หรือเฉพาะชิน้สว่นท่ี
เลือกไว้ของการทํางานเทา่นัน้

หากตรวจพบรูปแบบของรายการท่ีต้องการ วิทยจุะ
สามารถเปลี่ยนสถานีโดยขดัจงัหวะแหลง่ท่ีมาของเสียงท่ี
ใช้อยู ่ตวัอยา่งเชน่ ถ้าเคร่ืองเลน่ซีดีกําลงัใช้งานอยู่
เคร่ืองเลน่จะหยดุชัว่คราว การขดัจงัหวะการสง่
สญัญาณจะมีการเลน่ท่ี ระดบัความดงัท่ีปรับตัง้ลว่งหน้า
(น. 41) วิทยจุะเปลี่ยนกลบัไปยงัแหลง่ข้อมลูเสยีงและ
ระดบัความดงัเสียงก่อนหน้านี ้เม่ือไมมี่การกระจาย
สญัญาณของรูปแบบรายการท่ีตัง้ไว้อีกตอ่ไป
การเตือนการทํางานตัง้รายการ (ALARM!),
ข้อมลูจราจร (TP), ขา่ว (NEWS), และประเภทรายการ
(PTY) ขดัจงัหวะการทํางานอ่ืนตามลําดบัความสําคญั
โดยท่ีสญัญาณเตือนมีความสาํคญัสงูท่ีสดุและประเภท
รายการมีความสําคญัน้อยท่ีสดุ สําหรับการตัง้การ
ขดัจงัหวะโปรแกรมเพิ่มเติม (EON Distant และ EON
Local), โปรดด ูEON (น. 39) กด EXIT เพ่ือกลบัไปยงั
แหลง่ท่ีมาของเสียงท่ีถกูรบกวน กด OK/MENU เพ่ือ
ลบข้อความ

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• สญัญาณเตือนในกรณีท่ีมีอบุตัิเหตหุรืออนัตราย

(น. 38)
• ข้อมลูการจราจร (TP) (น. 38)
• Enhanced Other Networks (EON) (น. 39)
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• การกระจายสญัญาณขา่วสาร (น. 39)
• รูปแบบของรายการวิทย ุ(PTY) (น. 39)
• Radio text (น. 41)
• การอพัเดตความถ่ีวิทยโุดยอตัโนมตั ิ(AF) (น. 42)
• รายการวิทยใุนภมิูภาค (REG) (น. 42)
• การรีเซตการทํางาน RDS (น. 43)

สัญญาณเตือนในกรณีที่มีอุบัติเหตุ
หรืออันตราย
ฟงกชันวิทยุใชในการเตือนผูขับขี่เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่
รายแรงและภัยพิบัติตางๆ ขอความ ALARM! จะปรากฏ
ขึ้นบนจอแสดงผลเมื่อสัญญาณเตือนถูกสงออกไป
สัญญาณเตือนนี้จะไมสามารถแทรกแซงชั่วคราวหรือ
ยกเลิกการทำงานได

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• การทํางาน RDS (น. 37)

ขอมูลการจราจร (TP)
ฟงกชันนี้จะทำใหสามารถรับการกระจายขอมูล
การจราจรภายในเครือขาย RDS ของสถานีวิทยุที่ตั้ง
ไวได

สญัลกัษณ์ TP แสดงวา่ฟังก์ชนันีกํ้าลงัทํางานอยู ่หาก
สถานีท่ีตัง้ไว้สง่ข้อมลูการจราจร TP จะปรากฏสวา่งขึน้
บนจอแสดงผล มิฉะนัน้ TP จะเป็นสีเทา
– ในการสัง่งาน/ยกเลกิการทํางาน ในมมุมองปกติ

สําหรับแหลง่ข้อมลู FM ให้กด OK/MENU
แล้วเลือก TP

TP จากสถานีที่เลือก/สถานีทั้งหมด
จะมีเพียงข้อมลูการจราจรจากสถานีท่ีเลอืกไว้หรือจาก
สถานีทัง้หมดภายในเครือขา่ย RDS ท่ีสามารถ
ขดัจงัหวะวิทยุ
– ในการเปลี่ยน ในมมุมองปกตสิําหรับแหลง่ข้อมลู

FM ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Advanced
settings Set TP favourite

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• การทํางาน RDS (น. 37)
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Enhanced Other Networks (EON)
EON มีประโยชนอยางมากในเมืองใหญทีม่ีสถานวีิทยุ
ภูมิภาคหลายสถานี ระยะทางระหวางรถและเครื่องสง
สัญญาณวิทยุจะเปนตัวกำหนดวาการทำงานของ
รายการควรจะขัดจังหวะแหลงที่มาของเสียงในขณะ
นั้นเมื่อใด

– ในการสัง่งาน/ยกเลกิการทํางาน ในมมุมองปกติ
สําหรับแหลง่ข้อมลู FM ให้กด OK/MENU แล้ว
เลือกตวัเลือกใดตวัเลือกหนึง่ใน Advanced
settings EON

• Local – ขดัจงัหวะเฉพาะเม่ือเคร่ืองสง่สญัญาณ
ของสถานีวิทยนุัน้ๆ อยูใ่กล้

• Distant8 - ขดัจงัหวะเม่ือเคร่ืองสง่สญัญาณของ
สถานีวิทยนุัน้ๆ อยูไ่กล แม้วา่สญัญาณจะไมดี่

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• การทํางาน RDS (น. 37)

การกระจายสัญญาณขาวสาร
ฟงกชันนี้จะทำใหสามารถรับการกระจายขาวสาร
ภายในเครือขาย RDS ของสถานวีิทยุที่ตั้งไวได

สญัลกัษณ์ NEWS แสดงวา่การทํางานนีกํ้าลงัทํางานอยู่
– ในการสัง่งาน/ยกเลกิการทํางาน ในมมุมองปกติ

สําหรับแหลง่ข้อมลู FM ให้กด OK/MENU
แล้วเลือก News settings News

ขาวจากสถานีที่เลือก/สถานีทั้งหมด
จะมีเพียงขา่วจากสถานีท่ีเลือกไว้หรือจากสถานีทัง้หมด
ภายในเครือขา่ย RDS ท่ีสามารถขดัจงัหวะวิทยุ
– ในการเปลี่ยน ในมมุมองปกตสิําหรับแหลง่ข้อมลู

FM ให้กด OK/MENU แล้วเลือก News settings
Set news favourite

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• การทํางาน RDS (น. 37)

รูปแบบของรายการวิทยุ (PTY)
ฟงกชัน PTY ใชในการเลือกรูปแบบของรายการวิทยุ
เชน เพลงปอป และ เพลงคลาสิก เปนตน หลังจากเลือก
รูปแบบรายการแลว จะสามารถไปไดเฉพาะภายใน
ชองสัญญาณที่กำลังกระจายเสียงในรูปแบบที่
เลือกเทานั้น

ทา่นสามารถเลอืก PTY ได้สําหรับวิทย ุFM และ DAB
โดยสญัลกัษณ์ PTY จะแสดงขึน้ในจอแสดงผลเม่ือ
ฟังก์ชนันีทํ้างาน การทํางานนีจ้ะยอมให้การกระจาย
เสียงรูปแบบของโปรแกรมนัน้ๆ ภายในเครือขา่ย RDS
ของสถานีท่ีตัง้ไว้ให้ขดัจงัหวะขึน้มา

PTY สำหรับวิทยุ FM
1. ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลู FM ให้สัง่งาน

โดยการกด OK/MENU แล้วเลอืกชนิดของ
รายการใน Advanced settings PTY settings

Select PTY ก่อนเป็นอนัดบัแรก
2. หลงัจากนัน้ จะต้องสัง่งานฟังก์ชนั PTY โดยการกด

OK/MENU แล้วเลือก Advanced settings
PTY settings Receive traffic bulletins from
other networks

8 การตัง้คา่จากโรงงาน
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การยกเลกิการทํางานของฟังก์ชนั PTY สามารถทําได้ใน
มมุมองปกตสิําหรับแหลง่ข้อมลู FM โดยการกด
OK/MENU จากนัน้ Advanced settings PTY
settings Receive traffic bulletins from other
networks รูปแบบรายการท่ีเลือก (PTY) ไมไ่ด้รีเซต็
การรีเซต็และการลบ PTY สามารถทําได้ในมมุมองปกติ
สําหรับแหลง่ข้อมลู FM โดยการกด OK/MENU จากนัน้
Advanced settings PTY settings Select PTY

Clear all

PTY สำหรับวิทยุ DAB
ชนิดของรายการสามารถเลือกได้ในมมุมองปกติ
สําหรับแหลง่ข้อมลู DAB โดยการกด OK/MENU
จากนัน้ PTY filtering ออกจากโหมดนีด้้วยวิธีตอ่ไปนี:้
– กด EXIT

> ไฟแสดงจะแสดงบนจอแสดงผลเมื่อ PTY เปิด
ใช้งาน

ในบางกรณี วิทย ุDAB จะออกจากโหมด PTY โปรดดท่ีู
เช่ือมโยง DAB ไป DAB (น. 45)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• การค้นหารูปแบบของรายการวิทย ุ(PTY) (น. 40)
• แสดงรูปแบบของรายการวิทย ุ(PTY) (น. 41)

• การควบคมุระดบัความดงัเสียงสําหรับรูปแบบของ
รายการวิทย ุ(PTY) ท่ีจะเข้าแทรกการทํางาน
(น. 41)

• การทํางาน RDS (น. 37)

การคนหารูปแบบของรายการวิทยุ (PTY)
ฟงกชันนี้จะคนหารูปแบบของรายการวิทยทุี่เลือกไว
ตลอดชวงความถี่ทั้งหมด

1. ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลู FM เลือก PTY
อยา่งน้อยหนึง่ชดุโดยการกด OK/MENU จากนัน้
Advanced settings PTY settings Select
PTY

2. จากนัน้กด OK/MENU แล้วเลอืก Advanced
settings PTY settings Seek PTY

ถ้าต้องการสิน้สดุการค้นหาให้กด EXIT

– ถ้าต้องการค้นหาสถานีอ่ืนท่ีมีรูปแบบรายการท่ี
เลือกตอ่ไป ให้กด  หรือ 

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• รูปแบบของรายการวิทย ุ(PTY) (น. 39)
• แสดงรูปแบบของรายการวิทย ุ(PTY) (น. 41)
• การทํางาน RDS (น. 37)
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แสดงรูปแบบของรายการวิทยุ (PTY)
สถานวีิทยุจำนวนหนึ่งจะกระจายเสียงขอมูลเกี่ยวกับ
รูปแบบรายการและประเภทรายการ ทานสามารถแสดง
รูปแบบของรายการวิทยุในปจจุบัน (เชน เพลงปอป และ
เพลงคลาสิก เปนตน) ในหนาจอได โดยสามารถเลือก
PTY สำหรับ FM และวิทยุ DAB

แสดงรูปแบบรายการวิทยสุำหรับวิทยุ FM
– ในการสัง่งาน/ยกเลกิการทํางาน ในมมุมองปกติ

สําหรับแหลง่ข้อมลู FM ให้กด OK/MENU
แล้วเลือก Advanced settings PTY settings

Show PTY text

แสดงรูปแบบรายการวิทยสุำหรับวิทยุ DAB
– ในการสัง่งาน/ยกเลกิการทํางาน ในมมุมองปกติ

สําหรับแหลง่ข้อมลู DAB ให้กด OK/MENU
แล้วเลือก Advanced settings Show PTY text

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• รูปแบบของรายการวิทย ุ(PTY) (น. 39)
• การค้นหารูปแบบของรายการวิทย ุ(PTY) (น. 40)
• การทํางาน RDS (น. 37)

การควบคุมระดับความดังเสียงสำหรับรูปแบบ
ของรายการวิทยุ (PTY) ที่จะเขาแทรก
การทำงาน
รูปแบบของรายการที่ขัดจังหวะ เชน NEWS หรือ TP
จะไดยินที่ความดังเสียงที่เลือกไวสำหรับแตละรูปแบบ
ของรายการ หากมีการปรับระดับความดังเสียงใน
ระหวางการคั่นจังหวะของรายการ ระดับเสียงใหมจะถูก
บันทึกไวจนกระทั่งถึงการคั่นจังหวะรายการในครั้งตอไป

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• รูปแบบของรายการวิทย ุ(PTY) (น. 39)
• การทํางาน RDS (น. 37)

Radio text
สถานี RDS บางสถานีจะสงขอมูลเกี่ยวกับเนื้อหา
ของรายการ, ศิลปน เปนตน ขอมูลนี้จะแสดงขึ้น
บนจอแสดงผล9 ขอความวิทยุสามารถแสดงไดทั้ง
สำหรับวิทยุ FM และ DAB

ขอความวิทยุสำหรับวิทยุ FM
– ในการสัง่งาน/ยกเลกิการทํางาน ในมมุมองปกติ

สําหรับแหลง่ข้อมลู FM/DAB ให้กด OK/MENU
แล้วเลือก Show radio text

หมายเหตุ
ทา่นจะสามารถสัง่ใช้การทํางาน "Show radio text"
และ "Show presets" ได้คราวละหนึง่อยา่งเทา่นัน้
หากทา่นสัง่ใช้การทํางานหนึง่ในขณะท่ีอีกการ
ทํางานหนึง่กําลงัทํางานอยู ่การทํางานท่ีทํางานอยู่
ก่อนหน้าจะถกูปิดลงโดยอตัโนมตั ิฟังก์ชัน่ทัง้สอง
สามารถปิดการทํางานได้

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• การทํางาน RDS (น. 37)
• วิทยแุบบดจิิตอล (DAB)* (น. 43)

9 เฉพาะรถท่ีมีหน้าจอขนาด 7 นิว้
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การอัพเดตความถี่วิทยุโดยอัตโนมัติ (AF)
ฟงกชันนี้จะเลือกตัวสงสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดสำหรับ
สถานีวิทยุที่ตั้งไว

ในการค้นหาเคร่ืองสง่สญัญาณท่ีชดัเจน การทํางาน
นีอ้าจ (ในกรณีท่ียกเว้น) ต้องค้นหาทกุความยาวคลื่น
FM
– ในการสัง่งาน/ยกเลกิการทํางาน ในมมุมองปกติ

สําหรับแหลง่ข้อมลู FM ให้กด OK/MENU
แล้วเลือก Advanced settings Alternative
frequency

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• การทํางาน RDS (น. 37)

รายการวิทยุในภูมิภาค (REG)
ฟงกชันนี้ทำใหสามารถรับฟงการกระจายเสียงใน
ภูมิภาคไดอยางตอเนื่องแมวาสัญญาณจะออนก็ตาม

สญัลกัษณ์ REG แสดงวา่การทํางานนีกํ้าลงัทํางานอยู่
– ในการสัง่งาน/ยกเลกิการทํางาน ในมมุมองปกติ

สําหรับแหลง่ข้อมลู FM ให้กด OK/MENU
แล้วเลือก Advanced settings REG

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• การทํางาน RDS (น. 37)

สแกนความถี่วิทยุ
ฟงกชันนี้จะคนหาชองวิทยุที่สามารถรับไดโดยอัตโนมัติ
โดยจะพิจารณาตัวกรองรูปแบบรายการวิทย ุ(PTY) ดวย

เม่ือค้นพบสถานีหนึง่ จะรับฟังประมาณ 10 วินาที
ก่อนท่ีจะค้นหาอีกครัง้ เม่ือเลน่สถานีใด สถานีดงักลา่ว
จะถกูบนัทกึเป็นคา่ท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้าตามปกต,ิ โปรดดู
บนัทกึสถานีวิทยเุป็นคา่ท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้า (น. 36)
– ในการเร่ิมการสแกน ในมมุมองปกติ

สําหรับแหลง่ข้อมลู FM/AM10/DAB* ให้กด
OK/MENU แล้วเลอืก Scan

หมายเหตุ
การค้นหาจะหยดุเม่ือสถานีถกูบนัทกึ

การค้นหายงัสามารถเลอืกได้ในโหมด DAB-PTYอีกด้วย
ซึง่ในกรณีนีจ้ะเลน่เฉพาะชอ่งสญัญาณของรูปแบบ
รายการท่ีเลือกไว้ลว่งหน้า

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• รูปแบบของรายการวิทย ุ(PTY) (น. 39)
• วิทยแุบบดิจิตอล (DAB)* (น. 43)

10 ยกเว้น V60 PLUG-IN HYBRID
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การรีเซตการทำงาน RDS
การตั้งคาวิทยุทั้งหมดสามารถรีเซตเปนคาที่ตั้งมาจาก
โรงงานตั้งแตเริ่มแรก

– ในการรีเซต็ ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลู FM
ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Advanced settings

Reset all FM settings

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• การทํางาน RDS (น. 37)

วิทยุแบบดิจิตอล (DAB)*
DAB (Digital Audio Broadcasting) เปนระบบ
กระจายเสียงแบบดิจิตอลสำหรับวิทยุ รถจะรองรับ
DAB, DAB+ และ DMB

