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คูม่อืเลม่นีเ้ป็นกำรอธบิำยรำยละเอยีดและวธิกีำรใชง้ำน Honda CONNECT เพือ่ใหก้ำรใชง้ำนเป็นไปอยำ่งมี
ประสทิธภิำพและเกดิประโยชนส์งูสดุ ดงัน้ันผูใ้ชง้ำนกรณุำศกึษำคูม่อืเลม่นีก้อ่นกำรใชง้ำน หำกมขีอ้สงสยัหรอื

ตอ้งกำรสอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เตมิ สำมำรถตดิตอ่ศูนยบ์รกิำรขอ้มูลลกูคำ้ฮอนดำ้โทรศพัท ์02-341-7777

ค าเตอืนเพือ่ความปลอดภยัของผูใ้ชง้าน

• ผูใ้ชง้ำนไม่ควรใชบ้รกิำร Honda CONNECT ระหวำ่งขบัรถยนต ์ทัง้นีเ้พือ่ควำมปลอดภยัและป้องกนั
อบุตัเิหตทุีอ่ำจเกดิขึน้ได ้กรณีทีผู่ข้บัขีต่อ้งกำรใชง้ำนจะตอ้งจอดรถยนตใ์นทีป่ลอดภยัใหเ้รยีบรอ้ยกอ่น 

ทัง้นีท้ำงบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบควำมเสยีหำยใดๆ ทีอ่ำจจะเกดิขึน้กบัผูข้บัขี ่ผูอ้ืน่ และทรพัยส์นิ จำกกำรไม่

ปฏบิตัติำมค ำแนะน ำนี้

เง่ือนไขและขอ้ควรระวงัในการใชง้าน Honda CONNECT

• รปูภำพและภำพหนำ้จอทีอ่ธบิำยในคูม่อืนี ้อำจมกีำรแสดงผลทีแ่ตกตำ่งกนัทัง้นีข้ึน้อยูก่บัยีห่อ้และรุน่ของมอืถอื

สมำรท์โฟนของผูใ้ชง้ำนและอำจแตกตำ่งจำกภำพของจรงิ 

• กำรบ ำรงุรกัษำเซริฟ์เวอรแ์ละกำรแกไ้ขปัญหำ รวมถงึขอ้มูลจ ำเพำะและบรกิำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงหรอื

ยกเลกิ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

• ฟังกช์ ัน่หนำ้จอกำรออกแบบ ฯลฯ ทีอ่ธบิำยไวใ้นคูม่อืนีอ้ำจมกีำรเปลีย่นแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้

• ผูใ้ชง้ำนเป็นผูร้บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรกิำรเพือ่กำรสือ่สำรของโทรศพัทส์มำรท์โฟน

• กำรใชฟั้งกช์ ัน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัแผนที ่กำรแสดงผลบนหนำ้จออำจผดิพลำดหรอืคลำดเคลือ่นไดใ้นบำงต ำแหน่ง

และบำงสถำนที ่ ขึน้อยูก่บัปัจจยัหลำยประกำร เชน่ กำรขบัขีอ่ยูใ่นสภำพแวดลอ้มทีไ่มเ่อือ้อ ำนวยตอ่ระบบกำร

น ำทำง บรเิวณจดุอบัสญัญำณ แนวทำงเดนิรถไฟฟ้ำ บนตกึสงู หรอืบรเิวณช ัน้ใตด้นิ และเหตสุดุวสิยัเน่ืองจำก

ภยัธรรมชำต ิเป็นตน้

• หำกรถยนตไ์ม่มกีำรสตำรท์เคร ือ่งยนต ์7 วนัขึน้ไป จะสง่ผลใหก้ลอ่งอปุกรณ ์TCU มสีถำนะ “ไม่ท ำงำน” 
(OFF Mode)

• กรณีทีแ่บตเตอร ีร่ถยนตม์คีำ่แรงดนัไฟฟ้ำต ่ำ จนท ำใหร้ถยนตไ์ม่สำมำรถสตำรท์ได ้หรอื กรณีทีม่กีำรดงึขัว้

แบตเตอร ีร่ถยนตอ์อก จะสง่ผลใหก้ลอ่งอปุกรณ ์TCU มสีถำนะ “ไม่ท ำงำน” (OFF Mode) เชน่กนั

• หำกเคร ือ่งยนตไ์ม่ท ำงำนเน่ืองจำกคำ่แรงดนัแบตเตอร ีต่ ่ำ จะสง่ผลใหก้ลอ่งอปุกรณ ์TCU มสีถำนะ “ไม่
ท ำงำน” (OFF Mode) เพือ่ใหก้ลอ่งอปุกรณ ์TCU กลบัมำท ำงำนตำมปกต ิใหผู้ใ้ชง้ำนท ำกำรสตำรท์
เคร ือ่งยนตต์อ่เน่ืองเป็นเวลำ 2 นำที

• ขอ้มูลแอปพลเิคชนัจะมกีำรอพัเดตทกุๆ 3 นำท ีซ ึง่กำรอพัเดตดงักลำ่วบนหนำ้หลกัของแอปพลเิคช ัน่จะแสดง
ขอ้ควำมวำ่ “อพัเดตลำ่สดุ”
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Honda CONNECT กา้วสูอ่นาคตแหง่การขบัขีด่ว้ยความม ัน่ใจ เพือ่ความปลอดภยัและ
ความสขุทกุการเดนิทาง...   ดว้ยการน าเทคโนโลยเีทเลเมตกิสร์ะบบอจัฉรยิะทีเ่ป็นการท างาน
รว่มกนัระหวา่ง Wireless Telecommunication และ Informatics Application มาพัฒนา
เพือ่ควบคมุการรับสง่ขอ้มลูทางไกล ซึง่เป็นการท างานระหวา่งกลอ่งอปุกรณ ์TCU (Telematics 
Control Unit) ทีต่ดิตัง้ภายในรถยนตแ์ละแอปพลเิคชัน่บนมอืถอืสมารท์โฟน   เพยีงแคป่ลายนิว้
สมัผัส คณุกบัรถยนตข์องคณุจะสามารถเชือ่มตอ่และสือ่สารกนัไดอ้ยา่งอจัฉรยิะ เสมอืนมผีูช้ว่ย
สว่นตวัเรือ่งรถยนตอ์ยูใ่นมอืของคณุ

ข ัน้ตอนการใชง้าน Honda CONNECT
• ตดิตัง้กลอ่งอปุกรณ ์TCU โดยศนูยบ์รกิารฮอนดา้ (หากเป็นอปุกรณม์าตรฐานกลอ่งอปุกรณ ์

TCU จะตดิตัง้มาพรอ้มกบัรถยนต)์
• ดาวนโ์หลดแอปพลเิคชัน่ Honda CONNECT Thai
• ลงทะเบยีนเพือ่เชือ่มตอ่ขอ้มลูรถยนตก์บัมอืถอืสมารท์โฟน
• เริม่การใชง้านผา่นแอปพลเิคชัน่

หมายแหต:ุ   
• Honda CONNECT รองรบัระบบปฎบิตักิาร Android version 4.0 และ iOS 

version 11 ขึน้ไป
• กรณีทีไ่ม่ไดต้ดิต ัง้กล่องอปุกรณ ์TCU ผูใ้ชง้านจะใชง้าน Honda CONNECT ไดเ้ฉพาะ

บางฟังกช์ ัน่เท่านัน้

• รุน่รถยนตฮ์อนดา้ทีร่องรบั Honda CONNECT สามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่
ศูนยบ์รกิารฮอนดา้ท ัว่ประเทศ
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1) เพือ่ความปลอดภยัและม ัน่ใจในการขบัขีร่ถยนต ์

 กำรตดิตอ่เพือ่ใหก้ำรชว่ยเหลอืฉุกเฉิน

 สถำนะถงุลมท ำงำน

 โทรฉุกเฉินเลขหมำยส ำคญั

 กำรแจง้เตอืนสญัญำณกนัขโมย

 กำรแจง้เตอืนควำมผดิปกตขิองรถยนต ์

 กำรแจง้เตอืนสถำนะควำมพรอ้มของรถยนต ์

 กำรก ำหนดขอบเขตกำรขบัขี่

 กำรแจง้เตอืนควำมเรว็

 ขอ้มูลกำรขบัขี ่แสดงพฤตกิรรมกำรขบัขีแ่ละบนัทกึกำรเดนิทำง

2) เพือ่ความสะดวกสบายของผูใ้ชง้าน
 ขอ้มูลสถำนะรถยนต ์

 ประวตักิำรเขำ้รบับรกิำร

 ก ำหนดกำรเขำ้รบับรกิำร

 นัดหมำยศนูยบ์รกิำรล่วงหนำ้

 กำรคน้หำสถำนทีแ่ละเสน้ทำง

 อนิเทอรเ์น็ตไรส้ำย (Wi-Fi)
 กำรสัง่กำรท ำงำนของรถยนต ์

 กำรล็อคและปลดล็อค

 กำรสตำรท์และดบัเคร ือ่งรถยนต ์

 กำรเปิดสญัญำณไฟ

 แสดงพกิดัรถยนตบ์นแอปพลเิคช ัน่

3) เพือ่การสือ่สารทีส่ะดวกและมปีระสทิธภิาพ
 แจง้เตอืนข่ำวสำรและโปรโมช ัน่ตำ่งๆ

 แจง้เตอืนตอ่ประกนัภยัและภำษีรถยนต ์

 แชรบ์นัทกึกำรเดนิทำงพรอ้มภำพถำ่ยบนโซเชยีลมเีดยี

4) การต ัง้ค่าการใชง้านตา่งๆ
 กำรตัง้คำ่กำรใชง้ำน

 เมนูลดัตัง้คำ่

1-2 ภาพรวมฟังกช์ ัน่การท างาน

1. เกีย่วกบั Honda CONNECT
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เมือ่ผูใ้ชง้ำนดำวนโ์หลดแอปพลเิคช ัน่ Honda CONNECT Thai เรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะน ำเขำ้มำทีห่นำ้ 
ล็อคอนิ เพือ่เร ิม่ตน้กำรสรำ้งบญัชผูีใ้ชง้ำนหรอืลงทะเบยีนผ่ำนเฟซบุค  หลงัจำกน้ันจะตอ้งก ำหนดชือ่ผูใ้ชง้ำน

และรหสัผ่ำนส ำหรบักำรเร ิม่ตน้กำรใชง้ำน Honda CONNECT 

หนำ้ล็อคอนิ

ระบบจะเขา้สูห่น้าหลกั

กรณีทีไ่ม่ไดต้ดิต ัง้กล่องอปุกรณ ์TCU:
เมือ่ผูใ้ชง้ำนล็อคอนิเขำ้สูห่นำ้หลกั

Honda CONNECT จะสำมำรถใชง้ำนได ้
เพยีงบำงฟังกช์ ัน่เทำ่น้ัน

กรณีทีต่ดิต ัง้กล่องอปุกรณ ์TCU:
หลงัจำกผูจ้ ำหน่ำยลงทะเบยีนและเช ือ่มตอ่

ขอ้มูเรยีบรอ้ยแลว้ เมือ่ผูใ้ชง้ำนล็อคอนิเขำ้สู่

หนำ้หลกั Honda CONNECT จะแสดงผล
ขอ้มูลของรถยนตแ์ละสำมำรถใชง้ำนไดทุ้ก

ฟังกช์ ัน่

1. ใชบ้ญัชเีดยีวกบัเฟซบุค

2. สรำ้งบญัชใีหม่โดยใชอ้เีมล ์

1. เกีย่วกบั Honda CONNECT



หนำ้หลกั

1-3 เร ิม่ตน้การใชง้านแอปพลเิคช ัน่
1-3-1 การลงทะเบยีนเพือ่เร ิม่ใชง้าน

กำรลงทะเบยีนเพือ่เร ิม่ใชง้ำน Honda CONNECT สำมำรถด ำเนินกำรได ้2 วธิคีอื
• ใชบ้ญัชเีดยีวกบัเฟซบุค

• สรำ้งบญัชใีหม่โดยใชอ้เีมล ์

1. ใชบ้ญัชเีดยีวกบัเฟซบุค

หนำ้ล็อคอนิ

2. สรำ้งบญัชใีหม่โดยใชอ้เีมล ์
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1. เกีย่วกบั Honda CONNECT



1. กำรลงทะเบยีนโดยใชบ้ญัชเีดยีวกบัเฟซบุค

☑

OTP code

2

5

6

7

12

☑

3

4

1

8

1-3 เร ิม่ตน้การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

1-3-1 การลงทะเบยีนเพือ่เร ิม่ใชง้าน

❶ เลอืกเขำ้สูร่ะบบดว้ย 

“เฟซบุค”
❷ เลอืกเขำ้สูร่ะบบผ่ำนแอป

“เฟซบุค”หรอืผ่ำนเว็บไซด ์ 
❸ กรอกขอ้มูลและรหสัผ่ำน

❼ ผูใ้ชง้ำนอ่ำนรำยละเอยีด

“ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไข”รวมทัง้
“นโยบำยคุม้ครองขอ้มูลสว่น
บุคคล” และกด “ยอมรบั” 

❽ มขีอ้ควำมแสดงกำรเสรจ็

สิน้กำรตัง้ค่ำขอ้มูลจำกน้ัน

เลอืก “ตกลง”

❹ กรอกขอ้มูลสว่นตวั

❺ กด “SMS-OTP” เพือ่รบัรหสั OTP
❻ ใส่รหสั OTP และกด “ยนืยนั”

1. เกีย่วกบั Honda CONNECT



2. สรำ้งบญัชใีหม่โดยใชอ้เีมล ์

☑

OTP code

2

5

1

3

4

6

7

13

☑

8

1-3 เร ิม่ตน้การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

1-3-1 การลงทะเบยีนเพือ่เร ิม่ใชง้าน

❶ เลอืก “สรำ้งบญัชใีหม่” ❷ กรอกขอ้มูลสว่นตวั

❸ กด “SMS-OTP” เพือ่รบัรหสั OTP 
❹ ใส่รหสั OTP และกด “ยนืยนั”

❺ ผูใ้ชง้ำนอ่ำนรำยละเอยีด

“ขอ้ก ำหนดและเงือ่นไข”รวมทัง้
“นโยบำยคุม้ครองขอ้มูลสว่น
บุคคล” และกด “ยอมรบั”

❻ เลอืก “ตกลง” ระบบส่ง
ขอ้ควำมใหต้รวจสอบอเีมล ์

เพือ่รบัรหสัผ่ำนช ัว่ครำว

❼ น ำรหสัผ่ำนช ัว่ครำวที่

ไดจ้ำกอเีมลม์ำกรอกและตัง้

รหสัผ่ำนใหม่จำกน้ันเลอืก 

“ตกลง” 

➑ มขีอ้ควำมแสดงกำรเสรจ็

สิน้กำรตัง้ค่ำขอ้มูลจำกน้ัน

เลอืก “ตกลง”

1. เกีย่วกบั Honda CONNECT



1-3 เร ิม่ตน้การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

1-3-2 ล็อคอนิเพือ่เขา้ใชง้าน

หนำ้ล็อคอนิ

วธิทีี ่1 
เขำ้สูร่ะบบดว้ยบญัชเีฟซบุค

วธิทีี ่2 
เขำ้สูร่ะบบดว้ยอเีมลแ์ละ

รหสัผ่ำนทีล่งทะเบยีนไว ้

14

เมือ่ผูใ้ชง้ำนไดท้ ำกำรสมคัรและสรำ้งบญัชผีูใ้ชง้ำนทัง้ทีเ่ป็นกำรใชบ้ญัชเีดยีวกบัเฟซบุคหรอืสรำ้งบญัชใีหม่โดยใช ้

อเีมลเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ กอ่นกำรเร ิม่ใชง้ำน Honda CONNECT ผูใ้ชง้ำนจะตอ้งท ำกำรล็อคอนิเขำ้สูห่นำ้หลกั
ตำมวธิกีำรทีใ่ชส้มคัรกอ่นหนำ้นี ้หลงัจำกน้ันระบบจะเขำ้สูห่นำ้หลกั

หมายเหต:ุ

• กรณีทีไ่ม่ไดต้ดิตัง้กลอ่งอปุกรณ ์TCU: เมือ่ผูใ้ชง้ำนล็อคอนิเขำ้สูห่นำ้หลกั Honda CONNECT จะ
สำมำรถใชง้ำนไดเ้พยีงบำงฟังกช์ ัน่เทำ่น้ัน

• กรณีทีต่ดิตัง้กลอ่งอปุกรณ ์TCU: หลงัจำกผูจ้ ำหน่ำยลงทะเบยีนและเชือ่มตอ่ขอ้มูเรยีบรอ้ยแลว้ เมือ่ผูใ้ชง้ำน
ล็อคอนิเขำ้สูห่นำ้หลกั Honda CONNECT จะแสดงผลขอ้มูลของรถยนตแ์ละสำมำรถใชง้ำนไดท้กุฟังกช์ ัน่

1. เกีย่วกบั Honda CONNECT



1

➊ เลอืก “ลมืรหสัผ่ำน”

2

2

➋ กรอกอเีมลท์ีไ่ดล้งทะเบยีนไว ้

จำกน้ันเลอืก “ยนืยนั” จะมี
ขอ้ควำมแจง้ใหต้รวจสอบอเีมลเ์พือ่

ตัง้ค่ำรหสัผ่ำนใหม่ 

*ระบบจะส่งรหสัผ่ำนช ัว่ครำวไปยงั
อเีมลท์ีผู่ใ้ชง้ำนลงทะเบยีนไว ้

➌ น ำรหสัผ่ำนช ัว่ครำวทีไ่ดจ้ำก

อเีมลม์ำกรอกพรอ้มตัง้รหสัผำ่นใหม่ 

➍ จำกน้ัน “ยนืยนั” ระบบเขำ้สู่

หนำ้หลกั

4

15

３

1-3 เร ิม่ตน้การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

1-3-2 ล็อคอนิเพือ่เขา้ใชง้าน

กรณีทีผู่ใ้ชง้ำนลมืรหสัผ่ำน สำมำรถตัง้รหสัผ่ำนใหม่ได ้โดยมขีัน้ตอนดงันี้

 ส ำหรบัผูใ้ชง้ำนทีล่งทะเบยีนดว้ยบญัชเีฟซบุค ใหด้ ำเนินกำรตัง้คำ่รหสัผ่ำนใหม่ผ่ำนเว็บไซดห์รอืแอปพลเิคช ัน่

ของเฟซบุค

 ส ำหรบัผูใ้ชง้ำนทีล่งทะเบยีนดว้ยอเีมลก์บั Honda CONNECT กรณุำปฎบิตัติำมขัน้ตอนดงันี้

การต ัง้คา่รหสัผ่านใหม่

1. เกีย่วกบั Honda CONNECT
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1-3 เร ิม่ตน้การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

1-3-2 ล็อคอนิเพือ่เขา้ใชง้าน

ในกรณีทีผู่ใ้ชง้ำนเปลีย่นอปุกรณใ์หม่ ใหผู้ใ้ชง้ำนท ำกำรดำวนโ์หลดแอพพลเิคช ัน่ Honda CONNECT Thai 
เพือ่ตดิตัง้ในอปุกรณใ์หม่ จำกน้ันใหเ้ขำ้สูห่นำ้ล็อคอนิ

• ส ำหรบัผูใ้ชง้ำนทีล่งทะเบยีนดว้ยบญัชเีฟซบุค  ระบบจะรบัรูก้ำรเปลีย่นอปุกรณใ์หม่โดยอตัโนมตั ิโดยผูใ้ชง้ำนไม่

จ ำเป็นตอ้งใสก่รอกขอ้มูลใดๆเพิม่เตมิ

• ส ำหรบัผูใ้ชง้ำนทีล่งทะเบยีนดว้ยอเีมลก์บั Honda CONNECT ใหป้ฏบิตัติำมขัน้ตอนตอ่ไปนี้

➊ เขำ้สูร่ะบบดว้ยอเีมล ์และรหสัผ่ำนที่

ลงทะเบยีนไวจ้ำกน้ัน เลอืก “เขำ้สูร่ะบบ”
➌ น ำรหสัผ่ำนช ัว่ครำวทีไ่ดจ้ำกอเีมล ์

มำกรอก  จำกน้ันเลอืก “ยนืยนั”

➍ ระบบเขำ้สูห่นำ้หลกั

➋ ระบบจะส่งรหสัผ่ำนช ัว่ครำวมำ

ทำงอเีมลท์ีผู่ใ้ชง้ำนลงทะเบยีนไว ้

หมำยเหต:ุ

• หำกผูใ้ชง้ำนเปลีย่นอปุกรณใ์หม่และท ำกำรเขำ้สูร่ะบบ Honda CONNECT ส ำเรจ็ อปุกรณเ์ดมิทีเ่คยเขำ้ใช ้

งำน Honda CONNECT จะออกจำกระบบโดยอตัโนมตัิ

1. เกีย่วกบั Honda CONNECT

การเปลีย่นอปุกรณใ์หม่



<2> หน้าจอการท างานแอปพลเิคช ัน่

2-1 โครงสรา้งหน้าหลกัแอปพลเิคช ัน่

17



หนำ้ล็อคอนิ

18

หนำ้หลกั 1

2. หน้าจอการท างานแอปพลเิคช ัน่

โครงสรำ้งหนำ้หลกัประกอบดว้ย

➊ เมนูตัง้คำ่

➋ เมนูลดักำรตัง้คำ่

➌ ภำพรวมกำรแสดงขอ้มูลรถยนต ์

➍ ฟังกช์ ัน่กำรท ำงำน

➎ เมนูลดั

❶ เมนูตัง้คำ่

❹
ฟังกช์ ัน่กำรท ำงำน

❷ เมนูลดักำรตัง้คำ่

❸ ภำพรวมกำรแสดง

ขอ้มูลรถยนต ์

❺ เมนูลดั

2-1 โครงสรา้งหลกัของแอปพลเิคช ัน่
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2. หน้าจอการท างานแอปพลเิคช ัน่

 Honda CONNECT ประกอบดว้ยหนำ้หลกั 1,2 และ 3
 จำกหนำ้หลกัที ่1 ผูใ้ชง้ำนสำมำรถเลือ่นหนำ้จอขึน้เพือ่เขำ้สูห่นำ้หลกัที ่2 และ 3

หนำ้หลกั 1 หนำ้หลกั 2 หนำ้หลกั 3

❹

❶

❺

❸

❷

หน้าหลกั 1

➊ เมนูตัง้ค่ำ 

➋ เมนูลดักำรตัง้ค่ำ 

➌ ภำพรวมกำรแสดงขอ้มูลรถยนต ์

➍ ฟังกช์ ัน่กำรท ำงำน

➎ เมนูลดั

หน้าหลกั 2

➊ คน้หำสถำนที่

➋ โทรฉุกเฉิน

➊

➋

➌ ❺

❶

➋

➌

❹

หน้าหลกั 3

➊ พฤตกิรรมกำรขบัขี่

➋ บนัทกึกำรเดนิทำง

➌ สถำนะกำรเขำ้รบับรกิำร

➍ ขอ้ควำมและขำ่วสำร 

2-1 โครงสรา้งหลกัของแอปพลเิคช ัน่

เลือ่นขึน้ เลือ่น

ขึน้/ลง

เลือ่น

ขึน้/ลง
เลือ่นลง



<2> หน้าจอการท างานแอปพลเิคช ัน่

2-2 รายละเอยีดหน้าหลกั

20
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2. หน้าจอการท างานแอปพลเิคช ัน่

2-2 รายละเอยีดหน้าหลกั

 หนำ้หลกัที ่1 ผูใ้ชง้ำนสำมำรถตรวจสอบภำพรวมกำรท ำงำนของรถยนต ์กำรสัง่กำรท ำงำนของรถยนต ์กำร

แสดงพกิดัรถยนต ์ สถำนะกำรเขำ้รบับรกิำร และเมนูลดั

 นอกจำกนีย้งัสำมำรถไปทีแ่ถบเมนูตัง้คำ่และเมนูลดักำรตัง้คำ่เพือ่ตัง้คำ่กำรท ำงำนตำ่งๆไดอ้กีดว้ย

หนำ้หลกัที ่1

โทรฉุกเฉิน ขอ้มูล

กำรขบัขี่
หนำ้หลกั คน้หำ

สถำนที่
ขอ้ควำมและขำ่วสำร

ภาพรวมการแสดง

ขอ้มูลรถยนต ์

• รุน่รถยนต ์

• อุณหภมูหิอ้งโดยสำร

• กำรแจง้เตอืน (เปิด/ปิด)
• วนั/เดอืน/ปี 
• ระดบัน ้ำมนั 

• ระยะทำง

สถานะรถยนต ์

• แสดงสถำนะควำมพรอ้มและ

ควำมผดิปกตขิองรถยนต ์

สถานะการเขา้รบั

บรกิาร

• แจง้เตอืนกำรน ำรถยนตเ์ขำ้

รบับรกิำรและประวตักิำร

เขำ้รบับรกิำร

เมนูต ัง้คา่

ส ำหรบักำรตัง้ค่ำทัว่ไป 

(รำยละเอยีดในหนำ้ถดัไป)

การส ัง่การท างานของรถยนต ์

• กำรล็อคและปลดล็อค

• กำรสตำรท์และดบัเคร ือ่งยนต ์

• กำรเปิดสญัญำณไฟ

แสดงพกิดัรถยนต ์

• ตรวจสอบพกิดัและ

ต ำแหน่งรถยนต ์

เมนูลดัการต ัง้คา่

• กำรแจง้เตอืน (เปิด/ปิด)
• กำรก ำหนดขอบเขตกำรขบัขี่

• กำรแจง้เตอืนควำมเรว็

• อนิเตอรเ์น็ตไรส้ำย

เลือ่นขึน้
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 หนำ้หลกัที ่2 จะประกอบดว้ยฟังกช์ ัน่ “คน้หำสถำนที”่ และ“ โทรฉุกเฉิน”

หนำ้หลกัที ่2

❶ คน้หาสถานที่

• แสดงพกิดัรถยนต ์

ตรวจสอบพกิดัและต ำแหน่ง

รถยนต ์

• สถานทีท่ีใ่ชป้ระจ า

ผูใ้ชง้ำนสำมำรถตัง้คส่ถำนทีท่ีใ่ช ้

ประจ ำได ้

• ผูจ้ าหน่ายฮอนดา้

คน้หำผูจ้ ำหน่ำยฮอนดำ้ทีอ่ยูใ่กล ้

ทีส่ดุ

• สถานีบรกิารน ้ามนั

คน้หำสถำนีบรกิำรน ำ้มนัทีอ่ยู่

บรเิวณใกลเ้คยีง

• ตูเ้อทเีอม็

คน้หำตูเ้อทเีอ็มทีอ่ยูบ่รเิวณ

ใกลเ้คยีง

• รา้นคา้สะดวกซือ้

คน้หำรำ้นคำ้สะดวกซือ้ทีอ่ยู่

บรเิวณใกลเ้คยีง

❷ โทรฉุกเฉิน

• ศูนยบ์รกิารขอ้มูลลูกคา้ฮอนดา้

ตดิต่อเพือ่สอบถำมขอ้มูลกำรใชง้ำน
และควำมชว่ยเหลอือืน่ๆ

• ประกนัภยั

ตดิต่อบรษิทัประกนัภยัทีผู่ใ้ชง้ำน
ลงทะเบยีนไว ้

• ผูจ้ าหน่ายฮอนดา้

ตดิต่อผูจ้ ำหน่ำยทีผู่ใ้ชง้ำนระบไุว ้

• สถานีต ารวจ

ตดิต่อสำยดว่นแจง้เหตุฉุกเฉิน

• บรกิารชว่ยเหลอืฉุกเฉิน 24
ช ัว่โมง

ตดิต่อขอควำมชว่ยเหลอืนอก
สถำนที่

• รถพยาบาล

ตดิต่อขอควำมชว่ยเหลอื
รถพยำบำลฉุกเฉิน

เลือ่นขึน้/ลง

เลือ่นขึน้/ลง

โทรฉุกเฉิน ขอ้มูล

กำรขบัขี่
หนำ้หลกั คน้หำ

สถำนที่
ขอ้ควำมและขำ่วสำร

2. หน้าจอการท างานแอปพลเิคช ัน่

2-2 รายละเอยีดหน้าหลกั

❷

❶
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 ผูใ้ชง้ำนตรวจสอบกำรแสดงผลพฤตกิรรมกำรขบัขีร่วมถงึกำรแจง้เตอืนกำรเขำ้รบับรกิำรคร ัง้ตอ่ไปและขอ้ควำมที่

ไดร้บัผ่ำนแอปพลเิคช ัน่ไดจ้ำกหนำ้หลกัที ่3

หนำ้หลกัที ่3

พฤตกิรรมการขบัขี่

• แสดงพฤตกิรรมกำรขบัขีใ่นแต่

ละทรปิ เชน่ ระยะทำงกำรขบัขี่

ชว่งเวลำหรอืควำมเรว็ในกำรขบัขี ่

เป็นตน้

บนัทกึการเดนิทาง

• บนัทกึรำยละเอยีดกำร

เดนิทำงในแต่ละทรปิ เชน่ 

วนัทีเ่ดนิทำงและระยะทำง 

เป็นตน้

สถานะการเขา้รบับรกิาร

• แจง้เตอืนกำรเขำ้รบับรกิำร

คร ัง้ต่อไป

ขอ้ความและข่าวสาร

• รบัขำ่วสำรและกำรแจง้เตอืน

เลือ่นลง

โทรฉุกเฉิน ขอ้มูล

กำรขบัขี่
หนำ้หลกั คน้หำ

สถำนที่
ขอ้ควำมและขำ่วสำร

2. หน้าจอการท างานแอปพลเิคช ัน่

2-2 รายละเอยีดหน้าหลกั



<3> การต ัง้คา่การใชง้าน

3-1 เมนูการต ัง้คา่การใชง้าน
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แถบเมนูกำรตัง้คำ่กำรใชง้ำนประกอบดว้ย

1. ขอ้มูลสว่นตวั 4. ตดิตอ่เรำ
2. เบอรโ์ทรตดิตอ่ฉุกเฉิน 5. กำรตัง้คำ่ทัว่ไป
3. ขอ้มูลรถยนต ์ 6. ออกจำกระบบ

25

เมนูกำรตัง้คำ่กำรใชง้ำน

3-1 เมนูการต ัง้คา่การใชง้าน

3. การต ัง้คา่การใชง้าน

การต ัง้คา่ท ัว่ไป
• เปลีย่นรหสัผ่ำน

• กำรตัง้รหสัสว่นตวั

• เลอืกภำษำ (ไทย/องักฤษ)
• ตัง้คำ่กำรแจง้เตอืน

• ขอ้ก ำหนดเงือ่นไขและนโยบำยควำมเป็นส่วนตวั
• รำยละเอยีดกำรพฒันำซอฟตแ์วร ์

• เกีย่วกบั Honda CONNECT

• กำรเลอืกภำพ

พืน้หลงั

• ตดิต่อเรำ

• ขอ้มูลสว่นตวั

• เบอรต์ดิต่อ

ฉุกเฉิน

• ขอ้มูลรถยนต ์
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3-1 เมนูการต ัง้คา่การใชง้าน 
3-1-1 การแกไ้ขรูปภาพพืน้หลงั

