
Előszó
Ez az útmutató arra szolgál, hogy segítséget nyújtson Önnek a jármű üzemeltetésének és karbantartásának megértésében, hogy sok-sok kilométeren (mérföldön)
át élvezhesse a vezetés örömét. A jármű üzemeltetése előtt kérjük olvassa el ezt az útmutatót.

A különálló Garanciafüzet és Karbantartási Füzet részletesen elmagyarázza az Ön járművére vonatkozó jótállást.

A NISSAN-márkakereskedő ismeri legjobban a járművet. Amennyiben segítségre van szüksége vagy kérdése van, széleskörű erőforrásaival az Ön NISSAN márkake-
reskedője örömmel áll rendelkezésre.

FONTOS BIZTONSÁGI EMLÉKEZTETŐK!
Ön és utasai biztonságos utazása és célba érése érdekében kövesse ezeket a
fontos vezetési szabályokat!

• SOHA NE vezessen alkohol vagy kábítószer hatása alatt.

• MINDEN ESETBEN tartsa be a kihelyezett sebességkorlátozásokat és ne
hajtson a körülményekhez képest túl gyorsan.

• MINDIG fordítsa teljes figyelmét a gépjármű vezetésére és ne használja a
gépjármű azon tulajdonságait, vagy hajtson végre olyan műveleteket,
amelyek elvonhatják figyelmét.

• MINDIG használja a biztonsági övet és a gyermekülés rendszert. Kisgyer-
meket mindig a hátsó ülésre ültessen.

• A gépjármű biztonsági funkcióiról MINDIG adjon tájékoztatást a benne
utazó személyeknek.

• MINDIG olvassa el a használati útmutatóban található biztonsági infor-
mációkat.

AZ ÚTMUTATÓ OLVASÁSAKOR
Ez az útmutató a modellhez elérhető összes lehetőségről tartalmaz informáci-
ókat. Ezért egyes információk az Ön járművére nem vonatkoznak.

A kézikönyvben az illusztrációk csak a balkormányos (LHD)modellek elrendezé-
sét mutatják. A jobbkormányos (RHD) modellek esetében az illusztrációk alakja
és az egyes alkatrészek elhelyezkedése változhat.

Az útmutatóban lévő összes műszaki leírás, illusztráció a nyomdakész állapot
dátumát tükrözik. A NISSAN fenntartja a jogot a jármű részleteinek és formater-
vének megváltoztatására, minden előzetes értesítés és kötelezettség nélkül.

AZ ÖN JÁRMŰVÉNEK MÓDOSÍTÁSAI
Nemódosítsa a járművet. Amódosítás befolyásolhatja a teljesítményt, a bizton-
ságot vagy a tartósságot és nemzeti szabályozásokat is sérthet. Ráadásul a
NISSAN jótállása nem terjed ki a módosítás miatt keletkezett teljesítménybeli
problémákra, károkra.

ELŐSZÖR OLVASSA EL - AZUTÁN VEZESSE
Mielőtt vezetné járművét, kérjük, alaposan olvassa el ezt a használati útmuta-
tót. Ez lehetővé teszi, hogy megismerje a kezelőszerveket és a karbantartási
követelményeket, amelyek a jármű biztonságos üzemeltetéséhez szükségesek.

Az útmutatóban az alábbi jelzések és szavak kerülnek használatra:

VIGYÁZAT
Veszély meglétét jelöli, amely súlyos személyi sérülést vagy halált is okoz-
hat. A kockázat csökkentése és elkerülése érdekében pontosan kövesse a
leírt műveletet.

FIGYELMEZTETÉS
Olyan veszélyt jelöl, amely kis vagy közepesen jelentős személyi sérülést
vagy anyagi kárt okozhat. A kockázat csökkentése és elkerülése érdekében
gondosan kövesse a leírt műveletet.

MEGJEGYZÉS

További hasznos információt jelöl.



A Blue Citizenship szimbólum jelöli a környezetbarát információkat és a helyes
gyakorlatokat.

A jelzés azt jelenti “Ne tegye” vagy “Ne hagyja, hogy megtörténjen”.

Az ilyen nyilak a jármű elejére mutatnak.

Az ilyen nyilak mozgást vagy cselekvést jelölnek.

Az ilyen nyilak felhívják a figyelmet az ábra egy bizonyos részére.

[ ]:

Szögletes zárójelben találhatók az üzenetek, a gombok vagy egyéb képernyő-
elemek.

< >:

A csúcsos zárójelek jelölik a gépjárműben a vezérlőgombokon vagy kapcsoló-
kon található szövegeket.

Légzsák figyelmeztető címkéi (ha van):

“SOHA ne használjon hátrafelé néző gyermekülést olyan ülésen, amelyet elölről
AKTÍV LÉGZSÁK véd, mert az a GYERMEK HALÁLÁT vagy SÚLYOS SÉRÜLÉSÉT
okozhatja.”

Olvassa el a “Légzsák figyelmeztető címkét” a kézikönyv biztonságról szóló feje-
zetében; illetve a “Légzsák címkét”, amely a kézikönyv végén található.

VEZETÉS ÚTTESTEN ÉS TEREPEN (4WD meghajtású
modellek)
Ez a gépjármű másképpen viselkedik, mint a hagyományos személygépjármű-
vek, mivel magasabban van a súlypontja. Csakúgy, mint más típusú járművek
esetében a helytelen vezetés a jármű feletti uralom elvesztését és balesetet
okozhat.

Ne felejtse el elolvasni a “Az óvintézkedések szilárd burkolatú úton, illetve off-
road körülmények között történő vezetés esetén” és a “Négykerékmeghajtás
(4WD)” című bekezdéseket a “5. Elindulás és haladás” című fejezetben.



AKKUMULÁTOR ÁRTALMATLANÍTÁSA

FIGYELMEZTETÉS
A nem megfelelően eldobott akkumulátor/elem szennyezi a környezetet.
Mindig tartsa be az akkumulátorok/elemek hulladékba helyezésére vonat-
kozó helyi előírásokat.

Példák azokra az akkumulátorokra/elemekre, amelyeket a gépjármű tartalmaz-
hat:

• Gépjármű akkumulátora

• Távirányító eleme (az intelligens kulcsrendszer és/vagy a kulcs nélküli rend-
szer)

• Gumiabroncs nyomásfigyelő rendszer (TPMS) szenzor eleme

• Távirányító elem (Mobil szórakoztató rendszer)

Ha a megsemmisítéssel kapcsolatban kérdései vannak, vegye fel a kapcsolatot
a helyi hatóságokkal, egy NISSAN márkakereskedővel vagy szakszervizzel.

A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. védjegye.

és licenc alatt használja a Visteon Corporation és a Robert Bosch GmbH.

iPod® az Apple Inc. védjegye.



Tartalom-
jegyzék

Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék 0
Biztonság — ülések, biztonsági övek és kiegészítő utasvédelmi
rendszer 1

Műszerek és kezelőszervek 2

Indulás előtti ellenőrzések és beállítások 3
Kijelző képernyő, fűtés és légkondicionáló, valamint
audiorendszer 4

Elindulás és haladás 5

Szükséghelyzet esetén 6

A karosszéria külső és belső ápolása 7

Karbantartás és önállóan elvégezhető műveletek 8

Műszaki információk 9

Törvényi információk 10

Index 11





0 Ábrákkal ellátott tartalomjegyzékÁbrákkal ellátott tartalomjegyzék

Biztonsági övek és kiegészítő utasvédelmi
rendszer .............................................................................................................. 2
Külső elölnézet............................................................................................... 3
Külső hátulnézet........................................................................................... 4
Utastér ................................................................................................................. 5
Utasfülke............................................................................................................. 6

Balkormányos ........................................................................................ 6
Jobbkormányos.................................................................................... 7

Műszerfal............................................................................................................ 8
Balkormányos ........................................................................................ 8
Jobbkormányos.................................................................................... 9

Mérők és mérőműszerek........................................................................ 10
Motortér.............................................................................................................. 12

HR13DDT motor..................................................................................... 12
Vezetési segédeszközök (ha van).................................................... 13



1. Kiegészítő, első ütközés esetén aktiválódó
légzsákok (o. 1-47)

2. Utasoldali légzsák állapotát visszajelző lámpa
(o. 2-67)

3. Első ülések (o. 1-17)

4. Ülés foglaltságát jelző szenzor (első utasülés)
(o. 1-54)

5. Első középső, ülésbe szerelt, oldalsó ütközés
ellen védő kiegészítő légzsák* (o. 1-48)

6. Első biztonsági ülések (o. 1-23)

7. Fejtámlák (o. 1-21)

8. Kiegészítő függönylégzsák (o. 1-48)

9. Hátsó biztonsági ülések (o. 1-23)
— Hátsó ülés biztonsági öv előfeszítők (o. 1-30)

10. Kiegészítő, oldalsó ütközés ellen védő légzsák
(o. 1-48)

11. Első ülés biztonsági öv előfeszítők (o. 1-30)

12. Hátsó ülések (o. 1-19)
— Gyermekülés (o. 1-32)

13. Hátsó ülés foglaltságát jelző szenzor* (o. 1-27)

14. ISOFIX gyermekülés rendszer (o. 1-39)

15. Gyermekülés rögzítési pontjai (felső
hevederhez) (o. 1-40)

* ha van

NIC4092

BIZTONSÁGI ÖVEK ÉS KIEGÉSZÍTŐ UTASVÉDELMI RENDSZER
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1. Motorháztető (o. 3-150)

2. Ablaktörlő és mosó
— Kapcsoló működése (o. 2-107)
— Törlőlapát cseréje (o. 8-479)
— Ablakmosó folyadék (o. 8-473)
— Szélvédő párátlanító (o. 2-110)
— ThermaClear* (o. 2-109)

3. Elektromos működtetésű ablakok (o. 2-126)

4. Vonószem (o. 6-456)

5. Első ködlámpák*
— kapcsoló (o. 2-115)

6. Első világítás
— kapcsoló (o. 2-110)
— Magasság-szabályozó (o. 2-110)
— Elhelyezkedés és izzócsere (o. 8-482)

7. Gumiabroncsok
— Gumiabroncsok és kerekek (o. 8-486,
o. 9-495)
— Gumidefekt ( o. 6-443)
— Keréknyomást figyelő rendszer (TPMS)*
(o. 6-225)

8. Külső visszapillantó tükrök (o. 3-161)
— Vezetői pozíció memóriarendszer* (o. 3-158)
— Oldalsó irányjelző lámpa (o. 2-110)
— Elhelyezkedés és izzócsere (o. 8-482)

9. Ajtók
— Kulcsok (o. 3-132)
— Ajtózárak (o. 3-141)
— Távvezérlésű kulcs nélküli hozzáférési
rendszer* (o. 3-134)

* ha van

NIC4102

KÜLSŐ ELÖLNÉZET
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1. Hátsó ablak (Páramentesítő kapcsoló, o. 2-110)

2. Hátsó ablaktörlő és mosó
— Ablaktörlő és mosó kapcsolója (o. 2-107)
— Ablaktörlő cseréje (o. 8-479)
— Mosófolyadék (o. 8-473)

3. Középső féklámpa (o. 8-482)

4. Antenna (o. 4-196).

5. Féklámpa

6. Hátsó lámpa
— Kapcsoló helye (o. 2-110)

7. Ajtók
— Kulcsok (o. 3-132)
— Ajtózárak (o. 3-141)
— Gyermek biztonsági zár (o. 3-143)
— Távvezérlésű kulcs nélküli hozzáférési
rendszer* (o. 3-134)

8. Üzemanyag-betöltőnyílás fedél (o. 3-150)

9. Hátsó irányjelző lámpa
— Kapcsoló helye (o. 2-110)

10. Tolatólámpa (o. 8-482)

11. Hátsó ködlámpa*
— Kapcsoló helye (o. 2-115)

12 Rendszámtábla- világítás (o. 8-482)

13. Visszapillantó kamera*
— Visszapillantó monitor* (o. 4-166)
— Intelligent Around View Monitor (IAVM)*
(o. 4-172)

14 Vonószem (o. 6-456)

15. Hátsó ajtó (o. 3-144)
— Elektromos hátsó ajtó (o. 3-144)
— Mozgással aktiválható * (o. 3-146)

* ha van

NIC4128

KÜLSŐ HÁTULNÉZET
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1. Belső visszapillantó tükör (o. 2-161)

2. Napszemüveg- tartó (o. 2-120)

3. Térképolvasó lámpa (o. 2-129)
— Mikrofon**

4. Napellenző kapcsolója* (o. 2-128)

5. eCall gomb* (o. 6-440)

6. Napellenző (o. 3-160)

7. Belső (utastéri) lámpa (o. 2-129)

8. Hátsó személyi világítás* (o. 2-130)

9. Akasztók* (o. 2-122)

10. Hátsó pohártartók* (o. 2-121)

11. Elektromos ablakemelő gombjai (o. 2-126)

12. Külső tükör szabályozás (o. 3-162)

13. Elektromos ajtózár kapcsoló (o. 2-142)

14. Vezetői pozíció memóriarendszer kapcsolói
(vezetőoldali)* (o. 2-158)

15. Első pohártartók (o. 2-121)

16. Konzol tároló doboza (o. 2-120)
— USB (Universal Serial Bus) portok* (o. 2-118)

17. Csomagtér
— Állítható csomagtér padló* (o. 2-125)
— Csomagrögzítő hurkok (o. 2-125)
— Kalaptartó (o. 2-123)
— Pótkerék* (o. 6-443)

*: ha van

**: Lapozza fel a NissanConnect rendszer
különálló használati útmutatóját (ha van).

NIC4093

UTASTÉR
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BALKORMÁNYOS
1. Kormányzás segítő kapcsoló* (ProPILOT

rendszerrel szerelt modellek) (o. 5-357)

2. Head Up Display (HUD) kapcsoló* (o. 2-105)

3. Fényszóró- és irányjelző-kapcsoló (o. 2-110)

4. Kormánykerék váltófülek* (o. 5-240)

5. Kormánykerék kapcsolói
— Gépjármű információs kijelző (o. 2-78)
— Audio kapcsolók* (o. 4-211)

6. Kormánykerék
— Elektromos szervokormány rendszer
(o. 5-430)
— Jelzőkürt (o. 2-116)
— Vezető oldali kiegészítő légzsák (o. 1-47)

7. Ablaktörlő/ablakmosó kapcsoló (o. 2-107)

8. Kormánykerék kapcsolók
— ProPILOT kapcsoló* (o. 5-357)
— Vezetési asszisztens kapcsoló* (o. 5-318)
— Sebességszabályozó rendszer * (o. 5-296)
— Sebességkorlátozó rendszer* (o. 5-298)
— Mobiltelefon integrálása NissanConnect
nélküli FM-AM rádióval* (o. 4-211)
— Mobiltelefon integrálása a NissanConnect
rendszerrel* *1

9. Vészvillogó kapcsolója (o. 6-440)

10. Sebességváltó kar (Xtronic sebességváltó)
(o. 5-237)

11. Műszerek fényerejének szabályozása (o. 2-66)

12. Elektromos hátsó ajtó kapcsoló* (o. 3-144)

13. Nyomógombos gyújtáskapcsoló (o. 3-232)

14. Elektronikus rögzítőfék kapcsoló (Xtronic
sebességváltóval szerelt modellek) (o. 3-153)

15. Automatikus féktartás kapcsoló (Xtronic
sebességváltóval szerelt modellek) (o. 3-155)

16. [Menetmód választó] (4WD) (o. 5-251)

17. Elektronikus rögzítőfék kapcsoló (Kézi
sebességváltóval szerelt modellek) (o. 3-153)

18. Automatikus féktartás kapcsoló (Kézi
sebességváltóval szerelt modellek) (o. 3-155)

19. [Menetmód választó] (2WD) (o. 5-251)

20. Sebességváltó kar (Kézi sebességváltó) (MT)
(o. 5-235)

*: ha van

*1 Lásd a NissanConnect rendszer különálló
használati útmutatóját (ha van).