หมายเหตุ
ไมใ่ชท่กุพืน้ท่ีท่ีจะอยูใ่นระยะครอบคลมุของ DAB
หากไมอ่ยูใ่นระยะครอบคลมุ จะมีข้อความ No
reception ปรากฏในจอแสดง

การบริการและกลุมสัญญาณ
• Service - ชอ่งสญัญาณ ชอ่งสญัญาณวิทย ุ(ระบบ

สนบัสนนุเฉพาะบริการระบบเสียงเทา่นัน้)
• Ensemble - ชดุของชอ่งสญัญาณวิทยท่ีุมี

ความถ่ีเดียวกนั

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• การบนัทกึกลุม่ชอ่งสญัญาณ (การเรียนเป็นกลุม่)

(น. 44)
• การนําทางในรายการกลุม่ชอ่งสญัญาณ (เป็นกลุม่)

(น. 44)
• วิทย ุ(น. 33)
• บนัทกึสถานีวิทยเุป็นคา่ท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้า (น. 36)

• สแกนความถ่ีวิทย ุ(น. 42)
• รูปแบบของรายการวิทย ุ(PTY) (น. 39)
• Radio text (น. 41)
• เช่ือมโยง DAB ไป DAB (น. 45)
• วิทยแุบบดจิิตอล (DAB)*) - ความยาวคลืน่

(น. 45)
• วิทยแุบบดจิิตอล (DAB)* - ชอ่งสญัญาณยอ่ย

(น. 45)
• วิทยแุบบดจิิตอล (DAB)* - การรีเซต็ (น. 46)
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การบันทึกกลุมชองสัญญาณ (การเรียน
เปนกลุม)
การเก็บบันทึกกลุมสถานี (การเรียนรูกลุม) สำหรับวิทยุ
แบบดิจิตอล (DAB)

เม่ือรถเคลื่อนท่ีไปยงัพืน้ท่ีการกระจายเสยีงพืน้ท่ีใหม่
อาจจําเป็นต้องตัง้โปรแกรมกลุม่ชอ่งสญัญาณท่ีมีอยู่
ในพืน้ท่ี
การทําโปรแกรมกลุม่ชอ่งสญัญาณจะสร้างและอปัเด
ตรายการกลุม่ชอ่งสญัญาณท่ีมีทัง้หมด รายการนีจ้ะ
ไมไ่ด้รับการอปัเดตโดยอตัโนมตัิ
สําหรับการตัง้โปรแกรม ในมมุมองปกติ
สําหรับแหลง่ข้อมลู DAB ให้กด OK/MENU แล้วเลอืก
Ensemble learn ทา่นยงัสามารถทําการโปรแกรมด้วย
วิธีตอ่ไปนี:้
1. หมนุ TUNE หนึง่ขัน้ไปในทิศทางใดก็ได้

> Ensemble learn จะปรากฏในรายการกลุม่
ชอ่งสญัญาณท่ีมี

2. กด OK/MENU
> เร่ิมการโปรแกรมใหมแ่ล้ว

ทา่นสามารถยกเลกิการโปรแกรมโดยใช้ EXIT

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• วิทยแุบบดจิิตอล (DAB)* (น. 43)
• การนําทางในรายการกลุม่ชอ่งสญัญาณ (เป็นกลุม่)

(น. 44)

การนำทางในรายการกลุมชองสัญญาณ
(เปนกลุม)
การไปยังสวนตางๆ ในรายการกลุมชอง (กลุม) สำหรับ
วิทยุแบบดิจิตอล (DAB)

ในการนําทางและเข้าถงึรายการกลุม่ชอ่งสญัญาณ
ให้หมนุ TUNE ช่ือของ Ensemble จะปรากฏอยูท่ี่
ด้านบนของจอแสดงผล เม่ือเลื่อนไปท่ี Ensemble ใหม่
ช่ือจะเปลีย่นไปเป็นช่ือใหม่
• Service - แสดงชอ่งสญัญาณไมว่า่กลุม่

ชอ่งสญัญาณนัน้จะอยูใ่นสว่นใด รายการนีส้ามารถ
กรองได้โดยใช้การเลือกรูปแบบของรายการ (PTY
filtering) โปรดดท่ีู รูปแบบของรายการวิทย ุ(PTY)
(น. 39)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• การบนัทกึกลุม่ชอ่งสญัญาณ (การเรียนเป็นกลุม่)

(น. 44)
• วิทยแุบบดจิิตอล (DAB)* (น. 43)
• รูปแบบของรายการวิทย ุ(PTY) (น. 39)
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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 Advanced settings DAB linking

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• วิทยแุบบดจิิตอล (DAB)* (น. 43)

วิทยุแบบดิจิตอล (DAB)*) - ความยาวคลื่น
DAB สามารถสงไดทางความยาวคลื่นสองแบบ11

• Band III - ครอบคลมุพืน้ท่ีเกือบทัง้หมด
• LBand - มีให้บริการเฉพาะบางพืน้ท่ี
ตวัอยา่งเชน่ เม่ือเลือก Band III อยา่งเดียว การตัง้
โปรแกรมชอ่งสญัญาณจะรวดเร็วกวา่การเลือกทัง้ 
Band III และ LBand ไมเ่ป็นท่ีแนน่อนวา่จะค้นพบกลุม่
สถานีทัง้หมด การเลือกความยาวคลื่นไมมี่ผลตอ่
หนว่ยความจําท่ีเก็บอยู่
– ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลู DAB ทา่น

สามารถสัง่งาน/ยกเลกิการทํางานของความยาว
คลื่นได้โดยการกด OK/MENU จากนัน้เลือก
Advanced settings DAB band

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• วิทยแุบบดจิิตอล (DAB)* (น. 43)

วิทยุแบบดิจิตอล (DAB)* - ชองสัญญาณยอย
โดยทั่วไปสวนประกอบรองจะเรียกวาชองสัญญาณยอย
นี่เปนชองสัญญาณชั่วคราวและอาจประกอบดวย เชน
คำแปลของรูปแบบรายการที่เปนภาษาอื่น

หากมีชอ่งสญัญาณยอ่ยกระจายเสียงอยูม่ากกวา่หนึง่
ชอ่ง สญัลกัษณ์  จะปรากฏทางด้านซ้ายของช่ือชอ่ง
ในจอแสดงผล ชอ่งสญัญาณยอ่ยจะแสดง
ด้วยสญัลกัษณ์ - ท่ีอยูท่างด้านซ้ายของช่ือชอ่ง
ในจอแสดงผล
กด  เพ่ือเข้าถงึชอ่งสญัญานยอ่ย
ชอ่งสญัญาณยอ่ยสามารถเข้าถงึได้เฉพาะใน
ชอ่งสญัญาณหลกัท่ีเลือก และไมส่ามารถเข้าถงึได้โดย
ชอ่งสญัญาณอ่ืนท่ีไมเ่ลือก
– ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลู DAB ทา่น

สามารถสัง่งาน/ยกเลกิการทํางานของการแสดง
ชอ่งสถานียอ่ยได้โดยการกด OK/MENU
จากนัน้เลือก Advanced settings Sub
channels

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• วิทยแุบบดจิิตอล (DAB)* (น. 43)

11 ไมใ่ชท่กุพืน้ท่ี/ประเทศท่ีใช้ความยาวคลื่นทัง้สองแบบ
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วิทยุแบบดิจิตอล (DAB)* - การรีเซ็ต
การตั้งคา DAB ทั้งหมดสามารถรีเซตเปนคาที่ตั้งมาจาก
โรงงานตั้งแตเริ่มแรก

– การรีเซต็สามารถทําได้ในมมุมองปกติ
สําหรับแหลง่ข้อมลู DAB โดยการกด OK/MENU
แล้วเลือก Advanced settings Reset all DAB
settings

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• วิทยแุบบดจิิตอล (DAB)* (น. 43)

เครื่องเลนสื่อ
เครื่องเลนสื่อขอมูลสามารถเลนเสียงและวิดีโอ
จากแผนซีดี/ดีวีดี* (น. 47) และแหลงขอมูลเสียงที่
เชื่อมตอจากภายนอกผานทางอินพุต AUX/USB*
(น. 54) หรือการสตรีมแบบไรสายสำหรับไฟลเสียง
จากอุปกรณภายนอกผาน Bluetooth® เครื่องเลน
สื่อขอมูลบางเครื่องจะสามารถแสดงโทรทัศน*
(น. 75) ได และมีตัวเลือกในการ
ติดตอสื่อสารกับโทรศัพทมือถือ* ผานทาง Bluetooth®
อีกดวย

ตัวควบคุมสำหรับเครื่องเลนสื่อขอมูล
สําหรับการใช้งานเคร่ืองเลน่สื่อข้อมลู โปรดดท่ีู การใช้
งานระบบ (น. 24)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู (น. 22)
• สือ่ Bluetooth®* (น. 59)
• รีโมตคอนโทรล* (น. 80)
• เคร่ืองเลน่สื่อข้อมลู - รูปแบบของไฟล์ท่ีรองรับ

(น. 53)
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ซีดี/ดีวีด*ี
เครื่องเลนสื่อขอมูล (น. 46) สามารถเลนแผนซีดี/ดวีีดีที่
มีขอมูลบันทึกไวแลวหรือที่เขียนเองได

เคร่ืองเลน่สื่อจะรองรับและสามารถเลน่แผน่ดิสก์และ
แฟ้มประเภทหลกัๆ ตอ่ไปนี:้
• แผน่ CD ท่ีบนัทกึข้อมลูจากโรงงาน (CD เพลง)
• แผน่ดิสก์ CD ท่ีเขียนเองท่ีมีแฟ้มเสียง และ/หรือ

วิดีโอ
• แผน่ DVD ท่ีบนัทกึข้อมลูจากโรงงาน
• แผน่ดสิก์ DVD ท่ีเขียนเองท่ีมีแฟ้มเสียง และ/หรือ

วิดีโอ
สําหรับข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัรูปแบบท่ีรองรับ โปรดดท่ีู
รูปแบบของไฟล์ท่ีรองรับ (น. 53)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• การเลน่แผน่ซีดี/ดีวีดี* และการไปยงัสว่นตา่งๆ

ในแผน่ (น. 47)
• การเลน่และการไปยงัสว่นตา่งๆ ในแผน่วิดีโอดีวีดี*

(น. 50)

การเลนแผนซีดี/ดีวีดี* และการไปยังสวนตางๆ
ในแผน
สำหรับขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเลนและการไปยังสวน
ตางๆ ของระบบ โปรดดูที่ การใชงานระบบ (น. 24)
สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด โปรดดูดานลางนี้

การเริ่มเลนแผน
กดปุ่ ม MEDIA ในมมุมองปกตสิําหรับแหลง่ข้อมลูสื่อ
จากนัน้หมนุ TUNE จนกระทัง่ Disc แสดงขึน้ แล้วกด
OK/MENU หากมีแผน่ดิสก์อยูใ่นเคร่ืองเลน่สือ่ ระบบจะ
เร่ิมเลน่แผน่ดิสก์โดยอตัโนมตัิ มิฉะนัน้ Insert disc จะ
ปรากฏบนจอแสดงผล ใสแ่ผน่ดสิก์ หนัด้านท่ีมีข้อความ
ขึน้ด้านบน แผน่จะเร่ิมเลน่โดยอตัโนมตัิ
หากใสแ่ผน่ดิสก์ท่ีมีแฟ้มเสียง/วิดีโอในเคร่ืองเลน่ ระบบ
จะต้องโหลดโครงสร้างโฟลเดอร์ของผา่นดสิก์นี ้อาจจะ
ใช้เวลาครู่หนึง่ก่อนท่ีการเลน่เพลงจะเร่ิมอีกครัง้โดย
ขึน้อยูก่บัคณุภาพของแผน่ดสิก์

การเอาแผนซีดีออกจากเครื่อง
กด ปุ่ มนําออก(น. 24) เพ่ือนําแผน่ดิสก์ออก
แผน่ดิสก์จะยงัคงอยูใ่นตําแหนง่ถกูดนัออกนาน
ประมาณ 12 วินาที จากนัน้จะถกูดงึกลบัเข้าไปในเคร่ือง
เลน่เพ่ือความปลอดภยั

การหยุดเลนชั่วคราว (หยุดชั่วคราว)
เม่ือลดความดงัเสียงลงจนสดุหรือเม่ือกดปุ่ ม MUTE
เคร่ืองเลน่สื่อจะหยดุทํางานชัว่คราว เม่ือเพิ่มความดงั
เสียงขึน้หรือกดปุ่ ม MUTE อีกครัง้ เคร่ืองเลน่สือ่ก็จะเร่ิม
เลน่อีกครัง้ นอกจากนี ้ยงัสามารถหยดุชัว่คราวโดยใช้
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ระบบเมน1ู2 ได้อีกด้วย ให้กด OK/MENU แล้วเลอืก
Play/Pause

หมายเหตุ
ระบบข้อมลูบนัเทิงจะเลน่ภาพยนตร์เฉพาะในขณะท่ี
รถจอดอยูก่บัท่ี เม่ือรถเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วสงูกวา่
8 กม./ชม. ระบบจะไมแ่สดงภาพและ No visual
media available while driving จะปรากฏบนจอ
แสดง แตท่า่นจะยงัคงได้ยินเสียงอยู ่ภาพจะปรากฏ
อีกครัง้ในทนัทีท่ีความเร็วรถลดลงต่ํากวา่ประมาณ
 6 กม./ชม.

หมายเหตุ
เคร่ืองเลน่อาจจะไมส่ามารถโหลดแฟ้มเสียงบาง
แฟ้มท่ีมีการป้องกนัการคดัลอกโดยบริษัทผู้ผลติ
หรือแฟ้มเสียงท่ีผู้ ใช้คดัลอกเอง

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• การเลน่และการไปยงัสว่นตา่งๆ ของแผน่ดิสก์ท่ี

เขียนเองท่ีมีไฟล์เสียง/วิดีโอ* (น. 48)

• การเลน่และการไปยงัสว่นตา่งๆ ในแผน่วิดีโอดีวีดี*
(น. 50)

• ไปข้างหน้า/ย้อนกลบัอยา่งเร็ว (น. 49)
• สแกนแทร็กของแผน่ดสิก์หรือไฟล์เสียง (น. 50)
• การเลือกแทร็กของแผน่ดิสก์หรือไฟล์เสียงใน

แบบสุม่ (น. 50)
• เคร่ืองเลน่สือ่ข้อมลู - รูปแบบของไฟล์ท่ีรองรับ

(น. 53)

การเลนและการไปยังสวนตางๆ ของแผนดิสก
ที่เขียนเองที่มีไฟลเสียง/วิดีโอ*
การเลนและการไปยังสวนตางๆ ของแผนดิสกที่เขียนเอง
ที่มีไฟลเสียง/วิดีโอ

หมายเหตุ
ระบบข้อมลูบนัเทิงจะเลน่ภาพยนตร์เฉพาะในขณะท่ี
รถจอดอยูก่บัท่ี เม่ือรถเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วสงูกวา่
8 กม./ชม. ระบบจะไมแ่สดงภาพและ No visual
media available while driving จะปรากฏบนจอ
แสดง แตท่า่นจะยงัคงได้ยินเสียงอยู ่ภาพจะปรากฏ
อีกครัง้ในทนัทีท่ีความเร็วรถลดลงต่ํากวา่ประมาณ
 6 กม./ชม.