2

2

1

3

ผูใ้ชง้ำนสำมำรถแกไ้ขรปูภำพพืน้หลงัไดด้วัยตวัเอง โดยกำรเลอืกภำพตำมทีร่ะบบจดัเตรยีมให ้ซ ึง่จะม ี2 ชดุ 
หำกตอ้งกำรใชร้ปูภำพจำกอลับัม้สว่นตวั หรอื ถำ่ยรปูใหม่ ก็สำมำรถท ำไดเ้ชน่กนั โดยปฎบิตัติำมขัน้ตอนดงันี้

❶ เลอืกแถบเมนูกำรตัง้คำ่กำรใชง้ำน

เลอืกแกไ้ขรปูภำพพืน้หลงั

❷-1 เลอืกภำพพืน้หลงัทีร่ะบบ
จดัเตรยีมใหห้รอืเลอืกใชร้ปูภำพอืน่ๆ ที่

ตอ้งกำร

❷-2 ในกรณีทีเ่ลอืก “แกไ้ขภำพทีเ่ลอืก” 
ระบบจะแสดงเมนูใหเ้ลอืกว่ำตอ้งกำร

“ถ่ำยรูป” หรอื “เลอืกจำกอลับัม้”

❸ ก ำหนดขนำดภำพทีเ่ลอืก

กด “ยนืยนั” เพือ่ใหร้ะบบท ำกำรเปลีย่น
ภำพพืน้หลงั

หลงัจำกน้ันระบบจะแสดงภำพพืน้หลงัที่

ท ำกำรแกไ้ขในหนำ้หลกั

3. การต ัง้คา่การใชง้าน



➋ ผูใ้ชง้ำนสำมำรถแกไ้ข

ขอ้มูลสว่นตวัได ้ยกเวน้

กรณี:
• กำรแกไ้ขอเีมลจ์ะตอ้ง

ตดิต่อผูจ้ ำหน่ำย

• กำรแกไ้ขเบอรโ์ทรศพัท ์

ระบบจะสง่รหสั OTP 
ไปทีเ่บอรใ์หม่ทีท่ ำกำร

แกไ้ข ผูใ้ชง้ำนจะตอ้ง

กรอกรหสั OTP และ

ยนืยนั หลงัจำกน้ัน

ระบบจะท ำกำรแกไ้ข

เบอรโ์ทรศพัท ์
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3-1 เมนูการต ัง้คา่การใชง้าน 
3-1-2 ขอ้มูลสว่นตวั

1

2

3

ผูใ้ชง้ำนสำมำรถตัง้คำ่หรอืแกไ้ขขอ้มูลสว่นตวัของตนเองได ้ซ ึง่ไดแ้ก ่ช ือ่ นำมสกลุ วนัเกดิ เพศ จงัหวดั ทีอ่ยู ่

รหสัไปรษณีย ์วชิำชพี สถำนภำพ ยกเวน้กำรแกไ้ข อเีมล ์และ เบอรโ์ทรศพัท ์จะตอ้งปฎบิตัดิงันี้

• กำรแกไ้ขอเีมล:์ ผูใ้ชง้ำนตอ้งตดิตอ่ผูจ้ ำหน่ำย
• กำรแกไ้ขเบอรโ์ทรศพัท:์ ผูใ้ชง้ำนตอ้งกรอกรหสั OTP และยนืยนั

➌ กด “ยนืยนั” หลงัจำก
แกไ้ขขอ้มูลสว่นตวัเสรจ็สิน้

➊ กด “แกไ้ข” เพือ่ท ำกำร
แกไ้ขขอ้มูลสว่นตวั

3. การต ัง้คา่การใชง้าน
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3-1 เมนูการต ัง้คา่การใชง้าน 
3-1-3 เบอรต์ดิตอ่ฉุกเฉิน

1

2

3

เพือ่ประโยชนข์องผูใ้ชง้ำนในกรณีทีเ่กดิเหตฉุุกเฉิน เชน่ สถำนะถงุลมท ำงำน หำกศูนยบ์รกิำรขอ้มูลลกูคำ้ฮอนดำ้

ไม่สำมำรถตดิตอ่ผูใ้ชง้ำนไดจ้ะท ำกำรตดิตอ่หมำยเลขเบอรโ์ทรฉุกเฉินทีผู่ใ้ชง้ำนระบไุวใ้นแอปพลเิคช ัน่ เพือ่กำร

ประสำนงำนใหค้วำมชว่ยเหลอื ดงัน้ันผูใ้ชง้ำนจงึควรใสร่ำยละเอยีดเบอรโ์ทรฉุกเฉินใหถ้กูตอ้งและครบถว้น

❶ กดแถบ “แกไ้ข” เพือ่แกไ้ข

ขอ้มูลเบอรต์ดิตอ่ฉุกเฉิน   

➋ ผูใ้ชง้ำนกรอกขอ้มูลดงันี้

- ควำมสมัพนัธ ์

- ชือ่ 

- นำมสกลุ

- เบอรโ์ทรศพัท ์

❸ กดแถบ “ยนืยนั”    

3. การต ัง้คา่การใชง้าน
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3-1 เมนูการต ัง้คา่การใชง้าน 
3-1-4 ขอ้มูลรถยนต ์

1

2

2

3

• ขอ้มูลรถยนตจ์ะเป็นขอ้มูลทีร่ะบบจะไดร้บัจำกผูจ้ ำหน่ำยทีล่งทะเบยีนใหแ้กผู่ใ้ชง้ำนภำยใน 1 วนั หลงัจำก
กำรตดิตัง้กลอ่งอปุกรณ ์TCU

• ผูใ้ชง้ำนสำมำรถตัง้คำ่หรอืแกไ้ขชือ่รถยนต ์รปูภำพรถยนต ์หรอืขอ้มูลประกนัภยัได ้ โดยปฏบิตัดิงันี้

➊ เลือ่นหนำ้จอลงและเลอืกแถบ “แกไ้ข” เพือ่ท ำ
กำรแกไ้ขรปูรถยนตห์รอืตัง้ช ือ่รถยนต ์ ➋ กรณีทีล่กูคำ้ใชป้ระกนัภยัของ

ฮอนดำ้ ระบบจะแสดงขอ้มูลบรษิทั

ประกนัภยัโดยอตัโนมตัิ

หมำยเหตุ: หำกนอกเหนือจำกน้ัน   
ผูใ้ชง้ำนสำมำรถเลอืกบรษิทั

ประกนัภบัไดเ้อง

➌ กดแถบ “ยนืยนั”

3. การต ัง้คา่การใชง้าน
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3-1 เมนูการต ัง้คา่การใชง้าน 
3-1-5 ตดิตอ่เรา

*https://www.honda.co.th/contact

เมือ่เลอืกเมนู “ตดิตอ่เรำ” ระบบจะเชือ่มตอ่ไปยงัหนำ้เว็บไซดข์องฮอนดำ้ ซ ึง่ผูใ้ชง้ำนสำมำรถสอบถำมหรอื 
ใหค้ ำแนะน ำเกีย่วกบั Honda CONNECT ผ่ำนระบบได ้หลงัจำกน้ันเจำ้หนำ้ทีศู่นยบ์รกิำรขอ้มูลลกูคำ้
ฮอนดำ้จะท ำกำรตดิตอ่และประสำนงำนในล ำดบัถดัไป

• เลอืกเมนูตดิต่อเรำ  

• ระบบจะเช ือ่มต่อไปยงัเว็บไซดฮ์อนดำ้
• กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นจำกน้ันเลอืก 

“ยนืยนัขอ้มูล”

3. การต ัง้คา่การใชง้าน
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3-1 เมนูการต ัง้คา่การใชง้าน 
3-1-6 การต ัง้คา่ท ัว่ไป

ผูใ้ชง้ำนสำมำรถท ำกำรตัง้คำ่กำรใชง้ำนจำกเมนูกำรตัง้คำ่ทัว่ไป

รายละเอยีดของเมนูการต ัง้คา่ท ัว่ไป

• เปลีย่นรหสัผ่ำน

• กำรตัง้รหสัส่วนตวั

• เลอืกภำษำ (ไทย/องักฤษ)
• ตัง้ค่ำกำรแจง้เตอืน

• ขอ้ก ำหนดเงือ่นไขและนโยบำยควำมเป็นสว่นตวั

• รำยละเอยีดกำรพฒันำซอฟตแ์วร ์

• เกีย่วกบั Honda CONNECT

3. การต ัง้คา่การใชง้าน
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1
2

2

3-1 เมนูการต ัง้คา่การใชง้าน 
3-1-6 การต ัง้คา่ท ัว่ไป

➊ เลอืก “กำรเปลีย่นรหสัผ่ำน” ➋ ผูใ้ชง้ำนจะตอ้งท ำตำมขัน้ตอนดงันี;้
• ป้อนรหสัผ่ำนเดมิ

• ป้อนรหสัผ่ำนใหม่ 

• ยนืรหสัผ่ำนใหม่อกีคร ัง้

วธิกีารเปลีย่นรหสัผ่าน

3. การต ัง้คา่การใชง้าน

หมำยเหตุ: 
กำรป้อนรหสัผ่ำนจะตอ้งประกอบดว้ย 8 ตวัอกัษร ซึง่จะตอ้งมทีัง้ตวัพมิพใ์หญ่ ตวัพมิพเ์ล็กและตวัเลข
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1

2

3

4

วธิกีารเปลีย่นรหสัส่วนตวั

➊ เลอืกเมนู “เปลีย่นรหสัส่วนตวั”

➌ ผูใ้ชง้ำนจะตอ้งท ำตำม

ขัน้ตอนดงันี;้
• ตัง้ค่ำรหสัใชง้ำน

• ป้อนรหสัตวัเลข 4 หลกั
• ระบบจะท ำกำรตัง้รหสัใชง้ำน

➋ เลอืกเปลีย่นรหสัสว่นตวั

➍ กด “ตกลง” เพือ่ยนืยนั

หมำยแหตุ : 
หำกผูใ้ชง้ำนป้อนรหสัสว่นตวัผดิ จ ำนวน 5 คร ัง้ ระบบจะท ำกำรล็อคเมนูกำรสัง่กำรท ำงำนทัง้หมดเป็นเวลำ 5 นำที

3-1 เมนูการต ัง้คา่การใชง้าน 
3-1-6 การต ัง้คา่ท ัว่ไป

3. การต ัง้คา่การใชง้าน
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2

1

3

4

3-1 เมนูการต ัง้คา่การใชง้าน 
3-1-6 การต ัง้คา่ท ัว่ไป

กรณีทีล่มืรหสัส่วนตวั

❶ เลอืกเมนู “เปลีย่น
รหสัส่วนตวั”

➋ เลอืก “ลมืรหสั” ❸ เลอืกวธิเีพือ่ใชใ้นกำรส่งรหสั

ยนืยนักำรตัง้ค่ำ

• ผ่ำน SMS
• ผ่ำนอเีมล ์

❸-1 ตวัอย่ำงกรณีจดัสง่ 

OTP รหสัช ัว่ครำวผ่ำน
SMS

❸-2 ตวัอย่ำงกรณีจดัสง่ 

OTP รหสัช ัว่ครำวผ่ำน
อเีมล ์

❹ ผูใ้ชง้ำนใสร่หสัช ัว่ครำว 

ตำมทีร่ะบบแจง้หลงัจำกน้ัน 

เปลีย่นรหสัใหม่และท ำกำร

กด “ยนืยนั”

3. การต ัง้คา่การใชง้าน



<3> การต ัง้คา่การใชง้าน

3-2 เมนูลดัต ัง้คา่
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เมนูลดัตัง้คำ่

3-2 เมนูลดัต ัง้คา่

เมนูลดัตัง้คำ่ส ำหรบักำรตัง้คำ่กำรแจง้เตอืน  กำรก ำหนดขอบเขตกำรขบัขี่ กำรแจง้เตอืนควำมเรว็ และ

อนิเตอรเ์น็ตไรส้ำย

ผูใ้ชง้ำนสำมำรถเลอืกกำรใชง้ำน

• กำรแจง้เตอืน  

• กำรก ำหนดขอบเขตกำรขบัขี ่ 

• กำรแจง้เตอืนควำมเรว็ 

• อนิเตอรเ์น็ตไรส้ำย

3. การต ัง้คา่การใชง้าน
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3-2 เมนูลดัต ัง้คา่
3-2-1 การแจง้เตอืน

ส ำหรบัขอ้มูลสถำนะรถยนต ์ผูใ้ชง้ำนสำมำรถเลอืกเปิดหรอืปิดกำรแจง้เตอืนได ้ซ ึง่จะเป็นปุ่ มกำรท ำงำน 

เชน่เดยีวกบัทีห่นำ้หลกัของแอปพลเิคช ัน่

3. การต ัง้คา่การใชง้าน

หมำยเหต:ุ
กรณีทีผู่ใ้ชง้ำนปิดกำรแจง้เตอืนหำกเกดิสถำนะถงุลมท ำงำน ระบบจะยงัท ำกำรแจง้เตอืนใหผู้ใ้ชง้ำนไดท้รำบ

กำรตัง้คำ่กำรแจง้เตอืนผ่ำน 

“เมนูลดัตัง้คำ่”
กำรตัง้คำ่กำรแจง้เตอืนผ่ำน 

“หนำ้หลกัแอปพลเิคช ัน่”



หมำยเหต:ุ
ระบบใชแ้ผนที ่Here Map ส ำหรบักำรก ำหนดขอบเขตกำรขบัขีข่องรถยนต ์

38

3-2 เมนูลดัต ัง้คา่
3-2-2 การก าหนดขอบเขตการขบัขี่

ผูใ้ชง้ำนสำมำรถตัง้คำ่กำรก ำหนดขอบเขตกำรขบัขีข่องรถยนตท์ัง้เขำ้และออกตำมพืน้ทีท่ีก่ ำหนดได ้โดยสำมำรถ

ตัง้คำ่ไดส้งูสดุ 6 คำ่ โดยระบบจะท ำงำนไดท้ีล่ะ 1 คำ่เทำ่น้ัน ซึง่ก ำหนดรศัมกีำรตัง้คำ่อยูท่ี ่0.4 ถงึ 160.9 
กโิลเมตร

หลงัจำกทีผู่ใ้ชง้ำนไดท้ ำกำรตัง้คำ่เรยีบรอ้ยแลว้ หำกรถยนตม์กีำรขบัเขำ้ในพืน้ทีห่รอืขบัออกนอกพืน้ทีท่ีก่ ำหนด

ระบบจะท ำกำรแจง้เตอืนใหผู้ใ้ชง้ำนไดร้บัทรำบ

• เลอืกเมนู “ก ำหนดขอบเขตกำรขบัขี”่ ➊ เลอืกเคร ือ่งหมำยบวก (+) เพือ่เพิม่กำรตัง้ค่ำ

➋-1 เปิดใชง้ำน: กดเลือ่นทีปุ่่มดำ้นขวำของค่ำที่

ถกูตัง้ค่ำไวแ้ลว้ใหเ้ป็นสเีขยีว

➋-2 ลบกำรตัง้ค่ำ: เลือ่นแถบไปทำงดำ้นซำ้ยมอื 
แลว้กดปุ่ ม “ลบ”

1
2

3. การต ัง้คา่การใชง้าน



39

กำรตัง้คำ่กำรก ำหนดขอบเขตกำรขบัขีข่องรถยนต ์ผูใ้ชง้ำนสำมำรถเลอืกด ำเนินกำรไดด้งันี;้
• แกไ้ข/เพิม่เตมิ/ลบ
• เปิดกำรใชง้ำน หรอื ปิดกำรใชง้ำน  

