
  เลขตวัถงัรถยนต:์ 

Nissan Motor Co.,Ltd.

้NissanConnect Lite คู่มือเริ�มตน้การใชงานฉบับย่อ

บทนํา

ัขัน� ตอนท ี� 1: ดาวน์โหลดแอปพลิเคชน NissanConnect Lite 
บนสมาร์ทโฟนของคุณ

ไปท ี� App Store® หรือ Google Play™ 
ัในสมาร์ทโฟนของคุณเพื�อดาวน์โหลดแอปพลิเคชน 

ํNissanConnect Lite สาหรับสมาร์ทโฟน
ันอกจากนี�คุณยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชน

ํ ้สาหรับสมาร์ทโฟนโดยใชคิวอาร์โคด้หรือ URL ที�ใหไ้วด้า้นล่าง

ํ ัค ิวอาร์โคด้สาหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชน NissanConnect Lite: 
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้ขัน� ตอนท ี� 4: สตาร์ทรถยนต์ของคุณและเปิดใชงาน (ขณะจอด)

1) “รอการเปิดใชง้าน” สําหรับรถยนต์ 2)ขอ้ความSMS แจง้เตือนเมื�อ 
"เปิดใชง้านอุปกรณ์แลว้" 

3) ขอ้ความSMS แจง้ว่า
 "ขอแสดงความยินดี"

4)รถยนต์ถูก “เปิดใชง้านแลว้” 
 แ ละพรอ้มขับขี�
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ีขัน� ตอนท ี� 2: สรา้งบัญชของคุณ

5) อ่านและยอมรับเงื�อนไขการใชง้าน 6) สรา้งบัญชีของคุณแลว้ 
จากนั�นไปยังอีเมลของคุณ 
เพื�อตรวจสอบความถูกตอ้ง

7) กรณุาตรวจสอบอเีมลย์นืยนัการใชง้าน
ในกลอ่งขอ้ความของคณุ 
แลว้เลอืก”ยนืยนัการใชง้านอเีมล”์
จากนัน� คณุจะเห็นขอ้ความแจง้วา่ 
อเีมลเ์ปิดการใชง้านแลว้

1) ป้อนชื�อ-สกุล ที�อยู่อีเมล 
และกําหนดรหัสผ่านของคุณ

3) ป้อนรหัส OTP (6 หลัก) 
ที�ส่งใหท้าง SMS
ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ

4) เลอืกตวัแทนจําหน่าย
ทคี� ณุตอ้งการตามจังหวดั 
หรอืเลอืกจากรายชอื� ตวัแทนจําหน่าย

8) กลับไปที�หนา้แรก 
แลว้คลิกที�ปุ่ม “เขา้สู่ระบบ”

ขัน� ตอนท ี� 3: ลงทะเบียนอุปกรณ์และรถยนต์ของคุณ

่ ัหลังจากที�คุณเขา้สูระบบของแอปพลิเคชนมือถือ ใหค้ลิกท ี� “เพิ�มใหม่” 
คุณจะตอ้งสแกนคิวอาร์โคด้และเลขตัวถังรถยนต์ในขัน� ตอนนี�:

ก่อนดําเนินการต่อในขัน� ตอนต่อไป 
ัตอ้งแน่ใจว่ารถยนต์ของคุณไดจ้อดอย่างปลอดภัยโดยดับเครื�องยนต์ในพื�นที�ที�มีสญญาณเครือข่ายครอบคลุม

้ ํ ึ� ้จากนั�นสตาร์ทรถยนต์เพื�อเปิดใชงานอุปกรณ์สาหรับบริการ NissanConnect Lite ซงอาจใชเวลาไม่เกนิ 5 นาท ี
้เมื�อเปิดใชงานอุปกรณ์แลว้ คุณจะไดรั้บการแจง้เตือนขอ้ความSMS บนสมาร์ทโฟนของคุณ 

ึ�ซงจะปรากฏขอ้ความ "ขอแสดงความยินดี"

้ ีหมายเหตุ: กรณีผูใ้ชงาน NISSAN connected service รายใหม ่คุณจะตอ้งสรา้งบัญชใหม ่
ี ํ ัถ ึงแมว้่าคุณจะมีบัญชสาหรับบริการอื�นๆของนิสสนอยู่แลว้

ั ้เปิดแอปพลิเคชนNissanConnect Lite คลิกที�ล ิงก“์สมัครใชงาน”และทําตามขัน� ตอนต่อไปนี�:

2) สแกนคิวอาร์โคด้ 3) สแกนเลขตัวถังรถยนต์ 4) การลงทะเบียนอุปกรณ์และรถยนต์
ของคุณเสร็จเรียบรอ้ยแลว้ 
ขณะนี�รถยนต์พรอ้มสําหรับการขับขี�แลว้

1) คลิกท ี� "เพิ�มใหม่"

ตําแหน่งแสดงเลขตัวถังรถยนต์

ํ ั ํURL สาหรับดาวน์โหลดแอปพลิเคชนสาหรับสมาร์ทโฟน:
้ผูใ้ช iOS: 

http://itunes.apple.com/app/id1492780233
้ผูใ้ช Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.nissan.nissanconnect.lite

