สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี
พนักงานขาย หรือ
Service Call Center โทรศัพท์ 061-402-7000
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:30-17:30 น.

และอีเมล productlink@metrocat.com
บริษทั เมโทรแมชีนเนอรี่ จากัด (เมโทร แคต)
โทรศัพท์ 02-742-8000

®

Cat App.
Quick Guide
คู่มือการใช้งาน

การลงชื่อเข้าใช้งานครัง้ แรก

เมนู การตัง้ ค่าแอปฯ

(1) กดเลือก "ยอมรับ" ด้านล่าง จากนัน้ กด "ลงชื่อเข้าใช้"

(1) กดไอคอนรูปเฟื องสีเหลืองด้านซ้ายบน จากนัน้ กดเลือก "การตัง้ ค่า"

®

(2) จะเข้าสูห้ น้ากรอกบัญชี Cat และรหัสผ่าน

(2) หน้าการตัง้ ค่า
®

กรณีทเ่ี คยมีการลงชื่อเข้าใช้แล้ว จะเข้าสูห้ น้ากรอกบัญชี Cat หรือ
หน้าต่างยืนยันลายนิ้วมือ (กรณีตงั้ ค่าไว้) เมือ่ เปิ ดแอปฯ

ตัวเลือกการเข้าสูร่ ะบบ – การยืนยันลายนิ้ วมือ กดเพือ่ เปิ ด/ปิ ดการใช้การสแกนลายนิ้วมือในเพือ่ เข้าใช้งานแอปฯ
(สาหรับสมาร์ตโฟนทีร่ องรับการสแกนลายนิ้วมือ)
การสแกนสาหรับอุปกรณ์ PL161 ตัง้ ค่าการสแกนบนแอปฯ หรือขณะทีไ่ ม่ได้อยู่บนหน้าแอปฯ
รหัสสินทรัพย์ กดเพือ่ เปิ ด/ปิ ดการแสดงเครื่องจักรเป็ นรหัสหมายเลขทีต่ งั้ เอง (เปิ ด) หรือเป็ นหมายเลขซีเรียล (ปิ ด)
Cat® App. Quick Guide
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การตัง้ การแจ้งเตือน

การดูขอ้ มูลเครื่องจักร

(1) ทีเ่ มนู "อุปกรณ์" กดทีเ่ ครื่องจักรที่ตอ้ งการจะดูขอ้ มูล
(1) กดไอคอนรูปเฟื องสีเหลืองด้านซ้ายบน จากนัน้ กด "การแจ้งเตือนและการเตือน"

(2) ข้อมูลเครื่องจักร ได้แก่ (จากบนลงล่าง)
- ยีห่ อ้ รุ่น
- รหัสหมายเลข หรือ หมายเลขซีเรียล
- ตาแหน่งบนแผนที่ และทีอ่ ยู่
- รูปภาพเครื่องจักร (สามารถกดทีร่ ูปเพือ่ เปลีย่ นรูปภาพ/ถ่ายรูปได้)
- สัญลักษณ์ของระดับแพ็กเกจการรายงานข้อมูลทีล่ งทะเบียนอยู่
- ข้อมูลสภาพอากาศ ณ ตาแหน่งของเครื่องจักร
- มิเตอร์เวลา
- วันที่ และเวลาการรายงานครัง้ ล่าสุด
- ข้อมูลชัว่ โมงการใช้งานเครื่องจักรในช่วง 7 วันล่าสุด
- ข้อมูลระดับนา้ มันเชื้อเพลิงล่าสุด
- ข้อมูลความผิดปกติระดับรุนแรงบนเครื่องจักรในช่วง 7 วันล่าสุด
- ข้อมูลกาหนดการบารุงรักษา

(2) หน้าการแจ้งเตือนและการเตือน
การแจ้งเตือนข้อความ กดเพือ่ เปิ ด/ปิ ดการแจ้งเตือนเป็ นข้อความในเมนู "การแจ้งเตือน"
ตัวเลือกประเภทการแจ้งเตือนข้อความ ตัง้ ค่าเปิ ด/ปิ ดประเภทของการแจ้งเตือนทีต่ อ้ งการ ได้แก่ ชัว่ โมงการใช้งานตา่
ระดับนา้ มันเชื้อเพลิงตา่ และความผิดปกติระดับรุนแรง ตามลาดับ
เกณฑ์การเตือน เลือ่ นเพือ่ ปรับเกณฑ์สาหรับการแจ้งเตือนในประเภทนัน้ ๆ ตามต้องการ
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การดูการแจ้งเตือน

การจัดการเพื่อสตาร์ตเครื่องจักร Cat

(1) กดทีเ่ มนู "การแจ้งเตือน"

(1) กดทีเ่ มนู "คีย"์

®

Next Generation

การดูเครื่องจักรทุกคันในมุมมองแผนที่

(2) จะเข้าสู่หน้าจัดการเพือ่ สตาร์ตเครื่องจักรด้วยสมาร์ตโฟนเครื่องนี้ ประกอบด้วย
(1) ทีเ่ มนู "อุปกรณ์" กดทีไ่ อคอนรูปแผนทีด่ า้ นขวาบน
สามารถกดทีต่ าแหน่งหมุดสีเหลืองเพือ่ ดูรายละเอียดของเครื่องจักรในตาแหน่งนัน้
และสามารถกดนาทาง GPS หรือเปิ ดบนแอปฯ Google Map ได้เช่นกัน

MDID รหัสประจาสมาร์ตโฟน เพือ่ ใช้ป้อนบนเครื่องจักรให้สามารถสตาร์ตเครื่องยนต์ได้เมือ่ เชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนเครื่องนี้ [โปรดดูวธิ ีการตัง้ ค่าการสตาร์ตตามวิธีการของเครื่องจักรแต่ละรุ่น]
การตัง้ ค่าการเชื่อมต่อ – เชื่อมต่อใหม่อตั โนมัติ กดเพือ่ เปิ ด/ปิ ดการเชื่อมต่ออัตโนมัตเิ มือ่ เปิ ดสวิตช์บนเครื่องจักร
คียอ์ ปุ กรณ์ รายการเครื่องจักรทีม่ กี ารระบุการสตาร์ตด้วยสมาร์ตโฟนเครื่องนี้
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การสัง่ อะไหล่ผ่านแอปฯ

การขอรับการบริการผ่านแอปฯ

(1) ทีห่ น้าข้อมูลเครื่องจักร กดเลือก "สัง่ ซื้อชิ้นส่วน" ด้านล่าง

(1) ทีห่ น้าข้อมูลเครื่องจักร กดเลือก "ขอรับบริการ" ด้านล่าง

(2) จะเข้าสู่หน้าระบบสัง่ ซื้ออะไหล่ออนไลน์ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งลงชื่อเข้าใช้งานซา้
[โปรดดูคู่มอื แนะนาการใช้งานระบบสัง่ ซื้ออะไหล่ออนไลน์เพิม่ เติมสาหรับการใช้งาน]

(2) จะเข้าสู่หน้ากรอกรายละเอียดคาขอ กดเพือ่ กรอกข้อความระบุความต้องการในการบริการ
จากนัน้ กด "ขอรับบริการ"
®

ทางศูนย์บริการจะติดต่อกลับตามข้อมูลผูต้ ดิ ต่อที่ได้ให้ไว้ในบัญชี Cat

Cat® App. Quick Guide

| คู่มอื การใช้งาน