NIC4090

UTASFÜLKE
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JOBBKORMÁNYOS
1. Kormányzás segítő kapcsoló* (ProPILOT

rendszerrel szerelt modellek) (o. 5-357)

2. Head Up Display (HUD) kapcsoló* (o. 2-105)

3. Fényszóró- és irányjelző-kapcsoló (o. 2-110)

4. Kormánykerék váltófülek* (o. 5-240)

5. Kormánykerék kapcsolói
— Gépjármű információs kijelző (o. 2-78)
— Audio kapcsolók* (o. 4-211)

6. Kormánykerék
— Elektromos szervokormány rendszer
(o. 5-430)
— Jelzőkürt ( o. 2-116)
— Vezető oldali kiegészítő légzsák (o. 1-47)

7. Ablaktörlő/ablakmosó kapcsoló (o. 2-107)

8. Kormánykerék kapcsolók
— ProPILOT kapcsoló* (o. 5-357)
— Vezetési asszisztens kapcsoló* (o. 5-318)
— Sebességszabályozó rendszer * (o. 5-296)
— Sebességkorlátozó rendszer* (o. 5-298)
— Mobiltelefon integrálása NissanConnect
nélküli FM-AM rádióval* (o. 4-211)
— Mobiltelefon integrálása a NissanConnect
rendszerrel* *1

9. Vészvillogó kapcsolója (o. 6-440)

10. Sebességváltó kar (Xtronic sebességváltó)
(o. 5-237)

11. Műszerek fényerejének szabályozása (o. 2-66)

12. Elektromos hátsó ajtó kapcsoló* (o. 3-144)

13. Nyomógombos gyújtáskapcsoló (o. 3-232)

14. Elektronikus rögzítőfék kapcsoló (Xtronic
sebességváltóval szerelt modellek) (o. 3-153)

15. Automatikus féktartás kapcsoló (Xtronic
sebességváltóval szerelt modellek) (o. 3-155)

16. [Menetmód választó] (4WD) (o. 5-251)

17. Elektronikus rögzítőfék kapcsoló (Kézi
sebességváltóval szerelt modellek) (o. 3-153)

18. Automatikus féktartás kapcsoló (Kézi
sebességváltóval szerelt modellek) (o. 3-155)

19. [Menetmód választó] (2WD) (o. 5-251)

20. Sebességváltó kar (Kézi sebességváltó) (MT)
(o. 5-235)

*: ha van

*1: Lásd a NissanConnect rendszer különálló
használati útmutatóját (ha van).

NIC4091

Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék 7



BALKORMÁNYOS
1. Oldalsó szellőző (o. 4-184)

2. Mérők és műszerek (o. 2-61)

3. Head Up Display (HUD)* (o. 2-105)

4. Középső szellőző (o. 4-184)

5. Audiorendszer* (o. 4-193)
— NissanConnect* *1

— NissanConnect nélkül* (o. 4-198)

6. Utasoldali kiegészítő légzsák (o. 1-47)

7. Motorháztető nyitófogantyú (o. 3-150)

8. Biztosítékdoboz burkolat (o. 8-480)

9. Billenthető és teleszkópos kormányzár karja
(o. 3-160)

10. Vezetőoldali kiegészítő légzsák (o. 1-47)

11. Fűtés és légkondicionáló vezérlés (o. 4-184)
— Párátlanító kapcsoló (o. 2-110)
— Ülésfűtés kapcsoló* (o. 2-117)
— Fűtött kormánykerék kapcsolója* (o. 2-116)

12. Nyomógombos gyújtáskapcsoló (o. 3-232)

13. Vezeték nélküli töltő* (o. 2-118)

14. Elektromos kimenet (o. 2-117)

15. Kesztyűtartó (o. 2-120)

*: ha van

**: Lásd a NissanConnect rendszer különálló
használati útmutatóját (ha van).

NIC4067

MŰSZERFAL
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JOBBKORMÁNYOS
1. Oldalsó szellőző (o. 4-184)

2. Mérők és műszerek (o. 2-61)

3. Head Up Display (HUD)* (o. 2-105)

4. Középső szellőző (o. 4-184)

5. Audiorendszer* (o. 4-193)
— NissanConnect* *1

— NissanConnect nélkül* (o. 4-198)

6. Utasoldali kiegészítő légzsák (o. 1-47)

7. Motorháztető nyitófogantyú (o. 3-150)

8. Biztosítékdoboz burkolat (a kesztyűtartóban)
(o. 8-480)

9. Billenthető és teleszkópos kormányzár karja
(o. 3-160)

10. Vezetőoldali kiegészítő légzsák (o. 1-47)

11. Fűtés és légkondicionáló vezérlés (o. 4-184)
— Párátlanító kapcsoló (o. 2-110)
— Ülésfűtés kapcsoló* (o. 2-117)
— Fűtött kormánykerék kapcsolója* (o. 2-116)

12. Nyomógombos gyújtáskapcsoló (o. 3-232)

13. Vezeték nélküli töltő* (o. 2-118)

14. Elektromos kimenet (o. 2-117)

15. Kesztyűtartó (o. 2-120)

*: ha van

**: Lásd a NissanConnect rendszer különálló
használati útmutatóját (ha van).

NIC4076
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1. Fordulatszámmérő (o. 2-64)

2. Figyelmeztető- és visszajelző lámpák (o. 2-67)

3. Gépjármű információs kijelző (o. 2-78)

4. Sebességmérő (o. 2-63)

5. Hűtőfolyadék hőmérsékletmérő műszer
(o. 2-64)

6. Üzemanyagszint- mérő (o. 2-65)

WAA0046X

7 hüvelykes kijelző

MÉRŐK ÉS MÉRŐMŰSZEREK
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1. Fordulatszámmérő (o. 2-64)

2. Gépjármű információs kijelző (o. 2-78)

3. Figyelmeztető- és visszajelző lámpák (o. 2-67)

4. Sebességmérő (o. 2-63)

5. Hűtőfolyadék hőmérsékletmérő műszer
(o. 2-64)

6. Üzemanyagszint- mérő (o. 2-65)

A képernyőnézetemegváltoztathatóklasszikusné-
zetről bővített nézetre, hogy ezzel megnövelhesse
a gépjármű információs kijelzőjének területét. (Lásd
2-63.)

WAA0167XZ

Teljes képernyő

Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék 11



HR13DDT MOTOR
1. Hűtőfolyadék tartály (o. 8-468)

2. Ablakmosó/fényszóró mosó (ha van) folyadék
tartály (o. 8-473)

3. Fék-/ tengelykapcsoló- folyadék tartálya (kézi
sebességváltós ( jobbkormányos) modellek),
Fékfolyadék tartálya (Xtronic sebességváltós
( jobbkormányos) modellek) (o. 8-472)

4. Motorolaj-betöltőnyílás sapkája (o. 8-469)

5. Motorolaj nívópálca (o. 8-469)

6. Fék-/ tengelykapcsoló- folyadék tartálya (kézi
sebességváltós (balkormányos) modellek),
Fékfolyadék tartálya (Xtronic sebességváltós
(balkormányos) modellek) (o. 8-472)

7. Akkumulátor (o. 8-474)

8. Levegőtisztító szűrő (o. 8-478)

9. Biztosítékok/biztosítékdoboz (o. 8-480)

NIC4029

MOTORTÉR
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A rendszer neve Rövidítés Ikon Leírás Oldal

Sávelhagyásra figyelmeztető
rendszer* LDW m Az LDW rendszer figyelmezteti a vezetőt, hogy a gépjármű kezdi elhagyni a forgalmi

sávot. 5-279

Intelligent Lane Intervention* ILI m Az ILI rendszer figyelmezteti a vezetőt, amikor a gépjármű elhagyja a forgalmi sávot és
segít a vezetőnek visszatérni oda. 5-352

Kormányzás segítő* — m
A Kormányzás segítő rendszer segít a vezetőnek a forgalmi sáv közepén maradni. A
Kormányzás segítő az ILI funkcióval is rendelkezik.

5-318
5-393

Sebességszabályozó rendszer* — m A Sebességszabályozó rendszer segít a vezetőnek megtartani egy előre beállított
sebességet. 5-296

Intelligens sebességszabályozó
rendszer (kormányzás segítő
rendszerrel)*

ICC m
Az ICC rendszer segít vezetőnek tartani a korábban beállított távolságot az elöl haladó
járműhöz képest, vagy beállítani a gépjármű sebességét. 5-318

Intelligens sebességszabályozó
rendszer (kormányzás segítő
rendszer nélkül)*

ICC m
Az ICC rendszer segít vezetőnek tartani a korábban beállított távolságot az elöl haladó
járműhöz képest, vagy beállítani a gépjármű sebességét. 5-301

ProPILOT* vagy Vezetési asszisztens* — m
A ProPILOT, illetve a Vezetési asszisztens rendszerek az intelligens sebességszabályozó
rendszert, a kormányzás segítő rendszert, az Intelligent Lane Intervention rendszert és
a holttér beavatkozó rendszert kombinálják.

5-357

Sebességkorlátozó rendszer* — m A sebességkorlátozó lehetővé teszi, hogy a gépjárművet egy beállított sebességgel
tudja csak vezetni. 5-298

Holttér figyelmeztető rendszer* BSW m Vezetés közben a BSW rendszer felhívja a vezető figyelmét a szomszédos sávban
haladó járművekre. 5-257

VEZETÉSI SEGÉDESZKÖZÖK (ha van)

Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék 13



A rendszer neve Rövidítés Ikon Leírás Oldal

Intelligens holttér beavatkozó
rendszer* — m

Az intelligens holttér beavatkozó rendszer segít felhívni a vezető figyelmét a
párhuzamos sávokban jelen lévő gépjárművekre sávváltás során, valamint segíti a
vezetőt a forgalmi sáv közepére történő visszatérésben

5-257

Közlekedési táblákat felismerő
rendszer* TSR m A TSR rendszer tájékoztatja a vezetőt az aktuálisan érzékelt sebességkorlátozásról. 5-254

Intelligens vészfékező rendszer* IEB m
Az IEB rendszer segítséget nyújt a vezetőnek, amikor fennáll annak kockázata, hogy az
azonos forgalmi sávban elöl haladó gépjárműnek, gyalogosnak vagy kerékpárosnak
ütközik.

5-405

Hátsó keresztforgalmi figyelmeztető
funkció* RCTA m Amikor a gépjármű hátramenetben van, az RCTA rendszer kialakításánál fogva érzékeli

a gépjármű bal és jobb oldaláról érkező egyéb járműveket. 5-269

Hátsó automata fék* RAB m
Amikor a gépjármű hátramenetben van, az RAB rendszer segítséget nyújt a vezetőnek,
amikor fennáll annak a kockázata, hogy nekiütközik egy a gépjármű mögött lévő
akadálynak.

5-274

Blokkolásgátló rendszer ABS m
Az ABS vezérli a fékeket, hogy a kerekek ne csússzanak meg erős vagy csúszós úton
való fékezéskor. 5-432

Elektronikus menetstabilizáló
rendszer ESP m

Az ESP rendszer beállítja a kerekek féknyomását és a motor nyomatékát segítve ezzel
a jármű stabilitását. 5-433

Visszagurulás-gátló rendszer* HSA m
A Visszagurulás-gátló rendszer automatikusan működésbe hozza a fékeket, hogy
megakadályozza a gépjármű visszagurulását emelkedőn való megállás esetén. 5-435

*: ha van
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VIGYÁZAT
• Ne utazzon a gépjárműben úgy, hogy az ülés-

támla le van hajtva. Ez veszélyes lehet. A vállöv
nem illeszkedik a testéhez. Egy esetleges bal-
eset során teste hátracsapódhat és súlyos
nyaki vagy egyéb sérüléseket szerezhet. Be-
csúszhat az alsó öv alá, és súlyos belső sérü-
léseket szenvedhet.

• Hogy mozgás közben a leghatékonyabb vé-
delmet tudja biztosítani, állítsa az üléstámlát
függőleges állásba. Mindig üljön jól hátra az
ülésben egyenes háttal úgy, hogy mindkét lá-
ba legyen lent a talajon, és ennek a pozíciónak
megfelelően állítsa be az ülést. Lásd “A bizton-
sági öv használatával kapcsolatos
óvintézkedések” jelen fejezet következő rész-
ében.

• Ne állítsa az ülést vezetés közben. Az ülés eb-
ben az esetben hirtelen mozgásba jöhet és Ön
ezáltal elvesztheti uralmát a jármű felett.

• Beállítás után, finoman mozgassa az ülést,
hogy meggyőződhessen arról, hogy az bizto-
san rögzítve van.

• Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a jár-
műben. Tudtukon kívül aktiválhatnak kapcso-
lókat, vagy mozgásba hozhatják a gépjármű-
vet. Felügyelet nélkül hagyott gyermekek sú-
lyos sérüléseket szenvedhetnek egy
esetleges baleset során.

• Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/vagy
rendszerek nem szándékos működtetéséből
fakadó esetleges sérüléseket vagy halálos
baleseteket, gyermekeket, mások támogatá-
sára szoruló felnőtteket vagy háziállatokat ne
hagyjon magukra a járműben. Ezen felül me-
leg napokon a hőmérséklet a zárt gépjármű
belsejében nagyon megemelkedhet, amely az
emberek és háziállatok sérülését, akár halálát
is okozhatják.

• Az üléstámlát ne döntse jobban hátra a ké-
nyelmes pozíciónál. A biztonsági övek akkor a
leghatásosabbak, amikor az utasok megfele-

lően hátradőlve, egyenesen ülnek az ülésben.
Ha az üléstámlát túlzott mértékben hátradön-
ti, fennáll a hasi öv alá csúszásnak és ezáltal a
sérülésnek a veszélye.