3

➌ กำรเพิม่กำรตัง้คำ่ใหม่ 

• ตัง้ช ือ่บรเิวณตำมทีต่อ้งกำร

• ก ำหนดรศัม ีซ ึง่มคี่ำตัง้แต่ 0.4 ถงึ 
160.9 กโิลเมตร

• เลอืกเงือ่นไข “ขบัออกนอกบรเิวณ” 
หรอื “ขบัเขำ้ในบรเิวณ” 

• กด “บนัทกึ”  

➍ หลงัจำกบนัทกึเรยีบรอ้ย กำรตัง้ค่ำ

ใหม่จะปรำกฎ หำกตอ้งกำรใชง้ำนให ้

เลือ่นปุ่มดำ้นขวำมอื ซ ึง่จะแสดงกำร

ท ำงำนดว้ยสเีขยีว

3-2 เมนูลดัต ัง้คา่
3-2-2 การก าหนดขอบเขตการขบัขี ่(ตอ่)

หมำยเหต ุ: ระบบใชแ้ผนที ่Here Map ส ำหรบักำรก ำหนดขอบเขตกำรขบัขีข่องรถยนต ์

4

3. การต ัง้คา่การใชง้าน
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3-2 เมนูลดัต ัง้คา่
3-2-3 การแจง้เตอืนความเรว็

• เลอืกเมนู “แจง้เตอืนควำมเรว็”

1
2

➊ เลอืกเคร ือ่งหมำยบวก (+) เพือ่เพิม่กำรตัง้ค่ำ

➋-1 เปิดใชง้ำน: กดเลือ่นทีปุ่่มดำ้นขวำของค่ำที่

ถกูตัง้ค่ำไวแ้ลว้ใหเ้ป็นสเีขยีว

➋-2 ลบกำรตัง้ค่ำ: เลือ่นแถบไปทำงดำ้นซำ้ยมอื 
แลว้กดปุ่ ม “ลบ”

ผูใ้ชง้ำนสำมำรถตัง้คำ่กำรแจง้เตอืนควำมเรว็ตำมทีก่ ำหนดได ้ประกอบดว้ย คำ่ควำมเรว็ของกำรขบัขี่ วนั/เวลำ และ 
ชว่งเวลำทีค่วำมเรว็เกนิก ำหนดทีต่อ้งกำร ซึง่สำมำรถตัง้คำ่กำรแจง้เตอืนไดส้งูสดุ 3 คำ่ โดยระบบจะท ำงำนไดท้ีล่ะ 1 
คำ่เทำ่น้ัน สำมำรถก ำหนดคำ่ควำมเรว็ตัง้แต ่2 ถงึ 249 กโิลเมตรตอ่ช ัว่โมง

3. การต ัง้คา่การใชง้าน

หมำยเหต:ุ
ระบบใชแ้ผนที ่Here Map ส ำหรบักำรก ำหนดขอบเขตกำรขบัขีข่องรถยนต ์
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❸ ก ำหนดกำรตัง้คำ่ควำมเรว็ (ระหวำ่ง 2
ถงึ 249 กโิลเมตรต่อช ัว่โมง)
❹ ก ำหนดกำรตัง้คำ่ชว่งเวลำทีค่วำมเรว็เกนิ

ก ำหนด ไดส้งูสดุถงึ 10 นำท)ี
❺ ก ำหนดชว่งเวลำแบบเปิดกำรท ำงำน ”
ตลอดเวลำ”
❻ ก ำหนดกำรตัง้คำ่ชว่งเวลำแบบช ัว่โมง 

โดยระบบก ำหนดคำ่เบือ้งตน้ไวท้ี ่7:00 น.
ถงึ 19:00 น.
❼ ก ำหนดกำรตัง้คำ่แบบตำมวนั

❽ กดปุ่ ม “บนัทกึ” เพือ่บนัทกึกำรตัง้คำ่

3

4

5

6

7

8

❾ หลงัจำกบนัทกึเรยีบรอ้ย กำรตัง้ค่ำ

ใหม่จะปรำกฎ หำกตอ้งกำรใชง้ำนให ้

เลือ่นปุ่มดำ้นขวำมอื ซ ึง่จะแสดงกำร

ท ำงำนดว้ยสเีขยีว

หมำยเหต ุ: ระบบใชแ้ผนที ่Here Map ส ำหรบักำรก ำหนดขอบเขตกำรขบัขีข่องรถยนต ์

3. การต ัง้คา่การใชง้าน

3-2 เมนูลดัต ัง้คา่
3-2-3 การแจง้เตอืนความเรว็

9

กำรตัง้คำ่กำรแจง้เตอืนควำมเรว็ของรถยนต ์ผูใ้ชง้ำนสำมำรถเลอืกด ำเนินกำรไดด้งันี;้
• แกไ้ข/เพิม่เตมิ/ลบ
• เปิดกำรใชง้ำน หรอื ปิดกำรใชง้ำน  
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3-2 เมนูลดัต ัง้คา่
3-2-4 การเชือ่มตอ่สญัญาณอนิเทอรเ์น็ตไรส้ายจากรถยนต ์

1

➊ เลอืกเมนู “ลงทะเบยีนอนิเทอรเ์น็ตไรส้ำย” 
➋ ระบบจะแสดง QR Code ซึง่ลูกคำ้จะตอ้งด ำเนินดงันี้

• สแกนภำพ QR Code
• กดปุ่ม “ลงทะเบยีน” เพือ่ท ำกำรลงทะเบยีนผ่ำน

ระบบอนิเทอรเ์น็ตไรส้ำยกบัผูใ้หบ้รกิำรเครอืขำ่ย

(AIS: Advanced Info Service) 

ผูใ้ชง้ำนจะตอ้งท ำกำรลงทะเบยีนกบัผูใ้หบ้รกิำรเครอืขำ่ย (เอไอเอส) กอ่นทีจ่ะเร ิม่ใชง้ำนฟังกช์ ัน่กำรเชือ่มตอ่
สญัญำณอนิเทอรเ์น็ตไรส้ำยจำกรถยนต ์ ทัง้นีส้ำมำรถใชง้ำนไดพ้รอ้มกนัสงูสดุถงึ 5 อปุกรณ์ มรีะยะกำรสง่สญัญำณ

ห่ำงจำกตวัรถยนตอ์ยูท่ี ่40 เมตร ทัง้นีจ้ะตอ้งไม่มสีิง่กดีขวำง

หมำยเหต:ุ ผูใ้ชง้ำนสำมำรถเลอืกแพคเกจสญัญำณอนิเทอรเ์น็ตไรส้ำยจำกผูใ้หบ้รกิำรเครอืขำ่ย (เอไอเอส) ไดด้ว้ย
ตวัเอง โดยผูใ้ชง้ำนจะเป็นผูร้บัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ย

1

2

3. การต ัง้คา่การใชง้าน

• เลอืกเมนู “อนิเทอรเ์น็ตไรส้ำย”
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หลงัจำกทีผู่ใ้ชง้ำนเลอืก “ลงทะเบยีนอนิเทอรเ์น็ตไรส้ำย” ระบบจะเชือ่มตอ่กบัเว็บไซดล์งทะเบยีนของผูใ้หบ้รกิำร
เครอืขำ่ย (เอไอเอส) ลกูคำ้จะตอ้งท ำกำรลงทะเบยีนตำมขัน้ตอนทีแ่นะน ำ หำกไม่สำมำรถลงทะเบยีนตำมค ำแนะน ำ
ได ้สำมำรถตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิำรเครอืขำ่ย (เอไอเอส) เพือ่ประสำนงำนใหค้วำมชว่ยเหลอื

❸ ระบบแสดงหนำ้ลงทะเบยีนให ้

ล็อคอนิเขำ้สูร่ะบบ 
หมำยเหต:ุ เตรยีมบตัรประชำชนของผู ้
ลงทะเบยีนใชง้ำนใหพ้รอ้ม

❹ กรอกรำยละอยีดตำมที่

ระบบแนะน ำ (ชือ่ นำมสกลุ 
อเีมล ์เป็นตน้)

❺-1 กดปุ่ ม  “▷” เพือ่เร ิม่กำร
แนะน ำผ่ำนวดีโีอคอล 

❺-2 กดแถบ “Allow” 
เพือ่กำรเขำ้ถงึกำรถำ่ยภำพ

ของโทรศพัท ์

❻-1 เร ิม่กำรถำ่ยภำพบตัร

ประชำชนโดยกำรท ำตำม

ค ำแนะน ำ

❻-2 ถำ่ยภำพของผูล้งทะเบยีน 

(หนำ้ตรง) โดยระบบจะตรวจสอบ
ควำมถกูตอ้งกบับตัรประชำชน

3

4 5

5

6

6

3. การต ัง้คา่การใชง้าน

การลงทะเบยีนผ่านเว็บไซดล์งทะเบยีนของผูใ้หบ้รกิารเครอืข่าย (เอไอเอส)

3-2 เมนูลดัต ัง้คา่
3-2-4 การเชือ่มตอ่สญัญาณอนิเทอรเ์น็ตไรส้ายจากรถยนต ์
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❼-1 กรอกรำยละอยีดที่

อยูแ่ละเบอรโ์ทรตดิตอ่

❼-2 ระบบจะจดัสง่รหสั OTP
เพือ่ใหผู้ใ้ชง้ำนป้อนรหสัดงักลำ่ว 

และเลอืก “Next”

❽-1 กด “Browse” เพือ่ใส่
หนำ้สแกน QR Code ทีท่ ำกำร  
สแกนกอ่นหนำ้นี้

❽-2 เลอืกแถบ “อลับัม้สว่นตวั” ❽-3 เลอืกภำพ QR Code
ทีถ่กูสแกนไวใ้นโทรศพัท ์

❽-4 หลงัจำกทีอ่พัโหลดภำพ

สแกน QR Code เรยีบรอ้ยแลว้
ระบบจะแสดงหมำยเลขเคร ือ่งยนต ์

(VIN) โดยอตัโนมตั ิ

7 7 8

8 8

8

*VIN: Vehicle Identification Number

3. การต ัง้คา่การใชง้าน

การลงทะเบยีนผ่านเว็บไซดล์งทะเบยีนของผูใ้หบ้รกิารเครอืข่าย (เอไอเอส) (ตอ่)

3-2 เมนูลดัต ัง้คา่
3-2-4 การเชือ่มตอ่สญัญาณอนิเทอรเ์น็ตไรส้ายจากรถยนต ์
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❾-1 ระบบจะแสดงขอ้มูลทีผู่ ้

ลงทะเบยีนกรอกทัง้หมดเพือ่

ตรวจสอบควำมถกูตอ้งอกีคร ัง้

❾-2 ระบบจะแสดง “ขอ้ก ำหนด
และเงือ่นไขกำรใชง้ำน” ซึง่แนะน ำ
ใหผู้ล้งทะเบยีนอ่ำนและท ำควำม

เขำ้ใจเนือ้หำ หลงัจำกน้ันเลอืก 

“ยอมรบั” และ กดปุ่ ม “Next”

ระบบจะแสดงขอ้ควำม “ลงทะเบยีน
ส ำเรจ็” พรอ้มหมำยเลขโทรศพัทม์อืถอื
ทีล่งทะเบยีนอนิเทอรเ์น็ตไรส้ำย

หลงัจำกน้ันใหก้ลบัเขำ้ไปทีแ่อปพลเิคชนั 

Honda CONNECT เพือ่ท ำกำรตัง้
ช ือ่ผูใ้ชง้ำนและป้อนรหสัผำ่น 

9

9

3. การต ัง้คา่การใชง้าน

3-2 เมนูลดัต ัง้คา่
3-2-4 การเชือ่มตอ่สญัญาณอนิเทอรเ์น็ตไรส้ายจากรถยนต ์

การลงทะเบยีนผ่านเว็บไซดล์งทะเบยีนของผูใ้หบ้รกิารเครอืข่าย (เอไอเอส) (ตอ่)
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กำรด ำเนินกำรหลงัจำกลงทะเบยีนผ่ำนเว็บไซดเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ใหผู้ใ้ชง้ำนเขำ้มำทีแ่อปพลเิคชนั

Honda CONNECT

เง่ือนไขการใชง้านสญัญาณอนิเทอรเ์น็ตไรส้าย

 สญัญำณอนิเทอรเ์น็ตไรส้ำยจำกรถยนตส์ำมำรถใชง้ำนไดพ้รอ้มกนัสงูสดุถงึ 5 อุปกรณ ์มรีะยะกำรสง่สญัญำณห่ำงจำกตวัรถยนต ์

อยูท่ี ่40 เมตร ทัง้นีจ้ะตอ้งไม่มสีิง่กดีขวำง

 ลกูคำ้สำมำรถเลอืกแพคเกจอนิเทอรเ์นตจำกผูใ้หบ้รกิำรเครอืขำ่ย (เอไอเอส) ไดด้ว้ยตวัเอง โดยลกูคำ้จะเป็นผูร้บัผดิชอบ

ค่ำใชจ้ำ่ย

 กำรใชง้ำนขึน้อยูก่บัสญัญำณของเครอืขำ่ยผูใ้หบ้รกิำร (เอไอเอส) ณ ขณะน้ัน

 กำรใชง้ำนจะท ำไดเ้ฉพำะเมือ่เคร ือ่งยนตส์ตำรท์เท่ำน้ัน

 เมือ่ตอ้งกำรยกเลกิกำรใชบ้รกิำรสญัญำณอนิเทอรเ์น็ตไรส้ำย ผูใ้ชง้ำนจะตอ้งตดิตอ่ผูใ้หบ้รกิำรเครอืขำ่ย (เอไอเอส) โดยตรง

 บรกิำรสญัญำณอนิเทอรเ์น็ตไรส้ำยสำมำรถใชง้ำนไดเ้ฉพำะในประเทศไทยเท่ำน้ัน

3
xxxx

xxxx

4

2

1

เลอืกเมนู “อนิเทอรเ์น็ตไรส้ำย”
ซึง่หนำ้จอจะแสดง;

➊ ตัง้ช ือ่ผูใ้ชง้ำนและรหสัผำ่น
➋ สรปุขอ้มูลกำรใชง้ำน

❸ ตัง้ช ือ่ผูใ้ชง้ำนและป้อนรหสัผำ่น

แลว้กด “บนัทกึ” 

หมำยเหต:ุ ผูใ้ชง้ำนสำมำรถเปลีย่น
ชือ่ผูใ้ชง้ำนและรหสัผำ่นไดใ้น

ภำยหลงั

❹ เมือ่ผูใ้ชง้ำนเลอืกเมนู “สรปุขอ้มูลกำร
ใชง้ำน” ระบบจะเชือ่มต่อกบัแอปพลเิคช ัน่

ของผูใ้หบ้รกิำรเครอืขำ่ย (เอไอเอส)

หมำยเหตุ: ผูใ้ชง้ำนจะตอ้งท ำกำรดำวน์
โหลดแอปพลเิคช ัน่ของผูใ้หบ้รกิำร

เครอืขำ่ย (เอไอเอส) และท ำตำมขัน้ตอน
กอ่นเร ิม่ใชง้ำน

3. การต ัง้คา่การใชง้าน

3-2 เมนูลดัต ัง้คา่
3-2-4 การเชือ่มตอ่สญัญาณอนิเทอรเ์น็ตไรส้ายจากรถยนต ์



<3>  การต ัง้คา่การใชง้าน

3-3 ภาพรวมการแสดงขอ้มูลรถยนต ์
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3-3 ภาพรวมการแสดงขอ้มูลรถยนต ์

ภาพรวมการแสดงขอ้มูลรถยนต ์

ภำพรวมกำรแสดงขอ้มูลรถยนต ์ประกอบดว้ย รุน่รถยนต ์อณุหภมูหิอ้งโดยสำร กำรแจง้เตอืน (เปิด/ปิด)
กำรแสดงวนัที ่ ระดบัน ำ้มนั และ ระยะทำงทีส่ำมำรถเดนิทำงไดจ้ำกระดบัน ำ้มนัทีม่อียู่