หมายเหตุ
เคร่ืองเลน่อาจจะไมส่ามารถโหลดแฟ้มเสียงบาง
แฟ้มท่ีมีการป้องกนัการคดัลอกโดยบริษัทผู้ผลติ
หรือแฟ้มเสียงท่ีผู้ ใช้คดัลอกเอง

ไฟล์เสียงจะมีสญัลกัษณ์  ไฟล์วิดีโอจะ
มีสญัลกัษณ์  และโฟลเดอร์จะมีสญัลกัษณ์

12 ไมใ่ช้กบัซีดีเพลง
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เม่ือเลน่แฟ้มเสร็จแล้ว ระบบจะเลน่แฟ้มอ่ืน
(ชนิดเดียวกนั) ในโฟลเดอร์ดงักลา่วตอ่ไป ระบบ
จะเปลี่ยน13 โฟลเดอร์โดยอตัโนมตัิเม่ือเลน่แฟ้มทัง้หมด
ในโฟลเดอร์ปัจจบุนัจนครบแล้ว ระบบจะตรวจสอบและ
เปลี่ยนการตัง้คา่โดยอตัโนมตั ิเม่ือใสแ่ผน่บนัทกึสือ่ท่ี
ประกอบด้วยแฟ้มเสียงหรือแฟ้มภาพเพียงเพียงอยา่ง
เดียวเข้าไปในเคร่ืองเลน่สือ่ แล้วเลน่แฟ้มเหลา่นี ้อยา่งไร
ก็ตาม ระบบจะไมเ่ปลี่ยนการตัง้คา่ ถ้าใสแ่ผน่บนัทกึสือ่ท่ี
ประกอบด้วยแฟ้มเสียงและแฟ้มภาพผสมกนัเข้าไปใน
เคร่ืองเลน่สื่อ แตเ่คร่ืองเลน่สื่อจะเลน่แฟ้มประเภทก่อน
หน้านี ้

เลนโฟลเดอรซ้ำ
การทํางานนีจ้ะชว่ยให้สามารถเลน่แฟ้มในโฟลเดอร์ซํา้
แล้วซํา้อีกได้ หลงัจากเลน่แฟ้มสดุท้ายเสร็จ ระบบจะเร่ิม
เลน่แฟ้มแรกอีกครัง้
1. กด OK/MENU

2. หมนุ TUNE ไปท่ี Repeat folder

3. กด OK/MENU เพ่ือเปิดใช้/ยกเลกิการทํางานนี ้

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• การเลน่แผน่ซีดี/ดีวีดี* และการไปยงัสว่นตา่งๆ

ในแผน่ (น. 47)
• การเลน่และการไปยงัสว่นตา่งๆ ในแผน่วิดีโอดีวีดี*

(น. 50)
• ไปข้างหน้า/ย้อนกลบัอยา่งเร็ว (น. 49)
• สแกนแทร็กของแผน่ดสิก์หรือไฟล์เสียง (น. 50)
• การเลือกแทร็กของแผน่ดิสก์หรือไฟล์เสียงใน

แบบสุม่ (น. 50)
• เคร่ืองเลน่สือ่ข้อมลู - รูปแบบของไฟล์ท่ีรองรับ

(น. 53)
• DivX® Video On Demand* (น. 52)

ไปขางหนา/ยอนกลับอยางเร็ว
ทานสามารถสั่งใหไฟลเพลงและไฟลวิดีโอ14 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. 24)
• การเลน่แผน่ซีดี/ดีวีดี* และการไปยงัสว่นตา่งๆ

ในแผน่ (น. 47)
• การเลน่และการไปยงัสว่นตา่งๆ ของแหลง่ข้อมลู

เสยีงภายนอก* (น. 57)

13 หาก Repeat folder ทํางานอยู ่การดําเนินการจะเปลี่ยนไป
14 ใช้ได้กบัแผน่ซีดี/ดีวีดี*, USB และ iPod® เทา่นัน้
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สแกนแทร็กของแผนดิสกหรือไฟลเสียง
ฟงกชันนี้จะเลนสิบวินาทีแรกของแทร็กของดิสก
แตละแทร็ก/ไฟลเสียงแตละไฟล15

เม่ือต้องการสแกนแหลง่ข้อมลูท่ีเลือก:
1. กด OK/MENU ในมมุมองปกตสิําหรับแหลง่ข้อมลู

ท่ีเลือก
2. หมนุ TUNE ไปท่ี Scan

> ระบบจะเลน่ 10 วินาทีแรกของแตล่ะแทร็กหรื
อแฟ้มข้อมลูเสียง

3. ยกเลกิการค้นหาด้วย EXIT แทร็กหรือแฟ้มข้อมลู
เสียงท่ีกําลงัเลน่อยูจ่ะเลน่ตอ่ไป

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• การเลน่แผน่ซีดี/ดีวีดี* และการไปยงัสว่นตา่งๆ

ในแผน่ (น. 47)
• การเลน่และการไปยงัสว่นตา่งๆ ของแหลง่ข้อมลู

เสยีงภายนอก* (น. 57)
• สื่อ Bluetooth®* (น. 59)

การเลือกแทร็กของแผนดิสกหรือไฟลเสียงใน
แบบสุม
ฟงกชันนี้จะเลนแทร็ก/ไฟลเสียงตามลำดับแบบสุม16

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

ท่ีเลือก
2. หมนุ TUNE ไปท่ี Random

3. กด OK/MENU เพ่ือเปิดใช้/ยกเลกิการทํางานนี ้

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• การเลน่แผน่ซีดี/ดีวีดี* และการไปยงัสว่นตา่งๆ

ในแผน่ (น. 47)
• การเลน่และการไปยงัสว่นตา่งๆ ของแหลง่ข้อมลู

เสยีงภายนอก* (น. 57)
• สื่อ Bluetooth®* (น. 59)

การเลนและการไปยังสวนตางๆ ในแผนวิดีโอ
วีดี*

เมื่อเลนแผน DVD ภาพยนตร เมนูของแผนดิสกอาจ
ปรากฏบนจอแสดง เมนูของแผนดิสกจะทำใหทาน
สามารถเขาถึงการทำงานและการตั้งคาเพิ่มเติม เชน
การเลือกคำบรรยาย ภาษา และการเลือกฉาก
สำหรับขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเลนและการไปยังสวน
ตางๆ ของระบบ โปรดดูที่ การใชงานระบบ (น. 24)
สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด โปรดดูดานลางนี้

หมายเหตุ
ระบบข้อมลูบนัเทิงจะเลน่ภาพยนตร์เฉพาะในขณะท่ี
รถจอดอยูก่บัท่ี เม่ือรถเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วสงูกวา่
8 กม./ชม. ระบบจะไมแ่สดงภาพและ No visual
media available while driving จะปรากฏบนจอ
แสดง แตท่า่นจะยงัคงได้ยินเสียงอยู ่ภาพจะปรากฏ
อีกครัง้ในทนัทีท่ีความเร็วรถลดลงต่ํากวา่ประมาณ
 6 กม./ชม.

15 ไมส่ามารถใช้ได้กบัแผน่วิดีโอ DVD สําหรับแหลง่ข้อมลูเสียงท่ีเช่ือมตอ่จากภายนอกผา่นทางอินพตุ AUX/USB กรณีนีจ้ะใช้ได้กบั USB และ iPod® เทา่นัน้ และอาจไมส่ามารถใช้ได้กบั
โทรศพัท์มือถือบางรุ่น

ดี
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การนำทางในเมนขูองแผนวิดีโอ DVD

การนําทางในเมนขูองแผน่วิดีโอ DVD กระทําโดยใช้แป้น
ตวัเลขในคอนโซลกลางตามภาพประกอบข้างบน

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
ซึง่จะนํากลบัไปท่ีตําแหนง่ก่อนหน้า (โดยไมมี่การเลือก
แตอ่ยา่งใด)
บทสามารถเปลี่ยนได้โดยกด  /  บนคอนโซล
กลางหรือแป้นกดบนพวงมาลยั*

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• การเลน่แผน่ซีดี/ดีวีดี* และการไปยงัสว่นตา่งๆ

ในแผน่ (น. 47)
• มมุกล้องสําหรับการเลน่แผน่วิดีโอดีวีดี* (น. 52)
• การเลน่และการไปยงัสว่นตา่งๆ ของแผน่ดสิก์ท่ี

เขียนเองท่ีมีไฟล์เสยีง/วิดีโอ* (น. 48)
• ไปข้างหน้า/ย้อนกลบัอยา่งเร็ว (น. 49)
• สแกนแทร็กของแผน่ดสิก์หรือไฟล์เสียง (น. 50)
• การเลือกแทร็กของแผน่ดิสก์หรือไฟล์เสียงใน

แบบสุม่ (น. 50)

• เคร่ืองเลน่สือ่ข้อมลู - รูปแบบของไฟล์ท่ีรองรับ
(น. 53)

16 ไมส่ามารถใช้ได้กบัแผน่วิดีโอ DVD สําหรับแหลง่ข้อมลูเสียงท่ีเช่ือมตอ่จากภายนอกผา่นทางอินพตุ AUX/USB กรณีนีจ้ะใช้ได้กบั USB และ iPod® เทา่นัน้ และอาจไมส่ามารถใช้ได้กบั
โทรศพัท์มือถือบางรุ่น
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มุมกลองสำหรับการเลนแผนวิดีโอดีวีด*ี
หากแผน DVD ภาพยนตรมีการทำงานนี้อยู ทานจะ
สามารถใชการทำงานนี้เพื่อเลือกตำแหนงกลองของฉาก
ใดโดยเฉพาะซึ่งจะมีปรากฏอยู

ในมมุมองปกตสิําหรับแหลง่ข้อมลูแผน่ดสิก์ ให้กด
OK/MENU แล้วเลือก Advanced settings Angle

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• การเลน่และการไปยงัสว่นตา่งๆ ในแผน่วิดีโอดีวีดี*

(น. 50)

DivX® Video On Demand*
เครื่องเลนสื่อขอมูลสามารถลงทะเบียนเพื่อเลนไฟล
ตางๆ ที่เปนประเภท DivX® VOD จากแผนซีดี/ดีวีดี,
USB หรือ iPod® ได

รหสัสาํหรับการลงทะเบียนจะมีอยูใ่นระบบเมนู
MY CAR ดท่ีู MY CAR (น. 11)
สาํหรับข้อมลูเพิ่มเตมิ โปรดดท่ีู www.divx.com/vod

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสยีงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• การเลน่และการไปยงัสว่นตา่งๆ ในแผน่วิดีโอดีวีดี*

(น. 50)
• การเลน่และการไปยงัสว่นตา่งๆ ของแผน่ดิสก์ท่ี

เขียนเองท่ีมีไฟล์เสียง/วิดีโอ* (น. 48)
• การเลน่และการไปยงัสว่นตา่งๆ ของแหลง่ข้อมลู

เสยีงภายนอก* (น. 57)

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

การตัง้คา่ภาพสามารถรีเซตเป็นคา่ท่ีตัง้มาจากโรงงานได้
โดยใช้ตวัเลือก Reset

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู (น. 22)
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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

รูปแบบของ
ระบบเสียง

CD เพลง, mp3, wma, aac,
m4a

รูปแบบวีดีโอ แผน่วิดีโอ CD,
แผน่วิดีโอ DVD, divx, avi,
asf

รูปแบบของไฟลทีร่องรับผานทางการเชื่อมตอ
USB
ระบบจะรองรับแฟ้มข้อมลูเสียงและแฟ้มข้อมลูวิดีโอใน
ตารางตอ่ไปนีส้ําหรับการเลน่ผา่นทางการเช่ือมตอ่ USB

รูปแบบของระบบเสียง mp3, wma, aac, m4a

รูปแบบวีดีโอ divx, avi, asf

ขอมูลทางเทคนิคสำหรับรูปแบบไฟล .avi และ
.divx
ไฟล์ท่ีสามารถเลน่ได้จะเป็นไปตามเง่ือนไขตอ่ไปนี:้

เวอร์ชัน่ของ DivX 3, 4, 5, 5:2

ขนาดของรูป 32x32-720x576 พิกเซล

อตัราเฟรม
ของวิดีโอ

ไมเ่กิน 30 เฟรมตอ่วินาที
มาตรฐาน DivX

ความสามารถใน
การรองรับรวม 

บติรวม)

ไมเ่กิน 4 Mbps โดยเฉลี่ย,
ไมเ่กิน 8 Mbps สงูสดุ (รวม
อตัราบติของวิดีโอและอตัรา
บติของเสียง)

รูปแบบของเสียง MP3 (MPEG-1/2 Layer 3),
MPEG-1 (Layer 2), AC3
(Dolby D)
สําหรับข้อมลูจําเพาะเก่ียวกบั
เสียง ดตูารางด้านลา่งนี ้

ชอ่งเสียง (ch) 2 ชอ่งเสียงสําหรับ MP3/
MPEG-1, 5.1 ชอ่ง
เสียงสําหรับ AC3

ขอมูลจำเพาะเกี่ยวกับเสียงสำหรับรูปแบบไฟล
.avi และ .divx
รูปแบบ กิโลเฮิรตซ kbps

MPEG-1 Layer 2 44.1 64–384

48 64–384

MPEG-2 Layer 3 (MP3) 16 8–160

22.05 8–160

24 8–160จํานวนอตัรา
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รูปแบบ กิโลเฮิรตซ kbps

MPEG-1 Layer 3 (MP3) 32 32–320A

44.1 32–320A

48 32–320A

AC3 48 64–448
A ไมใ่ช้กบั 144 kbps

ขอมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับรูปแบบไฟล .asf
ไฟล์ท่ีสามารถเลน่ได้จะเป็นไปตามเง่ือนไขตอ่ไปนี:้

ขนาดของรูป 32x32-720x576 พิกเซล

อตัราเฟรมของวิดีโอ ไมเ่กิน 30 เฟรมตอ่วินาที

ความสามารถในการ
รองรับรวม (จํานวน
อตัราบติรวม)

ไมเ่กิน 384 kbs (รวมอตัรา
บติของวิดีโอและอตัราบติ
ของเสียง)

รูปแบบของเสียง ITU-T G.726

ชอ่งเสียง (ch) 1 ชอ่งเสียง
ไมร่องรับระบบสเตอริโอ

อตัราการเก็บ
ตวัอยา่งเสียง

8 กิโลเฮิรตซ์

อตัราบติของเสียง 16, 24, 32 หรือ 40 kbps 

ตวัอยา่งเสียงแบบ 8
กิโลเฮิรตซ์)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• การเลน่แผน่ซีดี/ดีวีดี* และการไปยงัสว่นตา่งๆ

ในแผน่ (น. 47)
• การเลน่และการไปยงัสว่นตา่งๆ ในแผน่วิดีโอดีวีดี*

(น. 50)
• การเลน่และการไปยงัสว่นตา่งๆ ของแผน่ดิสก์ท่ี

เขียนเองท่ีมีไฟล์เสียง/วิดีโอ* (น. 48)
• การเลน่และการไปยงัสว่นตา่งๆ ของแหลง่ข้อมลู

เสียงภายนอก* (น. 57)

แหลงเสียงภายนอกผานทางอินพุต AUX/USB*
แหลงขอมูลเสียงภายนอก เชน iPod® หรือเครื่องเลน
MP3 สามารถ connected (น. 56) เขากับระบบ
เครื่องเสียงได

โดยสามารถสัง่งาน17แหลง่ข้อมลูเสยีงท่ีเช่ือมตอ่
กบัอินพตุ USB โดยใช้ตวัควบคมุเคร่ืองเสียงของรถได้
อปุกรณ์ท่ีเช่ือมตอ่ผา่นทางอินพตุ AUX ไมส่ามารถ
ควบคมุผา่นทางรถได้
มีชอ่งท่ีขอบด้านหลงัทางด้านขวาของคอนโซลกลางซึง่
สามารถใช้ร้อยสายไฟผา่นได้ เพ่ือให้สามารถปิดฝาปิด
ได้โดยท่ีสายไฟไมถ่กูหนีบ

17 ใช้กบัแหลง่เสียงท่ีเช่ือมตอ่ผา่นทางการเช่ือมตอ่ USB เทา่นัน้

สําหรับอตัราการเก็บ
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iPod® หรือเคร่ืองเลน่ MP3 ท่ีมีแบตเตอร่ีแบบชาร์จไฟ
ได้จะได้รับการชาร์จไฟ (ในขณะท่ีเปิดสวิตช์กญุแจหรือ
เคร่ืองยนต์ทํางานอยู)่ หากเช่ือมตอ่อปุกรณ์ดงักลา่ว
ทางการเช่ือมตอ่ USB

หนวยความจำ USB
ในการรองรับการใช้เมมโมร่ีสติก๊ USB ให้เก็บเฉพาะ
แฟ้มเพลงใน USB ระบบจะใช้เวลาในการโหลดสื่อเก็บ
ข้อมลูนานกวา่ปกติมาก หากสือ่นัน้บรรจแุฟ้มรูปแบบอ่ืน
ท่ีไมใ่ชแ่ฟ้มเพลง

หมายเหตุ
ระบบนีร้องรับสื่อแบบเคลื่อนท่ีท่ีสนบัสนนุ USB 2.0
และระบบไฟล์ FAT32 รวมทัง้สามารถจดัการ
โฟลเดอร์ตา่งๆ ได้ 1,000 โฟลเดอร์ โดยแตล่ะ
โฟลเดอร์อาจมีโฟลเดอร์ยอ่ย/ไฟล์สงูสดุได้ถงึ 254
โฟลเดอร์/ไฟล์ สําหรับระดบัสงูสดุ สามารถจดัการ
โฟลเดอร์ยอ่ย/ไฟล์ตา่งๆ ได้ถงึ 1,000 โฟลเดอร์/ไฟล์
ซึง่นบัเป็นข้อยกเว้นในกรณีนี ้

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

ฮับ USB
ทา่นสามารถเช่ือมตอ่ฮบั USB ทางการเช่ือมตอ่ USB ซึง่
จะเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ USB จํานวนมากได้พร้อมกนั
การเลือกอปุกรณ์ USB สามารถทําได้ในมมุมองปกติ
สําหรับแหลง่ข้อมลู USB โดยการกด OK/MENU
แล้วเลือก Select USB device

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

iPod®

iPod® มีการชาร์จและได้รับไฟเลีย้งจากการเช่ือมตอ่
USB ทางสายเช่ือมตอ่ของเคร่ืองเลน่สื่อ

หมายเหตุ
ระบบจะรองรับเฉพาะการเลน่แฟ้มเสยีงจาก iPod®

หมายเหตุ
เม่ือใช้ iPod® เป็นแหลง่เสียง ระบบข้อมลูบนัเทิง
ของรถจะมีโครงสร้างเมนท่ีูเหมือนกนักบัโครงสร้าง
เมนขูองเคร่ืองเลน่ iPod®