• Amikor az üléstámlát visszaállítja függőleges
pozícióba, győződjön meg róla, hogy teljesen
biztonságosan rögzítve lett. Amennyiben
nincs teljesen rögzítve, az utasok sérülést
szenvedhetnek egy hirtelen fékezés vagy bal-
eset során. Amikor kioldja az ülés háttámláját,
minden esetben ellenőrizze, hogy az üléstám-
la utána megfelelően visszazárt-e a helyére.

• Amikor a járművel rakományt szállít, minden
rakományt rögzítsen megfelelően, hogy elke-
rülje a rakomány csúszkálását vagy elmozdu-
lását. Ne pakolja a rakományt az üléstámlánál
magasabbra. Hirtelen megállás vagy ütközés
esetén a rögzítetlen rakomány személyi sérü-
lést okozhat.

• Soha ne engedje meg senkinek, hogy a cso-
magtérben, vagy a lehajtott hátsó ülésen tar-
tózkodjon menet közben. Ezen területek uta-
sok általi használata, megfelelő rögzítés nél-
kül, súlyos sérülésekhez vagy halálhoz
vezethet baleset vagy hirtelen megállás ese-
tén.

• Az első utasoldali ülés fel van szerelve ülés
foglaltságát jelző szenzorokkal, amelyek bi-
zonyos körülmények között kikapcsolják az
első utasoldali légzsákot. Ezek az érzékelők
csak ebben az ülésben találhatók meg. A nem
megfelelő üléshelyzet és a biztonsági öv hasz-
nálatának hiánya növeli az esetleges baleset
során elszenvedett sérülések kockázatát illet-

NIC4103

Üljön egyenes háttal és kellőképp hátradőlve.

ÜLÉSEK

16 Biztonság — ülések, biztonsági övek és kiegészítő utasvédelmi rendszer



ve súlyosságát. Lásd “Kiegészítő utasvédelmi
rendszer (SRS)” jelen fejezet következő
részében.

FIGYELMEZTETÉS
• Amikor az ülés pozícióját állítja be, ügyeljen

arra, hogy a mozgó elemekhez ne érjen hoz-
zá, hogy az esetleges sérüléseket és/ vagy ká-
rokat elkerülje.

• Az ülések, az ülésfűtés (ha van) és az ülés fog-
laltságát jelző szenzor károsodásának elkerü-
lése érdekében vegye figyelembe a követke-
zőket:

– Amennyiben bármilyen folyadék kerülne a
klimatizált ülésekre, azonnal távolítsa el
azt száraz ruhával.

– Ha az üléshuzatok nyirkosan vagy nedve-
sek, na kapcsolja be az ülésfűtést (ha van).
Az ülésfűtést tilos az ülések megszárításá-
ra használni.

– Az üléshuzatokat a javasolt módon kell le-
tisztítani, lásd “Belső tisztítás” a “7. A ka-
rosszéria külső és belső ápolása” fejezet-
ben.

– Ne szállítson súlyos rakományt az ülése-
ket. Ne helyezzen éles tárgyakat, például
késeket, szögeket vagy szerszámokat az
üléspárnákra.

ELSŐ ÜLÉSEK
Kézi ülésállítás
Előre és hátra:
Húzza fel a kart ➀ és tartsa úgy, amíg az ülést előre
vagy hátra tolja a kívánt pozícióba. Engedje el a kart,
hogy az ülést rögzíthesse a kívánt pozícióba.

Üléstámla döntése:

FIGYELMEZTETÉS
Amikor az üléseket mozgatja előre vagy hátra, il-
letve a hátradöntött üléstámlát állítja fel függő-
leges állásba, minden esetben tartsa meg az
üléstámlát a művelet közben. Ha nem tartja meg
az ülést vagy az üléstámlát, az hirtelen elmozdul-
hat és sérülést okozhat.

Az üléstámla döntéséhez húzza fel és tartsa úgy a
➁ kart felemelt állásban,majd döntse hátra az ülés-
támlát. Az üléstámla felállításához húzza fel és tart-
sa úgy a kart felemelt állásban, majd állítsa fel a
támlát. A kart tartsa teljesen felemelt állásban, hogy

az üléstámlát beállíthassa. Engedje el a kart, amikor
az üléstámla mozdulatlan és a kívánt állásban van.

Az állítható üléstámla lehetővé teszi különbözőmé-
retű utasok számára, hogy megfelelő pozíciót talál-
janak a biztonsági öv helyes használatához, lásd
“A biztonsági öv használatával kapcsolatos
óvintézkedések” jelen fejezet következő részében.
Az üléstámla hátrahajtható, így lehetővé teszi az
utasok számára, hogy pihenjenek, amikor a gépjár-
mű áll, a választókar P (Parkolás), vagy N (Üres) ál-
lásban van és a kézifék teljesen be van húzva.

Üléslap emelése (ha van):
Többször húzza fel vagy nyomja le az állító kart ➂,
így állíthatja az üléslap magasságát, amíg a kívánt
pozíciót el nem éri.

Fejtámaszok:
Nyomja meg és tartsa úgy a rögzítő gombot ➃,
hogy eltávolíthassa, beszerelhesse vagy (ha lehet-
séges) beállíthassa a fejtámlákat. A megfelelő beál-
lításhoz lásd “Fejtámaszok” jelen fejezet következő
részében.

NPA1252
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Deréktámasz (ha van):
A deréktámasz megtámasztja a vezető hátának al-
só részét.

Kézi ülésállítás (ha van): Mozgassa az állító kart ➄
előre vagy hátra, hogy az ülés deréktámaszát a kí-
vánt pozícióba tudja állítani.

Elektromos ülésállítás (ha van): A gomb mindkét
oldalát használva állíthatja a deréktámaszt, amíg a
kívánt pozíciót el nem éri

➅ Az üléstámla kontúrjának keményítéséhez

➆ Az üléstámla kontúrjának lazításához

Elektromos ülésállítás (ha van)

VIGYÁZAT
Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/vagy
rendszerek nem szándékos működtetéséből fa-
kadó esetleges sérüléseket vagy halálos balese-
teket, gyermekeket, mások támogatására szoru-
ló felnőtteket vagy háziállatokat ne hagyjon ma-
gukra a járműben. Ezen felül meleg napokon a
hőmérséklet a zárt gépjármű belsejében nagyon
megemelkedhet, amely az emberek és háziálla-
tok sérülését, akár halálát is okozhatják.

Kezelési tippek:

• Az elektromos ülés rendelkezik egy automatikus
újraindítású túlterhelésvédelmi áramkörrel. Ha a
motor megáll az ülés pozíciójának állítása köz-
ben, várjon 30 másodpercet, majd aktiválja újra
a kapcsolót.

• Az akkumulátor lemerülését megelőzendő, ne
működtesse az elektromos ülésállítást
hosszabb ideig, ha a motor nem működik.

Előre és hátra:
Mozgassa az állítókapcsolót ➀ előre vagy hátra, a
kívánt pozícióba.

Üléstámla döntése:
Mozgassa az állítókapcsolót ➁ előre vagy hátra, a
kívánt pozícióba.

Az állítható üléstámla lehetővé teszi különbözőmé-
retű utasok számára, hogy megfelelő pozíciót talál-
janak a biztonsági öv helyes használatához. (Lásd
“A biztonsági öv használatával kapcsolatos
óvintézkedések” jelen fejezet következő részében.)

A dönthető üléstámla lehetővé teszi az utasok szá-
mára, hogy pihenjenek az ülésben, amikor a gépko-
csi parkol.

Üléslap emelő/döntő (ha van):
Mozgassa az állító kapcsolót ➂ az ábrán látható
módon, hogy az ülés első részének magasságát és
szögét beállíthassa. Az ülés magasságának és szö-
gének beállításához húzza fel az első vagy hátsó
állító kapcsolót ➂ vagy nyomja le azt, amíg a kívánt
pozíciót el nem éri.

NPA1609
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Deréktámasz (ha van):
A deréktámasz megtámasztja a vezető hátának al-
só részét.

A gomb mindkét oldalát használva állíthatja a de-
réktámaszt, amíg a kívánt pozíciót el nem éri.

➀ Az üléstámla kontúrjának emeléséhez

➁ Az üléstámla kontúrjának lazításához

➂ Az üléstámla kontúrjának leengedéséhez

➃ Az üléstámla kontúrjának keményítéséhez

VEZETŐI POZÍCIÓ
MEMÓRIARENDSZER (ha van)
A vezetői pozíció memóriarendszerben két vezető-
ülés pozíció tárolható el. A vezetői pozíció memóri-
arendszerrel kapcsolatos további információkért
lásd “Vezetői pozíció memóriarendszer (ha van)” a
“3. Indulás előtti ellenőrzések és beállítások” fejezet-
ben.

ÜLÉSFŰTÉS (ha van)
Az első ülések beépített fűtőszálak segítségével
melegíthetők fel. A kapcsolók a műszerfalpanelen
találhatók, és egymástól függetlenül is működtet-
hetők. A fűtött ülésekkel kapcsolatos további infor-
mációkért lásd “Ülésfűtés (ha van)” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben.

ÜLÉSMASSZÁZS (ha van)

Az ülés oldalán található ülésmasszázs kapcsoló
segítségével be- és kikapcsolhatja az ülésmasszás
funkciót.

MEGJEGYZÉS

Az ülésmasszázs funkció bekapcsolását megelő-
zően az ajtókat be kell csukni és a motort be kell
indítani.

Az ülésmasszázs funkciók vezérlésével és beállítá-
sával kapcsolatos részletekért lapozza fel a Nissan-
Connect használati útmutatót.

HÁTSÓ ÜLÉSEK

Behajtás
A csomagtér terhelési kapacitását növelni lehet a
hátsó ülések előre hajtásával.

Az ülés összehajtásához:
1. Gondoskodjon róla, hogy a fejtámlák megfelelő-

en legyenek eltárolva, lásd: “Fejtámaszok” jelen fe-
jezet következő részében.

NIC4039

A típus (magasságállítással)

NIC4040

B típus (magasságállítás nélkül)

NIC4041

Ülésmasszázs kapcsoló

NIC3964
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2. Amikor előre dönti a hátsó ülést, a külső bizton-
sági öveket az ábrán látható rögzítőszemekbe
teheti, hogy azok ne legyenek útban.

FIGYELMEZTETÉS
• Legyen óvatos az üléstámla zárjának kioldása

során, mivel az üléstámla egy döntést segítő
rugóval van felszerelve, és az ülés előre fog
ugrani.

• A hátsó üléseket ne hajtsa le, amikor azt uta-
sok foglalják el vagy ha valamilyen csomag
van a hátsó üléseken.

– Ügyeljen arra, hogy az üléstámla helye
üres, mielőtt az üléstámlát megmozdítaná.

– Ügyeljen arra, hogy ne szoruljon vagy csí-
pődjön be az ülésbe a keze vagy a lába.

3. Oldja ki az üléstámla zárját a fogantyú megeme-
lésével.

4. Hajtsa az üléseket előre, ahogy az ábrán látható.

Az ülés vízszintes állapotba történő visszahajtá-
sához:
1. Győződjön meg róla, hogy a biztonsági öv nincs

az ülés zárónyelvének útjában.

2. Emelje fel az üléstámlát és nyomja meg erősen,
hogy a helyén záródjon.

FIGYELMEZTETÉS
• Ha az üléstámla nincs megfelelően lezár-

va, az üléstámla előre fog ugrani.

– Ügyeljen arra, hogy az üléstámla helye
üres, mielőtt az üléstámlát megmozdí-
taná.

– Ügyeljen arra, hogy ne szoruljon vagy
csípődjön be az ülésbe a keze vagy a
lába.

3. Győződjön meg róla, hogy a zárógomb vissza-
tért-e a zárási pozícióba, és az üléstámlát erősen
meghúzva ellenőrizze, hogy az megfelelően rög-
zült-e.

FIGYELMEZTETÉS
Mindig ügyeljen rá, hogy a biztonsági öv ne szo-
ruljon be a kioldó kar alá, vagy bármely más al-
katrész alá.

KARTÁMASZOK (ha van)

1. Első kartámaszjA

A konzol tároló dobozának teteje kartámaszként
is használható.

2. Hátsó kartámaszjB

Ahátsó ülésen húzzamega kartámasz tetejét és
állítsa vízszintesbe.

WAB0084XZ

NIC4042
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VIGYÁZAT
A fejtámlák kiegészítik a gépjármű biztonsági
rendszerét. Kiegészítő védelmet nyújtanak bizo-
nyos hátulról érkező ütközések esetén. Állítsa be
megfelelően a fejtámlákat ennek a fejezetnek
megfelelően. Ellenőrizze a beállítást, ha valaki
más használja az ülést. Soha ne helyezzen fel
semmit a fejtámlákra vagy ne távolítsa el azokat.
Ne használja az ülést, ha a fejtámla el van távo-
lítva. Ha a fejtámlát eltávolította, szerelje vissza
és megfelelően állítsa be mielőtt valaki használ-
ná az ülést. Ha ezeket az utasításokat nem tartja
be, csökkenhet a fejtámlák hatékonysága. Egy üt-
közés esetén ez növeli a súlyos vagy halálos sé-
rülések kockázatát.

• Az Ön gépjárműve fejtámaszokkal van felszerel-
ve. Az első üléseken ezek állíthatók. A hátsó ülé-
seken nem állíthatók, de alacsonyabb pozíció-
ban állnak.

• Az állítható fejtámlák szárán több bevágás talál-
ható, amely lehetővé teszi a kívánt pozícióban
való rögzítést.

• Anembeállítható fejtámlákon csak egyetlen be-
vágás található, amely elősegíti az üléskerethez
való rögzítést.

• Megfelelő beállítás:

– A beállítható típusú fejtámlák esetében állít-
sa be a fejtámla közepét nagyjából a fül kö-
zépvonalához.

– Ha a fül pozíciója még mindig magasabb,
mint a javasolt, állítsa a fejtámlát a legmaga-
sabb állásba.

– A nem állítható fejtámlák esetében haszná-
lat előtt emelje fel arra a szintre, ahol rögzít-
hető. Ne használja az ülést, ha a fejtámla a
legalsó pozícióban található.

• Ha a fejtámlát eltávolította, győződjön meg róla,
hogymegfelelően visszaszerelésre és rögzítésre
került, mielőtt az adott üléspozícióban utazna.