รุน่รถยนต ์
ระบบจะแสดงรุน่รถยนตข์อง

ผูใ้ชง้ำนหลงัจำกผูจ้ ำหน่ำยท ำ

กำรลงทะเบยีนเรยีบรอ้ยภำยใน

1 วนั

การแจง้เตอืน
ผูใ้ชง้ำนสำมำรถเลอืกเปิด

เมือ่ตอ้งกำรใหร้ะบบท ำกำรแจง้

เตอืนหรอืปิดกำรแจง้เตอืนได ้

ยกเวน้ : 
กรณีรถยนตม์สีถำนะถุงลมท ำงำน 

ระบบจะยงัท ำกำรแจง้เตอืน แมว้่ำ

ผูใ้ชง้ำนเลอืกปิดกำรแจง้เตอืน

ระดบัน ้ามนั
ระบบจะแสดงระดบัน ้ำมนัทีม่อียู ่

ณ ขณะน้ัน ในรปูแบบเปอรเ์ซนต ์

พรอ้มแสดงเป็นแถบสี

อุณหภูมหิอ้งโดยสาร

ระบบจะแสดง

อณุหภมูหิอ้ง

โดยสำรเมือ่มกีำร

สตำรท์รถยนตเ์ทำ่น้ัน

การแสดงวนัที่

เป็นกำรแสดงวนัตำมกำร

ตัง้ค่ำของโทรศพัทม์อืถอื

ระยะทาง
เป็นกำรค ำนวณระยะทำง

ทีส่ำมำรถเดนิทำงไดจ้ำก

ระดบัน ้ำมนัทีม่อียู่

3. การต ัง้คา่การใชง้าน



<4> ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

4-1 การส ัง่การท างานของรถยนต ์
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4-1 การส ัง่การท างานของรถยนต ์

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

เพือ่ควบคมุกำรสัง่กำรล็อคและปลดล็อค กำรสตำรท์เคร ือ่งยนตพ์รอ้มเปิดระบบปรบัอำกำศและดบัเคร ือ่งยนต ์ รวมถงึ

กำรเปิดสญัญำณไฟรถยนต ์

ในกรณีทีผู่ใ้ชง้ำนมคีวำมประสงคจ์ะใหศู้นยบ์รกิำรขอ้มูลลกูคำ้ฮอนดำ้ด ำเนินกำรสัง่กำรท ำงำนของรถยนต ์จะ

สำมำรถท ำไดเ้ฉพำะบำงค ำสัง่เทำ่น้ัน ทัง้นีผู้ใ้ชง้ำนจะตอ้งยนืยนัควำมเป็นเจำ้ของรถยนตก์อ่นกำรด ำเนินกำร

หมำยเหต:ุ กำรสัง่กำรจะขึน้อยูก่บัสญัญำณโทรศพัท ์ณ ขณะน้ัน และไม่จ ำกดัระยะทำง

กำรสัง่กำรท ำงำนรถยนต ์

การล็อคและปลดล็อค การเปิดสญัญาณไฟ

การสตารท์เครือ่งยนต ์(พรอ้มเปิดระบบ
ปรบัอากาศ) และดบัเครือ่งยนต ์
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4-1 การส ัง่การท างานของรถยนต ์
4-1-1 การล็อคและปลดล็อค

 ฟังกช์ ัน่นีส้ำมำรถสัง่กำรล็อคและปลดล็อคประตทู ัง้หมดรวมถงึ ฝำกระโปรงหนำ้ และฝำกระโปรงทำ้ย ซึง่สถำนะ

ของกำรล็อคและปลดล็อคจะแสดงสถำนะทีห่นำ้หลกัของแอปพลเิคช ัน่

 แอปพลเิคช ัน่จะท ำกำรตรวจสอบกำรระบุตวัตนของผูใ้ชง้ำน กอ่นทีจ่ะท ำกำรสัง่กำรในฟังกช์ ัน่นี ้กำรตรวจสอบ

กำรระบุตวัตนสำมำรถท ำไดด้งันี:้ กำรป้อนรหสัสว่นตวัทีผู่ใ้ชง้ำนสำมำรถตัง้คำ่ได ้ กำรสแกนใบหนำ้ หรอืกำร
สแกนลำยนิว้มอื

 ส ำหรบักำรใชง้ำนคร ัง้แรก ผูใ้ชง้ำนจะตอ้งก ำหนดรหสัสว่นตวัเป็นตวัเลข 4 หลกั และจะตอ้งป้อนรหสัสว่นตวัทกุ
คร ัง้กอ่นกำรใชง้ำน

• กดปุ่ มบนหนำ้หลกัเพือ่ท ำสัง่กำรล็อคและปลดล็อค

• สแีสดงสถำนะ: สนี ำ้เงนิคอืล็อค สเีขยีวคอืปลดล็อค

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่
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ระบบจะท ำกำรตรวจสอบกำรระบุตวัตนของผูใ้ชง้ำนกอ่นกำรใชง้ำนฟังกช์ ัน่กำรสัง่กำร “ล็อคและปลดล็อค” วำ่

ระบบไดร้บัค ำสัง่เพือ่ยนืยนัตวัตนของผูใ้ชง้ำน

 การตรวจสอบการระบุตวัตน

ระบบจะท ำกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งของกำรระบุตวัตนหลงัจำกน้ันจะท ำกำรแสดงผลกำรสัง่กำร 

 การแสดงผลการตอบสนองการส ัง่การ

4-1 การส ัง่การท างานของรถยนต ์
4-1-1 การล็อคและปลดล็อค

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

• กำรตัง้คำ่รหสัสว่นตวั • กำรสแกนใบหนำ้ • กำรสแกนลำยนิว้มอื

• กำรประมวลผล • กำรสัง่กำรส ำเรจ็ • กำรสัง่กำรลม้เหลว
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 การแสดงผลส าเรจ็ของการส ัง่การ

*หำกตอ้งกำรสัง่กำรปลดล็อคผูใ้ชง้ำนจะตอ้งท ำตำมขัน้ตอนเชน่เดยีวกบักำรล็อค

 กำรสัง่ล็อคและปลดล็อคจะไม่สำมำรถสัง่กำรไดใ้นขณะทีร่ถยนตส์ตำรท์ (IG ON) หรอืระหวำ่งกำรขบัขี่

 ฟังกช์ ัน่สำมำรถใชง้ำนไดเ้มือ่รถยนตอ์ยูใ่นสถำนะดบัเคร ือ่งยนตเ์ท่ำน้ัน (IG OFF)

เง่ือนไขในการส ัง่การฟังกช์ ัน่นี้

4-1 การส ัง่การท างานของรถยนต ์
4-1-1 การล็อคและปลดล็อค

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่
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 ฟังกช์ ัน่นีส้ำมำรถสัง่กำรสตำรท์เคร ือ่งยนตพ์รอ้มทัง้ตัง้คำ่ระดบัอณุหภมูขิองระบบปรบัอำกำศในรถยนตแ์ละกำร

สัง่กำรดบัเคร ือ่งยนต ์

 แอปพลเิคช ัน่จะท ำกำรตรวจสอบกำรระบุตวัตนของผูใ้ชง้ำน กอ่นทีจ่ะท ำกำรสัง่กำรในฟังกช์ ัน่นี ้กำรตรวจสอบ

กำรระบุตวัตนสำมำรถท ำไดด้งันี:้ กำรป้อนรหสัสว่นตวัทีผู่ใ้ชง้ำนสำมำรถตัง้คำ่ได ้กำรสแกนใบหนำ้ หรอืกำร
สแกนลำยนิว้มอื

 ส ำหรบักำรใชง้ำนคร ัง้แรก ผูใ้ชง้ำนจะตอ้งก ำหนดรหสัสว่นตวัเป็นตวัเลข 4 หลกั และจะตอ้งป้อนรหสัสว่นตวัทกุ
คร ัง้กอ่นกำรใชง้ำน

• กดปุ่ มบนหนำ้หลกัเพือ่ส ัง่กำรสตำรท์และดบัเคร ือ่งยนต ์

• สแีสดงสถำนะ: สนี ำ้เงนิคอืเคร ือ่งยนตอ์ยูใ่นสถำนะ “ยงัไม่ไดส้ตำรท์”
สเีขยีวคอืเคร ือ่งยนตอ์ยูใ่นสถำนะ “สตำรท์”

4-1 การส ัง่การท างานของรถยนต ์
4-1-2 การสตารท์และดบัเคร ือ่งยนต ์

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่
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ระบบจะท ำกำรตรวจสอบกำรระบุตวัตนของผูใ้ชง้ำนกอ่นกำรใชง้ำนฟังกช์ ัน่กำรสัง่กำร “กำรสตำรท์และดบัเคร ือ่งยนต”์ วำ่ระบบไดร้บั
ค ำสัง่เพือ่ยนืยนัตวัตนของผูใ้ชง้ำน

 การตรวจสอบการระบุตวัตน

ระบบจะท ำกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งของกำรระบุตวัตนหลงัจำกน้ันจะท ำกำรแสดงผลกำรสัง่กำร 

4-1 การส ัง่การท างานของรถยนต ์
4-1-2 การสตารท์และดบัเคร ือ่งยนต ์

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

 การแสดงผลการตอบสนองการส ัง่การ

• กำรตัง้คำ่รหสัสว่นตวั • กำรสแกนลำยนิว้มอื • กำรสแกนใบหนำ้

• กำรประมวลผล • กำรสัง่กำรส ำเรจ็ • กำรสัง่กำรลม้เหลว
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หลงัจำกทีร่ะบบไดท้ ำกำรตรวจสอบกำรระบุตวัตนส ำเรจ็แลว้ ผูใ้ชง้ำนสำมำรถปรบัตัง้คำ่อณุหภมูขิองระบบปรบัอำกำศในรถยนตไ์ดใ้น

ระดบัสงู กลำง หรอื ต ่ำ

 การต ัง้คา่ระดบัอุณหภูมขิองระบบปรบัอากาศในรถยนต ์

*หำกตอ้งกำรสัง่กำรดบัเคร ือ่งยนต ์ผูใ้ชง้ำนจะตอ้ง
ท ำตำมขัน้ตอนเชน่เดยีวกบักำรสัง่สตำรท์เคร ือ่งยนต ์

 ระบบปรบัอำกำศในรถยนตจ์ะถกูตัง้เวลำเร ิม่ตน้ในกำรเปิดระบบเป็นเวลำ 10 นำท ี(นับถอยหลงัตัง้แต่ทีเ่คร ือ่งยนตเ์ร ิม่
สตำรท์) หลงัจำกน้ันเคร ือ่งยนตจ์ะดบัเองโดยอตัโนมตัิ

 ค ำสัง่กำรสตำรท์และดบัเคร ือ่งยนตส์ำมำรถสัง่กำรแบบตอ่เน่ืองไดต้ดิตอ่กนัเพยีง 2 คร ัง้เท่ำน้ัน หลงัจำกน้ันจะตอ้งใชก้ญุแจใน

กำรสัง่กำรสตำรท์เคร ือ่งยนตแ์ลว้จงึสำมำรถกลบัมำสัง่กำรผำ่นแอปพลเิคช ัน่ได ้

 กำรสัง่สตำรท์และดบัเคร ือ่งยนตผ์ำ่นแอปพลเิคช ัน่จะไม่สำมำรถสัง่กำรไดใ้นขณะทีร่ถยนตส์ตำรท์ (IG ON) หรอืระหวำ่ง
กำรขบัขี่

 กำรสัง่กำรสตำรท์และดบัเคร ือ่งยนตจ์ะตอ้งน ำกญุแจรถยนตอ์อกห่ำงจำกตวัรถยนตเ์ป็นระยะอยำ่งนอ้ย 1 เมตร
 กำรสัง่กำรสตำรท์เคร ือ่งยนตส์ำมำรถใชง้ำนไดเ้มือ่รถอยูใ่นสถำนะดบัเคร ือ่งยนตเ์ท่ำน้ัน (IG OFF)

 กำรสัง่ดบัเคร ือ่งยนตส์ำมำรถใชง้ำนไดเ้มือ่รถยนตถ์กูสตำรท์เคร ือ่งยนตจ์ำกแอปพลเิคช ัน่เท่ำน้ัน

 ดว้ยเหตุผลเกีย่วกบัควำมปลอดภยัต ำแหน่งเกยีรใ์นระหวำ่งกำรสัง่กำรสตำรท์และดบัเคร ือ่งยนตจ์ะตอ้งอยูใ่นต ำแหน่ง “P”
เท่ำน้ัน

 กำรสัง่กำรสตำรท์และดบัเคร ือ่งยนตส์ัง่ไดเ้มือ่ประตปิูดสนิททุกบำน

เง่ือนไขในการส ัง่การฟังกช์ ัน่นี้

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

4-1 การส ัง่การท างานของรถยนต ์
4-1-2 การสตารท์และดบัเคร ือ่งยนต ์
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กรณีทีผู่ใ้ชง้ำนสตำรท์เคร ือ่งยนตด์ว้ยกญุแจ ผูใ้ชง้ำนไม่สำมำรถสัง่กำรดบัเคร ือ่งยนตจ์ำกแอปพลเิคช ัน่ไดเ้น่ืองดว้ยเหตผุลดำ้นควำม

ปลอดภยั ผูใ้ชง้ำนจะตอ้งสัง่ดบัเคร ือ่งยนตจ์ำกกญุแจเท่ำน้ัน

ขอ้จ ากดัของการส ัง่การดบัเครือ่งยนต ์

ผูใ้ชง้านจะไดร้บัขอ้ความเตอืนตามดา้นล่างนี;้

(ค าส ัง่) ลม้เหลว

ค ำสัง่ดบัเคร ือ่งไม่ส ำเรจ็เน่ืองจำกมกีำรสตำรท์รถดว้ยกญุแจ 

กรณุำดบัเคร ือ่งยนตด์ว้ยตนเอง

4-1 การส ัง่การท างานของรถยนต ์
4-1-2 การสตารท์และดบัเคร ือ่งยนต ์

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่
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 กำรสัง่เปิดสญัญำณไฟจะท ำงำนทัง้ไฟหนำ้และไฟทำ้ย โดยจะท ำงำนตอ่เน่ืองเป็นเวลำ 30 วนิำทหีลงัจำกน้ัน
สญัญำณไฟจะดบัลงโดยอตัโนมตัิ

• กดปุ่ มบนหนำ้หลกัเพือ่ส ัง่กำรเปิด

สญัญำณไฟ

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

4-1 การส ัง่การท างานของรถยนต ์
4-1-2 การเปิดสญัญาณไฟ
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เพือ่ยนืยนักำรสัง่กำรเปิดสญัญำณไฟ ระบบจะแสดงขอ้ควำมกำรยนืยนักำรสัง่กำร

การส ัง่การเปิดสญัญาณไฟ

ระบบจะตอบสนองค ำสัง่กำรและแสดงผลของกำรสัง่กำร

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

4-1 การส ัง่การท างานของรถยนต ์
4-1-2 การเปิดสญัญาณไฟ

การแสดงผลการตอบสนองการส ัง่การ

• กำรประมวลผล • กำรสัง่กำรส ำเรจ็ • กำรสัง่กำรลม้เหลว
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ระบบจะแสดงขอ้ควำมผลส ำเรจ็ของกำรสัง่กำรตำมดำ้นลำ่งนี้

การแสดงผลส าเรจ็ของการส ัง่การ

 เมือ่ค ำสัง่กำรเปิดสญัญำณไฟเร ิม่ท ำงำน ทัง้ไฟหนำ้และไฟทำ้ยของรถยนตจ์ะเปิดและกระพรบิไปพรอ้มกนัเป็นเวลำ 30 วนิำทแีลว้