สแกนควิอารโ์คด้
ึ� ่สแกนคิวอาร์โคด้ที�ใหม้า ซงคุณสามารถดูไดจ้ากสติกเกอร์ในชองเก็บของดา้นหนา้ของรถยนต์หรือหนา้สุดทา้ยของคู่มือนี�
ั� ้ ้โปรดอนุญาตใหแ้อปพลิเคชนสามารถเขา้ใชงานกลอ้งถ่ายรูปบนสมาร์ทโฟนเพื�อใชงานสแกนคิวอาร์โคด้

หากพบปัญหาในการสแกนคิวอาร์โคด้ คุณสามารถป้อนหมายเลข ดว้ยตัวเองIMEI 
้ ึ�โดยใชหมายเลข ซงจะอยู่ดา้นล่างของสติกเกอร์คิวอาร์โคด้ เป็นตัวเลข หลักIMEI 15 

ฝ่ายสนับสนุน
่ ั ัหากตอ้งการความชวยเหลืออื�น ๆ เกี�ยวกับแอปพลิเคชนมือถือหรือมีขอ้สงสยประการใด 

ั ั ํโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกคา้ของนิสสนที�หมายเลขโทรศพท์ติดต่อสาหรับประเทศไทย:02-401-9600

ัอะไหล่แทน้ิสสน

ขอบคณุทเี� ลอืก “NissanConnect Lite” 
ํ ้ ัคมู่อืนเี� ป็นคําแนะนําสาหรับการเรมิ� ตน้ใชงานแอปพลเิคชน “NissanConnect Lite”  

ั ื� ํ ัคมู่อืจะแนะนําการปฏบิตัติามขนั� ตอนตา่ง ๆ ทจี� ําเป็นตอ้งดําเนนิการในการตงั� คา่แอปพลเิคชนทเี� ชอมตอ่สาหรับโทรศพทม์อืถอืของคณุ
้ ํโปรดเกบ็คมู่อืการเรมิ� ตน้ใชงานฉบบัยอ่นไี� วอ้ยา่งปลอดภยัสาหรับการอา้งองิในอนาคต

ัความตอ้งการขนั� ตํา� ของแอปพลเิคชน:
ั-i OS เวอรช์น 12.x ขนึ� ไป

ั-A ndroid เวอรช์น 8.0 ขนึ� ไป
ํ ั         สาหรับรายละเอยีดเพมิ� เตมิ กรณุาตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ของนสิสน

(ภาพตัวอย่าง)
เลขตัวถังรถยนต์บนป้ายรหัสของรถยนต์

สแกนเลขตวัถงัรถยนต์
เมื�อสแกนคิวอาร์โคด้เสร็จ ใหส้แกนเลขตัวถังรถยนต์ที�ใหม้า
คุณสามารถดูเลขตัวถังรถยนต์ไดท้ี�รถยนต์ตามคําแนะนําดา้นบนหรือหนา้สุดทา้ยของคู่มือน ี�
หากประสบปัญหาในการสแกนเลขตัวถังรถยนต์

2) กรุณากรอกเบอร์มือถือ
ในรูปแบบ 081-xxx-xxxx

คำแนะนำ

-ใ นกรณีที่คุณไม่ได้รับอีเมลในกล่องจดหมายขาเข้า กรุณาลองตรวจสอบในกล่องจดหมายขยะ

-ใ นกรณีที่มีการตั้งค่าของโดเมนที่สามารถรับอีเมลได้ กรุณาตั้งค่าการรับอีเมลจากโดเมน nissanconnect-support.com

่ ้เลขตัวถังรถยนต์ในกรอบดา้นล่างและคิวอาร์โคด้ที�อยู่ในชองเก็บของดา้นหนา้ จะถูกใชในขัน� ตอนท ี� 3 
และสามารถตรวจสอบเลขตัวถังรถยนต์และคิวอาร์โคด้ไดท้ี�หนา้สุดทา้ยของคู่มือน ี�

ั�กรุณาตรวจสอบขอ้มูลนี�กับตัวแทนจําหน่ายก่อนที�จะเริ�มทําการติดตัง� แอปพลิเคชน “NissanConnect Lite”
สําหรับสมาร์ทโฟน

This VIN Barcode & QR code is required for registering your device again.
้ ํกรุณาใชเลขตัวถังและคิวอาร์โคด้ดา้นล่างสาหรับการลงทะเบียนอุปกรณ์อีกครั �ง 

QRcode
Space

VIN bar code
Space

Staple
Area

หมายเหต ุ: โครงสรา้งของรถยนตใ์ชสํ้าหรับการอา้งองิเทา่นัน�  ตําแหน่งของสต�กิเกอรห์มายเลขตวัถงัอาจมกีารเปลยี� นแปลงไปตามรนุ่รถแตล่ะรนุ่ กรณุาตดิตอ่ผู ้
จําหน่ายนสิสนัเพอื� ขอขอ้มลูเพมิ� เตมิสําหรับตําแหน่งสต�กิเกอรห์มายเลยตวัถงัสําหรับรนุ่รถนสิสนัของทา่น