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• การเลน่และการไปยงัสว่นตา่งๆ ของแหลง่ข้อมลู

เสียงภายนอก* (น. 57)
• การตัง้คา่ระดบัความดงัเสียงของเคร่ืองเสยีงสาํหรับ

แหลง่ข้อมลูเสียงภายนอก (น. 58)
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การเชื่อมตอแหลงขอมูลเสียงภายนอกผาน
ทางอินพุต AUX/USB*
ทานสามารถเชื่อมตอแหลงเสียงภายนอก เชน iPod®
หรือเครื่องเลน MP3 เขากับระบบเครื่องเสียงผาน
ทางการเชื่อมตอใดๆ ในคอนโซลกลาง

จุดตอเชื่อมสำหรับแหลงเสียงภายนอก
การเช่ือมตอ่กบัแหลง่เสยีง:
1. ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูสือ่ ให้กด

MEDIA, หมนุ TUNE ไปยงัแหลง่ข้อมลูเสียง USB,
iPod หรือ AUX ท่ีต้องการแล้วกด OK/MENU
> หากเลือก USB Connect USB จะปรากฏขึน้

บนจอแสดงผล

2. เช่ือมตอ่แหลง่เสียงกบัการเช่ือมตอ่ใดก็ได้ในชอ่งใส่
สมัภาระท่ีคอนโซลกลาง (ดภูาพประกอบก่อนหน้า)

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
• แหลง่เสียงภายนอกผา่นทางอินพตุ AUX/USB*

(น. 54)
• การเลน่และการไปยงัสว่นตา่งๆ ของแหลง่ข้อมลู

เสียงภายนอก* (น. 57)
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การเลนและการไปยังสวนตางๆ ของ
แหลงขอมูลเสียงภายนอก*
การเลนและการไปยังสวนตางๆ ของแหลงขอมูล
เสียงภายนอก18

สําหรับข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัการเลน่และการไปยงัสว่น
ตา่งๆ ของระบบ โปรดดท่ีู การใช้งานระบบ (น. 24)
สําหรับคําอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด โปรดดดู้านลา่งนี ้

แฟ้มข้อมลูเสียงจะมีสญัลกัษณ์  แฟ้มข้อมลูวิดีโอ*
 จะมีสญัลกัษณ์  และโฟลเดอร์จะมีสญัลกัษณ์

สําหรับข้อมลูเก่ียวกบัรูปแบบไฟล์ท่ีเคร่ืองเลน่สื่อข้อมลู
รองรับ ดท่ีู รูปแบบไฟล์ท่ีสามารถใช้ร่วมกนัได้ (น. 53)
เม่ือเลน่แฟ้มเสร็จแล้ว ระบบจะเลน่แฟ้มอ่ืน
(ชนิดเดียวกนั) ในโฟลเดอร์ดงักลา่วตอ่ไป ระบบ
จะเปลี่ยน19 โฟลเดอร์โดยอตัโนมตัิเม่ือเลน่แฟ้มทัง้หมด
ในโฟลเดอร์ปัจจบุนัจนครบแล้ว ระบบจะตรวจสอบและ
เปลี่ยนการตัง้คา่โดยอตัโนมตั ิเม่ือเช่ือมตอ่อปุกรณ์ท่ีมี
เฉพาะแฟ้มเสยีงหรือแฟ้มภาพเพียงอยา่งเดียวเข้าไปใน

ชอ่งเสียบ USB แล้วเลน่แฟ้มเหลา่นี ้อยา่งไรก็ตาม
ระบบจะไมเ่ปลี่ยนการตัง้คา่ ถ้าเช่ือมตอ่อปุกรณ์ท่ีมีทัง้
แฟ้มเสียงและแฟ้มภาพผสมกนัเข้าไปในชอ่งเสยีบ USB
แตเ่คร่ืองเลน่สื่อจะเลน่แฟ้มประเภทก่อนหน้านี ้

การทำงาน 'การคนหา'18

ทา่นสามารถใช้แป้นพิมพ์บนแผงควบคมุท่ีคอนโซลกลาง
เพ่ือค้นหาช่ือแฟ้มในโฟลเดอร์ปัจจบุนัได้
ทา่นสามารถใช้การค้นหาได้โดยการหมนุ TUNE (เพ่ือ
ไปท่ีโครงสร้างโฟลเดอร์) หรือกดปุ่ มตวัอกัษรใดๆ
หนึง่ปุ่ ม การป้อนตวัอกัษรหรืออกัขระในข้อความสําหรับ
ค้นหาเพิ่มขึน้จะทําให้ทา่นได้รับเป้าหมายการค้นหาท่ี
แมน่ยํายิ่งขึน้ หลงัจากเวลาผา่นไปสองถงึสามวินาที ผล
การค้นหาจะแสดงขึน้บนหน้าจอ
เร่ิมเลน่แฟ้มโดยกด OK/MENU

เลนโฟลเดอรซ้ำ20

การทํางานนีจ้ะชว่ยให้สามารถเลน่แฟ้มในโฟลเดอร์ซํา้
แล้วซํา้อีกได้ หลงัจากเลน่แฟ้มสดุท้ายเสร็จ ระบบจะเร่ิม
เลน่แฟ้มแรกอีกครัง้

1. กด OK/MENU

2. หมนุ TUNE ไปท่ี Repeat folder

3. กด OK/MENU เพ่ือเปิดใช้/ยกเลกิการทํางานนี ้

ไปขางหนา/ยอนกลับอยางเร็ว
สําหรับข้อมลู ดท่ีู การเลน่เดินหน้า/ย้อนกลบั
อยา่งรวดเร็ว (น. 49)

Pause
เม่ือลดความดงัเสียงลงจนสดุหรือเม่ือกดปุ่ ม MUTE
เคร่ืองเลน่สื่อจะหยดุทํางานชัว่คราว เม่ือเพิ่มความดงั
เสียงขึน้หรือกดปุ่ ม MUTE อีกครัง้ เคร่ืองเลน่สือ่ก็จะเร่ิม
เลน่อีกครัง้ นอกจากนี ้ยงัสามารถหยดุชัว่คราวโดยใช้
ระบบเมน2ู1 โดยการกด OK/MENU, เลอืก USB MENU
และจากนัน้ Play/Pause

18 ใช้สําหรับ USB และ iPod® เทา่นัน้
19 หาก Repeat folder ทํางานอยู ่การดําเนินการจะเปลี่ยนไป
20 ใช้สําหรับ USB เทา่นัน้
21 ห้ามใช้กบั iPod®
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หมายเหตุ
ระบบข้อมลูบนัเทิงจะเลน่ภาพยนตร์เฉพาะในขณะท่ี
รถจอดอยูก่บัท่ี เม่ือรถเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วสงูกวา่
8 กม./ชม. ระบบจะไมแ่สดงภาพและ No visual
media available while driving จะปรากฏบนจอ
แสดง แตท่า่นจะยงัคงได้ยินเสียงอยู ่ภาพจะปรากฏ
อีกครัง้ในทนัทีท่ีความเร็วรถลดลงต่ํากวา่ประมาณ
 6 กม./ชม.

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• การเช่ือมตอ่แหลง่ข้อมลูเสียงภายนอกผา่น

ทางอินพตุ AUX/USB* (น. 56)
• แหลง่เสียงภายนอกผา่นทางอินพตุ AUX/USB*

(น. 54)
• สแกนแทร็กของแผน่ดสิก์หรือไฟล์เสียง (น. 50)
• การเลือกแทร็กของแผน่ดิสก์หรือไฟล์เสยีงใน

แบบสุม่ (น. 50)
• DivX® Video On Demand* (น. 52)
• การตัง้คา่ภาพ* (น. 52)

การตั้งคาระดับความดังเสียงของเครื่องเสียง
สำหรับแหลงขอมูลเสียงภายนอก
ตั้งคาความดังเสียงสำหรับ แหลงขอมูลเสียงภายนอก
(น. 54) ถาระดับความดังเสียงสูงหรือต่ำเกินไป เสียงจะ
มีคุณภาพลดลง

หากแหลง่เสยีงภายนอก (เชน่ เคร่ืองเลน่ MP3 หรือ
iPod®) เช่ือมตอ่อยูก่บัอินพตุ AUX แหลง่เสยีงท่ี
เช่ือมตอ่อยูส่ามารถใช้ความดงัเสยีงท่ีไมต่รงกนักบัความ
ดงัเสยีงภายในของระบบเคร่ืองเสียง (เชน่ วิทย)ุ ได้
แก้ไขโดยปรับความดงัเสียงของอินพตุดงันี:้
1. ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูสือ่ ให้กดปุ่ ม

MEDIA และหมนุ TUNE ไปท่ี AUX จากนัน้รอเป็น
เวลาสองถงึสามวินาที หรือกด OK/MENU

2. กด OK/MENU แล้วหมนุ TUNE ไปท่ี AUX input
volume ยืนยนัด้วย OK/MENU

3. หมนุ TUNE เพ่ือปรับความดงัเสยีงให้กบัอินพตุ
AUX

หมายเหตุ
หากแหลง่เสียงภายนอกมีความดงัสงูหรือต่ําเกินไป
เสียงจะมีคณุภาพลดลง คณุภาพเสยีงอาจจะลดลง
ได้ด้วยหากชาร์จไฟเคร่ืองเลน่ในขณะท่ีระบบข้อมลู
บนัเทิงอยูใ่นโหมด AUX ให้หลกีเลี่ยงการชาร์จไฟ
เคร่ืองเลน่ผา่นชอ่งเสียบ 12 โวลต์ในกรณีนี ้

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• เคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การตัง้คา่ระบบเสยีง

ขัน้สงู (น. 31)
• ระบบเคร่ืองเสียงและสือ่ข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
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สื่อ Bluetooth®* 
เครื่องเลนสื่อของรถมาพรอมกับ Bluetooth® และ
สามารถเลนแฟมเสียงแบบ streaming ไรสายจาก
อุปกรณภายนอกดวย Bluetooth® ได เชน
โทรศัพทมือถือและ PDA

ฟงกชันสื่อขอมูลผาน Bluetooth®, ภาพรวมของตัวควบคุม
ขัน้แรก อปุกรณ์จะต้องได้รับการลงทะเบียนและเช่ือมตอ่
เข้ากบัรถยนต์ (น. 61)ก่อน
การควบคมุและการไปยงัสว่นตา่งๆ ของระบบเคร่ือง
เสียงสามารถทําได้โดยใช้ปุ่ มบนคอนโซลกลาง หรือแป้น
กดบนพวงมาลยั* ทา่นยงัสามารถเปลี่ยนร่องเพลงจาก
อปุกรณ์ได้สําหรับอปุกรณ์ภายนอกบางชนิด

ในการเลน่เพลงนัน้ ทา่นต้องตัง้เคร่ืองเลน่สือ่ของรถให้
อยูใ่นโหมด Bluetooth ก่อน
เม่ือเช่ือมตอ่โทรศพัท์มือถือเข้ากบัรถยนต์ จะสามารถ
ควบคมุการเลือกฟังก์ชนัการทํางานตา่งๆ ของ
โทรศพัท์มือถือได้ในแบบรีโมตด้วยเชน่กนั โปรดดท่ีู
โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®* (น. 64) สลบัระหวา่ง
แหลง่ข้อมลูหลกั TEL และ MEDIA เพ่ือใช้ฟังก์ชนัการ
ทํางานของอปุกรณ์แตล่ะตวั

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®
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ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• การเช่ือมตอ่และการยกเลกิการเช่ือมตอ่อปุกรณ์

Bluetooth®* (น. 60)
• สแกนแทร็กของแผน่ดสิก์หรือไฟล์เสียง (น. 50)
• การเลือกแทร็กของแผน่ดิสก์หรือไฟล์เสียงใน

แบบสุม่ (น. 50)

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

ทา่นสามารถลงทะเบียนอปุกรณ์ Bluetooth® ได้สงูสดุ
สบิเคร่ือง การลงทะเบียนอปุกรณ์จะทําได้ทีละเคร่ือง
หลงัจากการลงทะเบียน ไมจํ่าเป็นต้องสัง่งานอปุกรณ์
เป็นเชน่ มองเหน็ได้/ค้นหาได้ อีกตอ่ไป
เม่ือเปิดใช้งานฟังก์ชนั Bluetooth® ไว้ และอปุกรณ์ท่ี
เช่ือมตอ่ไว้ลา่สดุอยูภ่ายในชว่งระยะการทํางาน ระบบจะ
เช่ือมตอ่อปุกรณ์นัน้เข้ากบัรถยนต์โดยอตัโนมตั ิเม่ือ
รถยนต์ค้นหาอปุกรณ์ท่ีเช่ือมตอ่ไว้ลา่สดุ ช่ือของอปุกรณ์
นัน้จะแสดงขึน้ในจอแสดงผล เม่ือต้องการเช่ือมตอ่กบั
อปุกรณ์อ่ืน ให้กด EXIT แล้วเลอืก เปลีย่นอปุกรณ์
(น. 62)
เม่ืออปุกรณ์ Bluetooth® อยูน่อกชว่งระยะทํางาน
รถยนต์จะยกเลกิการเช่ือมตอ่โดยอตัโนมตั ินอกจากนัน้
ยงัสามารถยกเลกิการเช่ือมตอ่ในแบบแมนนวล(น. 63)
สําหรับอปุกรณ์ใดอปุกรณ์หนึง่ได้อีกด้วย ถ้าทา่น
ต้องการยกเลกิการลงทะเบียนอปุกรณ์ Bluetooth® กบั

รถยนต์ ให้เลือก การลบอปุกรณ์ Bluetooth®* ออก
(น. 64) จากนัน้ รถยนต์จะไมค้่นหาอปุกรณ์นัน้โดย
อตัโนมตัิอีกตอ่ไป
ทา่นสามารถเช่ือมตอ่อปุกรณ์ Bluetooth® พร้อมกนัได้
สองเคร่ือง โทรศพัท์มือถือหนึง่เคร่ืองและอปุกรณ์เลน่
สื่อข้อมลูอีกหนึง่เคร่ือง ซึง่สามารถสลบัไปมา (น. 62)
ได้ นอกจากนัน้ ยงัสามารถโทรออกโดยใช้โทรศพัท์
ในขณะท่ีเลน่ไฟล์เสยีงในเวลาเดียวกนัได้อีกด้วย

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• สื่อ Bluetooth®* (น. 59)
• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®* (น. 64)
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การลงทะเบียนอุปกรณ Bluetooth®*
สามารถมีอุปกรณ Bluetooth® เชื่อมตอพรอมกันได
สองเครื่อง โทรศัพทมือถือหนึ่งเครื่องและอุปกรณเลน
สื่อขอมูลอีกหนึ่งเครื่อง ซึ่งสามารถสลับไปมาได
นอกจากนั้น ยังสามารถโทรออกโดยใชโทรศัพท ในขณะ
ที่เลนไฟลเสียงในเวลาเดียวกันไดอีกดวย

ทา่นสามารถลงทะเบียนอปุกรณ์ Bluetooth® ได้สงูสดุ
สบิเคร่ือง การลงทะเบียนอปุกรณ์จะทําได้ทีละเคร่ือง
หลงัจากการลงทะเบียน ไมจํ่าเป็นต้องสัง่งานอปุกรณ์
เป็นเชน่ มองเห็นได้/ค้นหาได้ อีกตอ่ไป

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

ตัวเลือกที ่1 - คนหาอุปกรณภายนอกผานทาง
ระบบเมนูรถยนต
1. สัง่งานให้อปุกรณ์ภายนอกเป็น ค้นหาได้/มองเหน็

ได้ ผา่นทาง Bluetooth® ดท่ีูคูมื่อเก่ียวกบัอปุกรณ์
ภายนอกหรือ www.volvocars.com

2. กด OK/MENU และปฏิบตัิตามคําแนะนําบน
จอแสดงผลของรถยนต์
> ขณะนีไ้ด้เช่ือมตอ่อปุกรณ์ภายนอกแล้ว และ

สามารถควบคมุได้จากรถยนต์

การเช่ือมตอ่ล้มเหลว กด EXIT สองครัง้แล้วเช่ือมตอ่อีก
ครัง้ตามท่ีระบไุว้ในทางเลือก 2

ตัวเลือกที ่2 - คนหารถยนตโดยใชฟงกชัน
Bluetooth® ของอุปกรณภายนอก
1. ตัง้สถานะรถยนต์เป็น ค้นหาได้/มองเหน็ได้

ผา่นทาง Bluetooth® หมนุ TUNE ไปท่ี Phone
settings, ยืนยนัด้วย OK/MENU, เลือก
Discoverable แล้วยืนยนัด้วย OK/MENU

2. เลือก My Volvo Car บนหน้าจอของอปุกรณ์
ภายนอก และทําตามคําแนะนํา
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3. ป้อนรหสั PIN (อาจมีหรือไมก็่ได้) ลงในอปุกรณ์
ภายนอก จากนัน้ให้เลือกตวัเลอืกสาํหรับ
การเช่ือมตอ่