ÁLLÍTHATÓ FEJTÁMLÁK
ALKOTÓELEMEI

1. Eltávolítható fejtámla

2. Többszörös bevágás

3. Zárógomb

4. Szárak

NEM ÁLLÍTHATÓ FEJTÁMLÁK
ALKOTÓELEMEI

1. Eltávolítható fejtámla

2. Egy bevágás

3. Zárógomb

4. Szárak

NPA1314

NPA1606

FEJTÁMASZOK
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ELTÁVOLÍTÁS

A fejtámla eltávolításához hajtsa végre a követke-
zőket:

1. Húzza fel a fejtámlát a legmagasabb állásba.

2. Nyomjameg és tartsa nyomva a rögzítő gombot.

3. Távolítsa el a fejtámlát az ülésből.

4. A fejtámlát megfelelően, biztonságos helyen tá-
rolja, ne legyen szabadon a gépjárműben.

5. Szerelje vissza ésmegfelelően állítsa be a fejtám-
lákat mielőtt utas használná az ülést.

BESZERELÉS

1. Állítsa a fejtámla szárait az ülésben található fu-
ratok fölé. Győződjön meg róla, hogy a fejtámla a
megfelelő irányba néz. Szerelje be a bevágással
rendelkező szárakat a rögzítő elemeket tartalma-
zó furatokba.

2. Nyomja meg, és tartsa nyomva a gombot és
nyomja a fejtámaszt lefelé.

3. Megfelelően állítsa be a fejtámlákat mielőtt utas
használná az ülést.

BEÁLLÍTÁS

Állítható első fejtámaszok

Úgy állítsa be a fejtámaszt, hogy a közepe egy vo-
nalban legyen a füleivel. Ha a fül pozíciója még min-
dig magasabb, mint a javasolt, állítsa a fejtámlát a
legmagasabb állásba.

Nem állítható fejtámaszok

Az adott üléspozícióban való utazás előtt győződ-
jön meg róla, hogy a fejtámasz bevágásába a rögzí-
tőgomb beakadt.

NPA1316 NPA1607 SSS0997Z
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Felemelés

A fejtámasz felemeléséhez, húzza felfelé, ahogy az
ábrán látható.

Leeresztés

A leengedéshez, nyomja meg, és tartsa nyomva a
gombot és nyomja a fejtámaszt lefelé, ahogy az áb-
rán látható.

A BIZTONSÁGI ÖV HASZNÁLATÁVAL
KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
Ha megfelelően beállított biztonsági övet visel,
egyenes háttal ül az ülésben, csökkenteni tudja an-
nak az esélyét, hogy egy balesetbenmegsérül, vagy
meghal, valamint nagyban csökkentheti az esetle-
ges sérülések súlyosságát. A NISSAN erősen ajánlja
az Ön és minden utasa számára, hogy csatolja be
magát minden alkalommal, amikor vezet, függetle-
nül attól, hogy az Ön üléshelyzete légzsákkal bizto-
sított.

VIGYÁZAT
Feltétlenül tartsa be a következő figyelmezteté-
seket, amikor biztonsági övet használ. Amennyi-
ben nem így tesz, azzal növelheti egy esetleges
sérülés kockázatát, és/vagy egy balesetben el-
szenvedett sérülés súlyossági fokát.

• A jármű vezetője és minden utasa számára
kötelező a biztonsági öv használata az utazás
teljes időtartama alatt. A gyermekeket a hát-
só ülésre és megfelelő gyermekülésbe kell be-
kötni.

• A biztonsági övet megfelelően be kell állítani.
Ha ezt elmulasztja, az egész rendszer haté-
konysága csökkenhet és növekedik a sérülés
esélye, illetve annak súlyossága. Súlyos, akár
halálos sérüléseket is szenvedhet, ha a bizton-
sági övet nem megfelelően alkalmazza.

NPA1608

NPA1319

SSS0136Z

Üljön egyenes háttal és kellőképp hátradőlve.

SSS0134Z

Üljön egyenes háttal és kellőképp hátradőlve.

BIZTONSÁGI ÖVEK
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• A vállövet mindig húzza át vállán és mellka-
sán. Soha ne tegye a háta mögé, a karja alá az
övet, illetve ne helyezze azt a nyakára. A biz-
tonsági öv az arcától és nyakától távol kell fus-
son, de az sem jó, ha bármikor leeshet a vállá-
ról.

• A biztonsági övet arra fejlesztették ki, hogy
megtartsa a test csontos szerkezetét, és vala-
mivel a medence fölött, vagy a medence, a
mellkas és váll fölött kell viselni, alkalmazás
szerint; az öv lapos részének alhas tájékán
történő alkalmazása elkerülendő. Helyezze az
övet amennyire csak lehet a CSÍPŐ, ÉS NEM A
DERÉK KÖRÉ. A túl magasan viselt biztonsági
öv növelheti a sérülés kockázatát egy esetle-
ges baleset során.

• A felhasználó semmilyen módosításokat vagy
átalakításokat nem végezhet, ami megakadá-
lyozhatná a visszahúzó működését vagy
megakadályozhatná a biztonsági öv feszes-
ségének állítását.

• A biztonsági öveket olyan szorosra kell állíta-
ni, amennyire csak lehetséges, hogy megfe-
lelő védelmet nyújtson a viselőjének, de
ugyanakkor kényelmes is legyen. Egy laza biz-
tonsági öv védelmi funkciója nagyban csök-
ken a viselője számára.

• Győződjön meg róla, hogy a biztonsági öv a
megfelelő helyre van bekapcsolva.

• A biztonsági övet ne használja kifordítva vagy
megtekeredve. A viselt öv hatékonysága csök-
kenhet.

• Soha ne szállítson több személyt a járműben,
mint ahány biztonsági öv rendelkezésre áll.

• Minden biztonsági övet csak egy személy
használhat, rendkívül veszélyes az övet gyer-
mekét az ölében tartó személy esetében két
személlyel alkalmazni.

• Ha a biztonsági öv figyelmeztető lámpája fo-
lyamatosan világít miközben a gyújtáskap-
csoló ON állásban van és az összes ajtó be van
csukva és a biztonsági övek be vannak kap-
csolva, az azt jelenti, hogy a rendszer műkö-
désében hiba lépett fel. Ellenőriztesse a rend-
szert egy NISSAN márkakereskedővel, vagy
szakszervizzel.

• A biztonsági övrendszert nem szabad módo-
sítani. Ne módosítsa a biztonsági övet, szerel-
jen fel egyéb eszközöket, amelyek megváltoz-
tathatják a biztonsági öv helyzetét vagy fe-
szességét. Ha nem így tesz, befolyásolhatja a
biztonsági öv működését. Az első utasülés
módosítása súlyos személyi sérüléseket ered-
ményezhet.

• Ha a biztonsági öv előfeszítője aktiválódott,
nem lehet újra használni, ki kell cserélni a
visszahúzóval együtt. Keressen fel egy
NISSAN-márkakereskedőt, vagy szakszervizt.

• Az előfeszített biztonsági öv rendszer eleme-
inek eltávolítását vagy telepítését NISSAN-
márkakereskedő vagy szakszerviz végezheti.

• Minden biztonsági öv szerkezetet, beleértve a
feszítő rendszereket és rögzítő szerelvénye-
ket egy NISSAN-márkakereskedővel vagy
szakszervizzel kell ellenőriztetni bármilyen
ütközés után. A NISSAN azt javasolja, hogy egy
ütközés során használt összes biztonsági öv
szerkezetet cseréljen le, kivéve, ha az ütközés

csekélyebb erejű volt, a szíjakon nem látható
sérülés, és ugyanúgy jól működnek. Az ütkö-
zés során nem használt biztonsági öveket is
ellenőrizni kell, és ki kell cserélni, ha sérülés,
vagy nem megfelelő működés állapítható
meg esetükben.

• Ütközés után a gyermekülés rendszer elemeit
és a rögzítő elemeket meg kell vizsgáltatni. A
vizsgálatokkal és cserékkel kapcsolatban
minden esetben kövesse a gyártó utasításait.
A gyermeküléseket ki kell cserélni, ha azok sé-
rültek.

• Létfontosságú kicserélni a teljes övszerkeze-
tet, amennyiben az övet komolyabb behatás
érte, még akkor is, ha a szerkezet sérülései
nem nyilvánvalóak.

• Ügyeljen rá, hogy a heveder ne szennyeződjön
olajjal, vegyszerekkel és különösen akkumu-
látorsavval. Lehetőség van a biztonsági övek
biztonságos tisztítására, lásd “Biztonsági öv
karbantartása” jelen fejezet következő rész-
ében. Az övet ki kell cserélni, ha a hevederszö-
vet kikopik, szennyeződik vagy sérül.
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GYERMEKEK BIZTONSÁGA

Csecsemők vagy kisgyermekek
A NISSAN azt javasolja, hogy a csecsemőket vagy
kisgyermekeket a hátsó ülésre rögzített gyermek-
ülésben szállítsa. A baleseti statisztikák szerint, a
gyermekek nagyobb biztonságban vannak a gyer-
mekülésben a hátsó ülésen, mint az első ülésen.
Lásd “Gyermekülések” jelen fejezet következő rész-
ében. Olyan gyermekülés rendszert válasszon,
amely illeszkedik a járművébe és mindig kövesse a
gyártó telepítési és használati útmutatóját.

Gyermekek
Azokat a gyermekeket, akik már nem férnek bele a
gyermekülésekbe, a rendelkezésre álló biztonsági
övekkel kell bekötni.

Ülésmagasító használata (kereskedelmi forgalom-
ban kapható) segíthet elkerülni, hogy a vállöv a
gyermek arcánál, vagy nyakánál húzódjon. Az ülés-
magasító feladata, hogy a vállövmegfelelő helyen a
váll közepénél, a hasi öv pedig a medencecsonton
legyen. Az ülésmagasítónak illeszkednie kell a jár-

mű ülésébe. Miután a gyermek már nagyobb, és az
öv már rendesen illeszkedik a vállára és nem az ar-
cán, vagy nyakánhúzódik,már használhatja az övet
rendesen, ülésmagasító nélkül is.

VIGYÁZAT
Soha ne engedje meg gyermekeinek, hogy feláll-
janak, vagy feltérdeljenek bármelyik ülésbe, vagy
hogy a jármű rakterében tartózkodjanak, miköz-
ben a jármű mozgásban van.

VÁRANDÓS NŐK
ANISSANazt javasolja, hogy a várandós nők is hasz-
nálják a biztonsági öveket. A biztonsági övnek min-
den esetben jól kell illeszkednie, az övet minden
esetben alacsonyan, a csípő körül vezesse át, ne a
deréknál. A vállövet húzza át vállán és mellkasán. A
hasi/vállövet soha ne vezesse az alhasán keresztül.
Keresse fel orvosát ilyen esetben személyes tanács-
adás céljából.

SÉRÜLT SZEMÉLYEK
A NISSAN azt javasolja, hogy sérült személyek is
használják a biztonsági öveket, a sérülés típusától
függően. Keresse fel orvosát ilyen esetben szemé-
lyes tanácsadás céljából.

BIZTONSÁGI ÖV EMLÉKEZTETŐJE
A gépjármű műszaki leírásától függően a bizton-
sági öv figyelmeztető lámpa:

• Jelzi a vezető számára, ha a gépjármű első sorá-
ban ülő személyek valamelyikének nincsmegfe-
lelően becsatolva a biztonsági öve, vagy ha a
hátsó biztonsági öveket kicsatolják.

• Hátsó ülés foglaltságát jelző szenzorral szerelt
gépjárműveknél figyelmeztetni fogja a vezetőt,
ha gépjármű valamelyik utasának nincs megfe-
lelően becsatolva a biztonsági öve

Ha a gépjármű nem rendelkezik hátsó ülés foglalt-
ságát jelző szenzorral, a hátsó utasok biztonsági
övének kijelzője megjelenik, ha a gyújtáskapcsolót
ON állásba állítják, miközben a hátsó biztonsági
övek valamelyike nincs bekapcsolva. Lásd “Hátsó
utasok biztonsági övének kijelzője (ha van)” jelen fe-
jezet következő részében.

VIGYÁZAT
A NISSAN erősen ajánlja Önnek és minden utasá-
nak, hogy kösse be magát indulás előtt. Ha ezt
elmulasztja, az egész utasvédelmi rendszer ha-
tékonysága csökkenhet, és jelentősen megnöve-
kedhet a sérülés esélye, illetve annak súlyossága.
Súlyos, akár halálos sérüléseket is szenvedhet, ha
nem használja a biztonsági övet.

Csecsemőknél és kisgyermekeknél nem feltétlenül
kell alkalmazni a gépjármű biztonsági övét,
amennyiben megfelelő, integrált ISOFIX gyermek-
ülés rendszert használ. Lásd “Gyermekülések” jelen
fejezet következő részében.

SSS0099Z
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Biztonsági öv figyelmeztető
lámpa

A műszerfalon található a biztonsági öv figyelmez-
tető lámpája, ami azonnal világítani kezd, ha vala-
melyik elöl ülő személy biztonsági öve nincs becsa-
tolva a gyújtáskapcsoló ON állásba állításakor. Ak-
kor is világítani kezd, ha bármely hátsó biztonsági
övet kioldják, vagy amennyiben a gépjármű hátsó
ülés foglaltságát jelző szenzorral van felszerelve, ha
a gépjármű hátsó részében utazó bármely személy
biztonsági öve nincs megfelelően bekötve. Lásd “Fi-
gyelmeztető lámpák, visszajelző lámpák és
hangjelzések” a “2. Műszerek és kezelőszervek” feje-
zetben további részletekért.

Ha a gépjármű sebessége meghaladja a 15 km/h-t
(kb. 10MPH), a lámpa villogni kezd, és egy figyelmez-
tető hangjelzés hallhatómegközelítőleg 95másod-
percig, vagy amíg a rendszer úgy nem veszi, hogy
minden személy megfelelően bekötötte a bizton-
sági övét.

Az utazó személyeket akkor veszi bekötöttnek a
rendszer, ha minden elöl utazó személy biztonsági
övebevankötveésahátulbekötöttbiztonságiövek
száma eléri az utazás alatt észlelt személyek szá-
mát, vagy amennyiben a gépjármű hátsó ülés fog-
laltságát jelző szenzorral van felszerelve, ha a gép-
járműhátsó részébenutazóösszes személy bizton-
sági öve megfelelően be van kötve.

Az utazás akkor fejeződik be és a rendszer akkor áll
vissza, ha bármely ajtót kinyitják úgy, hogy a gép-
jármű egy helyben áll.

Hátsó utasok biztonsági övének
kijelzője (ha van)

A hátsó ülés foglaltságát jelző szenzor nélküli gép-
járművek esetében a hátsó utasok biztonsági övé-
nek kijelzője lesz látható a gépjármű információs ki-
jelzőjén (Lásd “Gépjármű információs kijelzője” a
“2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben) megkö-
zelítőleg 65 másodpercig, ha bármely hátsó ülés
biztonsági öve nincs bekapcsolva a gyújtáskapcso-

ló ON állásba állításakor. A vezető a kormánykerék
<OK> kapcsolójának megnyomásával nyugtázhat-
ja a kijelzőt.

