
คู่มือการใชง้านแอปพลิเคชนั

หรือใหม่กวา่



ยนิดต้ีอนรับ

ขอบคุณท่ีเลือกใชร้ถยนตนิ์สสนั
คู่มือผูใ้ชน้ี้จะช่วยแนะน าวิธีการใชง้านของแอปพลิเคชนั 
เพ่ือเช่ือมต่อกบัรถยนตนิ์สสนัของท่าน



ข้อควรรู้ก่อนการใช้งาน

การท างานของแอปพลิเคชนั ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั รวมถึงปัจจยัท่ีอยูภ่ายนอกความควบคุมของนิสสนั
ในกรณีท่ีเกิดความผดิปกติในการใชง้านแอปพลิเคชนั โปรดรอสกัครู่แลว้ลองใชง้านใหม่ในบริเวณท่ีมีสญัญาณเครือข่ายโทรศพัท์
และ ชดัเจนทั้งบนโทรศพัทมื์อถือและรถยนตข์องท่าน

ในกรณีท่ีระบบเกิดความผดิปกตินานมากกวา่ ชัว่โมง โปรดปิดแลว้เปิดโทรศพัทใ์หม่ แลว้ลองใชง้านอีกคร้ัง 
หรือโทรติดต่อศูนยบ์ริการลูกคา้นิสสนั



คุณสมบัตขิองแอปพลเิคชัน

เขา้สู่ระบบ

หนา้หลกั

ประวติัการขบัข่ี

คน้หารถยนตข์องฉนั

สถานะรถยนต์

คะแนนการขบัข่ี

การช่วยเหลือฉุกเฉิน

การแจง้เตือน

การตั้งค่ารายละเอียดรถยนต์

ระยะเวลาการใหบ้ริการ

การตั้งค่าการรับรองการใชง้าน

การตั้งค่าการแจง้เตือน

การตั้งค่าขอบเขตพ้ืนท่ี

การตั้งค่าก าหนดเวลาไม่ใชร้ถ

การตั้งค่าประวติัการขบัข่ี

นดัหมายเขา้รับบริการ

การช่วยเหลือและสนบัสนุน

บญัชีผูใ้ช้

การแกไ้ขเบอร์โทรศพัทมื์อถือ



เข้าสู่ระบบ

น่ีคือหนา้ลอ็กอินเพ่ือเขา้สู่แอปพลิเคชนั 
กรุณาใชบ้ญัชี

อีเมลท่ี์ท่านไดล้งทะเบียนไวเ้พ่ือท าการ
ลอ็กอิน

คลิก เขา้สู่ระบบ” เพื่อเขา้สู่
ระบบ

ใส่อีเมลแ์ละรหสัผา่นท่ีได้
ลงทะเบียนไว้ เพื่อเขา้สู่ระบบ

โปรดตรวจสอบคู่มือเร่ิมตน้การใชง้านฉบบัยอ่
ส าหรับวธีิการลงทะเบียน กรุณาติดต่อศูนยบ์ริการ
ลูกคา้นิสสัน ถา้ไม่สามารถลอ็กอินได้



หน้าหลกั

น่ีคือหนา้หลกัของแอปพลิเคชนัหลงัจาก
ท่ีลอ็กอินเขา้สู่ระบบแลว้ สามารถเขา้ถึง
ฟีเจอร์ ทั้งหมดจากหนา้จอน้ี

สถานะรถยนต์
จอดอยู ่ขบัข่ี หรือ ออฟไลน์

คน้หาต าแหน่งรถยนต ์ณ ปัจจุบนั

รูปภาพรถยนต์

ระยะทางสามารถขบัได้
รองรับเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น

ตรวจสอบประวติัการขบัข่ี

ตรวจสอบสถานะของรถยนต์

ตรวจสอบคะแนนการขบัข่ี

เพิ่มรถยนต์

ตรวจสอบการแจง้เตือนเมนูเพิ่มเติม

ช่ือเล่นของรถยนต์

การช่วยเหลือฉุกเฉินหมายเหตุ รูปภาพของรุ่นรถยนตข์องท่านจะ
ปรากฏบนหนา้จอน้ี



ประวตัิการขับขี่

สรุปขอ้มูลการเดินทาง
ของรถยนตนิ์สสนัของท่าน

คลิกเลือกทริปท่ีตอ้งการเพื่อดู
รายละเอียดการขบัข่ี

สามารถดูพฤติกรรมการขบัข่ี
หรือการแจง้เตือนต่างๆได้

คลิก “ประวติัการขบัข่ี”
หมายเหตุ ในกรณีท่ีขบัข่ีในพื้นท่ีท่ีมีสัญญาณ 

ต ่า ขอ้มูลอาจไม่ถูกตอ้ง



ค้นหารถยนต์ของฉัน

ท่านสามารถแชร์ต าแหน่งรถยนตข์องท่าน
หรือคน้หารถยนตข์องฉนัได้

คลิกเพื่อส่งต าแหน่งรถยนตข์อง
ท่านไปยงัแอปพลิเคชนัอ่ืน

คลิกเพื่อน าทางไปยงัต าแหน่ง
ของรถยนตข์องท่าน

ตวัอยา่งการน าทางผา่น คลิก “คน้หารถยนตข์องฉนั”