ไฟทัง้คู่จะดบัลงเองโดยอตัโนมตัิ

 หำกสญัญำณไฟรถยนตถ์กูเปิดจำกแอปพลเิคช ัน่แลว้จะไม่สำมำรถสัง่กำรปิดไฟจำกแอปพลเิคช ัน่ได ้(จนครบเวลำ 30 วนิำท ีไฟ

จะดบัลงโดยอตัโนมตั)ิ ปุ่มกำรแสดงค ำสัง่บนหนำ้หลกัของแอปพลเิคช ัน่จะแสดงเป็นสนี ำ้เงนิตลอดกำรสัง่กำร
 ผูใ้ชง้ำนสำมำรถยกเลกิกำรเปิดสญัญำณไฟไดโ้ดยกำรปลดล็อคประตู

 กำรสัง่เปิดสญัญำณไฟจะไม่สำมำรถสัง่กำรไดใ้นขณะทีร่ถยนตส์ตำรท์ (IG ON) หรอืระหวำ่งกำรขบัขี่

 ฟังกช์ ัน่สำมำรถใชง้ำนไดเ้มือ่รถยนตอ์ยูใ่นสถำนะดบัเคร ือ่งยนตเ์ท่ำน้ัน (IG OFF)

เง่ือนไขในการส ัง่การฟังกช์ ัน่นี้

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

4-1 การส ัง่การท างานของรถยนต ์
4-1-2 การเปิดสญัญาณไฟ



<4> ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

4-2 สถานะรถยนต ์
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4-2 สถานะรถยนต ์

สถำนะรถยนต ์

ขอ้มูลรถยนตท์ีส่ง่จำกกลอ่งอปุกรณ ์TCU ระบบจะน ำออกมำแสดงผลบนแอปพลเิคช ัน่ เพือ่ใหผู้ใ้ชง้ำนสำมำรถ
ตรวจสอบและมั่นใจมำกขึน้กบักำรใชร้ถยนต ์เชน่ คำ่แรงดนัไฟฟ้ำจำกแบตเตอร ี ่สถำนะถงุลม สถำนะกำรล็อคและ

ปลดล็อค เป็นตน้

ขอ้แนะน ำ: เพือ่ควำมปลอดภยัในกำรเดนิทำง ผูใ้ชง้ำนควรเปิดแอปพลเิคช ัน่ Honda CONNECT เพือ่ตรวจสอบ
สถำนะของระบบตำ่งของรถยนตก์อ่นออกเดนิทำงทกุคร ัง้

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่



<แถบสสีถานะ>

• แถบสถำนะจะแสดงสตีำมสถำนะของ

ฟังกช์ ัน่ตำมตวัอยำ่งดำ้นลำ่งนี;้

ปกติ

ท างาน

ผดิปกติ

• เมือ่สถำนะรถยนตอ์ยูใ่นสถำนะ 

“ผดิปกต”ิ ผูใ้ชง้ำนสำมำรถตรวจสอบ
รำยละเอยีดไดโ้ดดกำรกดแถบ “ขอ้มูล
เพิม่เตมิ”

• กรณีสถำนะถงุลมท ำงำน กำรแจง้เตอืน

ก ำหนดขอบเขตกำรขบัขี่ กำรแจง้เตอืน

ควำมเรว็และกำรแจง้เตอืนสญัญำณกนั

ขโมย แถบ “ขอ้มูลเพิม่เตมิ” จะแสดง
เป็นสสีม้เชน่กนั
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เมือ่เกดืควำมผดิปกตขิองรถยนต ์ระบบจะท ำกำรแจง้เตอืนบนหนำ้จอโทรศพัท ์และแสดงแถบสสีม้ทีฟั่งกช์ ัน่ 

“สถำนะรถยนต”์ เพือ่ใหผู้ใ้ชง้ำนไดท้รำบถงึสถำนะรถยนตแ์ละขอ้แนะน ำเบือ้งตน้

 การแสดงสถานะรถยนต ์

หน้าหลกั สถานะรถยนต ์

 เมือ่ค่ำแรงดนัไฟฟ้ำจำกแบตเตอร ีม่คีำ่นอ้ยกวำ่ 11.5 โวลต ์แถบสสีถำนะจะแสดงขอ้ควำม “ผดิปกต”ิ

เง่ือนไขในการใชง้าน

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

4-2 สถานะรถยนต ์
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4-2 สถานะรถยนต ์
4-2-1 การแจง้เตอืนสถานะถงุลมท างาน

 ในกรณีทีผู่ใ้ชร้ถยนตป์ระสบอบุตัเิหตจุนเป็นเหตุท ำใหถ้งุลมท ำงำน กลอ่งอปุกรณ ์TCU จะสง่สญัญำณเตอืน

ใหท้รำบทนัทผี่ำนทำงหนำ้จอแอปพลเิคช ัน่ พรอ้มกนันีก้ลอ่งอปุกรณ ์TCU จะสง่ขอ้มูลไปยงัศูนยบ์รกิำรขอ้มูล
ลกูคำ้ฮอนดำ้เพือ่ท ำกำรประสำนงำนใหค้วำมชว่ยเหลอื

 กำรแจง้เตอืนกำรท ำงำนของสถำนะถงุลมท ำงำน สำมำรถตรวจสอบได ้2 วธิ ีดงันี้

1. จำกกำรแจง้เตอืน (ขอ้ควำม) บนหนำ้จอโทรศพัท ์
2. จำกหนำ้หลกัของแอปพลเิคช ัน่

1. แจง้เตอืนบนหน้าจอโทรศพัท ์ 2. หน้าหลกัของแอปพลเิคช ัน่

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

 เมือ่มคีวำมผดิปกตเิกดิขึน้แถบสถำนะถงุลมจะเปลีย่นเป็นสสีม้และแสดง

ขอ้ควำมวำ่ “ผดิปกต”ิ
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1

1. แจง้เตอืนบนหน้าจอโทรศพัท;์ ขอ้ควำมแจง้เตอืนจะแสดงขึน้บนหนำ้จอโทรศพัทห์ลงัจำกไดร้บัสญัญำณ

2

❶ กดคำ้งทีแ่ถบขอ้ควำมแจง้

เตอืน หลงัจำกน้ันระบบจะแสดงปุ่ ม

โทรออกไปยงัศูนยบ์รกิำรขอ้มูล

ลกูคำ้ฮอนดำ้และปุ่ มปิดขอ้ควำม

❷ เลอืกกำรโทรออกหรอืยกเลกิ

(ปิด)

- ศูนยบ์รกิำรขอ้มูลลกูคำ้

ฮอนดำ้: กดเลอืกปุ่ มนีเ้พือ่

ตดิตอ่ศูนยบ์รกิำรขอ้มูลลกูคำ้

ฮอนดำ้ในกำรใหค้วำม

ชว่ยเหลอื

- ปิด: กดเลอืกปุ่ มนีเ้พือ่ปิดกำร

แจง้เตอืน

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

4-2 สถานะรถยนต ์
4-2-1 การแจง้เตอืนสถานะถงุลมท างาน
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2. หน้าหลกัของแอปพลเิคช ัน่; แถบสถำนะรถยนตจ์ะเปลีย่นเป็นสสีม้เพือ่แจง้เตอืนสถำนะถงุลมท ำงำน

3

4

5

❸ สถำนะรถยนตจ์ะแสดงกำรแจง้เตอืน

❹ หนำ้จอจะแสดงสถำนะ “ถงุลม
ท ำงำน” ตำมรปูดำ้นขำ้ง

❺กดเลอืกแถบ “ขอ้มูลเพิม่เตมิ” เพือ่

ตรวจสอบรำยละเอยีดกำรท ำงำนของถงุ

ลม (อำ้งองิรำยละเอยีดหนำ้ถดัไป)

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

4-2 สถานะรถยนต ์
4-2-1 การแจง้เตอืนสถานะถงุลมท างาน
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เมือ่ผูใ้ชง้ำนกดแถบสถำนะรถยนต ์ขอ้ควำมกำรแจง้เตอืนกำรท ำงำนของถงุลมจะแสดงตำมดำ้นลำ่งนี้

❻ เมือ่กดปุ่ม “ตกลง” ขอ้ควำมกำร
แจง้เตอืนจะหำยไปและหนำ้จอจะ

กลบัไปยงัหนำ้หลกัของแอปพลเิคช ัน่

6

7

❼ เมือ่กดปุ่ม “ยกเลกิ” หนำ้จอจะ

กลบัไปที ่“สถำนะรถยนต”์

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

4-2 สถานะรถยนต ์
4-2-1 การแจง้เตอืนสถานะถงุลมท างาน
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 ผูใ้ชง้ำนจะไดร้บัขอ้ควำมแจง้เตอืนเมือ่ระบบสญัญำณกนัขโมยท ำงำน กำรท ำงำนของระบบจะรวมถงึกำร

ตรวจสอบสญัญำณกนัขโมยจำกกำรเปิดประต ูกระโปรงหนำ้และฝำกระโปรงทำ้ยของรถยนตอ์ยำ่งผดิปกติ

 กำรแจง้เตอืนสญัญำณกนัขโมย สำมำรถตรวจสอบได ้2 วธิ ีดงันี้

1. จำกกำรแจง้เตอืน (ขอ้ควำม) บนหนำ้จอโทรศพัท ์
2. จำกหนำ้หลกัของแอปพลเิคช ัน่

ฟังกช์ ัน่นีส้ำมำรถสง่สญัญำณกำรแจง้เตอืนไดเ้ฉพำะในกรณีทีป่ระต ูฝำกระโปรงหนำ้และฝำกระโปรงทำ้ยของรถยนต ์ถกูเปิดแบบ

ผดิปกตเิท่ำน้ัน และจะไม่สำมำรถแจง้เตอืนควำมผดิปกตขิองสญัญำณกนัขโมยทีเ่กดิจำกกรณีอืน่ๆได ้เชน่ กำรทุบกระจกรถยนตใ์ห ้

แตกหรอืเขยำ่รถยนตแ์รงๆ เป็นตน้

ขอ้จ ากดัของการแจง้เตอืนสญัญาณกนัขโมย

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

4-2 สถานะรถยนต ์
4-2-2 การแจง้เตอืนสญัญาณกนัขโมย

1. แจง้เตอืนบนหน้าจอโทรศพัท ์ 2. หน้าหลกัของแอปพลเิคช ัน่
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3

1. แจง้เตอืนบนหน้าจอโทรศพัท;์ ขอ้ควำมแจง้เตอืนจะแสดงขึน้บนหนำ้จอโทรศพัทห์ลงัจำกไดร้บัสญัญำณ

1
❶ กดเลอืกทีข่อ้ควำมแจง้เตอืนที่

หนำ้จอบนโทรศพัท ์หนำ้จอจะลงิกไ์ปยงั 

“ขอ้ควำมสถำนะรถยนต”์

❷ กดเลอืกขอ้ควำมทีข่ึน้ในขอ้ควำม

แจง้เตอืนเพือ่ดรูำยละเอยีด
2

1

4

5

6

❸ ในกรณีทีผู่ใ้ชง้ำนตอ้งกำร

ตรวจสอบพกิดัรถยนต ์สำมำรถกด

ทีปุ่่ม “สถำนะพกิดัรถยนต”์
(อำ้งองิ 4-3 แสดงพกิดัรถยนต)์

❹ ในกรณีทีผู่ใ้ชง้ำนตอ้งกำรควำม

ชว่ยเหลอื สำมำรถกดทีปุ่่ม “ตดิตอ่
ฉุกเฉิน” ซึง่จะสำมำรถโทรหำ
ศูนยบ์รกิำรขอ้มูลลกูคำ้ฮอนดำ้ได ้

โดยตรง

❺ ในกรณีทีร่ถยนตข์องผูใ้ชง้ำน

อยูใ่นระหวำ่งกำรเขำ้รบับรกิำรที่

ศูนยบ์รกิำร ผูใ้ชง้ำนสำมำรถกดที่

ปุ่ ม “ใช”่ เพือ่ยกเลกิกำรรบักำร

ขอ้ควำมแจง้เตอืน

❻ ในกรณีทีผู่ใ้ชง้ำนตอ้งกำรลบ

ขอ้ควำมนี ้สำมำรถกดทีปุ่่ม “ลบ”

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

4-2 สถานะรถยนต ์
4-2-2 การแจง้เตอืนสญัญาณกนัขโมย
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2. หน้าหลกั; แถบสถำนะรถยนตจ์ะเปลีย่นเป็นสสีม้เพือ่แจง้เตอืนกำรท ำงำนของระบบสญัญำณกนัขโมย

7

8

❼ สถำนะรถยนตจ์ะแสดงกำรแจง้เตอืน

❽ กดเลอืก “ขอ้มูลเพิม่เตมิ” เพือ่
ตรวจสอบรำยละเอยีดแจง้เตอืน
สญัญำณกนัขโมย

❾ กดเลอืกขอ้ควำมทีข่ึน้เตอืนใน

หนำ้ขอ้ควำมเพือ่ดรูำยละเอยีด 

(ขัน้ตอนเดยีวกนักบักอ่นหนำ้นี)้

9

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

4-2 สถานะรถยนต ์
4-2-2 การแจง้เตอืนสญัญาณกนัขโมย
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 ผูใ้ชง้ำนจะไดร้บัขอ้ควำมแจง้เตอืนเมือ่ระบบตรวจพบควำมผดิปกตขิองรถยนตซ์ ึง่อำ้งองิมำจำกสญัญำณไฟ

แจง้เตอืนในรถยนต ์

 กำรแจง้เตอืนควำมผดิปกตขิองรถยนต ์สำมำรถตรวจสอบได ้2 วธิ ีดงันี้

1. จำกกำรแจง้เตอืน (ขอ้ควำม) บนหนำ้จอโทรศพัท ์
2. จำกหนำ้หลกัของแอปพลเิคช ัน่

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

ฟังกช์ ัน่นีส้ำมำรถรบัสญัญำณจำกไฟแจง้เตอืนในระบบรถยนตไ์ดเ้พยีงบำงระบบตำมรำยกำรดำ้นลำ่งนีเ้ท่ำน้ัน;

1. ไฟเตอืนระบบเบรกป้องกนัลอ้ล็อค (ABS)
2. ไฟเตอืนระบบถงุลมนิรภยั (SRS)
3. ไฟเตอืนระบบไฟ
4. ไฟเตอืนระบบเบรก (สสีม้)
5. ไฟเตอืนแรงดนัน ำ้มนัเคร ือ่งต ่ำ

ขอ้จ ากดัของการแจง้เตอืนความผดิปกตขิองรถยนต ์

6. ไฟเตอืนระบบเคร ือ่งยนตท์ ำงำนบกพรอ่ง
7. ไฟเตอืนระบบประจไุฟ
8. ไฟเตอืนระบบควบคมุกำรทรงตวั (VSA)
9. ไฟเตอืนระบบพวงมำลยั (EPS)
10. ไฟเตอืนระบบสตำรท์

1. แจง้เตอืนบนหน้าจอมอืถอื 2. หน้าหลกัของแอปพลเิคช ัน่

4-2 สถานะรถยนต ์
4-2-3 การแจง้เตอืนการความผดิปกตขิองรถยนต ์
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1. แจง้เตอืนบนหน้าจอโทรศพัท;์ ขอ้ควำมแจง้เตอืนจะแสดงขึน้บนหนำ้จอโทรศพัทห์ลงัจำกไดร้บัสญัญำณ

❶ กดเลอืกทีข่อ้ควำมแจง้เตอืนที่

หนำ้จอบนโทรศพัท ์หนำ้จอจะลงิกไ์ปยงั 

“ขอ้ควำมสถำนะรถยนต”์

❷ กดเลอืกขอ้ควำมทีข่ึน้ในขอ้ควำม

แจง้เตอืนเพือ่ดรูำยละเอยีด

1

1

2

3

4

❹ ในกรณีทีผู่ใ้ชง้ำนตอ้งกำรลบ

ขอ้ควำมนีส้ำมำรถกดทีปุ่่ม “ลบ”