Továbbá megjeleníti, ha bármely hátsó biztonsági
övet kioldják. A kijelző addig fog látszani, amíg a há-
tul bekötött biztonsági övek száma eléri az utazás
alatt észlelt személyek számát, vagy amíg a vezető
nem nyugtázza azzal, hogy megnyomja kormány-
kerék <OK> kapcsolóját.

Az utazás akkor áll vissza, ha bármely ajtót kinyitják
úgy, hogy a gépjármű egy helyben áll.

Ha a gépjármű túllépi a 15 km/h (kb. 10 MPH) sebes-
séget, miközben a hátul bekötött biztonsági övek
száma nem éri el az utazás alatt észlelt személyek
számát, megjelenik a hátsó utasok biztonsági övé-
nek kijelzője

Ezt a kijelzőt addig nem lehet nyugtázni, amíg szól
a biztonsági öv figyelmeztető hangjelzése.

m
Piros ülés felkiáltójellel: a jelzett üléshez
tartozó biztonsági öv nincs bekapcsolva.

m Zöld ülés pipa jellel: a jelzett üléshez tartozó
biztonsági öv be van kapcsolva.

NIC4129
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Utasállapot-kijelző (ha van)

A hátsó utasok biztonsági övének kijelzőjével sze-
relt gépjárművek esetében a biztonsági övek figyel-
meztető lámpáján kívül az utasállapot kijelzője is
megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén (lásd
“Gépjármű információs kijelzője” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben), ha valamelyik utas biz-
tonsági öve nincs becsatolva.

A kijelző addig fog látszani, amíg minden utas be-
csatolja a biztonsági övét, vagy addig, amíg a veze-
tő a kormánykeréken lévő <OK> kapcsoló megnyo-
másával tudomásul veszi ezt.

Ha egy utas kicsatolja a biztonsági övét vagy a gép-
jármű sebessége meghaladja a 15 km/h-t
(kb. 10 MPH) miközben egy biztonsági öv nincs be-
csatolva, az utasállapot kijelzője újramegjelenik. Ezt
a kijelzőt addig nem lehet nyugtázni, amíg szól a
biztonsági öv figyelmeztető hangjelzése.

A vezetőülést a rendszer mindig foglaltnak tekinti.

m
Piros ülés felkiáltójellel: a jelzett ülés
foglalt, és a biztonsági öv nincs becsatolva.

m
Zöld ülés pipa jellel: a jelzett üléshez
tartozó biztonsági öv be van kapcsolva.

m Szürke ülés: a jelzett ülés nem foglalt.

VIGYÁZAT

• Előfordulhat, hogy a biztonsági öv emlékez-
tető rendszere nem érzékeli a kisebb súlyú
utasokat, beleértve a gyermekeket is.

• Amikor egy nehéz csomagot helyez az ülésre,
a biztonsági öv emlékeztetője aktiválódhat.
Az efféle csomagokat a csomagtartóban kell
elhelyezni. Személyek rögzítésére kizárólag
biztonsági öveket vagy univerzális gyermek-
ülés rendszereket használjon (lásd
“Gyermekülések” jelen fejezet következő rész-
ében). Sose használja őket rakomány rögzíté-

sére, mert ez kárt okozhat bennük, és ha ezt
követően személyek használják, akkor egy
baleset során csökken a hatékonyságuk.

• Ha elektromos eszközt, mint például okoste-
lefont vagy laptopot helyez el az első utas-
ülésre, a biztonsági öv emlékeztetője aktivá-
lódhat.

• Ha a biztonsági öv figyelmeztető lámpája fo-
lyamatosan világít miközben a gyújtáskap-
csoló ON állásban van és az összes ajtó be van
csukva és a biztonsági övek be vannak kap-
csolva, az azt jelenti, hogy a rendszer műkö-
désében hiba lépett fel. Ellenőriztesse a rend-
szert egy NISSAN márkakereskedővel, vagy
szakszervizzel.

• A biztonsági öv emlékeztető rendszerét nem
szabad módosítani.

NIC4064
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HÁROMPONTOS BIZTONSÁGI ÖV

VIGYÁZAT
• Ne utazzon a gépjárműben úgy, hogy az ülés-

támla le van hajtva. Ez veszélyes lehet. A vállöv
nem illeszkedik a testéhez. Egy esetleges bal-
eset során teste hátracsapódhat és súlyos
nyaki vagy egyéb sérüléseket szerezhet. Be-
csúszhat az alsó öv alá, és súlyos belső sérü-
léseket szenvedhet.

• Hogy mozgás közben a leghatékonyabb vé-
delmet tudja biztosítani, állítsa az üléstámlát
függőleges állásba. Mindig üljön jól hátra az
ülésben egyenes háttal úgy, hogy mindkét lá-
ba legyen lent a talajon, és ennek a pozíciónak
megfelelően állítsa be a biztonsági övet.

A biztonsági övek becsatolása
1. Állítsa be az ülést. (Lásd “Ülések” jelen fejezet elő-

ző részében.)

2. Lassan húzza fel a biztonsági övet a tartóból és
helyezze be a nyelvét a csatlakozóba, amíg nem
hallja és érzi, hogy a csat bekapcsolódott.

• Az övfeszítőt úgy tervezték, hogy zárjon le
hirtelen fékezés vagy ütközés esetén. Las-
sú húzó mozgással mozgathatja az övet és
ezzel lehetővé tesz némi szabad mozgást
az ülésen.

3. Helyezze a hasi övrészt a medencecsontra az
ábra szerint.

4. Húzza a vállövi részt a visszahúzó felé nagyobb
lazaság elérése céljából. Győződjön meg róla,
hogy a vállöv mindig át van- e húzva a vállán és
a mellkasán.

A biztonsági övek kicsatolása

Abiztonsági öv kicsatolásához, nyomjamegagom-
bot a csaton. Vezesse a biztonsági övet vissza he-
lyére, amikor automatikusan visszahúzódik.

A biztonsági öv működésének
ellenőrzése
A biztonsági övfeszítők úgy vannak kialakítva, hogy
az öv mozgását kétféle módszerrel akadályozzák
meg:

• Amikor az övet túl gyorsan húzza ki a visszahú-
zóból.

• Amikor a jármű hirtelen lassul.

Ahhoz, hogy jobban megbízhasson az övében, el-
lenőrizze az övet a következő módon:

• Ragadja meg a vállövet és húzza gyorsan előre-
felé. A visszahúzónak le kell zárnia és meg kell
akadályoznia az öv további mozgását.

Amennyiben a visszahúzó nem zár le ellenőrzés so-
rán, vagy bármilyen további kérdése lenne a bizton-
sági övvel kapcsolatban, keressen fel egy NISSAN-
márkakereskedőt vagy szakszervizt.

SSS0292Z

SSS0290Z

SSS0326Z
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A vállöv magasságának állítása

A vállövön található csatlakozási pont magasságát
az Önnek megfelelő legjobb pozícióba állítsa be.
(Lásd “A biztonsági öv használatával kapcsolatos
óvintézkedések” jelen fejezet előző részében.)

A vállöv rögzítőpont magasságának felfelé állításá-
hoz tolja felfelé a biztonsági öv rögzítőpontját, és
egy kattanást fog hallani az egyes elérhető pozíciók
után. Amikor elérte amegfelelő állás, óvatosan húz-
zamegabiztonsági öv szövetét, hogybiztosan rög-
züljön a helyén a vállöv rögzítőpontja.

A lefelé állításához nyomja lefelé a kioldó gombot
jA ,majdmozgassa lefelé a vállöv rögzítőpontját, ezt
követően pedig engedje el a gombot és óvatosan
húzza meg a biztonsági öv szövetét, hogy bizton-
san rögzüljön a helyén a vállöv rögzítőpontja.

Mindig úgy állítsa be a vállöv rögzítőpontját, hogy a
biztonsági öv úgy haladjon át a váll közepementén,
hogy ne érjen az arcához, de ne is essen le a válláról.

VIGYÁZAT
• A beállítás után engedje el a beállító gombot

és próbálja meg elmozdítani a vállöv rögzítő-
pontját felfelé és lefelé, így meggyőződhet ar-
ról, hogy megfelelően rögzítésre került a he-
lyén.

• A vállövön található csatlakozási pont magas-
ságát az Önnek megfelelő legjobb pozícióba
állítsa be. Ha ezt elmulasztja, az egész rend-
szer hatékonysága csökkenhet és növekedik
a sérülés esélye, illetve annak súlyossága.

Középső hátsó ülés
A megfelelő övcsatlakozó kiválasztása

A középső biztonsági öv nyelvénekjB alakja eltér a
külső biztonsági övekétől, ezért azt csak a középső
csatba lehet becsatolni. A külső biztonsági övek
nyelvétjA csak a külső csatba lehet becsatolni.

NIC4035

NIC3953

NIC4031
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Hátsó biztonsági övek tárolása

Amikor előre dönti a hátsó ülést, a külső biztonsági
öveket az ábrán látható rögzítőszemekbe teheti,
hogy azok ne legyenek útban.

BIZTONSÁGI ÖV KARBANTARTÁSA
• A biztonsági öv szövetének tisztításához

használjon lágy szappanos oldatot, vagy bármi-
lyen szőnyegekhez és kárpitokhoz ajánlott tisz-
tító oldatot. Törölje át egy ruhával, és hagyja,
hogy az öv árnyékbanmegszáradjon. Ne enged-
je a biztonsági öveket visszahúzódni, amíg telje-
sen meg nem száradtak.

• Ha a biztonsági öv csatlakozó nyelvének vál-
löv vezetőjén elkezd felgyülemleni a szennye-
ződés, a biztonsági öv lassan húzódik vissza. Tö-
rölje át a vállövet egy tiszta, száraz ruhával.

• Rendszeresen ellenőrizze, hogy a biztonsági
öv és fém alkatrészei mint például a csatok,
nyelvek, visszahúzók, rugalmas kábelek és csat-
lakozó nyelvek megfelelően működnek-e. Ha hi-
ányzó alkatrészeket, a heveder elhasználódását,
bevágását vagy egyéb sérülését észleli, a teljes
öv szerkezetet ki kell cserélni.

VIGYÁZAT
• Az előfeszített biztonsági öv rendszer aktivá-

lás után nem újrafelhasználható. A visszahú-
zóval egy egységként ki kell cserélni.

• Ha frontálisan ütközik a gépjármű, de az elő-
feszített öv nem aktiválódik, NISSAN márkake-
reskedővel, vagy szakszervizzel ellenőriztes-
se és szükség esetén cseréltesse le az előfe-
szítési rendszert.

• Az előfeszített biztonsági öv rendszeren vagy
annak alkatrészein vagy vezetékein jogosu-
latlan módosításokat végrehajtani tilos. Ez ki-
válthatja az előfeszített biztonsági öv rend-
szer véletlenszerű aktiválódását, vagy hibás
működését. Az előfeszített biztonsági öv
rendszer megváltoztatása súlyos személyi
sérülést okozhat.

• Az előfeszített biztonsági öv rendszer karban-
tartását, vagy javítását csak NISSAN-márka-
kereskedő, vagy szakszerviz végezheti el.
Elektromos berendezések szerelését szintén
csak NISSAN-márkakereskedő, vagy szak-
szerviz végezheti el. Nem hitelesített elektro-
nikus tesztelő-berendezés vagy eszköz nem
használható az előfeszített biztonsági öv
rendszeren.

WAB0084XZ

ELŐFESZÍTETT BIZTONSÁGI ÖV
RENDSZER
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• Ha ki akarja dobni az előfeszített biztonsági
öv rendszert, vagy le akarja selejtezni a jár-
művet, lépjen kapcsolatba egy NISSAN-már-
kakereskedővel, vagy szakszervizzel. Az előfe-
szített biztonsági öv rendszer ártalmatlanítá-
si eljárása a NISSAN Szerviz Útmutatóban
kerül bemutatásra. A helytelen ártalmatlaní-
tási eljárás személyi sérülést okozhat.

Az előfeszített biztonsági öv rendszer az első lég-
zsákkal együtt aktiválódik. A biztonsági öv vissza-
húzóval segítmeghúzni az biztonsági övet, ha a jár-
mű bizonyos típusú ütközésben vesz részt.

Az előfeszített biztonsági öv rendszer egybe van
építve a biztonsági öv visszahúzóval. Ezek a bizton-
sági övek a hagyományos övekkel megegyező mó-
don használhatók.

Ha az előfeszített biztonsági öv rendszer aktiváló-
dik, füst keletkezik és hangos zaj hallható. A füst ár-
talmatlan, de ne lélegezze be mert légúti irritációt
és nehéz légzési tüneteket okozhat.

Az előfeszítő aktiválódása után terhelés szabályo-
zók engedik ki a biztonsági övet (ha szükséges),
hogy csökkentsék a mellkasra ható erőt. A hátsó
középső biztonsági öv visszahúzó kivételévelmind-
egyik biztonsági öv visszahúzóba van terhelés sza-
bályozó szerelve.

Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, kigyullad a
kiegészítő visszatartó rendszer (SRS) légzsák figyel-
meztető lámpa. Az SRS légzsák figyelmeztető lám-
pa 7 másodperccel azután kapcsol ki hogy a rend-
szer elindul. Ha az alábbi feltételek közül bármelyik
teljesül, a légzsák és/vagy a biztonsági öv előfeszítő
javításra szorul, és járművét el kell hogy juttassa a
legközelebbi NISSAN-márkakereskedőhöz, vagy
szakszervizbe.

• A légzsák figyelmeztető lámpa 7 másodperc el-
telte után is ég.

• A légzsák figyelmeztető lámpa megszakítások-
kal villog.

• A légzsák figyelmeztető lámpa egyáltalán nem
világít.

Ellenőrzés és javítás nélkül elképzelhető, hogy a ki-
egészítő visszatartó rendszer (SRS) és/vagy a biz-
tonsági öv előfeszítő nem működik megfelelően. El-
lenőrizni és javítani kell.

A jármű eladásakor, kérjük tájékoztassa a vevőt a
biztonsági öv előfeszítő rendszerről és ajánlja figyel-
mébe a használati útmutató megfelelő fejezeteit.

A gyermekeknek szüksége van a felnőttek segít-
ségére, hogy megvédjék őket.

Megfelelően be kell kötni őket.

A jelen használati útmutatóban meghatározott,
gyermekekbiztonságáravonatkozóáltalános infor-
mációkon kívül további információkat szerezhet be
különböző forrásokból, pl. orvosoktól, tanároktól,
közlekedéssel foglalkozó állami hivataloktól, vagy
egyéb szervezetektől. Minden gyermek más; találja
meg a gyermek szállításának legmegfelelőbb mód-
ját.