4. กด OK/MENU แล้วป้อนรหสั PIN ชดุเดียวกนัโดย
ใช้แผงปุ่ มกดท่ีคอนโซลกลางของรถ

เม่ือเช่ือมตอ่อปุกรณ์ภายนอกแล้ว ช่ือ Bluetooth® ของ
อปุกรณ์ภายนอกจะแสดงขึน้ในจอแสดงผลของรถยนต์
และจะสามารถควบคมุอปุกรณ์นัน้ได้จากรถยนต์

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• การเช่ือมตอ่และการยกเลกิการเช่ือมตอ่อปุกรณ์

Bluetooth®* (น. 60)

การเชื่อมตออุปกรณ Bluetooth®*
โดยอัตโนมัติ
เมื่ออุปกรณ Bluetooth® ไดรับการ ลงทะเบียน(น. 61)
เขากับรถยนตแลว อุปกรณภายนอกที่เชื่อมตอไวลาสุด
จะไดรับการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติเมื่ออุปกรณนั้นเขามา
อยูในชวงระยะการทำงาน

เม่ือเปิดใช้งานฟังก์ชนั Bluetooth® ไว้ และอปุกรณ์ท่ี
เช่ือมตอ่ไว้ลา่สดุอยูภ่ายในชว่งระยะการทํางาน ระบบจะ
เช่ือมตอ่อปุกรณ์นัน้โดยอตัโนมตั ิเม่ือรถยนต์ค้นหา
อปุกรณ์ท่ีเช่ือมตอ่ไว้ลา่สดุ ช่ือของอปุกรณ์นัน้จะแสดง
ขึน้ในจอแสดงผล ถ้าอปุกรณ์ท่ีเช่ือมตอ่ไว้ลา่สดุไมพ่ร้อม
ใช้งาน ระบบจะพยายามเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ก่อน
หน้านัน้
เม่ือต้องการเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์อ่ืน ให้กด EXIT, เลือก
เช่ือมตอ่อปุกรณ์ใหม ่(น. 61) หรือ เปลี่ยนเป็นอปุกรณ์
อ่ืนท่ีลงทะเบียนไว้แล้ว(น. 62)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสือ่ข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• การเช่ือมตอ่และการยกเลกิการเช่ือมตอ่อปุกรณ์

Bluetooth®* (น. 60)

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

การเปลี่ยนอุปกรณเลนสื่อขอมูล
1. ตรวจสอบวา่ อปุกรณ์ภายนอกสามารถค้นหาได้/

มองเหน็ใน Bluetooth® โปรดดคููมื่อของ
อปุกรณ์ภายนอก

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

หน้านี ้อปุกรณ์ภายนอกท่ีตรวจพบจะระบุ
ด้วยช่ือ Bluetooth® ท่ีเก่ียวข้องในจอแสดงผล

3. เลือกอปุกรณ์ท่ีจะเช่ือมตอ่
> จะทําการเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ภายนอก

การเปลี่ยนโทรศัพท
1. ตรวจสอบวา่ อปุกรณ์ภายนอกสามารถค้นหาได้/

มองเหน็ใน Bluetooth® โปรดดคููมื่อของ
อปุกรณ์ภายนอก
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2. ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูโทรศพัท์ ให้กด
OK/MENU แล้วเลือก Change phone
> รถยนต์จะค้นหาอปุกรณ์ท่ี◌่ได้เช่ือมตอ่ก่อน

หน้านี ้อปุกรณ์ภายนอกท่ีตรวจพบจะระบุ
ด้วยช่ือ Bluetooth® ท่ีเก่ียวข้องในจอแสดงผล

3. เลือกอปุกรณ์ท่ีจะเช่ือมตอ่
> จะทําการเช่ือมตอ่กบัอปุกรณ์ภายนอก

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• การเช่ือมตอ่และการยกเลกิการเช่ือมตอ่อปุกรณ์

Bluetooth®* (น. 60)

การตัดการเชื่อมตออุปกรณ Bluetooth®*
เมื่ออุปกรณ Bluetooth® อยูนอกชวงระยะทำงาน
รถยนตจะยกเลิกการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติ ทานยัง
สามารถตัดการเชื่อมตอโทรศัพทในแบบแมนนวลได
อีกดวย

เม่ือปลดโทรศพัท์มือถือออก จะสามารถคยุโทรศพัท์ท่ียงั
ค้างอยูต่อ่ไปได้ โดยใช้ไมโครโฟนในตวัและลําโพง
ของโทรศพัท์มือถือ
ระบบแฮนด์ฟรีจะปิดการทํางานเม่ือดบัเคร่ืองยนต์ และ
เม่ือประตเูปิดออก
ถ้าทา่นต้องการลบอปุกรณ์ Bluetooth® ออกจากรถ
ให้เลือก ลบอปุกรณ์ Bluetooth® (น. 64) รถจะไม่
ค้นหาอปุกรณ์นัน้โดยอตัโนมตัอีิกตอ่ไป

การตัดการเชื่อมตอโทรศัพทในแบบแมนนวล
ทา่นสามารถตดัการเช่ือมตอ่กบัโทรศพัท์ในแบบแมน
มวลได้ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูโทรศพัท์โดย
การกด OK/MENU แล้วเลอืก Disconnect phone

หมายเหตุ
แม้วา่โทรศพัท์เคลื่อนท่ีของคณุจะถกูยกเลกิการ
เช่ือมตอ่แบบแมนนวลแล้ว แตโ่ทรศพัท์เคลื่อนท่ีบาง
เคร่ืองอาจจบัคูก่บัอปุกรณ์แฮนด์ฟรีท่ีเช่ือมตอ่ไว้
ลา่สดุโดยอตัโนมตัิ เชน่ กรณีท่ีเร่ิมการโทรใหม่

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• การเช่ือมตอ่และการยกเลกิการเช่ือมตอ่อปุกรณ์

Bluetooth®* (น. 60)
• สื่อ Bluetooth®* (น. 59)
• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®* (น. 64)
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การลบอุปกรณ Bluetooth®* ออก
ถาทานตองการยกเลิกการลงทะเบียนอุปกรณ
Bluetooth® ชุดใดชุดหนึ่งกับรถ ทานสามารถนำ
อุปกรณนั้นออก (ยกเลิกการลงทะเบียน) จากรถได
จากนั้น รถยนตจะไมคนหาอุปกรณนั้นโดยอัตโนมัติ
อีกตอไป

การเอาอุปกรณสื่อขอมูลออก
ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูสือ่ผา่น Bluetooth®
ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Remove Bluetooth
device หมนุ TUNE เพ่ือเลือกอปุกรณ์ท่ีจะถอดออก
ยืนยนัโดยกด OK/MENU

การนำโทรศัพทออก
ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูโทรศพัท์ ให้กด
OK/MENU แล้วเลือก Remove Bluetooth device
หมนุ TUNE เพ่ือเลอืกอปุกรณ์ท่ีจะถอดออก ยืนยนั
โดยกด OK/MENU

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• การเช่ือมตอ่และการยกเลกิการเช่ือมตอ่อปุกรณ์

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

• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®* (น. 64) โทรศัพทแฮนดฟรี Bluetooth®*
โทรศัพทมือถือที่มี Bluetooth® จะสามารถเชื่อมตอกับ
รถยนต ในแบบไรสายได

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

ก่อน
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สื่อข้อมลูอ่ืนๆ Bluetooth®ท่ีเช่ือมตอ่อยูไ่ด้ด้วยเชน่กนั
โปรดดู สือ่ Bluetooth®* (น. 59) สลบัระหวา่ง
แหลง่ข้อมลูหลกั TEL และ MEDIA เพ่ือใช้ฟังก์ชนัการ
ทํางานของอปุกรณ์แตล่ะตวั

หมายเหตุ
โทรศพัท์มือถือเพียงบางรุ่นเทา่นัน้ท่ีสามารถใช้งาน
ระบบแฮนด์ฟรีได้อยา่งเตม็รูปแบบ วอลโวข่อแนะนํา
ให้ทา่นขอข้อมลูเก่ียวกบัโทรศพัท์ท่ีใช้งานร่วมกนัได้
จากตวัแทนจําหนา่ยของวอลโวท่ี่ได้รับอนญุาตอยา่ง
เป็นทางการ

สั่งงาน
กดปุ่ ม TEL สัน้ๆ สัง่งาน/ค้นหาการโทรท่ีเช่ือมตอ่ลา่สดุ
ถ้าเช่ือมตอ่โทรศพัท์เรียบร้อยแล้ว และมีการกดปุ่ ม TEL
เมนลูดัจะแสดงขึน้พร้อมตวัเลือกเมนท่ีูใช้ทัว่ไป
สําหรับโทรศพัท์ สญัลกัษณ์ จะแสดงวา่โทรศพัท์
มีการเช่ือมตอ่

การตอโทรศัพท
1. ตรวจสอบให้แนใ่จวา่ สญัลกัษณ์ ปรากฏท่ี

สว่นบนของจอแสดงผล และการทํางานแฮนด์ฟรีอยู่
ในโหมดโทรศพัท์

2. โทรออกไปยงัหมายเลขท่ีต้องการ หรือหมายเลข
โทรดว่น (น. 74) หรือในมมุมองปกติ ให้หมนุ
TUNE ไปทางขวาเพ่ือเข้าใช้งานสมดุโทรศพัท์ และ
ไปทางซ้ายเพ่ือเข้าใช้บนัทกึการใช้โทรศพัท์สาํหรับ
ทกุสาย สําหรับข้อมลูเก่ียวกบัสมดุโทรศพัท์ โปรด
ดท่ีู Phone book* (น. 68)

3. กด OK/MENU

การโทรสามารถขดัจงัหวะด้วย EXIT

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®* - ภาพรวม

(น. 65)
• การเช่ือมตอ่และการยกเลกิการเช่ือมตอ่อปุกรณ์

Bluetooth®* (น. 60)
• การตอ่โทรศพัท์และการรับโทรศพัท์* (น. 66)
• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® * - การตัง้คา่

เคร่ืองเสียง (น. 67)
• Bluetooth®* ข้อมลูเวอร์ชนั (น. 68)

โทรศัพทแฮนดฟรี Bluetooth®* - ภาพรวม
ภาพรวมของระบบสำหรับโทรศัพทแฮนดฟรี
Bluetooth®

ภาพรวมของระบบ
โทรศพัท์มือถือ
ไมโครโฟน
แป้นกดท่ีพวงมาลยั
แผนควบคมุท่ีคอนโซลกลาง
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ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®* (น. 64)
• การเช่ือมตอ่และการยกเลกิการเช่ือมตอ่อปุกรณ์

Bluetooth®* (น. 60)

การตอโทรศัพทและการรับโทรศัพท*
ฟงกชันสำหรับการใชงานโทรศัพท

การรับสายโทรศัพท
– กด OK/MENU เพ่ือรับสาย แม้กระทัง่ในกรณีท่ี

ระบบเสียงอยูใ่นโหมด RADIO หรือ MEDIA
เป็นต้น

ปฏิเสธการรับสายหรือสิน้สดุด้วย EXIT

การรับสายอัตโนมัติ
การทํางานการรับสายอตัโนมตั ิหมายความวา่จะรับสาย
โทรเข้าโดยอตัโนมตัิ
– ในการสัง่งาน/ยกเลกิการทํางาน ในมมุมองปกติ

สําหรับแหลง่ข้อมลูโทรศพัท์ ให้กด OK/MENU
แล้วเลือก Call options Auto answer

เมนูสนทนา
ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูโทรศพัท์ การกด
OK/MENU หนึง่ครัง้ในระหวา่งท่ีกําลงัใช้สายสนทนาอยู่
จะเป็นการเข้าใช้งานฟังก์ชนัตอ่ไปนี:้
• Mute - ไมโครโฟนของระบบเคร่ืองเสียงถกู

เงียบเสียง
• Mobile phone - สายถกูโอนจากแฮนด์ฟรีไป

ท่ีโทรศพัท์มือถือ สําหรับโทรศพัท์มือถือบางอยา่ง

สายจะถกูขดัจงัหวะ น่ีเป็นเร่ืองปกติ ระบบแฮนด์ฟรี
ถามวา่ทา่นต้องการตอ่สายกลบัคืนหรือไม่

• Dial number - ตวัเลอืกในการโทรไปยงัคูส่นทนาท่ี
สามโดยใช้แป้นตวัเลข (สายท่ีคยุอยูจ่ะอยูใ่น
โหมดเตรียมพร้อม)

รายการสนทนา
รายการสนทนาจะถกูคดัลอกไปยงัการทํางานแฮนด์ฟรี
ทกุครัง้ท่ีมีการตอ่เช่ือมใหม ่และจะได้รับการอพัเดตใน
ระหวา่งการตอ่เช่ือม ในมมุมองปกต ิหมนุไป
ทางซ้ายด้วย TUNE เพ่ือดบูญัชีการใช้โทรศพัท์สําหรับ
All calls

ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูโทรศพัท์ ให้กด
OK/MENU แล้วเลือก All calls เพ่ือดบูนัทกึการ
โทรทัง้หมด:
• All calls

• Missed calls

• Answered calls

• Dialled calls

• Call duration
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หมายเหตุ
โทรศพัท์มือถือบางรุ่นจะแสดงรายการหมายเลขท่ี
โทรออกครัง้สดุท้ายไว้ในลําดบัหลงัสดุ

วอยซเมลบอกซ
ทา่นสามารถตัง้โปรแกรมหมายเลขโทรดว่นสําหรับกลอ่ง
ข้อความเข้าสําหรับข้อความเสียงได้ในมมุมองปกติ
สําหรับแหลง่ข้อมลูโทรศพัท์ จากนัน้ จะสามารถเข้าใช้
งานในภายหลงัได้โดยการกด 1 ค้างไว้
การเปลี่ยนหมายเลขของกลอ่งข้อความเข้าสําหรับ
ข้อความเสียงทําได้ในมมุมองปกติสําหรับแหลง่ข้อมลู
โทรศพัท์ โดยการกด OK/MENU แล้วเลือก Call
options Voicemail number Change number
หากไมมี่หมายเลขบนัทกึไว้ เมนนีูจ้ะสามารถเข้าถงึได้
โดยกดยาวหนึง่ครัง้บน 1

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®* (น. 64)
• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth® * - การตัง้คา่

เคร่ืองเสียง (น. 67)
• Phone book* (น. 68)

โทรศัพทแฮนดฟรี Bluetooth® * - การตั้งคา
เครื่องเสียง
ทานสามารถปรับระดับความดังเสียงในการโทร, ระดับ
ความดังเสียงของเครื่องเสียง และระดับความดังเสียง
ของเสียงเรียกเขา รวมถึงเปลี่ยนเสียงเรียกเขาได

ความดังเสียงสนทนา
ทา่นสามารถปรับความดงัเสียงสนทนาในระหวา่งการคยุ
ทางโทรศพัท์ได้ ใช้แป้นกดบนพวงมาลยั * หรือหมนุปุ่ ม
VOL

ความดังเสียงของระบบเครื่องเสียง
ถ้าไมมี่การสนทนาทางโทรศพัท์ท่ีดําเนินอยู ่ความดงั
เสียงของระบบเคร่ืองเสียงจะถกูควบคมุด้วยวิธีตามปกติ
นัน่คือการหมนุ VOL

ถ้าระบบเสียงเปิดทํางานในระหวา่งท่ีมีผู้ โทรเข้ามา ก็จะ
สามารถปิดเสียงได้โดยอตัโนมตัิ ในการสัง่งาน/ยกเลกิ
การทํางาน ในมมุมองปกติสําหรับแหลง่ข้อมลูโทรศพัท์
ให้กด OK/MENU แล้วเลือก Phone settings
Sounds and volume Mute radio/media

ระดับเสียงเรียก
ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูโทรศพัท์ ให้กด
OK/MENU แล้วเลือก Phone settings Sounds
and volume Ring volume ปรับโดยการหมนุ VOL,

กด OK/MENU เพ่ือฟังระดบัเสยีง แล้วกด EXIT
เพ่ือบนัทกึ

สัญญานเสียงเรียก
สญัญาณเสียงเรียกเข้าแบบรวมในตวัสําหรับฟังก์ชนั
แฮนด์ฟรีสามารถเลือกได้ในมมุมองปกติสําหรับ
แหลง่ข้อมลูโทรศพัท์ โดยการกด OK/MENU
จากนัน้เลือก Phone settings Sounds and
volume Ring signals Ring signal 1 เป็นต้น

หมายเหตุ
สําหรับโทรศพัท์เคลื่อนท่ีบางรุ่น เสียงเรียกเข้าของ
โทรศพัท์ท่ีเช่ือมตอ่ไว้จะไมถ่กูปิดลง เม่ือมีการใช้งาน
สญัญาณใดสญัญาณหนึง่ท่ีตดิตัง้ไว้ภายในสําหรับ
ระบบแฮนด์ฟรี
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ในการเลือกสญัญาณเสยีงเรียกเข้า22 ของโทรศพัท์ท่ี
เช่ือมตอ่อยู ่ในมมุมองปกติสําหรับแหลง่ข้อมลูโทรศพัท์
ให้กด OK/MENU จากนัน้เลือก Phone settings
Sounds and volume Ring signals Mobile
phone ring signal

