
  เลขตวัถงัรถยนต:์ 
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้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



  Vehicle VIN Sticker: 

VIN location

(Sample Image) 
VIN  on Model Plate

GENUINE PARTS
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NissanConnect Lite | Quick Start Guide

Introduction
Thank you for choosing “NissanConnect Lite”. 
This guide helps you get started with your “NissanConnect Lite” mobile application. 
This guide also helps you follow the series of steps you need to complete in order to set up
your Connected Service mobile application.
Please keep this Quick Start Guide stored safely for future reference
The application requires the following:
- iOS version 12.x and above
- Android version 8.0 and above

Step 1: Download the NissanConnect Lite application 
on your Smartphone
Go to the App Store® or Google Play™ on your 
smartphone to download the NissanConnect 
Lite mobile application. 
You can also download NissanConnect Lite 
application using the below QR code OR URL 
provided.

QR Code to download your NissanConnect Lite application:

Nissan Motor Co.,Ltd.

Support
Need help with the mobile application or any other queries, please contact NISSAN customer 
support using the Contact Number for Thailand:  02-401-9600
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Step 4: Start your vehicle (stay parked) and activation

1)Application display when the 
device activation is pending

2)SMS noti�cation when the 
device is  “activated”

3) SMS noti�cation details 4)Application display when 
the device is “activated” and
ready to use.
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Step 2: Create your account

5) Read and Agree to Terms 
     of Use

6) The account is created 
successfully and veri�cation 
e-mail sent to your registered 
email address 

7) Check the veri�cation mail 
on your mailbox and click on 
“Verify email address”.  

1) Enter your name, e-mail 
address and set a password

2) Enter your mobile number
 in the format 0XX-XXX-XXXX 

3) Enter the Secret One Time 
Password (6 digit) received as 
SMS on your mobile  number

4) Choose your preferred city and
dealer from the dropdown list

8) Launch the application , click
“Sign in “ and enter your username 
and password

Step 3: Register your device and Vehicle

After you sign in to your mobile application, tap “Add new”. You will need to scan your 
QR code and VIN Barcode at this stage:

Scan�the�VIN�Barcode
Once the QR Code has been scanned, scan the VIN barcode provided. You can refer the VIN
barcode on the vehicle or on the last page of this document. 

Before continuing, make sure your vehicle is parked safely with the engine O� in an area with 
good network coverage. Start the vehicle to activate your NissanConnect Lite service device. 
This may take up to 5 minutes to complete. Once the device is activated, you will receive an SMS 
noti�cation on your registered mobile phone number.

Note: As this is a new NISSAN connected service, you need to create an account even if you 
have an existing account for other Nissan services.

Launch NissanConnect Lite application, click the“Sign Up” link and follow the steps below:

2) Scan the QR Code 3) Scan the VIN Barcode 4) Registration of your device and 
vehicle is complete. The application 
will display “Ready to Drive”

1) Click on “Add New”

For more details, please contact Nissan customer support
The VIN Barcode shown in location below and the QR code attached to Glove Box of your vehicle are 
used in step3 of this guide.  It can also be found pasted on the last page of this document. 
Please con�rm these with your dealer before starting installation of your “NissanConnect Lite” mobile 
application. 

URL to download NissanConnect Lite application:
iOS user: 
http://itunes.apple.com/app/id1492780233
Android user: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.nissan.nissanconnect.lite

Scan the QR code
Scan the QR code provided. You can �nd this on the sticker on glove box of your vehicle or on 
the last page of this document. For QR code scanner to work, please allow the mobile 
application to access the camera. If you are facing problems with the QR code scanner, you can 
also enter the IMEI number manually – IMEI number is available below the QR code sticker as a 
15-digit numeric value

 

Advice : 
-Your mail system may recognize the e-mail as spam mail, hence please check your spam folder also.
-If domain setting is applicable on your system, please allow the system to receive mail from the domain
 nissanconnect-support.com.

Check the Thai version for the IMEI QR code and VIN Barcode stickers

Note : Vehicle diagram is for reference purposes only. VIN sticker location may 
change from model to model. Please contact your local Nissan dealer for 
clari�cation of VIN sticker location of your Nissan model.  


	页 3
	页 4