❸ ในกรณีทีผู่ใ้ชง้ำนตอ้งกำรควำม

ชว่ยเหลอื สำมำรถกดทีปุ่่ม “ผู ้
จ ำหน่ำย” หรอื “ศูนยบ์รกิำรขอ้มูล
ลกูคำ้ฮอนดำ้” หรอื “บรกิำร
ชว่ยเหลอืฉุกเฉิน 24 ช ัว่โมง” เพือ่
ตดิต่อขอควำมชว่ยเหลอื

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

4-2 สถานะรถยนต ์
4-2-3 การแจง้เตอืนการความผดิปกตขิองรถยนต ์
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2. หน้าหลกัของแอปพลเิคช ัน่; แถบสถำนะรถยนตจ์ะเปลีย่นเป็นสสีม้เพือ่แจง้เตอืนควำมผดิปกตขิองรถยนต ์

5

6

❺สถำนะรถยนตจ์ะแสดงกำรแจง้เตอืน

❻ กดเลอืก “ขอ้มูลเพิม่เตมิ” เพือ่
ตรวจสอบรำยละเอยีดแจง้เตอืนควำม
ผดิปกตขิองรถยนต ์

❼ กดเลอืกขอ้ควำมทีข่ึน้เตอืนใน

หนำ้ขอ้ควำมเพือ่ดรูำยละเอยีด 

(ขัน้ตอนเดยีวกนักบักอ่นหนำ้นี)้

7

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

4-2 สถานะรถยนต ์
4-2-3 การแจง้เตอืนการความผดิปกตขิองรถยนต ์
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4-2 สถานะรถยนต ์
4-2-4 ขอ้ความสถานะรถยนต ์

ขอ้ควำมสถำนะรถยนตจ์ะแสดงจำกกำรแจง้เตอืนตำ่งๆ ผูใ้ชง้ำนสำมำรถเขำ้ไปยงั “ขอ้ควำมสถำนะรถยนต”์ เพือ่
ดรูำยละเอยีดกำรแจง้เตอืน

❶ สถำนะรถยนตจ์ะแสดงกำรแจง้เตอืน

❷ กดเลอืก “ขอ้ควำมสถำนะรถยนต”์ รปูแบบของขอ้ควำมจะมทีัง้หมด 4 
ประเภทตำมดำ้นลำ่งนี;้

 ขอ้ความทัง้หมด: ประกอบดว้ย สถำนะควำมผดิปกตขิองรถยนต ์
กำรแจง้เตอืน และกำรสัง่กำรท ำงำนรถยนต ์

 ความผดิปกตขิองรถยนต:์ เป็นกำรแจง้เตอืนเกีย่วกบัสถำนะควำม
ผดิปกตขิองรถยนต ์

 การแจง้เตอืน: เป็นกำรแจง้เตอืนเมือ่เกดิอบุตัเิหตแุละสถำนะถงุลม
ท ำงำน กำรแจง้เตอืนสญัญำณกนัขโมยเมือ่มกีำรเปิดประตู ฝำกระโปรง

หนำ้ หรอื ฝำกระโปรงทำ้ยรถยนตอ์ยำ่งผดิปกต ิรวมทัง้กำรแจง้เตอืน

กำรก ำหนดขอบเขตกำรขบัขีแ่ละควำมเรว็ตำมคำ่ทีผู่ใ้ชง้ำนก ำหนดไว ้

 การส ัง่การท างานรถยนต:์ เป็นกำรแจง้เตอืนกำรสัง่กำรท ำงำนของ
รถยนตส์ ำหรบักำรล็อคและปลดล็อค กำรสตำรท์และดบัเคร ือ่งยนต ์

และกำรเปิดสญัญำณไฟ

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

2

1
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ตวัอย่างขอ้ความ

ความผดิปกตขิองรถยนต;์ เมือ่ระบบพบควำมผดิปกตขิองรถยนต ์ขอ้ควำมจะถกูสง่ไปยงักลอ่งขอ้ควำมสถำนะ
รถยนต ์พรอ้มค ำแนะน ำเบือ้งตน้เพือ่ใหผู้ใ้ชง้ำนไดร้บัทรำบและปฏบิตัิ

อำ้งองิ 4-2-3 กำรแจง้เตอืนควำมผดิปกตขิองรถยนต ์

• ตวัอย่างที1่; ระบบ EPS • ตวัอย่างที2่; ระบบ ABS

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

4-2 สถานะรถยนต ์
4-2-4 ขอ้ความสถานะรถยนต ์
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การแจง้เตอืน; เมือ่ระบบไดร้บัสญัญำณกำรแจง้เตอืนสถำนะถงุลมท ำงำนและสญัญำณกนัขโมย ขอ้ควำมจะถกู

สง่ไปยงักลอ่งขอ้ควำมสถำนะรถยนต ์

• สถานะถุงลมท างาน • แจง้เตอืนสญัญาณกนัขโมย

1

2 1

2

4 4

3

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

ตวัอย่างขอ้ความ

4-2 สถานะรถยนต ์
4-2-4 ขอ้ความสถานะรถยนต ์

อำ้งองิ 4-2-1 กำรแจง้เตอืนสถำนะถงุลมท ำงำน และ  4-2-2 กำรแจง้เตอืนสญัญำณ

กนัขโมย
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การแจง้เตอืน; เมือ่ระบบไดร้บัสญัญำณกำรแจง้เตอืนขอบเขตกำรขบัขีแ่ละแจง้เตอืนควำมเรว็ ขอ้ควำมจะถกู

สง่ไปยงักลอ่งขอ้ควำมสถำนะรถยนต ์

• แจง้เตอืนความเรว็ • แจง้เตอืนขอบเขตการขบัขี่

❶ ในกรณีทีผู่ใ้ชง้ำนตอ้งกำรควำมชว่ยเหลอื สำมำรถกดทีปุ่่ ม “ศูนยบ์รกิำรขอ้มูลลกูคำ้
ฮอนดำ้” เพือ่ตดิตอ่ขอควำมชว่ยเหลอื
❷ ในกรณีทีผู่ใ้ชง้ำนตอ้งกำรลบขอ้ควำมนีส้ำมำรถกดทีปุ่่ม “ลบ”

1 2 1 2

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

ตวัอย่างขอ้ความ (ตอ่)

4-2 สถานะรถยนต ์
4-2-4 ขอ้ความสถานะรถยนต ์
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การส ัง่การท างานรถยนต;์ เมือ่มกีำรสัง่กำรท ำงำนรถยนต ์ระบบจะสง่ขอ้ควำมไปยงักลอ่งขอ้ควำมสถำนะ
รถยนต ์

❶ หำกผูใ้ชง้ำนมขีอ้มูลตอ้งกำรสอบถำม สำมำรถกดทีปุ่่ม “ศูนยบ์รกิำรขอ้มูลลกูคำ้
ฮอนดำ้” เพือ่ตดิตอ่สอบถำมรำยละเอยีด
❷ ในกรณีทีผู่ใ้ชง้ำนตอ้งกำรลบขอ้ควำมนีส้ำมำรถกดทีปุ่่ม “ลบ”

2

• การส ัง่การส าเรจ็ • การส ัง่การลม้เหลว

1

2

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

ตวัอย่างขอ้ความ

4-2 สถานะรถยนต ์
4-2-4 ขอ้ความสถานะรถยนต ์



<4> ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

4-3 แสดงพกิดัรถยนต ์

79
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4-3 แสดงพกิดัรถยนต ์

 ในกรณีทีผู่ใ้ชง้ำนตอ้งกำรตรวจสอบพกิดัรถยนตส์ำมำรถเลอืกฟังกช์ ัน่ “แสดงพกิดัรถยนต”์ โดยระบบจะสง่พกิดี
รถยนตล์ำ่สดุมำแสดงผลบนแอปพลเิคช ัน่ ทัง้นีผู้ใ้ชง้ำนจะตอ้งป้อนรหสัสว่นตวักอ่นกำรใช ้

แสดงพกิดัรถยนต ์

การตรวจสอบการระบุตวัตน

ระบบจะท ำกำรตรวจสอบกำรระบุตวัตนของผูใ้ชง้ำนกอ่น

กำรใชง้ำนฟังกช์ ัน่ “แสดงพกิดัรถยนต”์

กำรป้อนรหสั กำรสแกน

ใบหนำ้

กำรสแกน

ลำยนิว้มอื

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

หมำยเหตุ

เพือ่ควำมสะดวกในกำรใชง้ำน แนะน ำใหผู้ใ้ชง้ำนตัง้คำ่อปุกรณท์ีโ่ทรศพัท ์เพือ่อนุญำตใหแ้อปพลเิคช ัน่ Honda 
CONNECT เขำ้ถงึบรกิำรหำต ำแหน่งทีต่ ัง้ 
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เมือ่ระบบท ำกำรตรวจสอบควำมถกูตอ้งของกำรระบุตวัตนเป็นทีเ่รยีบรอ้ย ระบบจะแสดงพกิดัรถยนตบ์นแอปพลเิคช ัน่

ผลการตรวจสอบการระบุตวัตน

❶ กดปุ่ ม “อพัเดท” ระบบจะแสดงพกิดั

ลำ่สดุของรถยนตแ์ละพกิดัของอปุกรณ์

โทรศพัท ์

❷ สขีองหมุดพกิดัจะแสดงรำยละเอยีดดงันี;้

・ สเีขยีว* คอื แสดงพกิดัของอปุกรณ์

โทรศพัท ์

・ สแีดง คอื แสดงพกิดัของรถยนต ์

*มเีฉพำะในอุปกรณโ์ทรศพัทท์ีใ่ช ้
ระบบปฏบิตักิำรแบบ iOS เท่ำน้ัน

1

2

4-3 แสดงพกิดัรถยนต ์

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่
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<4> ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

4-4 สถานะการเขา้รบับรกิาร



<สถานะการเขา้รบับรกิาร> สถำนะกำรแจง้เตอืนจะถกูแสดงตำมรปูแบบดำ้นลำ่ง;

・ ใกลก้ ำหนดกำรเขำ้รบับรกิำร

・ ครบก ำหนดกำรเขำ้รบับรกิำร

・ เกนิก ำหนดกำรเขำ้รบับรกิำร

・ เกนิก ำหนดกำรเขำ้รบับรกิำรกวำ่ 1 ปี

83

4-4 สถานะการเขา้รบับรกิาร

• สถานะการเขา้รบับรกิาร; ผูใ้ชง้ำนสำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรเขำ้รบับรกิำรจำกจ ำนวนวนัและระยะทำงกำร
ใชง้ำนคงเหลอืกอ่นครบก ำหนดเขำ้รบับรกิำรคร ัง้ตอ่ไป รวมทัง้กำรประเมนิรำยกำรอะไหลแ่ละคำ่ใชจ้ำ่ยเบือ้งตน้ 

ประวตักิำรเขำ้รบับรกิำรทีผ่่ำนมำ รวมไปถงึกำรตดิตอ่ผูจ้ ำหน่ำยเพือ่ท ำกำรนัดหมำยศูนยบ์รกิำรลว่งหนำ้

สถำนะกำรเขำ้รบับรกิำร

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่
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รำยละเอยีดของสถำนะกำรเขำ้รบับรกิำร – ประวตัเิขำ้รบับรกิำร

1

❶ กดปุ่ ม “ประวตัเิขำ้รบับรกิำร”

❷ แสดงประวตัเิขำ้รบับรกิำรทัง้หมดตำมประเภทของงำน

บรกิำร

❸ แสดงรำยละเอยีดประวตักิำรเขำ้รบับรกิำรตำมทีผู่ใ้ชง้ำน

เลอืก

2

3

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

4-4 สถานะการเขา้รบับรกิาร
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รำยละเอยีดของสถำนะกำรเขำ้รบับรกิำร – ตดิตอ่ผูจ้ ำหน่ำย

1

❷ ผูจ้ ำหน่ำยจะแสดงในลสิตเ์รยีงจำกผูจ้ ำหน่ำยทีอ่อกรถ

ใหม่, ผูจ้ ำหน่ำยทีร่บับรกิำรลำ่สดุและผูจ้ ำหน่ำยทีอ่ยู่
อุปกรณโ์ทรศพัทข์องผูใ้ชง้ำนทีส่ดุ 

❸ เลอืกผูจ้ ำหน่ำยเพือ่ท ำกำรนัดหมำยกำรเขำ้รบับรกิำร

・ สำมำรถเลอืกโทรตดิตอ่ผูห้น่ำยไดโ้ดยตรง

・ สำมำรถเลอืกเสน้ทำงสถำนทีต่ ัง้ของผูจ้ ำหน่ำยจำกแผนที่

2

❶ กดปุ่ ม “ตดิตอ่ผูจ้ ำหน่ำย”

3

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

4-4 สถานะการเขา้รบับรกิาร



<4> ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

4-5 เมนูลดั

86
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4-5 เมนูลดั

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

เมนูลดั; ใชส้ ำหรบักำรเขำ้ถงึฟังกช์ ัน่กำรท ำงำนหลกัของแอปพลเิคช ัน่ 

เมนูลดั

โทรฉุกเฉิน
- ศูนยบ์รกิำรขอ้มูลลกูคำ้

ฮอนดำ้ 

- บรกิำรชว่ยเหลอืฉุกเฉิน 

24 ช ัว่โมง

- สถำนีต ำรวจ

- ประกนัภยั

- ผูจ้ ำหน่ำยฮอนดำ้

- รถพยำบำล

ขอ้มูลการขบัขี่

- พฤตกิรรมกำรขบัขี่

- บนัทกึกำรเดนิทำง

ขอ้ความและข่าวสาร
- ขอ้ควำมทัง้หมด

- ขำ่วสำร

- แจง้ตอ่อำยุ

- บรกิำร

คน้หาสถานที่

- แสดงพกิดัรถยนต ์

- คน้หำสถำนทีท่ีใ่ชป้ระจ ำ
- ผูจ้ ำหน่ำยฮอนดำ้

- ตูเ้อทเีอ็ม

- สถำนทีท่ีใ่ชป้ระจ ำ

- สถำนีบรกิำรน ำ้มนั

- รำ้นคำ้สะดวกซือ้

กลบัไปยงัหน้าหลกั 1
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4-5 เมนูลดั
4-5-1 โทรฉุกเฉิน

Honda CONNECT สำมำรถเชือ่มตอ่ขอ้มูลส ำหรบักำรโทรฉุกเฉิน ในกรณีทีผู่ใ้ชง้ำนตอ้งกำรตดิตอ่ศูนยบ์รกิำร

ขอ้มูลลกูคำ้ฮอนดำ้ ผูจ้ ำหน่ำย ประกนัภยั สถำนีต ำรวจ รถพยำบำล ทัง้นีผู้ใ้ชง้ำนสำมำรถแกไ้ขหมำยเลขโทรศพัท ์

ตำมทีต่อ้งกำร

โทรฉุกเฉิน

❶ ศูนยบ์รกิำรขอ้มูลลกูคำ้ฮอนดำ้: ใหบ้รกิำรตลอด 24 ช ัว่โมง
❷ บรกิำรชว่ยเหลอืฉุกเฉิน 24 ช ัว่โมง: ใหบ้รกิำรชว่ยเหลอืฉุกเฉินนอกสถำนทีต่ลอด 24 ช ัว่โมง
❸ สถำนีต ำรวจ: ศูนยร์บัแจง้เหตฉุุกเฉิน
❹ ประกนัภยั: ระบบจะก ำหนดเป็นบรษิทัประกนัภยัทีผู่ใ้ชง้ำนไดล้งทะบยีนไว ้
❺ ผูจ้ ำหน่ำยฮอนดำ้: ระบบจะก ำหนดเป็นผูจ้ ำหน่ำยฮอนดำ้ทีผู่ใ้ชง้ำนออกรถยนต ์
❻ รถพยำบำล: สถำบนักำรแพทยฉุ์กเฉินแห่งชำติ 1669