A gyermekülés rendszereknek két alapvető típusa
létezik:

• Hátra néző gyermekülés

• Előre néző gyermekülés

Lásd az “Gyermekülés kategória, méret, pozíció” je-
len fejezet következő részében részt a gyermeké-
nek javasolt gyermekülést illetően.

VIGYÁZAT
Gyerekeknek és csecsemőknek speciális véde-
lemre van szükségük. Előfordulhat, hogy a gép-
jármű biztonsági övei nem megfelelőek számuk-
ra. A vállöv túl közel kerülhet az arcukhoz vagy a
nyakukhoz. A deréköv nem illeszkedhet megfele-
lően a kicsi csípőcsontokra. Egy baleset során a
nem megfelelően illeszkedő biztonsági övek sú-
lyos vagy végzetes sérüléseket okozhatnak. Min-
den esetben megfelelő gyermekülést használjon.

GYERMEKEK BIZTONSÁGA
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A gyermekülést rögzítheti a gépjárműben az ISOFIX
rendszerrel vagy a gépjármű biztonsági övével, lásd
“Gyermekülések” jelen fejezet következő részében
további információért.

A NISSAN azt javasolja, hogy a tíz év alatti gyer-
mekek a hátsó ülésen utazzanak. A baleseti sta-
tisztikák szerint, a gyermekek nagyobb bizton-
ságban vannak a gyermekülésben a hátsó ülé-
sen, mint az első ülésen.

Ez különösen fontos, mivel az Ön gépjárműve fel
van szerelve utasoldali kiegészítő utasvédelmi
rendszerrel (légzsákrendszerrel). (Lásd “Kiegészí-
tő utasvédelmi rendszer (SRS)” jelen fejezet kö-
vetkező részében.)

ÚJSZÜLÖTTEK
Az újszülötteket legalább 1 éves korig hátrafelé né-
ző gyermekülésben kell szállítani. Olyan gyermek-
ülés rendszert válasszon, amely illeszkedik az Ön
járművébe, és mindig kövesse a gyártó beszerelési
és használati útmutatóját.

KISGYERMEKEK
Az 1 évnél idősebb és legalább 9 kg súlyú gyermeke-
ket előrenéző gyermekülésben kell szállítani. A mi-
nimális és maximális súlyokkal, illetve magasságok-
kal kapcsolatos javaslatokért lapozza fel a gyártó
használati útmutatóját. Olyan gyermekülés rend-
szert válasszon, amely illeszkedik az Ön járművébe,
és mindig kövesse a gyártó beszerelési és haszná-
lati útmutatóját.

NAGYOBB GYERMEKEK
Azokat a gyermekeket, akik már nem férnek bele a
gyermekülésekbe, a rendelkezésre álló biztonsági
övekkel kell bekötni. Ha a gyermek ülésén használt
vállöv túl közel van a gyermek arcához vagy nyaká-
hoz, használjon magasítót (kereskedelemben be-
szerezhető), ez segíthet megoldani a problémát. Az
ülésmagasító feladata, hogy a vállöv megfelelő he-
lyen a váll közepénél, a hasi öv pedig a medence-
csonton legyen. Amagasítónak illeszkedni kell a jár-
mű üléséhez.Miután a gyermekmár nagyobb, és az
öv már rendesen illeszkedik a vállára és nem az ar-
cán vagy nyakán húzódik,már használhatja az övet
rendesen, ülésmagasító nélkül is. Emellett számta-
lan egyéb típus elérhető nagyobb gyermekek szá-
mára, amelyet a maximális védelem érdekében
ajánlatos használni.

JOGI KÖVETELMÉNYEK
Ellenőrizze a tartózkodási helyére vonatkozó jogi
követelményeket. Például az Egyesült Királyságban
a gyermekülés használata a gyermek magassága
és életkora alapján kerül meghatározásra, lásd
“Gyermekülések” jelen fejezet következő részében
további információért

A GYERMEKÜLÉS HASZNÁLATÁVAL
KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

VIGYÁZAT
• Csecsemőket és kisgyerekeket minden eset-

ben megfelelő gyerekülésben kell elhelyezni,
ha a gépjárműben utaznak. Ha nem használ
gyerekülést, egy esetleges baleset súlyos sé-
rülésekhez vagy akár halálhoz is vezethet.

• A csecsemőket és a gyermekeket a járműben
sose tartsa az ölében. Még a legerősebb fel-
nőtt sem tudja megvédeni őket így egy súlyos
baleset során. A gyermek összezúzódhat a fel-
nőtt és a jármű közé szorulva. Ugyanazzal az
övvel ne kapcsolja be a gyermeket és magát.

SSS0099Z

GYERMEKÜLÉSEK
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• Gyerekeknek és csecsemőknek speciális vé-
delemre van szükségük. Előfordulhat, hogy a
gépjármű biztonsági övei nem megfelelőek
számukra. A vállöv túl közel kerülhet az arcuk-
hoz vagy a nyakukhoz. A deréköv nem illesz-
kedhet megfelelően a kicsi csípőcsontokra.
Egy baleset során a nem megfelelően illesz-
kedő biztonsági övek súlyos vagy végzetes
sérüléseket okozhatnak.

• NISSAN azt javasolja, hogy a gyermekülés
rendszert a hátsó ülésre szerelje be. A baleseti
statisztikák szerint a gyermekek nagyobb biz-
tonságban vannak a gyermekülésben a hátsó
ülésen, mint az első ülésen.

• Számos gyártó gyárt csecsemők és kisgyere-
kek számára megfelelő gyerekülést. Amikor
gyerekülést választ, ültesse a gyereket a gye-
rekülésbe és ellenőrizze annak egyes beállítá-
sait, hogy eldönthesse, az ülés megfelelő-e az
Ön gyermeke számára. A beszereléssel és a
használattal kapcsolatban minden esetben
kövesse a gyártó utasításait.

• A használat és a beszerelés tekintetében kö-
vesse a gyártó utasításait. Gyerekülés vásár-
lásakor győződjön meg arról, hogy az ülés
megfelel a gyermeke számára, illetve besze-
relhető a gépjárműbe. Elképzelhető, hogy
egyes gyermekülések nem illeszkednek meg-
felelően járművébe.

• Ellenőrizze a gyermekülés rendszert a jármű-
ben is, hogy meggyőződhessen róla, kompati-
bilis-e a jármű biztonsági öv-rendszerével.

• Előre néző gyerekülés esetén győződjön meg
arról, hogy a vállheveder nem esik túl közel a
gyerek arcához vagy nyakához.

• Soha ne szereljen hátrafelé néző gyermek-
ülést az első utas oldali ülésre anélkül, hogy
meggyőződne az első utas oldali légzsák de-
aktivált állapotáról. A gépjármű fel van szerel-
ve egy automatikus első utas oldali légzsák
deaktiváló rendszerrel. A tető konzolon talál-
ható <PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelző-
nek világítania kell. Frontális ütközés
esetén a kiegészítő, frontális ütközés esetén
felfúvódó légzsák nagy erővel fújódik fel. Egy
felfúvódó kiegészítő első légzsák gyermeké-
nek súlyos sérülését vagy akár halálát is okoz-
hatja.

• Az állítható háttámlát úgy kell beállítani, hogy
illeszkedjen a gyermeküléshez, és a lehető
legfüggőlegesebb helyzetben álljon.

• Amennyiben a beszereléshez rögzítőelemre
van szükség és ezt nem használja, kanyaro-
dás és fékezés közben a gyermekülés felbo-
rulhat és sérülést okozhat.

• A gyermekülés beszerelése után ellenőrizze
azt, mielőtt még beleültetné a gyereket.
Nyomja egyik oldalról a másik oldalra, majd
húzza meg előre, így meggyőződhet arról,
hogy megfelelően a helyén marad-e. A gyer-
mekülés nem mozdulhat 25 mm-nél (1 in) töb-
bet. Ha a gyermekülés nem stabil, húzza meg
az övet vagy tegye az egészet másik ülésre, és
ellenőrizze ismét.

• Ha a gyermekülés nincs megfelelően rögzítve,
egy esetleges ütközés vagy hirtelen fékezés
során a gyermek sérülésének kockázata meg-
nő.

• A gyermekülés nem megfelelő használata nö-
velheti a gyermek és más utasok sérülésének
kockázatát vagy súlyosságát is.

• Amikor nem használja a gyermekülés rend-
szert, tartsa biztosan rögzítve az ISOFIX rend-
szerrel, hogy megakadályozza az ülés előre-
zuhanását egy esetleges hirtelen fékezés
vagy baleset során.

A NISSAN azt ajánlja, hogy a csecsemőket és a kis-
gyermekeket gyermekülés rendszerbe ültesse.
Olyan gyermekülés rendszert válasszon, amely il-
leszkedik a járművébe és mindig kövesse a gyártó
beszerelési és használati útmutatóját. Emellett
számtalan egyéb típusú rendszer elérhetőnagyobb
gyermekek számára, amelyet a maximális védelem
érdekében ajánlatos használni.

FIGYELMEZTETÉS
Ügyeljen arra, hogy a zárt járműben hagyott
gyermekülés felforrósodhat. Ellenőrizze az ülés
felületét és a csatjait, mielőtt belehelyezné a
gyermeket.
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GYERMEKÜLÉS ÉS ISOFIX
INFORMÁCIÓ
Amikor gyermekülést vásárol, a következőket tart-
sa szem előtt:

• Olyan gyermekülést válasszon, ami megfelel a
legújabb európai biztonsági szabványnak, az
ECE 44.04 szabályozásnak.

• Helyezze a gyermeket a gyermekülésbe, és el-
lenőrizze a beállításokat, így meggyőződhet ró-
la, megfelel-e az adott ülés a gyermek számára.
Mindig kövesse a javasolt eljárást.

• Ellenőrizze a gyermekülést a járműben is, hogy
meggyőződhessen róla, kompatibilis-e a jármű
biztonsági öv-rendszerével.

• Olvassa el a jelen fejezetben található tábláza-
tokat a javasolt beállítási pozíciók tekintetében,
és a járműhöz jóváhagyott gyermekülések listá-
ját.

MEGJEGYZÉS

A gyermeküléseken, melyek megfelelnek az UN
44 sz. (UN R44) vagy az UN 129. sz (UN R129) szab-
vány szerint egyértelműen jelölni kell a kategó-
riát: Univerzális, Fél- univerzális vagy ISOFIX.

Tömeg csoport a gyermeküléshez
Súly kategória Gyermek súlya

0 csoport 10 kg-ig
Csoport 0+ 13 kg-ig
Csoport I 9 - 18 kg
Csoport II 15 - 25 kg
Csoport III 22 - 36 kg

Példa gyermekülés típusokra:

JVR0371XZ

Gyermekülés kategória 0 és 0+

JVR0372XZ

Gyermekülés kategória 0+ és I

JVR0373XZ

Gyermekülés kategória II és III
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Gyermekülés rendszer kiválasztása
az ülésekhez
Jobbkormányos gépjárművek:

➀ Első utasülés

➁ 2. sor: bal oldali külső ülés

➂ 2. sor: középső ülés

➃ 2. sor: jobb oldali külső ülés

m Megfelelő a gépjármű biztonsági övével
rögzített univerzális gyermeküléshez

m Megfelelő az i-Size és az ISOFIX
gyermekülés rendszerhez

m Hátrafelé néző gyermekülés rendszer
beszerelésének tiltása

m Felső heveder rögzítő berendezéssel
szerelt ülések

a: Állítsa az ülésháttámlát függőleges állásba.
b: Állítsa az üléslap emelőt a legmagasabb állásba.
c: Állítsa az ülés mozgatóját a leghátsóbb állásba.
D: Ne szereljenbe tartólábbal rendelkezőgyermek-

ülést.
e: Állítsa a fejtámlát a legmagasabb állásba, vagy

távolítsa el (és biztonságosan tárolja el), ha érint-
kezik a gyermekülés rendszerrel. Ne távolítsa el
a fejtámlát, ha csak ülésmagasítót használ.

NIC4124

<PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelző világít

NIC4125

<PASSENGER AIR BAG ON> visszajelző világít
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Balkormányos modellek:
➀ Első utasülés

➁ 2. sor: bal oldali külső ülés

➂ 2. sor: középső ülés

➃ 2. sor: jobb oldali külső ülés

m Megfelelő a gépjármű biztonsági övével
rögzített univerzális gyermeküléshez

m Megfelelő az i-Size és az ISOFIX
gyermekülés rendszerhez

m Hátrafelé néző gyermekülés rendszer
beszerelésének tiltása

m Felső heveder rögzítő berendezéssel
szerelt ülések

a: Állítsa az ülésháttámlát függőleges állásba.
b: Állítsa az üléslap emelőt a legmagasabb állásba.
c: Állítsa az ülés mozgatóját a leghátsóbb állásba.
D: Ne szereljenbe tartólábbal rendelkezőgyermek-

ülést.
e: Állítsa a fejtámlát a legmagasabb állásba, vagy

távolítsa el (és biztonságosan tárolja el), ha érint-
kezik a gyermekülés rendszerrel. Ne távolítsa el
a fejtámlát, ha csak ülésmagasítót használ.

NIC4126

<PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelző világít

NIC4127

<PASSENGER AIR BAG ON> visszajelző világít

36 Biztonság — ülések, biztonsági övek és kiegészítő utasvédelmi rendszer



Gyermekülés kategória, méret, pozíció:

Életkor (kb.) Súly (kb.) Magasság
(kb.)

