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โปรแกรม ส ำหรับรถยนต์นิสสนัรุ่น ท่ีได้มีกำรติดตัง้ระบบน ำทำงของ 

สำมำรถอพัเดทข้อมลูแผนท่ี ได้จนถึงวนัท่ี กรกฎำคม พ.ศ.  โดยสำมำรถ

ด ำเนินกำร ด้วยตวัเองโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย หรือเลือกใช้บริกำรกำรอพัเดทท่ีศนูย์บริกำรนิสสนั ซึง่

จะมีกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรตำมท่ีศนูย์บริกำรก ำหนด* ทัง้นีก้ำรอพัเดทแผนท่ีของระบบน ำทำง

จ ำเป็นต้องน ำอปุกรณ์หน่วยควำมจ ำ เช่ือมต่อท่ีรถเพ่ือดงึข้อมลูเก่ียวกบัเวอร์ชัน่ ของแผน

ท่ีท่ีติดตัง้ในรถ ณ ขณะนัน้ จำกนัน้น ำอปุกรณ์หน่วยควำมจ ำ ไปดำวน์โหลดแผนท่ีจำก

คอมพวิเตอร์ และน ำข้อมลูกลบัไปตดิตัง้ท่ีรถอีกครัง้เพ่ือท ำกำรอพัเดตเวอร์ชัน่
 สำมำรถดำวน์โหลดโปรแกรมเพ่ือดำวน์โหลดแผนที่ได้ที่ 

 ทำ่นสำมำรถอำ่นรำยละเอียดเก่ียวกบักำรอพัเดทแผนที่เพ่ิมได้ที่เว็บไซต์  

 ยงัไมเ่ปิดให้บริกำรในภมิูภำคเอเชียโอเชียเนีย

 

 

* สอบถำมรำยละเอียดได้ที่ศนูย์บริกำรนิสสนัทัว่ประเทศ หรือ ลกูค้ำสมัพนัธ์นิสสนั เบอร์โทร 0 2401 9600 (กรุงเทพฯ /ปริมณฑล) 

หรือ 1800 900 500 (โทรฟรีส ำหรับตำ่งจงัหวดัเฉพำะโทรศพัท์พืน้ฐำน)  

คู่มือการอัพเดทข้อมูลแผนที่ระบบน าทางส าหรับเคร่ืองเสียง
พร้อมระบบน าทาง A-IVI 

การอัพเดทแผนที่ 

https://apps.nissan.navshop.com/th_th/pctoolwin.html
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  หรือ 

ท่ีมีช่องเสียบอปุกรณ์ 

 อปุกรณ์หน่วยควำมจ ำ ท่ีมีควำมจอุย่ำงน้อย  

ส่ือท่ีรองรับ ระบบไฟล์ท่ีรองรับ 

 สญัญำณอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสงูท่ีมีควำมเสถียร

1. ขัน้ตอนการบันทกึข้อมูลแผนที่ของรถลงใน  
ใช้เวลาประมาณ 2 นาที

เหยียบแป้นเบรกจนสดุและกดสวติช์สตำร์ทเคร่ืองยนต์เพ่ือสตำร์ทเคร่ืองยนต์หรือระบบไฮบริด ถ้ำมี

ติดตัง้ ของรถและตรวจสอบให้แน่ใจว่ำเคร่ืองยนต์หรือระบบไฮบริด ถ้ำมีติดตัง้ ท ำงำนอยู่ตลอด ท ำ

ตำมข้อควำมบนหน้ำจอจนกว่ำข้อควำม "ข้อมลูแผนท่ีถกูบนัทกึใน ปรำกฏขึน้

ขัน้ตอนท่ี 

เสียบอปุกรณ์หน่วยควำมจ ำ ท่ีมี

ขนำดอย่ำงน้อย ท่ีช่องเสียบอปุกรณ์ 

1. บันทกึข้อมูลแผนที่ของรถลงในอุปกรณ์หน่วยความจ า USB 
(ใช้เวลาประมาณ 2 นาท)ี 

 

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ 

ขัน้ตอนการอัพเดทแผนที่ 

Nissan 
X-
TRAIL 

หมำยเหต ุ: รูปภำพที่ปรำกฎทัง้หมดในคูมื่อฉบบันีเ้ป็นภำพเพ่ืออ้ำงอิงเทำ่นัน้ หน้ำจอที่ปรำกฏจริงในรถยนต์อำจแตกตำ่งกนัในแตล่ะรุ่น

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดข้ำงต้นโดยไมจ่ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ 

หมำยเหต ุ: รูปภำพที่ปรำกฎในคูมื่อฉบบันีเ้ป็นภำพเพื่ออ้ำงอิงเทำ่นัน้ หน้ำจอที่ปรำกฏจริงในรถยนต์อำจแตกตำ่งกนัในแตล่ะรุ่น