❶

❷

❸

❹

❺

❻

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่
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4-5 เมนูลดั
4-5-2 ขอ้มูลการขบัขี่

ขอ้มูลกำรขบัขี่

ขอ้มูลกำรขบัขีป่ระกอบดว้ยพฤตกิรรมกำรขบัขีแ่ละบนัทกึกำรเดนิทำง ส ำหรบัพฤตกิรรมกำรขบัขีผู่ใ้ชง้ำนสำมำรถ

เลอืกดขูอ้มูลในรปูแบบ รำยวนั รำยสปัดำห ์รำยเดอืน และรำยปี อกีทัง้ผูใ้ชง้ำนสำมำรถเลอืกบนัทกึกำรเดนิทำง

เป็นทรปิโปรด หรอืแชรท์รปิกำรเดนิทำงผ่ำนโซเชยีลมเีดยี เชน่ ไลน ์อนิสตำแกรม เฟซบุค และทวติเตอร ์เป็นตน้

• ผูใ้ชง้ำนสำมำรถเลอืกดู

รำยละเอยีดพฤตกิรรมกำร

ขบัขี ่โดยจะมขีอ้มูล

ชว่งเวลำเดนิทำง เวลำใน

กำรเดนิทำงและควำมเรว็ใน

กำรขบัขี ่เป็นตน้

• ผูใ้ชง้ำนสำมำรถดู

รำยละเอยีดกำรขบัขีใ่นแต่

ละทรปิและสำมำรถตัง้ช ือ่

ของทรปิพรอ้มทัง้เลอืกตัง้

คำ่เป็น “ทรปิโปรด” ไดด้ว้ย

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่
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4-5 เมนูลดั
4-5-2 ขอ้มูลการขบัขี่

รำยละเอยีดของขอ้มูลกำรขบัขี ่– พฤตกิรรมกำรขบัขี่

❶ กดเลอืก “V”เพือ่ดรูำยละเอยีด
พฤตกิรรมกำรขบัขี่

❷ ระบบจะแสดงรำยละเอยีดของ

พฤตกิรรมกำรขบัขีซ่ ึง่ประกอบดว้ย 

ชว่งเวลำในกำรเดนิทำง ระยะเวลำ

ในกำรเดนิทำงและควำมเรว็ในกำร

ขบัขี ่กำรแสดงผลจะเป็นไปตำม

รปูแบบทีผู่ใ้ชง้ำนเลอืกตำมขอ้ ❸

112

2

❸ เลอืกจดัเรยีงกำรแสดงทรปิ

ในรปูแบบวนั สปัดำห ์เดอืน

หรอืปีไดต้ำมตอ้งกำร

3

3

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่
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รำยละเอยีดของขอ้มูลกำรขบัขี ่– บนัทกึกำรเดนิทำง

4-5 เมนูลดั
4-5-2 ขอ้มูลการขบัขี่

❶กดเลอืกทรปิทีต่อ้งกำรดรูำยละเอยีด

1

❷ ใสช่ ือ่และรำยละเอยีดของทรปิทีเ่ลอืก

❸ สำมำรถกดเลอืกเป็นทรปิโปรด บนัทกึ หรอืลบทรปิออก
❹ กดเลอืกแชรท์รปิลงในโซเชยีลมเีดยี เชน่ ไลน์

อนิสตำแกรม เฟซบุค และทวติเตอร ์เป็นตน้

2 3

4

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่
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รำยละเอยีดของขอ้มูลกำรขบัขี ่– บนัทกึกำรเดนิทำง (กำรแชรท์รปิผ่ำนโซเชยีลมเีดยี)

4-5 เมนูลดั
4-5-2 ขอ้มูลการขบัขี่

❺ กดเลอืกรปูแบบกำรโพสตร์ปู

❻ เลอืกรปูจำกอลับัม้สว่นตวัหรอืถำ่ยภำพใหม่ตำมทีผู่ใ้ชง้ำนตอ้งกำร
❼ กดเลอืก “ยกเลกิ” เพือ่ยกเลกิกำรโพสตแ์ชรข์อ้มูล
หรอืกดเลอืก “ตอ่ไป” เพือ่โพสตแ์ชร ์(หลงัจำกขัน้ตอนนีผู้ใ้ชง้ำนสำมำรถเลอืกประเภท
ของโซเชยีลมเีดยีทีต่อ้งกำรโพสต)์

7

5

6

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่
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4-5 เมนูลดั
4-5-3 กลบัไปยงัหน้าหลกั1

เพือ่ควำมสะดวกของผูใ้ชง้ำนในกำรกลบัไปยงัหนำ้หลกัของแอปพลเิคช ัน่ ผูใ้ชง้ำนสำมำรถเลอืกกดรปูรถยนตท์ี่

แสดงบนเมนูลดัดำ้นลำ่ง

กลบัไปยงัหนำ้หลกั1

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่
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4-5 เมนูลดั
4-5-4 คน้หาสถานที่

คน้หำสถำนที่

<คน้หาสถานที>่
❶ แสดงพกิดัรถยนต:์ เพือ่ลงิกไ์ปยงัฟังกช์ ัน่ “แสดงพกิดัรถยนต”์ (อำ้งองิ 4-3 แสดงพกิดัรถยนต)์
❷ ผูจ้ าหน่ายฮอนดา้: คน้หำผูจ้ ำหน่ำยทีอ่ยูใ่กลท้ีส่ดุจำกแผนทีใ่นแอปพลเิคช ัน่ (HERE map)
❸ ตูเ้อทเีอ็ม: คน้หำตูเ้อทเีอ็มทีอ่ยูใ่กลบ้รเิวณต ำแหน่งอปุกรณโ์ทรศพัท ์

❹ สถานทีท่ีใ่ชป้ระจ า: ตัง้คำ่สถำนทีท่ีใ่ชป้ระจ ำจำกแผนทีใ่นแอปพลเิคช ัน่ (HERE map)
❺ สถานีบรกิารน ้ามนั: คน้หำสถำนีบรกิำรน ำ้มนัทีอ่ยูใ่กลบ้รเิวณต ำแหน่งอปุกรณโ์ทรศพัท ์

❻ รา้นคา้สะดวกซือ้: คน้หำรำ้นคำ้สะดวกซือ้ทีอ่ยูใ่กลบ้รเิวณต ำแหน่งอปุกรณโ์ทรศพัท ์

❶

❷

❸

❹

❺

❻

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่

ผูใ้ชง้ำนสำมำรถเขำ้ถงึฟังกช์ ัน่ “คน้หำสถำนที”่ จำกเมนูลดัดำ้นลำ่ง เพือ่ควำมสะดวกในกำรใชง้ำน แนะน ำให ้

ผูใ้ชง้ำนตัง้คำ่อปุกรณท์ีโ่ทรศพัท ์เพือ่อนุญำตใหแ้อปพลเิคช ัน่ Honda CONNECT เขำ้ถงึบรกิำรหำต ำแหน่ง
ทีต่ ัง้
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4-5 เมนูลดั
4-5-5 ขอ้ความและข่าวสาร

ขอ้ควำม

Honda CONNECT มบีรกิำรแจง้ขอ้มูลขำ่วสำรเพือ่ไม่ใหผู้ใ้ชง้ำนพลำดกำรตดิตอ่และขอ้มูลทีส่ ำคญั เชน่ 
ขำ่วสำรจำกฮอนดำ้หรอืผูจ้ ำหน่ำย รำยกำรสง่เสรมิกำรขำย กจิกรรมตำ่งๆ รวมถงึกำรแจง้เตอืนกำรตอ่ประกนัภยั

หรอืกำรน ำรถยนตเ์ขำ้รบับรกิำร

<ขอ้ความ>
ข่าวสาร: เชน่ กจิกรรมจำกฮอนดำ้หรอืโปรโมช ัน่ตำ่งๆ เป็นตน้
แจง้ตอ่อายุ: เชน่ แจง้เตอืนตอ่อำยปุระกนัภยั กำรจำ่ยภำษีรถยนตป์ระจ ำปี เป็นตน้

บรกิาร: เชน่ แจง้กำรเขำ้รบับรกิำรตำมก ำหนด เป็นตน้

กำรลบขอ้ควำมผูใ้ชง้ำนสำมำรถท ำได ้2 วธิ ีดงันี้

1. เลือ่นทีข่อ้ควำมไปทำงซำ้ยแลว้กดที ่“ลบ” เพือ่ท ำกำรลบขอ้ควำม
2. กดทีปุ่่ ม “แกไ้ข” แลว้เลอืกขอ้ควำมทีต่อ้งกำรลบออก

4. ฟังกช์ ัน่การใชง้านแอปพลเิคช ัน่



<5> การใชง้านแอปพลเิคช ัน่กรณีที่

ไม่ไดต้ดิต ัง้กล่องอปุกรณ ์TCU

5-1 ฟังกช์ ัน่การใชง้าน

96
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5-1 ฟังกช์ ัน่การใชง้าน

5. การใชง้านแอปพลเิคช ัน่กรณีทีไ่ม่ไดต้ดิต ัง้กลอ่งอปุกรณ ์TCU

ส ำหรบัผูใ้ชง้ำนทีไ่ม่ไดต้ดิตัง้กลอ่งอปุกรณ ์TCU ทีร่ถยนตส์ำมำรถดำวนโ์หลดและลงทะเบยีนเพือ่เขำ้ใชง้ำน

แอปพลเิคช ัน่ ซ ึง่จะสำมำรถใชฟั้งกช์ ัน่กำรท ำงำนไดเ้พยีงลำงฟังกช์ ัน่ดงันี้

❶ โทรฉุกเฉิน

❷ คน้หำสถำนที่

❸ ขอ้ควำมและขำ่วสำร

หน้าหลกั

ส าหรบัผูใ้ชง้านทีไ่ม่ไดต้ดิต ัง้ TCU
หลงัจำกลงทะเบยีนเขำ้ใชง้ำนเรยีบรอ้ย ระบบ

จะแสดงขอ้ควำมแจง้ดงันี้
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5-1 ฟังกช์ ัน่การใชง้าน

5-1-1 โทรฉุกเฉิน

ผูใ้ชง้ำนทีไ่ม่ไดต้ดิตัง้กลอ่งอปุกรณ ์TCU สำมำรถใชฟั้งกช์ ัน่ “โทรฉุกเฉิน” ไดท้ ัง้หมด6 บรกิำร ทัง้นีผู้ใ้ชง้ำน

สำมำรถแกไ้ขหมำยเลขโทรศพัทต์ำมทีต่อ้งกำร

❶ ศูนยบ์รกิำรขอ้มูลลกูคำ้ฮอนดำ้: ใหบ้รกิำรตลอด 24 ช ัว่โมง
❷ บรกิำรชว่ยเหลอืฉุกเฉิน 24 ช ัว่โมง: ใหบ้รกิำรชว่ยเหลอืฉุกเฉินนอกสถำนทีต่ลอด 24 ช ัว่โมง
❸ สถำนีต ำรวจ: ศูนยร์บัแจง้เหตฉุุกเฉิน
❹ ประกนัภยั: เมนูนีไ้ม่สำมำรถใชง้ำนไดจ้นกวำ่จะท ำกำรตดิตัง้กลอ่งอปุกรณ ์TCU
❺ ผูจ้ ำหน่ำยฮอนดำ้: ระบบจะก ำหนดเป็นผูจ้ ำหน่ำยฮอนดำ้ทีผู่ใ้ชง้ำนออกรถยนต ์
❻ รถพยำบำล: สถำบนักำรแพทยฉุ์กเฉินแห่งชำติ 1669

5. การใชง้านแอปพลเิคช ัน่กรณีทีไ่ม่ไดต้ดิต ัง้กลอ่งอปุกรณ ์TCU
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5-1 ฟังกช์ ัน่การใชง้าน

5-1-2 คน้หาสถานที่

ผูใ้ชง้ำนทีไ่ม่ไดต้ดิตัง้กลอ่งอปุกรณ ์TCU สำมำรถใชฟั้งกช์ ัน่ “คน้หำสถำนที”่ ไดท้ ัง้หมด5 บรกิำร ทัง้นีผู้ใ้ชง้ำน

สำมำรถแกไ้ขหมำยเลขโทรศพัทต์ำมทีต่อ้งกำร

❶ สถานทีท่ีใ่ชป้ระจ า: ตัง้คำ่สถำนทีท่ีใ่ชป้ระจ ำ
❷ ผูจ้ าหน่ายฮอนดา้: คน้หำผูจ้ ำหน่ำยทีอ่ยูใ่กลท้ีส่ดุ
❸ สถานีบรกิารน ้ามนั: คน้หำสถำนีบรกิำรน ำ้มนัทีอ่ยูใ่กลบ้รเิวณต ำแหน่งอปุกรณโ์ทรศพัท ์

❹ ตูเ้อทเีอ็ม: คน้หำตูเ้อทเีอ็มทีอ่ยูใ่กลบ้รเิวณต ำแหน่งอปุกรณโ์ทรศพัท ์

❺ รา้นคา้สะดวกซือ้: คน้หำรำ้นคำ้สะดวกซือ้ทีอ่ยูใ่กลบ้รเิวณต ำแหน่งอปุกรณโ์ทรศพัท ์

5. การใชง้านแอปพลเิคช ัน่กรณีทีไ่ม่ไดต้ดิต ัง้กลอ่งอปุกรณ ์TCU
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5-1 ฟังกช์ ัน่การใชง้าน

5-1-3 ขอ้ความ

ผูใ้ชง้ำนทีไ่ม่ไดต้ดิตัง้กลอ่งอปุกรณ ์TCU สำมำรถไดร้บัขอ้มูลขำ่วสำรจำกฮอนดำ้ผ่ำนแอปพลเิคช ัน่ไดด้งันี้

❶ ขำ่วสำร เชน่ กจิกรรมจำกฮอนดำ้หรอืโปรโมช ัน่ตำ่งๆ เป็นตน้

กำรลบขอ้ควำมผูใ้ชง้ำนสำมำรถท ำได ้2 วธิ ีดงันี้

1. เลือ่นทีข่อ้ควำมไปทำงซำ้ยแลว้กดที ่“ลบ” เพือ่ท ำกำรลบขอ้ควำม
2. กดทีปุ่่ ม “แกไ้ข” แลว้เลอืกขอ้ควำมทีต่อ้งกำรลบออก

5. การใชง้านแอปพลเิคช ัน่กรณีทีไ่ม่ไดต้ดิต ัง้กลอ่งอปุกรณ ์TCU



<5> การใชง้านแอปพลเิคช ัน่กรณีที่

ไม่ไดต้ดิต ัง้กล่องอปุกรณ ์TCU

5-2 การต ัง้คา่
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5-2 การต ัง้คา่
5-2-1 เมนูต ัง้ค่า 

5. ผูใ้ชง้านทีไ่ม่ไดต้ดิต ัง้ TCU

ส ำหรบัผูใ้ชง้ำนทีไ่ม่ไดต้ดิตัง้กลอ่งอปุกรณ ์TCU สำมำรถใชง้ำนเมนูตัง้คำ่ได ้เพือ่กำรตัง้คำ่กำรใชง้ำน
แอปพลเิคช ัน่ไดเ้ชน่กนั

เมนูต ัง้คา่

ขอ้มูลผูใ้ชง้าน

• ขอ้มูลสว่นตวั

• เบอรต์ดิตอ่ฉุกเฉิน

การต ัง้คา่

วอลเปเปอร ์

ตดิตอ่ฮอนดา้

• ตดิตอ่เรำ

การต ัง้คา่ท ัว่ไป
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