GYÜ rendszer
súlykategória

Javasolt GYÜ rendszer GYÜ rendszerhez megfelelő ülés pozíció

➀
Légzsák
aktiválva (ON)

➀ **
Légzsák
deaktiválva
(OFF)

➁ ** ➂ ** ➃ **

0 -
12 hónapos

10 kg-ig <75 cm 0 Britax Römer Babysafe
Plus + ISOFIX alap
Maxi Cosi Cabriofix +
Isofix alap

Nem Nem Igen Nem Igen

0 -
18 hónap 13kg-ig <85cm 0+ Nem Nem Igen Nem Igen

9 hónapos
- 4 éves 9 - 18 kg 70 -

100 cm
Britax Römer Duo Plus Nem Igen (csak öv) Igen Igen (csak öv) Igen

Britax Trifix 2 i-Size Nem Nem Igen Nem Igen

4 - 6 éves 15 - 25 kg 100 -
125 cm

Romer KidFix2 R (előre
néző) * Nem Igen (csak öv) Igen Igen (csak öv) Igen

Graco Basic (előre néző) Nem Igen Igen Igen Igen

6 - 10 éves 22 - 36 kg >125 cm
Romer KidFix2 R (előre
néző) * Nem Igen (csak öv) Igen Igen (csak öv) Igen

Graco Basic (előre néző) Nem Igen Igen Igen Igen

* Javasolt a háttámla és deréköv rögzítőjének használata. Abban az esetben, ha eltávolítják a háttámlát, nem szabad használni a deréköv rögzítőjét
** Állítsa a fejtámlát a legmagasabb állásba, vagy távolítsa el (és biztonságosan tárolja el), ha érintkezik a gyermekülés rendszerrel. Ne távolítsa el a fejtámlát, ha

csak ülésmagasítót használ.
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Részletes információk a gyermekülés rendszer gyártóitól:

Ülés pozíció
Első 2. sor

➀ ➁ ➂ ➃
Légzsák
aktiválva

Légzsák
deaktiválva ** Bal ** Középső ** *** Jobb **

Az ülőhely megfelelő a biztonsági övvel rögzített univerzális
készülékhez (igen/nem) Nem Igen Igen Igen Igen

i-Size ülőhely (igen/nem) Nem Nem Igen Nem Igen

Az ülőhely megfelelő az oldalra néző (L1/L2) készülékhez — — — — —

A legnagyobb megfelelő, a menetiránnyal ellentétes irányba
beszerelhető készülék (R1/R2X/R2/R3) — — R3 — R3

A legnagyobb megfelelő, menetirányba beszerelhető készülék
(F2X/F2/F3) — — F3 — F3

A legnagyobb megfelelő ülésmagasító készülék (B2/B3) — — B3 — B3

** Állítsa a fejtámlát a legmagasabb állásba, vagy távolítsa el (és biztonságosan tárolja el), ha érintkezik a gyermekülés rendszerrel. Ne távolítsa el a fejtámlát, ha
csak ülésmagasítót használ.

*** Ne szereljen be tartólábbal rendelkező gyermekülés rendszert

38 Biztonság — ülések, biztonsági övek és kiegészítő utasvédelmi rendszer



VIGYÁZAT
• Soha ne szereljen hátrafelé néző gyermek-

ülést az első utas oldali ülésre anélkül, hogy
meggyőződne az első utas oldali légzsák de-
aktivált állapotáról. A gépjármű fel van szerel-
ve egy automatikus első utas oldali légzsák
deaktiváló rendszerrel. A tető konzolon talál-
ható <PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelző-
nek világítania kell. Frontális ütközés
esetén a kiegészítő, frontális ütközés esetén
felfúvódó légzsák nagy erővel fújódik fel. Egy
felfúvódó kiegészítő első légzsák gyermeké-
nek súlyos sérülését vagy akár halálát is okoz-
hatja.

Tekintse meg az ebben a részben előbb be-
mutatott gyermekülés rendszer táblázatokat.

MEGJEGYZÉS

A gyermeküléseken, melyek megfelelnek az ECE
44.04 vagy az UN 44 szabványnak, egyértelműen
jelölni kell a kategóriát: Univerzális, Fél- univerzá-
lis vagy ISOFIX.

ISOFIX GYERMEKÜLÉS RENDSZER
Az Ön járműve olyan speciális rögzítési pontokkal
van felszerelve, amelyeket használhat az ISOFIX
rendszerrel kompatibilis gyermekülésekkel.

ISOFIX alsó rögzítési pontok helyei
Az ISOFIX rögzítési pontokkal a gyermekülést csak
a hátsó szélső ülésekre tudja rögzíteni. Ne próbál-
jon meg gyermekülés rögzíteni a középső ülésre
úgy, hogy közben a ISOFIX rögzítési pontokat
használja.

Az ISOFIX rögzítési pontok az ISOFIX címkével ellá-
tott burkolatok alatt találhatók, a hátsó üléspárnák
alsó részén. Ahhoz, hogy az ISOFIX rögzítési pont-
hoz hozzáférjen, nyúljon bele a burkolatba és húzza
le a burkolatot, ahogy az ábrán látható.

NIC3955

Hátsó ISOFIX rögzítési pontok helyei

NPA1597

ISOFIX burkolat eltávolítása (hátsó üléseknél)
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ISOFIX gyermekülés rögzítése a
rögzítési pontokhoz

ISOFIX gyermekülések két rögzítő elemmel rendel-
keznek, amelyeket az ülésen található rögzítési
ponthoz lehet csatlakoztatni. Ellenőrizze, hogy az
Ön gyermekülésén található-e olyan címke, ami az
ISOFIX-kompatibilitást jelöli. Előfordulhat, hogy eze-
ket az információkat megtalálja a gyermekülés
gyártójának utasításai között is.
Az ISOFIX gyermekülésekhez általában a felső he-
vedert kell használni vagy egyéb olyan eszközöket,
amelyekmegakadályozzák az elfordulást, pl.maga-
sító lábak. Az ISOFIX gyermekülés beszerelésekor fi-
gyelmesen olvassa el és kövesse az utasításokat
ebben az útmutatóban és a gyermeküléshez tar-
tozó kézikönyvben. Lásd “ISOFIX gyermekülés
rendszer” jelen fejezet következő részében.

GYERMEKÜLÉS RÖGZÍTÉSE
Az Ön járműve úgy készült, hogy a gyermekülése-
ket a hátsó ülésre tudja elhelyezni. A gyermekülés
beszerelésekor figyelmesen olvassa el és kövesse
az utasításokat ebben az útmutatóban és a gyer-
meküléshez tartozó kézikönyvben.

VIGYÁZAT
• A gyermekülés rögzítési pontjai úgy készültek,

hogy ellenállnak a megfelelően beszerelt
gyermekülések által kifejtett terhelésnek.
Semmilyen körülmények között nem használ-
hatók a felnőttek biztonsági övéhez vagy he-
vedereihez vagy más elemek járműhöz rögzí-
tésére. Ha mégis így tesz, sérülhetnek a gyer-
mekülés rögzítési pontjai. A gyermekülés nem
rögzíthető megfelelően a sérült rögzítési pon-
toknál és a gyermek súlyosan, akár halálosan
is megsérülhet egy esetleges ütközésben.

• A gyermekülés felső rögzítő hevedere megsé-
rülhet, ha hozzáér a kalaptartóhoz, vagy a cso-
magtérben lévő tárgyakhoz. Vegye ki a kalap-
tartót a járműből, vagy rögzítse a csomagtér-
ben. Lásd “Kalaptartó” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben. Rögzítsen minden
egyéb tárgyat a raktérben. Ha a gyermekülés
felső rögzítő hevedere sérült, ütközés estén a
gyermek súlyosan, vagy akár halálosan
megsérülhet.

Rögzítési pont helye
Hátsó utasülés rögzítői:

A rögzítési pontok ahátsó, külső ülések támlájamö-
gött találhatók, és csak a hátsó külső ülésekre elhe-
lyezett gyermekülésekhez használhatók.

GYERMEKÜLÉS RÖGZÍTÉSE ISOFIX
RENDSZERT HASZNÁLVA.

VIGYÁZAT
• Az ISOFIX gyermekülést csak a meghatározott

helyekre rögzítse. Az ISOFIX alsó kapcsolódási
pontokkal kapcsolatban lásd “ISOFIX alsó rög-
zítési pontok helyei” jelen fejezet előző rész-
ében. Ha a gyermekülést nem rögzíti megfe-
lelően, a gyermek súlyosan megsérülhet vagy
akár meg is halhat egy baleset esetén.

• Olyan gyermeküléseket, amelyeknek a hasz-
nálatához kell felső heveder ne szereljen be
olyan ülésre, amelyen nincs felső heveder.

SSS0644Z

A rögzítési pontokhoz való csatlakoztatás
NIC3983
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• Ne rögzítse a gyermekülést a hátsó középső
ülésre az ISOFIX alsó csatjaival. A gyermekülés
így nem lesz megfelelően rögzítve.

• Vizsgálja meg az alsó csatokat úgy, hogy az
ujjaival benyúl a csatok alá, és ellenőrzi,
nincs-e akadály az ISOFIX csatjai felett, mint
pl. a biztonsági öv hevedere, vagy az üléspár-
na anyaga. A gyermekülés nem lesz megfele-
lően rögzítve, ha az ISOFIX csatjai akadályok-
ba ütköznek.

• A gyermekülés rögzítési pontjai úgy készültek,
hogy ellenállnak a megfelelően beszerelt
gyermekülések által kifejtett terhelésnek.
Semmilyen körülmények között nem használ-
hatók a felnőttek biztonsági övéhez vagy he-
vedereihez, vagy más elemek járműhöz
rögzítésére.

Beszerelés a hátsó, külső ülésre
Előre néző:
A gyermekülés megfelelő használatával kapcsolat-
ban kövesse a gyártó utasításait. Kövesse a követ-
kező lépéseket az előre néző gyermekülés ISOFIX
rendszerrel történő beszereléséhez a hátsó külső
ülésekre:

1. Helyezze a gyermekülést az ülésre ➀.

2. A gyermekülés rögzítő csatjait rögzítse az ISOFIX
rendszer alsó rögzítési pontjaihoz ➁.

3. A gyermekülés háttámlájának illeszkednie kell a
gépjármű ülésének háttámlájához. Ha szüksé-
ges,állítsa be vagy távolítsa el a fejtámlát, hogy a
gyermekülés megfelelően illeszkedjen. (Lásd
“Fejtámaszok” jelen fejezet előző részében.) Ha a
fejtámlát eltávolította, tárolja biztonságos he-
lyen. Ha a gyermekülést leszereli az ülésből, he-
lyezze be fejtámlát. Ha az adott ülésen nincs állít-
ható fejtámla és az megakadályozza a gyermek-
ülés megfelelő illeszkedését, próbáljon meg egy
másik üléspozíciót, vagy egy másik gyermek-
ülést.

4. A rögzítést rövidítse le, hogy a gyermekülés szo-
rosan illeszkedjen; a gyermekülést a közepénél
nyomja lefelé ➂ és hátrafelé ➃ a térdével, hogy
az ülés párnázatát és háttámláját össze tudja
nyomni.

5. Ha a gyermekülésen felső heveder is található,
vezesse át a hevedert a megfelelő helyen és rög-
zítse a megfelelő rögzítési ponthoz. (Lásd “Gyer-
mekülés rögzítése” jelen fejezet előző részében.)

6. Ha a gyermekülés más típusú elfordulást meg-
akadályozó rendszerrel van felszerelve, úgy mint
lábakkal, használja inkább azokat a felső heve-
der helyett. Ilyen esetben kövesse a gyermekülés
gyártójának utasításait.

NPA1604

1. és 2. lépés

SSS0754AZ

4. lépés
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7. Ellenőrizze a gyermekülés rendszert, mielőtt be-
leültetné a gyermeket➄. Nyomja a gyermekülést
egyik oldalról a másik oldalra, majd húzza meg
előre, így meggyőződhet arról, hogy megfelelően
a helyen marad-e.

8. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés megfelelően
rögzítve van-e, mielőtt használni kezdené. Ha a
gyermekülés túl laza, ismételje meg a 3- 7 lépést.

Hátrafelé néző:
A gyermekülés megfelelő használatával kapcsolat-
ban kövesse a gyártó utasításait. Kövesse a követ-
kező lépéseket az hátrafelé néző gyermekülés ISO-
FIX rendszerrel történő beszereléséhez a hátsó kül-
ső ülésekre:

1. Helyezze a gyermekülést az ülésre ➀.

2. A gyermekülés rögzítő csatjait rögzítse az ISOFIX
rendszer alsó rögzítési pontjaihoz ➁.

3. A rögzítést rövidítse le, hogy a gyermekülés szo-
rosan illeszkedjen; a gyermekülést a közepénél
nyomja lefelé ➂ és hátrafelé ➃ a kezével, hogy
az ülés párnázatát és háttámláját össze tudja
nyomni. Ha a gyermekülés hozzáér az első ülés-
hez, csúsztassa előre az első ülést, amíg a gyer-
mekülés már nem ér hozzá.

4. Ha a gyermekülésen felső heveder is található,
vezesse át a hevedert a megfelelő helyen és rög-
zítse a megfelelő rögzítési ponthoz. (Lásd “Gyer-
mekülés rögzítése” jelen fejezet előző részében.)

5. Ha a gyermekülés más típusú elfordulást meg-
akadályozó rendszerrel van felszerelve, úgy mint
lábakkal, használja inkább azokat a felső heve-
der helyett. Ilyen esetben kövesse a gyermekülés
gyártójának utasításait.

6. Ellenőrizze a gyermekülés rendszert, mielőtt be-
leültetnéagyermeket➄. Nyomjaagyermekülést
egyik oldalról a másik oldalra, majd húzza meg
előre, ígymeggyőződhet arról, hogymegfelelően
a helyen marad-e.

SSS0755AZ

7. lépés

NPA1605

1. és 2. lépés

SSS0756AZ

3. lépés

SSS0757AZ

6. lépés
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7. Ellenőrizze,hogyagyermekülésmegfelelően rög-
zítve van-e,mielőtt használni kezdené. Ha a gyer-
mekülés túl laza, ismételje meg a 3- 6 lépést.

GYERMEKÜLÉS RÖGZÍTÉSE
HÁROMPONTOS BIZTONSÁGI
ÖVVEL
Beszerelés a hátsó utasülésre
Előre néző:

A gyermekülés megfelelő használatával kapcsolat-
ban kövesse a gyártó utasításait. Előre néző gyer-
mekülés hátsó ülésre 3 pontos biztonsági övvel va-
ló beszereléséhez kövesse a következő lépéseket:

1. Helyezze a gyermekülést az ülésre ➀. Ha a gyer-
mekülés hozzáér az első üléshez, csúsztassa elő-
re az első ülést, amíg a gyermekülés már nem ér
hozzá.

2. Vezesse át a biztonsági öv nyelvét a gyermek-
ülés rendszeren, és illessze a csatba➁, amígmeg
nem érzi és meg nem hallja annak becsatolódá-
sát.

3. Annak érdekében hogy a biztonsági öv lazasága
elkerülhető legyen, szükséges a biztonsági övet
ahelyén rögzíteni agyermeküléshez tartozó rög-
zítő egységgel.

4. A biztonsági öv lazaságát szüntessemeg; a gyer-
mekülést a közepénél nyomja lefelé ➂ és hátra-
felé ➃ a térdével, hogy az ülés párnázatát és
háttámláját össze tudja nyomni, és eközbenhúz-
za felfelé a biztonsági övet.

Ha a gyermekülésen felső heveder is található,
vezesse át a hevedert a megfelelő helyen és rög-
zítse a megfelelő rögzítési ponthoz. (Lásd “Gyer-
mekülés rögzítése” jelen fejezet előző részében.)

5. Ellenőrizze a gyermekülés rendszert, mielőtt be-
leültetnéagyermeket➄. Nyomjaagyermekülést
egyik oldalról a másik oldalra, majd húzza meg
előre, ígymeggyőződhet arról, hogymegfelelően
a helyen marad-e.

6. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés megfelelően
rögzítve van-e, mielőtt használni kezdené. Ha a
gyermekülés túl laza, ismételje meg a 3- 5 lépést.