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดข้ำงต้นโดยไมจ่ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ  

*ควำมเร็วอินเทอร์เน็ตขึน้อยูก่บัผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต ระยะทำงจำกชมุสำย ปริมำณผู้ ใช้งำนอินเทอร์เน็ต ณ ขณะนัน้ และอ่ืน ๆ  
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ขัน้ตอนท่ี 

ในระบบน ำทำงให้สมัผสั "ข้อมลู "

ขัน้ตอนท่ี 

สมัผสั ข้อมลูระบบ

 

ขัน้ตอนท่ี 

สมัผสั "กำรอพัเดทแผนท่ี "

หมำยเหต ุ: รูปภำพที่ปรำกฎในคูมื่อฉบบันีเ้ป็นภำพเพื่ออ้ำงอิงเทำ่นัน้ หน้ำจอที่ปรำกฏจริงในรถยนต์อำจแตกตำ่งกนัในแตล่ะรุ่น

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดข้ำงต้นโดยไมจ่ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ  
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ขัน้ตอนท่ี 

สมัผสั "บนัทกึข้อมลูแผนท่ีใน 

ขัน้ตอนท่ี 6

สมัผสั "เร่ิมต้น

ขัน้ตอนท่ี  

เม่ือเห็นข้อควำม ข้อมลูแผนท่ีถกูบนัทกึใน  ให้เลือก 

ตกลง  แล้วจงึดงึ อปุกรณ์หน่วยควำมจ ำ ออก 

หมำยเหต ุ: รูปภำพที่ปรำกฎในคูมื่อฉบบันีเ้ป็นภำพเพื่ออ้ำงอิงเทำ่นัน้ หน้ำจอที่ปรำกฏจริงในรถยนต์อำจแตกตำ่งกนัในแตล่ะรุ่น

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดข้ำงต้นโดยไมจ่ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ  
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หมำยเหต:ุ ควำมเร็วในกำรดำวน์โหลดขึน้อยูก่บัผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและขนำดข้อมลูของแผนท่ี 

เร่ิมกำรดำวน์โหลด ลงในคอมพวิเตอร์ของท่ำน

ขัน้ตอนท่ี 

เว็บไซต์ส ำหรับกำรอพัเดทระบบน ำทำงส ำหรับนิสสนั 

ขัน้ตอนท่ี 

เม่ือดำวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เปิดไฟล์ 

คลิก   หน้ำข้อควำม 

จำกนัน้กด 

2. ดาวน์โหลดข้อมูลแผนที่จากเว็บไซต์ และบันทกึลงในอุปกรณ์หน่วยความจ า USB
(ใช้เวลาประมาณ 30 นาที – 1 ช่ัวโมง)*  

 

 กด "ข้อก ำหนดและเง่ือนไข" เพ่ืออ่ำนรำยละเอียด

ก่อนเร่ิมดำวน์โหลดโปรแกรม

 กด ดำวน์โหลดส ำหรับ 

กด "บนัทกึ" เพ่ือดำวน์โหลดไฟล์ 

https://apps.nissan.navshop.com/th_th/pctoolwin.html
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ขัน้ตอนท่ี 

กด  เพ่ือเลือกต ำแหนง่ท่ีจะติดตัง้โปรแกรมนีใ้นคอมพิวเตอร์ของทำ่น

ในท่ีนีเ้ลือก  จำกนัน้กด เพ่ือเร่ิมกำรติดตัง้โปรแกรม

ขัน้ตอนท่ี 

เม่ือติดตัง้เสร็จแล้วจะปรำกฎไอคอนของโปรแกรม 

บนหน้ำจอ
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ขัน้ตอนท่ี 

เสียบอปุกรณ์หนว่ยควำมจ ำ ท่ีได้มีกำรบนัทึกข้อมลูแผนท่ีจำกเคร่ืองเสียงในรถก่อนหน้ำนีเ้ข้ำไปท่ีช่องเสียบ

อปุกรณ์ ของคอมพิวเตอร์ของทำ่น จำกนัน้เปิดโปรแกรม โปรแกรมจะแสดงแผนท่ี

สำมำรถอพัเดท ให้กดปุ่ ม ทำงด้ำนขวำของแผนท่ีท่ีต้องกำรอพัเดท เม่ือเสร็จสมบรูณ์ให้ดงึอปุกรณ์

หนว่ยควำมจ ำ ออกจำกคอมพิวเตอร์ของคณุ 

 

 ทำ่นจะสำมำรถติดตัง้แผนท่ีท่ีอพัเดทซึง่ดำวน์โหลดมำจำกเว็บไซต์ได้เฉพำะกบัรถท่ีถกูบนัทึกข้อมลูแผนท่ี