หมายเหตุ ท่านตอ้งเปิดการใชง้าน 
ในโทรศพัทข์องท่านเพื่อใชง้านระบบน าทาง



การตรวจสอบสถานะรถยนต์

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะของ
รถยนตผ์า่นแอปพลิเคชนั

ตวัอยา่งในกรณีท่ีรถยนตข์องท่าน
ไม่มีการแจง้เตือน

ตวัอยา่งในกรณีท่ีรถยนตข์องคุณ
มีการแจง้เตือน คลิกเพื่อดู
ค  าแนะน าเพิ่มเติม

คลิก “สถานะรถยนต”์



คะแนนการขับขี่

ตรวจสอบพฤติกรรมในการขบัข่ีของท่าน

ตวัอยา่งคะแนนการขบัข่ีของท่านคลิก “คะแนนการขบัข่ี”
หมายเหตุ คะแนนจะเร่ิมข้ึนมาในสัปดาห์ท่ี
สองหลงัจากเปิดใชง้าน



การช่วยเหลือฉุกเฉิน

รับความช่วยเหลือฉุกเฉินบนทอ้งถนน
อยา่งรวดเร็วเม่ือรถยนตข์องท่านเสียหรือ
เกิดอุบติัเหตุ

ท่านสามารถเลือกบริการเพื่อรับ
การช่วยเหลือกรณีมีเหตุฉุกเฉิน

เม่ือคลิกท่ีช่วยเหลือรถเสียฉุกเฉิน 
ระบบจะท าการส่งต าแหน่งรถยนต์
ของท่านไปท่ีคอลเซ็นเตอร์

คลิก “การช่วยเหลือฉุกเฉิน”
หมายเหตู การติดต่อผา่นช่องทางน้ี ช่วยใหค้อลเซ็นเตอร์
รู้ต าแหน่งรถยนต ์และช่วยเหลือท่านไดเ้ร็วข้ึน



การแจ้งเตือน

ท่านจะไดรั้บการแจง้เตือนบนโทรศพัท์
ของท่าน นอกจากน้ียงัสามารถเขา้ถึงการ
แจง้เตือนเก่าได้

ตวัอยา่งการแจง้ขอ้มูลจากนิสสัน ตวัอยา่งการแจง้ขอ้มูลจากรถยนต์
ของท่าน

ตวัอยา่งการแจง้เตือนบนหนา้จอ
หลกัโทรศพัทข์องท่าน

คลิก “รูปกระด่ิง” เพื่อดูขอ้มูลการแจง้เตือน
หมายเหตุ ถา้ลบขอ้ความการแจง้เตือนใด
ออกไป จะไม่สามารถเรียกดูไดอี้ก



การตั้งค่ารายละเอยีดรถยนต์

ท่านสามารถดูหรือเปล่ียนแปลง
รายละเอียดรถยนตข์องท่าน

กดเพื่อดู ใส่ หรือเปล่ียนแปลง
รายละเอียดรถยนตข์องท่าน

ท่านสามารถดูเวอร์ชัน่เฟิร์มแวร์
ของอุปกรณ์ได้

หมายเหตุ ณ ปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงการ
สมคัรบริการของท่านสามารถท าไดโ้ดย
ติดต่อ ศูนยบ์ริการลูกคา้นิสสันเท่านั้น

คลิกท่ีช่ือรถยนตท่ี์ท่านตั้งค่าไว้
ในตอนลงทะเบียน



ระยะเวลาการให้บริการ

ท่านสามารถดูหรือเปล่ียนแปลง
รายละเอียดรถยนตข์องท่าน

กดไปท่ีการสมคัรรับขอ้มูล ท่านสามารถตรวจสอบวนัเร่ิมตน้
และวนัส้ินสุดการใชง้านได้

หมายเหตุ ณ ปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงการ
สมคัรบริการของท่านสามารถท าไดโ้ดย
ติดต่อ ศูนยบ์ริการลูกคา้นิสสันเท่านั้น

คลิกท่ีช่ือรถยนตท่ี์ท่านตั้งค่าไว้
ในตอนลงทะเบียน



การตั้งค่าการรับรองการใช้งาน

การรับรองการใชง้านเป็นการยนืยนัวา่ท่านยงัเป็นเจา้ของรถยนต์
คนัน้ี โดยจะตอ้งท าการยนืยนัทุก วนั ตามขั้นตอนน้ี

กดไปท่ีการรับรองการใชง้าน กรุณาท าตามค าแนะน าดา้นบน 
เพื่อรับรองการใชง้านของรถยนต์