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®* (น. 64)

Bluetooth®* ขอมูลเวอรชัน
แสดงเวอรชั่นของ Bluetooth® ในปจจุบัน

ทา่นสามารถดเูวอร์ชนัของ Bluetooth® ในปัจจบุนัของ
รถได้จากมมุมองปกตใินแหลง่ข้อมลูหลกั MEDIA หรือ
TEL:
• กด OK/MENU แล้วเลือก Bluetooth software

version in car

• กด OK/MENU แล้วเลอืก Phone settings
Bluetooth software version in car

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®* (น. 64)
• สื่อ Bluetooth®* (น. 59)

Phone book*
มีสมุดโทรศัพทใหใชไดสองเลม ซึ่งจะรวมอยูในรถยนต
และแสดงขึ้นเปนสมุดโทรศัพทเลมเดียว

• รถยนต์จะดาวน์โหลดสมดุโทรศพัท์ของ
โทรศพัท์มือถือ และแสดงให้เหน็เฉพาะสมดุ
โทรศพัท์เลม่นีเ้ทา่นัน้ เม่ือมีการเช่ือมตอ่
โทรศพัท์มือถือซึง่มีสมดุโทรศพัท์ท่ีได้ดาวน์
โหลดแล้ว

• นอกจากนี ้รถยนต์ยงัมีสมดุโทรศพัท์ในตวัด้วย ซึง่
ประกอบด้วยข้อมลูการตดิตอ่ทัง้หมดท่ีเก็บบนัทกึไว้
ในรถ โดยไมข่ึน้กบัวา่โทรศพัท์เคร่ืองใดเช่ือมตอ่ยู่
ในขณะท่ีมีการเก็บบนัทกึข้อมลูนัน้ ผู้ใช้ทกุคนจะ
เหน็ข้อมลูการตดิตอ่เหลา่นี ้ไมว่า่โทรศพัท์มือถือ
เคร่ืองใดจะเช่ือมตอ่กบัรถ เม่ือเก็บบนัทกึข้อมลูการ
ตดิตอ่ไว้ในรถ ก็จะเหน็สญัลกัษณ์  อยูห่น้า
ข้อมลูนัน้ๆ ในสมดุโทรศพัท์

22 ไมไ่ด้รับการสนบัสนนุจากโทรศพัท์ทัง้หมด
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หมายเหตุ
หากเปลี่ยนแปลงข้อมลูบนัทกึจากรถยนต์ไปยงัสมดุ
โทรศพัท์ของโทรศพัท์เคลือ่นท่ี จะสง่ผลให้เกิดการ
บนัทกึข้อมลูใหมใ่นสมดุโทรศพัท์ของรถยนต์
กลา่วคือ การเปลี่ยนแปลงจะไมถ่กูบนัทกึลง
ในโทรศพัท์ จากในรถยนต์ การทําเชน่นีจ้ะ
เหมือนกบัวา่คณุมีข้อมลูบนัทกึซํา้กนัสองชดุ โดยมี
ไอคอนท่ีตา่งกนั นอกจากนี ้ยงัอาจสงัเกตได้วา่เม่ือ
ทา่นบนัทกึหมายเลขโทรดว่นหรือแก้ไขรายช่ือ การ
แก้ไขนัน้จะไปปรากฏเป็นข้อมลูบนัทกึชดุใหมใ่น
สมดุโทรศพัท์ของรถยนต์

ในการใช้สมดุโทรศพัท์ทัง้หมดต้องให้สญัลกัษณ์ 
ปรากฏท่ีสว่นบนของจอแสดงผล และการทํางานแฮนด์
ฟรีอยูใ่นโหมดโทรศพัท์
ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลูจะบนัทกึสําเนาของสมดุ
โทรศพัท์ของโทรศพัท์มือถือแตล่ะเคร่ืองท่ีลงทะเบียนไว้
หนึง่ชดุ สมดุโทรศพัท์จะถกูคดัลอกโดยอตัโนมตัไิปยงั
ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลูในระหวา่งการเช่ือมตอ่แต่
ละครัง้

– ในการสัง่งาน/ยกเลกิการทํางานของฟังก์ชนั ใน
มมุมองปกตสิําหรับแหลง่ข้อมลูโทรศพัท์ ให้กด
OK/MENU แล้วเลือก Phone settings
Download phone book

หากสมดุโทรศพัท์มีรายช่ือของผู้ ท่ีโทรเข้า ข้อมลูนีจ้ะ
แสดงในจอแสดงผล

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®* (น. 64)
• สมดุโทรศพัท์* - การค้นหาผู้ตดิตอ่อยา่งรวดเร็ว

(น. 70)
• สมดุโทรศพัท์* - แผงปุ่ มกดสําหรับตารางอกัขระท่ี

คอนโซลกลาง (น. 70)
• สมดุโทรศพัท์* - การค้นหาผู้ติดตอ่ (น. 71)
• สมดุโทรศพัท์* - ผู้ติดตอ่รายใหม ่(น. 72)
• สมดุโทรศพัท์* - หมายเลขโทรดว่น (น. 74)
• สมดุโทรศพัท์* - การรับ vCard (น. 74)
• สมดุโทรศพัท์* - สถานะของหนว่ยความจํา

(น. 74)

• สมดุโทรศพัท์* - การล้างข้อมลู (น. 75)
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สมุดโทรศัพท* - การคนหาผูติดตอ
อยางรวดเร็ว
ในมุมมองปกติสำหรับแหลงขอมูลโทรศัพท ใหหมุน
TUNE ไปทางขวาเพื่อดูรายชื่อผูติดตอ

หมนุ TUNE เพ่ือเลอืก แล้วกด OK/MENU เพ่ือ
โทรติดตอ่
ใต้ช่ือของคนรู้จกันัน้จะมีหมายเลขโทรศพัท์ท่ีได้เลอืกไว้
เป็นคา่เร่ิมต้น ถ้าสญัลกัษณ์ > ปรากฏขึน้ทางขวามือ
ของช่ือคนรู้จกั แสดงวา่มีหมายเลขโทรศพัท์หลายเลข
หมายเก็บบนัทกึไว้สาํหรับช่ือคนรู้จกันัน้ กดปุ่ ม OK/
MENU เพ่ือแสดงหมายเลข เปลี่ยนและโทรไปยงัเลข
หมายอ่ืนนอกเหนือจากท่ีเลือกไว้เป็นมาตรฐาน โดยหมนุ
TUNE กด OK/MENU เพ่ือตอ่โทรศพัท์
ค้นหาในรายช่ือคนรู้จกัโดยใช้แป้นกดของคอนโซลกลาง
เพ่ือใสอ่กัษรต้นของช่ือคนรู้จกั สําหรับฟังก์ชนัของปุ่ ม
ตา่งๆ โปรดดท่ีู สมดุโทรศพัท์* - แผงปุ่ มกดสาํหรับ
ตารางอกัขระท่ีคอนโซลกลาง (น. 70)
นอกจากนี ้ยงัสามารถเข้าใช้งานรายช่ือคนรู้จกัจาก
มมุมองปกตไิด้ โดยกดปุ่ มท่ีมีตวัอกัษรต้นของช่ือท่ี
ต้องการค้นหา บนแป้นกดของคอนโซลกลางค้างไว้
ยกตวัอยา่งเชน่ เม่ือกดปุ่ ม 6 ค้างไว้ จะทําให้เข้าถงึ

รายช่ือคนรู้จกัในสว่นท่ีมีช่ือคนรู้จกัท่ีมีตวัอกัษร M
ในทนัที

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®* (น. 64)
• Phone book* (น. 68)

สมุดโทรศัพท* - แผงปุมกดสำหรับตาราง
อักขระที่คอนโซลกลาง
ตารางอักขระสำหรับอักขระที่สามารถใชในสมุด
โทรศัพทได

ปุม การทำงาน

เว้นวรรค . , - ? @ : ; / ( ) 1

A B C Å Ä Æ À Ç 2

D E F È É 3

G H I Ì 4

J K L 5

M N O Ö Ø Ñ Ò 6

P Q R S ß 7

T U V Ü Ù 8

W X Y Z 9
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ปุม การทำงาน

สลบัไปมาระหวา่งตวัอกัษรตวัพิมพ์ใหญ่
และตวัพิมพ์เลก็

+ 0 p w

# *

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®* (น. 64)
• Phone book* (น. 68)

สมุดโทรศัพท* - การคนหาผูติดตอ
การคนหารายชื่อใน สมุดโทรศัพท (น. 68)

คนหารายชื่อโดยใชปุมเลื่อนตัวอักษร
รายการตวัอกัขระ
การเปลี่ยนโหมดใสข้่อมลู (ดตูารางตอ่ไปนี)้
Phone book

ในการค้นหาหรือแก้ไขผู้ติดตอ่ ในมมุมองปกตสิําหรับ
แหลง่ข้อมลูโทรศพัท์ ให้กด OK/MENU แล้วเลือก
Phone book Search

หมายเหตุ
ไมมี่ Text Wheel สําหรับ High Performance
ดงันัน้ TUNE จงึไมส่ามารถใช้เพ่ือป้อนตวัอกัษรได้:
มีเพียงปุ่ มตวัเลขและตวัอกัษรบนแผงควบคมุตรง
คอนโซลกลางเทา่นัน้ท่ีสามารถใช้เพ่ือการนีไ้ด้

1. หมนุ TUNE ไปยงัตวัอกัษรท่ีต้องการ จากนัน้กด
OK/MENU เพ่ือยืนยนั ทา่นสามารถยงัใช้ปุ่ มตวัเลข
และตวัอกัษรบนแผงควบคมุท่ีคอนโซลกลางด้วย

2. ทําแบบเดิมไปเร่ือยๆ กบัตวัอกัษรตวัตอ่ไป ผลลพัธ์
ของการค้นหาจะแสดงในสมดุโทรศพัท์ (3)

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

More เปลี่ยนไปเป็นอกัขระพิเศษด้วย OK/
MENU

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

การกดสัน้ๆ บน EXIT จะลบตวัอกัษรท่ีป้อนเข้าไป กด
นานๆ บน EXIT จะลบล้างตวัอกัษรท่ีพิมพ์ลงไปทัง้หมด
การกดแป้นตวัเลขในคอนโซลกลางเม่ือปุ่ มเลื่อน
ตวัอกัษรแสดงอยู ่(ดภูาพประกอบก่อนหน้านี)้ รายการ
อกัขระใหม ่(1) จะแสดงขึน้ในหน้าจอ กดแป้นตวัเลขไป
เร่ือยๆ จนกวา่จะถงึตวัอกัษรท่ีต้องการ แล้วปลอ่ย ทํา
แบบเดิมไปเร่ือยๆ กบัตวัอกัษรตวัตอ่ไป เม่ือกดหนึง่ปุ่ ม
รายการจะได้รับการยืนยนัเม่ือกดอีกหนึง่ปุ่ ม
หากต้องการใสต่วัเลข ให้กดแป้นตวัเลขนัน้ๆ ค้างไว้

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®* (น. 64)

สมุดโทรศัพท* - ผูติดตอรายใหม
สรางผูติดตอรายใหมในสมุดโทรศัพท

การใสตัวอักษรสำหรับรายชื่อใหม
การเปลี่ยนโหมดใสข้่อมลู (ดตูารางตอ่ไปนี)้
ชอ่งใสข้่อมลู

ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูโทรศพัท์ ทา่นสามารถ
เพิ่มผู้ติดตอ่รายใหมไ่ด้โดยการกด OK/MENU
จากนัน้เลือก Phone book New contact
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หมายเหตุ
ไมมี่ Text Wheel สําหรับ High Performance
ดงันัน้ TUNE จงึไมส่ามารถใช้เพ่ือป้อนตวัอกัษรได้:
มีเพียงปุ่ มตวัเลขและตวัอกัษรบนแผงควบคมุตรง
คอนโซลกลางเทา่นัน้ท่ีสามารถใช้เพ่ือการนีไ้ด้

1. เม่ือเลือกแถว Name แล้ว ให้กด OK/MENU เพ่ือ
ไปยงัโหมดใสข้่อมลู (ภาพประกอบด้านบน)

2. หมนุ TUNE ไปยงัตวัอกัษรท่ีต้องการ จากนัน้กด
OK/MENU เพ่ือยืนยนั ทา่นสามารถยงัใช้ปุ่ มตวัเลข
และตวัอกัษรบนแผงควบคมุท่ีคอนโซลกลางด้วย

3. ทําแบบเดิมไปเร่ือยๆ กบัตวัอกัษรตวัตอ่ไป ช่ือท่ีใส่
เข้าไปจะปรากฏอยูใ่นชอ่งใสข้่อมลู (2)
ของจอแสดงผล

4. ในการเปลี่ยนโหมดการป้อนข้อมลูไปเป็นตวัเลข,
ตวัอกัขระพิเศษ หรือเปลี่ยนระหวา่งตวัพิมพ์ใหญ่/
ตวัพิมพ์เลก็ เป็นต้น ให้หมนุ TUNE ไปยงัตวัเลือก
ใดตวัเลือกหนึง่ (ดคํูาอธิบายในตารางด้านลา่ง)
ในรายการ (1) แล้วกด OK/MENU

เม่ือใสช่ื่อครบถ้วนแล้ว ให้เลือก OK ในรายการ
บนจอแสดงผล (1) และกด OK/MENU จากนัน้ป้อน
หมายเลขโทรศพัท์ด้วยวิธีเดียวกบัข้างต้น

เม่ือป้อนหมายเลขโทรศพัท์แล้ว ให้กด OK/MENU และ
เลือกประเภทหมายเลขโทรศพัท์ (Mobile phone,
Home, Work หรือ General) กด OK/MENU เพ่ือยืนยนั
เม่ือกรอกรายละเอียดทัง้หมดแล้ว ให้เลือก Save
contact ในเมนเูพ่ือบนัทกึรายช่ือ

123/ABC เปลี่ยนระหวา่งตวัอกัษรกบัตวัเลขด้วย
OK/MENU

More เปลี่ยนไปเป็นอกัขระพิเศษด้วย OK/
MENU

OK บนัทกึและกลบัไปยงั Add contact ด้วย
OK/MENU

เปลี่ยนระหวา่งตวัพิมพ์ใหญ่กบัตวัพิมพ์
เลก็ด้วย OK/MENU

กด OK/MENU เคอร์เซอร์จะเลื่อนไปยงั
ชอ่งใสข้่อมลู (2) ท่ีสว่นบน
ของจอแสดงผล ขณะนีส้ามารถย้าย
เคอร์เซอร์ ด้วย TUNE ไปยงัตําแหนง่ท่ี
เหมาะสม เพ่ือแทรกตวัอกัษรตวัใหม่
หรือลบด้วย EXIT เป็นต้น ถ้าต้องการ
แทรกอกัษรตวัใหม ่ให้กลบัไปยงัโหมด
รับข้อมลูก่อน โดยการกด OK/MENU

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®* (น. 64)
• Phone book* (น. 68)
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สมุดโทรศัพท* - หมายเลขโทรดวน
บันทึกหมายเลขโทรดวนใน สมุดโทรศัพท (น. 68)
เพื่อใหสามารถโทรหาหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งหรือผู
ติดตอรายใดรายหนึ่งไดอยางรวดเร็ว

ในมมุมองปกติสําหรับแหลง่ข้อมลูโทรศพัท์ ทา่นสามารถ
เพิ่มหมายเลขโทรดว่นได้โดยการกด OK/MENU
จากนัน้เลอืก Phone menu Phone book Speed
dial

การกดหมายเลขโทรดว่นสามารถทําได้ในโหมดโทรศพัท์
โดยใช้แป้นตวัเลขบนแป้นกดในคอนโซลกลาง กลา่วคือ
กดท่ีแป้นตวัเลขก่อน แล้วจงึกด OK/MENU หากไมมี่
รายช่ือคนรู้จกับนัทกึอยูใ่นหมายเลขโทรดว่น จะมี
ตวัเลือกปรากฏขึน้ให้บนัทกึหมายเลขของคนรู้จกัใน
สําหรับหมายเลขโทรดว่นท่ีเลอืก

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®* (น. 64)

สมุดโทรศัพท* - การรับ vCard
การรับนามบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส (vCard) เขาใน
สมุดโทรศัพท (น. 68) ของรถยนต

ทา่นสามารถรับ vCard มาไว้ในสมดุโทรศพัท์ของรถโดย
รับมาจากโทรศพัท์มือถือเคร่ืองอ่ืน (ท่ีไมใ่ชเ่คร่ืองท่ี
เช่ือมตอ่กบัรถอยูใ่นขณะนัน้) ในกรณีนี ้ต้องตัง้คา่รถให้
อยูใ่นโหมดท่ีมองเหน็ได้สําหรับ Bluetooth® ฟังก์ชนันี ้
สามารถสัง่งานได้ในมมุมองปกตสิําหรับแหลง่ข้อมลู
โทรศพัท์โดยการกด OK/MENU แล้วเลือก Phone
book Receive vCard