ลงในอปุกรณ์หนว่ยควำมจ ำ เทำ่นัน้

 กำรอพัเดทแผนท่ีจะใช้เวลำสงูสดุหนึง่ชัว่โมง เวลำท่ีใช้ขึน้อยูก่บัขนำดข้อมลูของแผนท่ี  ระหวำ่งกำร

อพัเดทระบบน ำทำง ต้องอำศยักำรจำ่ยไฟในระบบอยำ่งตอ่เน่ือง  ดงันัน้ควรตรวจสอบให้มัน่ใจวำ่

เคร่ืองยนต์หรือระบบไฮบริด ถ้ำมีติดตัง้  มีกำรท ำงำนและได้ท ำกำรจอดรถด้ำนนอกอำคำรหรือในบริเวณท่ี
อำกำศสำมำรถถ่ำยเทได้ดี ทัง้นี ้ก่อนเร่ิมต้นกำรอพัเดท กรุณำท ำควำมคุ้นเคยและปฏิบตัิตำมกฎหมำยท่ี

บงัคบัใช้ในพืน้ท่ีของท่ำน หำกมีข้อสงสยัหรือปัญหำในกำรอพัเดทข้อมลูของแผนท่ี โปรดติดตอ่ผู้จ ำหนำ่ย

นิสสนัทัว่ประเทศ

3.  ตดิตัง้ข้อมูลแผนที่อัพเดทที่ถูกบันทกึไว้ในอุปกรณ์หน่วยความจ า USB ลงใน
รถ (ใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง)
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ขัน้ตอนท่ี 

เสียบอปุกรณ์หนว่ยควำมจ ำ กลบัไปท่ี 

ชอ่งเสียบอปุกรณ์ ของรถ

ขัน้ตอนท่ี 

ในระบบน ำทำงให้สมัผสั "ข้อมลู "

  

ขัน้ตอนท่ี 

สมัผสั ข้อมลูระบบ   

 

 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 

สมัผสั "กำรอพัเดทแผนท่ี " 

Nissan 

X-TRAIL 

หมำยเหต ุ: รูปภำพที่ปรำกฎในคูมื่อฉบบันีเ้ป็นภำพเพื่ออ้ำงอิงเทำ่นัน้ หน้ำจอที่ปรำกฏจริงในรถยนต์อำจแตกตำ่งกนัในแตล่ะรุ่น

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดข้ำงต้นโดยไมจ่ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ  
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ขัน้ตอนท่ี 

สมัผสั "อพัเดทด้วยอปุกรณ์ 

"  

 

 

ขัน้ตอนท่ี 

สมัผสั "ติดตัง้ข้อมลูแผนท่ีจำก 

"  
 

 

ขัน้ตอนท่ี 

ข้อมลูเก่ียวกบัแผนท่ีท่ีเลือกมำอพัเดทจะแสดง

ขึน้มำ ให้สมัผสั ใช่ เพ่ือเร่ิมอพัเดท
 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 

เม่ือเห็นข้อควำม กำรอพัเดทแผนท่ีเสร็จสมบรูณ์

ให้เลือก ตกลง  แล้วจงึถอดอปุกรณ์

หนว่ยควำมจ ำ 

 

หมำยเหต ุ: รูปภำพที่ปรำกฎในคูมื่อฉบบันีเ้ป็นภำพเพื่ออ้ำงอิงเทำ่นัน้ หน้ำจอที่ปรำกฏจริงในรถยนต์อำจแตกตำ่งกนัในแตล่ะรุ่น

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดข้ำงต้นโดยไมจ่ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ  
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ขัน้ตอนท่ี 

ในระบบน ำทำงให้สมัผสั "ข้อมลู "

 

ขัน้ตอนท่ี 

สมัผสั ข้อมลูระบบ   

 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 

สมัผสั "ข้อมลูเวอร์ชนั "

ขัน้ตอนท่ี 

ระบบจะแสดงเวอร์ชนัของแผนท่ี

ขัน้ตอนกำรตรวจสอบเวอร์ชนัของแผนท่ีเสร็จสิน้  

การตรวจสอบเวอร์ชั่นของแผนที่ 

หมำยเหต ุ: รูปภำพที่ปรำกฎในคูมื่อฉบบันีเ้ป็นภำพเพื่ออ้ำงอิงเทำ่นัน้ หน้ำจอที่ปรำกฏจริงในรถยนต์อำจแตกตำ่งกนัในแตล่ะรุ่น

บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดข้ำงต้นโดยไมจ่ ำเป็นต้องแจ้งให้ทรำบลว่งหน้ำ  