หมายเหตุ หากหมดอาย ุคุณจะไม่สามารถดู
รายละเอียดของรถคุณไดจ้นกวา่จะต่ออาย ุคุณจะ
ไดรั้บการแจง้เตือนเม่ือครบก าหนดต่ออายุ

คลิกท่ีช่ือรถยนตท่์านตั้งค่าไวใ้น
ตอนลงทะเบียน



การตั้งค่าการแจ้งเตือน

ท่านสามารถตั้งค่าท่ีจะรับการแจง้เตือน
ตามท่ีท่านตอ้งการได้

คลิกเพื่อเปิดหรือปิดการแจง้เตือน ท่านสามารถแกไ้ขความเร็วท่ี
จ  ากดัได้

หมายเหตุ ความเร็วของรถยนตจ์ะ
ถูกวดัดว้ย ซ่ึงอาจจะแตกต่าง
จากบนหนา้มิเตอร์

คลิก “การตั้งค่าการแจง้เตือน”



การตั้งค่าขอบเขตพืน้ที่

ท่านสามารถตั้งค่าขอบเขตพ้ืนท่ี และ
ไดรั้บการแจง้เตือนเม่ือรถยนตอ์อกนอก
พ้ืนท่ีท่ีก าหนดไว้

คลิกเพื่อเพิ่มใหม่ ใส่ค่าท่ีตอ้งการ และคลิกบนัทึก
เม่ือเสร็จส้ิน

หมาเหตุ ท่านสามารถตั้งใหมี้การแจง้
เตือนไดท้ั้งเม่ือรถยนตข์องท่านเขา้สู่หรือ
ออกนอกพื้นท่ี

คลิก การตั้งค่าขอบเขตพื้นท่ี



การตั้งค่าก าหนดเวลาไม่ใช้รถ

ท่านสามารถตั้งค่าก าหนดเวลาไม่ใชร้ถ 
และไดรั้บการแจง้เตือนเม่ือมีใชร้ถนอก
เวลาท่ีก าหนดไว้

คลิกเพื่อเพิ่มใหม่ ใส่ค่าท่ีตอ้งการ และคลิกบนัทึก
เม่ือเสร็จส้ิน

คลิก “การตั้งค่าก าหนดเวลาไม่ใชร้ถ”หมายเหตู ก าหนด ช่วงเวลาเพื่อให้
ครอบคลุมช่วงเวลาขา้มคืน



การตั้งค่าประวัติการขับขี่

ท่านสามารถตั้งค่าการค านวณทริปใน
ประวติัการขบัข่ีได้

คลิกเพื่อตั้งค่าท่ีตอ้งการคลิก “การตั้งค่าประวติัการขบัข่ี”



ค าแนะน าการบริการ

ท่านสามารถไปยงัเวบ็ไซตก์ารใหบ้ริการ
ของนิสสนัได้

คลิก “นดัหมายเขา้รับบริการ”



การช่วยเหลือและสนับสนุน

ท่านสามารถติดต่อ ศูนยบ์ริการลูกคา้นิสสนั
เพ่ือสอบถามหรือขอรับการช่วยเหลือผา่น
ทางช่องทางน้ี

คลิกเพื่อติดต่อ 
ศูนยบ์ริการลูกคา้นิสสัน

คลิกเพื่อติดต่อศูนยบ์ริการท่ีท่าน
เลือกไวใ้นขั้นตอนการลงทะเบียน

คลิก “การช่วยเหลือและ
สนบัสนุน”



การช่วยเหลือและสนับสนุน

ท่านสามารถตรวจสอบขอ้มูลและค าถามท่ี
พบบ่อยของแอปพลิเคชนัได้

คลิกเพื่อเขา้สู่
เวบ็ไซต์

ท่านจะพบกบัขอ้มูลและค าถามท่ี
พบบ่อยในเวบ็ไซตไ์ด้

คลิก “การช่วยเหลือและ
สนบัสนุน”



บัญชีผู้ใช้

ท่านสามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบญัชีของท่านได้

แกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือ รหสัผา่น
หมายเลขโทรศพัท ์หรือออกจาก
ระบบ

คลิก “บญัชี”หมายเหตุ ของท่าน 
ไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้



การแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

ท่านสามารถแกไ้ขหมายเลขโทรศพัทมื์อถือ
ของท่านได ้จากเมนูน้ี

คลิก “บญัชี” เลือกไปท่ีหมายเลข
โทรศพัทมื์อถือของท่าน

ท่านสามารถกรอกหมายเลข
โทรศพัทท่ี์ท่านตอ้งการเปล่ียน

ท่านจะไดรั้บ ท่ีหมายเลข
โทรศพัทท่ี์ตอ้งการเปล่ียน จากนั้น
กรอก เป็นอนัเสร็จส้ิน