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®* (น. 64)

สมุดโทรศัพท* - สถานะของหนวยความจำ
แสดงสถานะหนวยความจำ สมุดโทรศัพท (น. 68)

สถานะของหนว่ยความจําของสมดุโทรศพัท์ของรถและ
สมดุโทรศพัท์ของโทรศพัท์มือถือท่ีเช่ือมตอ่อยูส่ามารถดู
ได้ในมมุมองปกตสิําหรับแหลง่ข้อมลูโทรศพัท์ โดย
การกด OK/MENU จากนัน้เลอืก Phone book
Memory status

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®* (น. 64)
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สมุดโทรศัพท* - การลางขอมูล
ลางขอมูลของ สมุดโทรศัพท (น. 68) ที่อยูในรถ

ทา่นสามารถลบสมดุโทรศพัท์ของรถได้ โดยสามารถทํา
ได้ในมมุมองปกติสําหรับแหลง่ข้อมลูโทรศพัท์โดยการกด
OK/MENU จากนัน้เลือก Phone book Clear
phone book

หมายเหตุ
การลบรายช่ือในสมดุโทรศพัท์ของรถยนต์ จะลบ
เฉพาะรายช่ือในสมดุโทรศพัท์ของรถยนต์เทา่นัน้
รายช่ือในสมดุโทรศพัท์ของโทรศพัท์เคลื่อนท่ีจะไม่
ถกูลบ

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• โทรศพัท์แฮนด์ฟรี Bluetooth®* (น. 64)

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

ฟงกชันโทรทัศน, ภาพรวมของการควบคุม
สําหรับการใช้งานขัน้พืน้ฐาน ดท่ีู ระบบเคร่ืองเสยีง
และสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ (น. 24)

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

หมายเหตุ
ภาพจะปรากฏบนโทรทศัน์เฉพาะในขณะท่ีรถกําลงั
จอดอยูก่บัท่ี เม่ือรถเคลื่อนท่ีด้วยความเร็วสงูกวา่ 6
กม./ชม. ภาพบนจอแสดงจะหายไป แต ่No visual
media available while driving จะปรากฏบนจอ
แสดง ถงึแม้วา่จะยงัคงได้ยินเสียงอยูก็่ตาม ภาพจะ
ปรากฏอีกครัง้เม่ือรถหยดุ
ห้ามปิดจอแสดงผลด้านหลงัสําหรับรถยนต์ท่ีมี RSE
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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 ถ้าชอ่งสญัญาณใดได้บนัทกึไว้
แล้วเป็นชอ่งสญัญาณท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้า ตวัเลขท่ีตัง้ไว้

ลว่งหน้าจะแสดงท่ีด้านขวาของช่ือชอ่งสญัญาณ
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. 77)

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

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• การค้นหาชอ่งสญัญาณโทรทศัน์* /รายการท่ีตัง้คา่

ไว้ลว่งหน้า (น. 77)
• โทรทศัน์* - การจดัการชอ่งสถานี (น. 77)
• ข้อมลูเก่ียวกบัรายการโทรทศัน์* ในปัจจบุนั

(น. 78)
• Teletext* (น. 79)
• การตัง้คา่ภาพ* (น. 52)
• การรับสญัญาณชอ่งโทรทศัน์* หายไป (น. 79)
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การคนหาชองสัญญาณโทรทัศน* /รายการ
ที่ตั้งคาไวลวงหนา
หลังจากคนหาชองสัญญาณโทรทัศนแลว ชองที่สามารถ
รับไดจะถูกบันทึกไวในรายการที่ตั้งคาไวลวงหนา

1. ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูโทรทศัน์ ให้กด
OK/MENU

2. หมนุ TUNE ไปท่ี TV menu แล้วกด OK/MENU

3. หมนุ TUNE ไปท่ี Select country แล้วกด OK/
MENU
> หากได้เลือกอยา่งน้อยหนึง่ประเทศก่อนหน้านี ้

ประเทศเหลา่นีจ้ะปรากฏในรายการ
4. หมนุ TUNE ไปท่ี Other countries หรือประเทศท่ี

เลือกไว้ก่อนหน้านีห้นึง่ประเทศ กด OK/MENU
> จะแสดงรายการประเทศทัง้หมดท่ีมี

5. หมนุ TUNE ไปยงัประเทศท่ีต้องการ (เชน่ สวีเดน)
และกด OK/MENU
> การค้นหาชอ่งสญัญาณโทรทศัน์ท่ีมีอยูจ่ะเร่ิม

โดยอตัโนมตัิ การค้นหานีใ้ช้เวลาสกัครู่ ใน
ระหวา่งนี ้ตวัเลขของแตล่ะสถานีท่ีค้นพบและ
ถกูเพิ่มเป็นคา่ท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้าจะปรากฏขึน้ เม่ือ
การค้นหาเสร็จสิน้ จะมีข้อความและภาพ
แสดงขึน้ รายการท่ีตัง้คา่ไว้ลว่งหน้า (มีคา่ท่ีตัง้
ไว้ลว่งหน้าไมเ่กิน 30 คา่) จะสร้างเสร็จเรียบร้อย
แล้วและพร้อมใช้งาน เม่ือต้องการเปลี่ยนชอ่ง
โปรดดท่ีู การเปลี่ยนชอ่ง (น. 75)

ทา่นสามารถใช้ EXIT เพ่ือยกเลกิการค้นหาและการเก็บ
คา่ท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้า

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• TV* (น. 75)
• โทรทศัน์* - การจดัการชอ่งสถานี (น. 77)

โทรทัศน* - การจัดการชองสถานี
รายการที่ตั้งคาไวลวงหนาสามารถแกไขได ทานสามารถ
เปลี่ยนแปลงลำดับของชองสัญญาณที่แสดงในรายการ
ที่ตั้งคาไวลวงหนา ชองสัญญาณโทรทัศนสามารถ
ปรากฏไดมากกวาหนึ่งตำแหนงในรายการที่ตั้งคาไว
ลวงหนา ชองสัญญาณโทรทัศนตางๆ อาจมีตำแหนง
แตกตางกันไปในรายการที่ตั้งคาไวลวงหนา

ในการเปลี่ยนลาํดบัในรายการท่ีตัง้คา่ไว้ลว่งหน้า ใน
มมุมองปกติสําหรับแหลง่ข้อมลูโทรทศัน์ ให้กด
OK/MENU แล้วเลือก Reorganise presets

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

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

ชอ่งสญัญาณท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้า (สงูสดุ 30) จะแสดงขึน้
เป็นลําดบัแรก ตามด้วยชอ่งสญัญาณอ่ืนๆ ทัง้หมดท่ีมี
ในพืน้ท่ี ทา่นสามารถเลื่อนชอ่งสญัญาณหนึง่ไปยงั
ตําแหนง่หนึง่ได้ในรายการท่ีตัง้คา่ไว้ลว่งหน้า
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เก็บชองทีวทีีม่อียูเปนคาที่ตั้งไวลวงหนา
หากทา่นเดินทางภายในประเทศ เชน่ จากเมืองหนึง่ไป
อีกเมืองหนึง่ อาจไมแ่นน่อนเสมอไปวา่คา่ท่ีตัง้ไว้
ลว่งหน้าจะสามารถใช้ได้ในพืน้ท่ีใหม ่เน่ืองจากระยะ
ความถ่ีอาจเปลี่ยนไป ในกรณีนี ้ให้ทําการค้นหาอีกครัง้
และบนัทกึรายการท่ีตัง้คา่ไว้ลว่งหน้า
1. ในมมุมองปกตสิาํหรับแหลง่ข้อมลูโทรทศัน์ ให้กด

OK/MENU

2. หมนุ TUNE ไปท่ี TV menu แล้วกด OK/MENU

3. หมนุ TUNE ไปท่ี Autostore แล้วกด OK/MENU
> การค้นหาชอ่งสญัญาณโทรทศัน์ท่ีมีอยูจ่ะเร่ิม

โดยอตัโนมตัิ การค้นหานีใ้ช้เวลาสกัครู่ ใน
ระหวา่งนี ้ตวัเลขของแตล่ะสถานีท่ีค้นพบและ
ถกูเพิ่มเป็นคา่ท่ีตัง้ไว้ลว่งหน้าจะปรากฏขึน้ เม่ือ
การค้นหาเสร็จสิน้ จะมีข้อความและภาพ
แสดงขึน้ รายการท่ีตัง้คา่ไว้ลว่งหน้า (มีคา่ท่ีตัง้
ไว้ลว่งหน้าไมเ่กิน 30 คา่) จะสร้างเสร็จเรียบร้อย
แล้วและพร้อมใช้งาน เม่ือต้องการเปลี่ยนชอ่ง
โปรดดท่ีู การเปลี่ยนชอ่ง (น. 75)

กำลังคนหาชองสัญญาณโทรทัศน
การทํางานนีจ้ะค้นหาโดยอตัโนมตัใินชว่งความถ่ีของ
ชอ่งสญัญาณทัง้หมดท่ีมีในพืน้ท่ีท่ีทา่นอยูใ่นขณะนัน้

เม่ือค้นพบชอ่งสญัญาณหนึง่ จะแสดงภาพประมาณ 10
วินาที ก่อนท่ีจะค้นหาอีกครัง้ การค้นหาจะหยดุเม่ือกด
EXIT ชอ่งสญัญาณลา่สดุท่ีแสดงภาพจะแสดง
ภาพตอ่ไป การค้นหาไมมี่ผลตอ่รายการท่ีตัง้คา่
ไว้ลว่งหน้า
สัง่งานการสแกนในมมุมองปกติสําหรับแหลง่ข้อมลู
โทรทศัน์โดยการกด OK/MENU จากนัน้เลือก Scan

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• TV* (น. 75)
• การค้นหาชอ่งสญัญาณโทรทศัน์* /รายการท่ีตัง้คา่

ไว้ลว่งหน้า (น. 77)

ขอมูลเกี่ยวกับรายการโทรทัศน*ในปจจุบัน
กด INFO ปุม (น. 24) เพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับ
โปรแกรมปจจุบัน โปรแกรมตอไปพรอมเวลาเริ่มรายการ

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

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• TV* (น. 75)
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Teletext*
ทานสามารถดูโทรสารได

ดําเนินการตอ่ไปนี:้
1. กดปุ่ ม  บนรีโมตคอนโทรล
2. ป้อนหมายเลขหน้า (ตวัเลข 3 ตวั) โดยใช้ปุ่ มตวัเลข

(0-9) เพ่ือเลือกหน้า
> หน้าจะแสดงโดยอตัโนมตัิ

ใสห่มายเลขหน้าใหม ่หรือกดปุ่ มบนรีโมตคอนโทรล
 /  เพ่ือไปยงัหน้าถดัไป

กลบัไปท่ีหน้าจอโทรทศัน์ด้วย EXIT หรือโดยการกดปุ่ ม
 บนรีโมตคอนโทรล

ทา่นยงัสามารถใช้ปุ่ มสีตา่งๆ บนรีโมตคอนโทรลควบคมุ
Teletext ได้เชน่กนั

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• TV* (น. 75)
• รีโมตคอนโทรล* (น. 80)

การรับสัญญาณชองโทรทัศน* หายไป
ถาการรับสัญญาณชองโทรทัศนทีก่ำลังดูอยูขาดหายไป
ภาพจะหยุดนิ่ง เมื่อสามารถรับสัญญาณไดอีก การ
แสดงผลก็จะเริ่มตนอีกครั้ง

ถ้าการรับสญัญาณชอ่งโทรทศัน์ท่ีกําลงัดอูยูข่าดหายไป
ภาพจะหยดุน่ิง ภายในเวลาสัน้ๆ หลงัจากนัน้ จะมี
ข้อความแสดงขึน้เพ่ือแจ้งวา่การรับสญัญาณของชอ่ง
โทรทศัน์ในปัจจบุนัได้ขาดหายไป และทําการค้นหา
สญัญาณของชอ่งครัง้ใหมต่อ่ไป เม่ือสามารถรับ
สญัญาณได้อีกครัง้ การแสดงชอ่งโทรทศัน์ก็จะ
เร่ิมต้นในทนัที ในขณะท่ีข้อความนีแ้สดงอยู ่ทา่น
สามารถเปลี่ยนชอ่งได้ตลอดเวลา
ถ้าข้อความ Reception lost, searching แสดงขึน้ กรณี
นีห้มายความวา่ระบบตรวจพบวา่ไมส่ามารถรับ
สญัญาณโทรทศัน์ชอ่งใดๆ ได้เลย สาเหตหุนึง่ท่ีเป็นไปได้
ก็อาจเน่ืองจากได้มีการขบัผา่นเส้นพรมแดนประเทศ
และระบบได้รับการตัง้คา่ไว้สําหรับประเทศท่ีไมถ่กูต้อง
ในกรณีนี ้ให้เปลี่ยนการตัง้คา่เป็นประเทศท่ีถกูต้อง
ตามท่ีระบไุว้ใน การค้นหาชอ่งสญัญาณโทรทศัน์* /
รายการท่ีตัง้คา่ไว้ลว่งหน้า (น. 77)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• TV* (น. 75)
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รีโมตคอนโทรล*
รีโมตคอนโทรลสามารถใชสำหรับฟงกชันตางๆ ทั้งหมด
ในระบบเครื่องเสียงและสื่อขอมูลได ปุมของรีโมต
คอนโทรลมีการทำงานเชนเดียวกันกับปุมบนคอนโซล
กลางหรือแปนกดบนพวงมาลัย*

สมัพนัธ์กบั TUNE ในคอนโซลกลาง
เม่ือใช้รีโมตคอนโทรล ให้กดปุ่ ม  ของรีโมต
คอนโทรลไปท่ีตําแหนง่ F และชีรี้โมตคอนโทรลไปทาง

ตวัรับสญัญาณอินฟราเรดซึง่อยูท่างด้านขวาของปุ่ ม
INFO (น. 24) 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. 24)
• รีโมตคอนโทรล* - ฟังก์ชนัการทํางาน (น. 81)
• รีโมตคอนโทรล* - การเปลี่ยนแบตเตอร่ี (น. 82)
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รีโมตคอนโทรล* - ฟงกชันการทำงาน
ฟงกชันการทำงานที่สามารถควบคุมไดดวย
รีโมตคอนโทรล

ปุม การทำงาน

เปลี่ยนระหวา่ง:
L = จอแสดงผลด้านหลงัซ้าย*
F = จอแสดงผลด้านหน้า
R = จอแสดงผลด้านหลงัขวา*

เปลี่ยนเป็นการนําทาง*

การเปลี่ยนแหลง่ข้อมลูวิทย ุ(เชน่ FM1)

เปลี่ยนเป็นสื่อ (Disc, TV* เป็นต้น)

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

ปุม การทำงาน

ข้อมลูเก่ียวกบัโปรแกรมปัจจบุนัเชน่
เพลง จะใช้เม่ือมีข้อมลูอ่ืนท่ี
นอกเหนือจากท่ีสามารถแสดงบน
จอแสดงผลด้วย

การเลือกภาษาให้กบัเสียงภาพยนตร์

คําบรรยาย ภาษาท่ีมีให้เลือก
สําหรับข้อความ

เปิด/ปิด Teletext*

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
• รีโมตคอนโทรล* (น. 80)
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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

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• รีโมตคอนโทรล* (น. 80)

ระบบเครื่องเสียงและสื่อขอมูล - ภาพรวมเมนู
ภาพรวมของตัวเลือกและการตั้งคาที่เปนไปไดสำหรับ
เมนูระบบเครื่องเสียงและสื่อขอมูล
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วิทยุ
• AM (น. 83)23

• FM (น. 84)
• DAB (น. 84)

สื่อ
• ซีดีเพลง (น. 85)
• ซีดี/ดีวีดีข้อมลู (น. 86)
• วิดีโอ DVD (น. 87)
• iPod®(น. 88)
• USB (น. 88)
• สื่อข้อมลูผา่น Bluetooth®(น. 89)
• AUX (น. 90)
• TV (น. 91)

TEL
• อปุกรณ์แฮนด์ฟรีผา่น Bluetooth®(น. 90)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)

ภาพรวมของเมนู - AM
ภาพรวมของตัวเลือกและการตั้งคาที่เปนไปได
สำหรับวิทย ุAM

เมนูหลัก AMA ดูที่หนา

Show presets*
(น. 36)

Scan (น. 42)

Audio settings

โปรดดเูชิงอรรถ B
(น. 31)

Sound stage* (น. 32)

Equalizer * (น. 32)

Volume compensation (น. 32)

Reset all audio settings (น. 30)

A ยกเว้น V60 PLUG-IN HYBRID
B ตวัเลือกเมนสูําหรับการตัง้คา่เคร่ืองเสียงจะเหมือนกนักบั
แหลง่เสียงอ่ืนๆ ทัง้หมด

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสือ่ข้อมลู - ภาพรวมเมนู

(น. 82)

23 ยกเว้น V60 PLUG-IN HYBRID



03 ระบบเครื่องเสียงและสื่อขอมูล

03

84 * อปุกรณ์พิเศษ/อปุกรณ์เสริม, สาํหรับข้อมลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัหวัข้อนีโ้ปรดดท่ีูคํานํา

ภาพรวมของเมนู - FM
ภาพรวมของตัวเลือกและการตั้งคาที่เปนไปได
สำหรับวิทยุ FM

เมนูหลัก FM1/FM2 ดูหนา

TP (น. 38)

Show radio text (น. 41)

Show presets *
(น. 36)

Scan (น. 42)

News settings (น. 39)

Advanced settings

REG (น. 42)

Alternative frequency (น. 42)

EON (น. 39)

Set TP favourite (น. 38)

PTY settings (น. 39)

Reset all FM settings (น. 43)

Audio settings (น. 30)

Sound stage* (น. 32)

Equalizer* (น. 32)

Volume compensation (น. 32)

Reset all audio settings (น. 30)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - ภาพรวมเมนู

(น. 82)

ภาพรวมของเมนู - วิทยแุบบดิจิตอล (DAB)*
ภาพรวมของตัวเลือกและการตั้งคาที่เปนไปได
สำหรับวิทยุ DAB

เมนูหลัก DAB1*/DAB2* ดูหนา

Ensemble learn (น. 44)

PTY filtering (น. 39)

Turn off PTY filtering (น. 39)

Show radio text (น. 41)

Show presets*
(น. 36)

Scan (น. 42)

Advanced settings

DAB linking (น. 45)

DAB band (น. 45)
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Sub channels (น. 45)

Show PTY text (น. 39)

Reset all DAB settings (น. 46)

Audio settings (น. 30)

Sound stage* (น. 32)

Equalizer* (น. 32)

Volume compensation (น. 32)

Reset all audio settings (น. 30)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - ภาพรวมเมนู

(น. 82)
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)

ภาพรวมของเมนู - ซีดีเพลง
ภาพรวมของตัวเลือกและการตั้งคาทีเ่ปนไปได
สำหรับวิดีโอ CD

เมนูหลัก ซีดีเพลง (Disc menu) ดูหนา

Random (น. 50)

Scan (น. 50)

Audio settings (น. 30)

Sound stage* (น. 32)

Equalizer* (น. 32)

Volume compensation (น. 32)

Reset all audio settings (น. 30)
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ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - ภาพรวมเมนู

(น. 82)
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)

ภาพรวมของเมนู - ซีดี/ดีวีด*ี ขอมูล
ภาพรวมของตัวเลือกและการตั้งคาที่เปนไปไดสำหรับ
CD/DVD

เมนูหลัก ซีดี/ดีวีดีขอมูล (Disc menu) ดูหนา

Play

Pause (น. 47)

Stop (น. 47)

Random (น. 50)

Repeat folder (น. 48)

Change subtitles (น. 47)

Change audio track (น. 47)

Scan (น. 50)

Audio settings (น. 30)

Sound stage* (น. 32)

Equalizer* (น. 32)

Volume compensation (น. 32)

Reset all audio settings (น. 30)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - ภาพรวมเมนู

(น. 82)
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
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ภาพรวมของเมนู - ดีวีด*ี วิดีโอ
ภาพรวมของตัวเลือกและการตั้งคาที่เปนไปได
สำหรับวิดีโอ DVD

เมนูหลัก ดีวีดีวิดีโอ (Disc menu) ดูหนา

DVD disc menu (น. 50)

Play/Pause/Continue (น. 50)

Stop (น. 50)

Subtitles (น. 50)

Audio tracks (น. 50)

Advanced settings

Angle (น. 52)

DivX® VOD code (น. 52)

Audio settings (น. 30)

Sound stage* (น. 32)

Equalizer* (น. 32)

Volume compensation (น. 32)

Reset all audio settings (น. 30)

เมนูแบบผุดขึ้นA*วิดีโอและโทรทัศน*

กด OK/MENU เม่ือเลน่วิดีโอ หรือมิฉะนัน้จะ
แสดงโทรทศัน์* เพ่ือให้สามารถเข้าถงึเมนแูบบผดุขึน้

Image settings (น. 52)

Source menu

โปรดดท่ีูหมายเหตทุ้ายหน้า B
(น. 24)

DVD disc menu

โปรดดท่ีูหมายเหตทุ้ายหน้า C
(น. 50)

DVD disc TOP menuC (น. 50)

A เฉพาะสําหรับเม่ือเลน่วิดีโอและดโูทรทศัน์
B สิง่ท่ีจะปรากฏในเมนแูบบผดุขึน้ของเมนหูลกันัน้จะขึน้อยู่
กบัวา่ ระบบกําลงัเลน่หรือแสดงอะไรอยูใ่นขณะนัน้ ซึง่
อาจจะเป็น CD/DVD data menu หรือ USB menu

C เฉพาะสําหรับแผน่ภาพยนตร์ DVD

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - ภาพรวมเมนู

(น. 82)
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
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ภาพรวมของเมนู - iPod®*
ภาพรวมของตัวเลือกและการตั้งคาที่เปนไปไดสำหรับ
iPod®

เมนูหลัก iPod ดูที่หนา

Random (น. 50)

Scan (น. 50)

Audio settings (น. 30)

Sound stage* (น. 32)

Equalizer* (น. 32)

Volume compensation (น. 32)

Reset all audio settings (น. 30)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - ภาพรวมเมนู

(น. 82)
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)

ภาพรวมของเมนู - USB*
ภาพรวมของตัวเลือกและการตั้งคาที่เปนไปไดสำหรับ
USB

เมนูหลัก USB ดูที่หนา

Play

Pause (น. 57)

Stop (น. 57)

Random (น. 50)

Repeat folder (น. 57)

Select USB device (น. 54)

Change subtitles (น. 57)

Change audio track (น. 57)

Scan (น. 50)

Audio settings (น. 30)
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Sound stage* (น. 32)

Equalizer* (น. 32)

Volume compensation (น. 32)

Reset all audio settings (น. 30)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - ภาพรวมเมนู

(น. 82)
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)

ภาพรวมของเมนู - สื่อขอมูลผาน Bluetooth®*
ภาพรวมของตัวเลือกและการตั้งคาที่เปนไปไดสำหรับ
สื่อขอมูลแบบ Bluetooth®

เมนูหลัก สื่อขอมูลผาน Bluetooth® ดูที่หนา

Random (น. 50)

Change device (น. 62)

Remove Bluetooth device (น. 64)

Scan (น. 50)

Bluetooth software version in car (น. 68)

Audio settings (น. 30)

Sound stage* (น. 32)

Equalizer* (น. 32)

Volume compensation (น. 32)

Reset all audio settings (น. 30)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - ภาพรวมเมนู

(น. 82)
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)
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ภาพรวมของเมนู - AUX
ภาพรวมของตัวเลือกและการตั้งคาที่เปนไปไดสำหรับ
AUX

เมนูหลัก AUX ดูที่หนา

AUX input volume (น. 58)

Audio settings (น. 30)

Sound stage* (น. 32)

Equalizer* (น. 32)

Volume compensation (น. 32)

Reset all audio settings (น. 30)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - ภาพรวมเมนู

(น. 82)
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)

ภาพรวมของเมนู - อุปกรณแฮนดฟรีผาน
Bluetooth® *
ภาพรวมของตัวเลือกและการตั้งคาที่เปนไปไดสำหรับ
อุปกรณแฮนดฟรีแบบ Bluetooth®

เมนูหลัก อุปกรณแฮนดฟรีผาน
Bluetooth® (Phone menu) ดูที่หนา

All calls (น. 66)

All calls (น. 66)

Missed calls (น. 66)

Answered calls (น. 66)

Dialled calls (น. 66)

Call duration (น. 66)

Phone book (น. 68)

Search (น. 71)
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New contact (น. 72)

Speed dials (น. 74)

Receive vCard (น. 74)

Memory status (น. 74)

Clear phone book (น. 75)

Change phone (น. 62)

Remove Bluetooth device (น. 64)

Phone settings

Discoverable (น. 61)

Sounds and volume (น. 67)

Download phone book (น. 68)

Bluetooth software version in car (น. 68)

Call options

Auto answer (น. 66)

Voicemail number (น. 66)

Disconnect phone (น. 63)

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - ภาพรวมเมนู

(น. 82)
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)

ภาพรวมของเมนู - โทรทัศน*
ภาพรวมของตัวเลือกและการตั้งคาที่เปนไปได
สำหรับโทรทัศน

เมนูหลัก TV ดูหนา

Select country (น. 77)

Reorganise presets (น. 77)

Autostore (น. 77)

Scan (น. 77)

Audio settings (น. 31)

Sound stage* (น. 32)

Equalizer* (น. 32)
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Volume compensation (น. 32)

Reset all audio settings (น. 30)

เมนูแบบผุดขึ้นA*วิดีโอและโทรทัศน*

กด OK/MENU เม่ือเลน่วิดีโอ หรือมิฉะนัน้
จะแสดงโทรทศัน์* เพ่ือให้สามารถเข้าถงึ
เมนแูบบผดุขึน้

ดูหนา

Image settings (น. 52)

Source menu

โปรดดท่ีูหมายเหตทุ้ายหน้า B
(น. 24)

DVD disc menu

โปรดดท่ีูหมายเหตทุ้ายหน้า C
(น. 50)

DVD disc TOP menuC (น. 50)

A เฉพาะสําหรับเม่ือเลน่วิดีโอและดโูทรทศัน์
B สิง่ท่ีจะปรากฏในเมนแูบบผดุขึน้ของเมนหูลกันัน้จะขึน้อยู่
กบัวา่ ระบบกําลงัเลน่หรือแสดงอะไรอยูใ่นขณะนัน้ ซึง่
อาจจะเป็น CD/DVD data menu หรือ USB menu

C เฉพาะสําหรับแผน่ภาพยนตร์ DVD

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - ภาพรวมเมนู

(น. 82)
• ระบบเคร่ืองเสียงและสื่อข้อมลู - การใช้งานระบบ

(น. 24)

ใบอนุญาต

ใบอนญุาตคือ ข้อตกลงสําหรับสทิธ์ิในการดําเนินการ
กิจกรรมบางอยา่ง หรือการใช้สทิธ์ิท่ีได้รับมอบจากบคุคล
อ่ืน ตามข้อกําหนดและเง่ือนไขในข้อตกลง ข้อความ
ตอ่ไปนีค้ือข้อตกลงของวอลโวก่บัผู้ผลติ/ผู้พฒันา และ
ข้อความจะเป็นภาษาองักฤษ

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
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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

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
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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

DivX®

DivX Certified® to play DivX® video. DivX®, DivX
Certified® and associated logos are registered
trademarks of DivX, Inc. and are used under
license. ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital
video format created by DivX, Inc. This is an
official DivX Certified device that plays DivX video.

Visit www.divx.com for more information and
software tools to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX
Certified® device must be registered in order to
play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To
generate the registration code, locate the DivX
VOD section in the device setup menu. Go to
http://vod.divx.com with this code to complete the
registration process and learn more about DivX
VOD. Covered by one or more of the following U.S.
Patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.

ขอมูลที่เกี่ยวของ
• Volvo Sensus (น. 7)
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การอนุมัติประเภท
การรับรองชนิดสำหรับโมดูล Bluetooth® สามารถดูได
ในตาราง
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การรับรองการเปนไปตามขอกำหนดสำหรับโมดูล Bluetooth®

ประเทศ/พื้นที่

ประเทศใน EU:

ประเทศท่ีสง่ออก: ญ่ีปุ่ น
ผู้ผลติ: Alpine Electronics Inc.
ชนิดอปุกรณ์: อปุกรณ์ Bluetooth®

สําหรับข้อมลูเพิ่มเตมิ โปรดดท่ีู http://ec.europa.eu/enterprise/rtte/faq.htm #informing
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สาธารณรัฐเชก: Alpine Electronics, Inc. tímto prohlašuje, že tento Bluetooth® Module je ve shodě se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

เดนมาร์ก: Undertegnede Alpine Electronics, Inc. erklærer herved, at følgende udstyr Bluetooth® Module
overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
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เยอรมนี: Hiermit erklärt Alpine Electronics, Inc., dass sich das Gerät Bluetooth® Module in
Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen
Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

เอสโตเนีย: Käesolevaga kinnitab Alpine Electronics, Inc. seadme Bluetooth® Module vastavust direktiivi
1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

สหราชอาณาจกัร Hereby, Alpine Electronics, Inc., declares that this Bluetooth® Module is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC.

สเปน: Por medio de la presente Alpine Electronics, Inc. declara que el Bluetooth® Module cumple con
los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la
Directiva 1999/5/CE.

กรีซ: ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Alpine Electronics, Inc. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Bluetooth® Module
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

ฝร่ังเศส: Par la présente Alpine Electronics, Inc. déclare que l'appareil Bluetooth® Module est conforme
aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

อิตาลี: Con la presente Alpine Electronics, Inc. dichiara che questo Bluetooth® Module è conforme ai
requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
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ลตัเวีย: Ar šo Alpine Electronics, Inc. deklarē, ka Bluetooth® Module atbilst Direktīvas 1999/5/EK
būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

ลทิวัเนีย Šiuo Alpine Electronics, Inc. deklaruoja, kad šis Bluetooth® Module atitinka esminius
reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

เนเธอร์แลนด์: Hierbij verklaart Alpine Electronics, Inc. dat het toestel Bluetooth® Module in overeenstemming
is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

มอลตา: Hawnhekk, Alpine Electronics, Inc., jiddikjara li dan Bluetooth® Module jikkonforma mal-ħtiġijiet
essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

ฮงัการี: Alulírott, Alpine Electronics, Inc. nyilatkozom, hogy a Bluetooth® Module megfelel a vonatkozó alapvetõ követelményeknek és az 1999/5/EC
irányelv egyéb elõírásainak.

โปแลนด์: Niniejszym Alpine Electronics, Inc. oświadcza, że Bluetooth® Module jest zgodny z
zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy
1999/5/EC.

โปรตเุกส: Alpine Electronics, Inc. declara que este Bluetooth® Module está conforme com os requisitos
essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

สโลวีเนีย: Alpine Electronics, Inc. izjavlja, da je ta Bluetooth® Module v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive
1999/5/ES.
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สโลวะเกีย: Alpine Electronics, Inc. týmto vyhlasuje, že Bluetooth® Module spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice
1999/5/ES.

ฟินแลนด์: Alpine Electronics, Inc. vakuuttaa täten että Bluetooth® Module tyyppinen laite on direktiivin
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

สวีเดน: Härmed intygar Alpine Electronics, Inc. att denna Bluetooth® Module står I överensstämmelse
med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG.

ไอซ์แลนด์: Alpine Electronics, Inc. ขอรับรองในท่ีนีว้า่โมดลู Bluetooth® นีเ้ป็นไปตามข้อกําหนดด้านลกัษณะเฉพาะและกฎข้อบงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องของคําสัง่
1999/5/EC

นอร์เวย์: Alpine Electronics, Inc. erklærer herved at utstyret Bluetooth® Module er i samsvar med de
grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
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จีน: 第十三条　进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中，应刊印下述有关内容：

1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围，说明所有控制、调整及开关等使用方法；

■ 使用频率：2.4 - 2.4835 GHz

■ 等效全向辐射功率(EIRP)：天线增益＜ 10dBi 时：≤100 mW 或≤20 dBm　①

■ 最大功率谱密度：天线增益＜ 10dBi 时：≤20 dBm / MHz(EIRP) ①

■ 载频容限：20 ppm

■ 杂散发射(辐射)功率(对应载波±2.5 倍信道带宽以外)：

• ≤-36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz)

• ≤-33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz)

• ≤-40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz)

• ≤-40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz)

• ≤-30 dBm / 1 MHz (其它 1 - 12.75 GHz)

2. 不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)，

不得擅自外接天线或改用其它发射天线；

3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有干扰现象时，

应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

4. 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、

科学及医疗应用设备的辐射干扰；
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5. 不得在飞机和机场附近使用。

ไต้หวนั: 低効率電波輻射性電機管理辧法第十条

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自 變更頻率、

加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，

應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定

作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波

輻射性電機設備之干擾。
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เกาหลีใต้: 제품 정보

Volvo Car Korea
신청자 코드: KCC-CMM-N25-IAM21L3, KCC-CMM-N25-IAM21L2 and KCC-CMM-

N25-IAM21L1

제품 명: Bluetooth Audio Navigation Radio

모델 명: IAM2.1

산 날짜: March/2010

Alpine Electronics, Inc
Made in Japan

고객 정보

Volvo Car Korea
볼보자동차코리아

서울시 용산구 한남2동 726-173 볼보빌딩 4층

볼보자동차 고객센터 1588-1777

http://www.volvocars.com/kr

사용자 주의사항
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※당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수

없습니다

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์:

แอฟริกาใต้:

จาไมกา: ได้รับอนญุาตให้ใช้ในจาเมกา SMA EI: IAM2.1

ไทย: This telecommunication equipment conforms to NTC technical requirement.

โอมาน
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