SSS0758AZ

1. lépés

SSS0493AZ

2. lépés

SSS0647AZ

4. lépés

SSS0638AZ

5. lépés
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Hátrafelé néző:

A gyermekülés megfelelő használatával kapcsolat-
ban kövesse a gyártó utasításait. Hátrafelé néző
gyermekülés hátsó ülésre 3 pontos biztonsági öv-
vel való beszereléséhez kövesse a következő lépé-
seket:

1. Helyezze a gyermekülést az ülésre ➀.

2. Vezesse át a biztonsági öv nyelvét a gyermek-
ülés rendszeren, és illessze a csatba➁, amígmeg
nem érzi és meg nem hallja annak becsatolódá-
sát.

3. Annak érdekében hogy a biztonsági öv lazasága
elkerülhető legyen, szükséges a biztonsági övet
ahelyén rögzíteni agyermeküléshez tartozó rög-
zítő egységgel.

4. A biztonsági öv lazaságát szüntessemeg; a gyer-
mekülést a közepénél nyomja lefelé ➂ és hátra-
felé ➃ a kezével, hogy az ülés párnázatát és hát-
támláját össze tudja nyomni, és eközben húzza
felfelé a biztonsági övet.

5. Ellenőrizze a gyermekülés rendszert, mielőtt be-
leültetnéagyermeket➄. Nyomjaagyermekülést
egyik oldalról a másik oldalra, majd húzza meg
előre, ígymeggyőződhet arról, hogymegfelelően
a helyen marad-e.

6. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés megfelelően
rögzítve van-e, mielőtt használni kezdené. Ha a
gyermekülés túl laza, ismételje meg a 3- 5 lépést.

SSS0759AZ

1. lépés

SSS0654AZ

2. lépés

SSS0639AZ

4. lépés

SSS0658AZ

5. lépés
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Beszerelés az első utasülésre

VIGYÁZAT
• Soha ne szereljen hátrafelé néző gyermek-

ülést az első utas oldali ülésre anélkül, hogy
meggyőződne az első utas oldali légzsák de-
aktivált állapotáról. A gépjármű fel van szerel-
ve egy automatikus első utas oldali légzsák
deaktiváló rendszerrel. A tető konzolon talál-
ható <PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelző
lámpának világítania kell. Frontális üt-
közés esetén a kiegészítő, frontális ütközés
esetén felfúvódó légzsák nagy erővel fújódik
fel. Egy felfúvódó kiegészítő első légzsák
gyermekének súlyos sérülését vagy akár ha-
lálát is okozhatja.

• NISSAN azt javasolja, hogy a gyerekülést a hát-
só ülésre szerelje be. Ha a gyermekülést az el-
ső utasülésre kell szerelnie, tolja az utas ülést
a leghátsó pozícióba.

• Csecsemők ülését hátrafelé néző pozícióban
kell beszerelni, ezért nem szabad azt az első
utasülésre szerelni, ha az utasoldali légzsák
nincs deaktiválva van.

Előre néző:
A gyermekülés megfelelő használatával kapcsolat-
ban kövesse a gyártó utasításait. Előre néző gyer-
mekülés első utasülésre 3-pontos biztonsági övvel
való beszereléséhez kövesse a következő lépése-
ket:

1. Ha be lett szerelve a gyermekülés az első utas-
ülésre, kapcsolja ON állásba a gyújtáskapcsolót. A
tető konzolon található <PASSENGER AIR BAG
OFF> lámpának világítania kell. Ha a <PAS-
SENGERAIR BAGON> lámpa világít, lásd “Ki-
egészítő utasvédelmi rendszer (SRS)” jelen fejezet
következő részében.) Helyezze a gyermekülést
egy másik ülésre. Ellenőriztesse a rendszert egy
NISSAN márkakereskedővel, vagy szakszervizzel.

SSS0300AZ

NIC4034
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2. Csúsztassa az ülést a leghátsó állásba ➀.

3. Helyezze a gyermekülést az ülésre.
A beszerelésnél minden esetben kövesse a
gyermekülés gyártója által adott utasításokat.

4. Vezesse át a biztonsági öv nyelvét a gyermek-
ülés rendszeren, és illesszea csatba➂, amígmeg
nem érzi és meg nem hallja annak becsatolódá-
sát.

5. Annak érdekében hogy a biztonsági öv lazasága
elkerülhető legyen, szükséges a biztonsági övet
ahelyén rögzíteni agyermeküléshez tartozó rög-
zítő egységgel.

6. A biztonsági öv lazaságát szüntessemeg; a gyer-
mekülést a közepénél nyomja lefelé ➃ és hátra-
felé ➄ a térdével, hogy az ülés párnázatát és
háttámláját össze tudja nyomni, és eközbenhúz-
za felfelé a biztonsági övet.

7. Ellenőrizze a gyermekülést, mielőtt beleültetné a
gyermeket. Nyomja a gyermekülést egyik oldalról
a másik oldalra, majd húzza meg előre, így
meggyőződhet arról, hogy megfelelően a helyen
marad-e.

8. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés megfelelően
rögzítve van-e, mielőtt használni kezdené. Ha a
gyermekülés túl laza, ismételje meg az 5 - 8. lé-
pést.
Ha a gyermekülés továbbra is túl laza, ne hasz-
nálja. Kérjük, a gyermekülés rendszer haszná-
latát és a beszerelését illetően tekintse meg a
gyártó utasításait. Kérjen tanácsot egy NISSAN
márkakereskedőtől vagy szakszerviztől a
gyermekülés megfelelő beszerelését illetően.

Hátrafelé néző:
Hagyermekülés rendszert kell szerelnieazelsőülés-
re, a következőképp járjon el:

1. Ha be lett szerelve a gyermekülés az első utas-
ülésre, kapcsolja ON állásba a gyújtáskapcsolót. A
tető konzolon található <PASSENGER AIR BAG
OFF> lámpának világítania kell. Ha a <PAS-

NPA1602

2. lépés

SSS0360CZ

4. és 5. lépés

SSS0647BZ

6. lépés

NPA1603

7. és 8. lépés

NIC4034
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SENGERAIR BAGON> lámpa világít, lásd “Ki-
egészítő utasvédelmi rendszer (SRS)” jelen fejezet
következő részében.) Helyezze a gyermekülést
egy másik ülésre. Ellenőriztesse a rendszert egy
NISSAN márkakereskedővel, vagy szakszervizzel.

2. Csúsztassa az ülést a leghátsó állásba ➀.

3. Helyezze a gyermekülést az utasoldali első ülés-
re.
A beszerelésnél minden esetben kövesse a
gyermekülés gyártója által adott utasításokat.

4. Vezesse át a biztonsági öv csatját a gyermekülé-
sen és nyomja bele a csatlakozóba, amíg kattanó
hangot nem hall és azt nem érzi, hogy az öv be-
kapcsolódott.
Ahhoz,hogyazöv lelazulásátmegakadályozhas-
sa, rögzítse a vállövet a rögzítőelemmeljA . Hasz-
nálja a gyermeküléshez adott rögzítőelemet
vagy használjon egy olyat, amely méreteiben és
erősségében megfelelő annak.
Az öv elvezetésénél minden esetben kövesse a
gyermekülés gyártója által megadott utasítá-
sokat.

5. Csúsztassa az első utasülést a lehető legelőrébb,
hogy a biztonsági öv teljesen leszorítsa a gyer-
mekülés rendszert, és hogy gyermekülés széle
érintkezzen műszerfallal.

6. Ellenőrizze a gyermekülés rendszert, mielőtt be-
leültetné a gyermeket. Ellenőrizze, hogy nem bil-
leg-e túlságosan oldalirányba. Próbálja előre
húzni, és ellenőrizze, hogy a helyén marad-e.
Ha a gyermekülés továbbra sem marad meg-
felelően a helyén, ne használja. Kérjük, a gyer-
mekülés rendszer használatát és a beszerelé-
sét illetően tekintse meg a gyártó utasításait.
Kérjen tanácsot egy NISSAN márkakereskedő-
től vagy szakszerviztől a gyermekülés megfe-
lelő beszerelését illetően.

KIEGÉSZÍTŐ UTASVÉDELMI
RENDSZERREL (SRS) KAPCSOLATOS
ÓVINTÉZKEDÉSEK
A kiegészítő utasvédelmi rendszert (SRS) bemutató
fejezet fontos információkat tartalmaz a vezető ol-
dali és utas oldali kiegészítő első légzsákokkal, ülés-
be szerelt légzsákokkal, tetőbe szerelt függönylég-
zsákokkal ésbiztonsági övelőfeszítőkkel kapcsolat-
ban.

Kiegészítő első légzsákok
A kiegészítő első légzsák a kormánykerék közepén
található vezetői légzsákból, és a kesztyűtartó fe-
letti műszerfalban található első utasoldali légzsák-
ból áll.

A kiegészítő légzsákokat arra tervezték, hogy tom-
pítsa a fejre és a mellkasra ható ütközési erőt, vagy
megvédjéka vezetőt és/vagyazelöl utazó személyt
nagyobb erejű frontális ütközések esetén, ugyanak-
kor a légzsákok akkor is felfúvódhatnak, ha egymás
típusú ütközésben fellépő erők nagyon hasonlóak
egy frontális ütközéshez. Elképzelhető, hogy bizo-
nyos frontális ütközések esetén nem fognak kinyíl-
ni. A gépjármű sérülése (vagy annak hiánya) nem
mindig utal a kiegészítő első légzsákmegfelelőmű-
ködésére.

NPA1602

2. és 3. lépés

SSS0513Z

KIEGÉSZÍTŐ UTASVÉDELMI
RENDSZER (SRS)
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Kiegészítő oldallégzsák rendszer (ha
van)
A kiegészítő oldallégzsák rendszer két első oldallé-
gzsákból áll, amelyek az első ülések üléstámláinak
külső részében vannak elhelyezve, két függönylég-
zsákból, amelyek az oldalsó tetőszegélyben talál-
hatóak, illetve a gépjármű specifikációjától függően
egy első középső légzsákból (ha van), amely a veze-
tőülés üléstámlájának belsejében található.

A kiegészítő oldallégzsák rendszert arra tervezték,
hogy védjék a vezető, az elöl utazó személy és a
hátsó külső utasok fejét, valamint a vezető és az elöl
utazó személy medencéjét nagyobb erejű oldalsó
ütközések esetén, ugyanakkor a légzsákok akkor is
felfúvódhatnak, ha egy más típusú ütközésben fel-
lépő erők nagyon hasonlóak egy nagyobb erejű ol-
dalsó ütközéshez. Elképzelhető, hogy bizonyos ol-
dalsóütközésekeseténnemfognakkinyílni. A jármű
sérülése (vagy annak hiánya) nem mindig utal a ki-
egészítő oldallégzsák megfelelő működésére.

Kiegészítő légzsák rendszerek
AzSRS feladata, hogy kiegészítse abiztonsági övek
által nyújtott balesetvédelmet de nem helyettesí-
tik azokat. A biztonsági öveket mindig megfelelően
be kell csatolni, a vezetőnek és az első utasnak pe-
dig megfelelő távolságban kell ülnie a kormányke-
réktől, műszerfaltól és az első ajtók burkolatától.
Minden utasnak mindig megfelelő távolságra kell
ülnie az oldalsó tetőszegélytől. További információ-
ért lásd “Biztonsági övek” jelen fejezet előző rész-
ében.

Ha az első légzsákok kinyílnak, meglehetősen han-
gos puffanást hallhat, amit némi füst követhet. Ez a
füst nem ártalmas és nem utal tűzre. Ugyanakkor
ne lélegezze be, mert légúti irritációt és nehéz lég-
zési tüneteket okozhat. Azon utasok számára, akik
légzési nehézségektől, asztmától szenvednek,
azonnal friss levegőt kell biztosítani.

A kiegészítő légzsákok a biztonsági övekkel együtt
segítenek csillapítani az első utasokra erőket. Akár
életet ismenthetnek, vagymegakadályozhatják sú-
lyos sérülések kialakulását. Azonban a felfújódó lég-
zsák zúzódásokat vagy egyéb sérüléseket eredmé-
nyezhet. A kiegészítő légzsákok nem nyújtanak vé-
delmet a test alsó fele számára.

Miután a gyújtáskapcsolót ON állásba kapcsolta,
a légzsák figyelmeztető lámpa bekapcsol. A lég-
zsák figyelmeztető lámpa 7 másodperccel az
után kapcsol ki, hogy a rendszer elindul. További
részletekért lásd: “Figyelmeztető lámpák, vissza-
jelző lámpák és hangjelzések” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben.

A légzsák csak akkor működik, ha a gyújtáskulcs
ON állásban van.

VIGYÁZAT
• A kiegészítő első légzsákok elvileg nem nyíl-

nak ki oldalsó, hátsó ütközés, felborulás, vagy
alacsonyabb súlyosságú frontális ütközés
esetén. Mindig viselje a biztonsági övet annak
érdekében, hogy csökkenthesse a balesetek-
ben szerezhető sérülések kockázatát vagy sú-
lyosságát.

• A biztonsági övek és kiegészítő légzsákok ak-
kor a leghatékonyabbak, ha az ülésben telje-
sen hátradől egyenes derékkal. Az első kiegé-
szítő légzsákok ütközéskor nagy erővel fújód-
nak fel. Ha nincs bekötve, előre dől, oldalt ül
vagy nem a megfelelő pozícióban van, sokkal
nagyobb a súlyos sérülés vagy akár halál le-
hetősége egy esetleges baleset során. Ön sú-
lyos, akár halálos sérüléseket is szenvedhet a
kiegészítő légzsákok felfújódása esetén, ha
éppen a légzsákkal szembe néz, amikor az fel-
fújódik. Minden esetben dőljön hátra,
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amennyire még kényelmes, hogy minél
messzebb legyen a kormánykeréktől. Min-
den esetben használja a biztonsági övet.

• Az első, ülésbe szerelt légzsákok és tetőbe
szerelt függönylégzsákok nem fúvódnak fel
egy előröl érkező ütközés esetén, hátsó ütkö-
zés esetén, felborulás esetén vagy kevésbé
súlyos, oldalról érkező ütközés esetén. Mindig
viselje a biztonsági övet annak érdekében,
hogy csökkenthesse a balesetekben szerez-
hető sérülések kockázatát vagy súlyosságát.

• A biztonsági övek és az ülésbe szerelt kiegé-
szítő légzsákok, valamint a tetőbe szerelt füg-
göny légzsákok a leghatékonyabb védelmi
eszközök, ha megfelelő pozícióban ül az ülés-
ben. A ülésbe szerelt kiegészítő légzsákok, va-
lamint a tetőbe szerelt kiegészítő függöny
légzsákok nagy erővel fúvódnak fel. Ha Ön il-
letve utasa nincs bekötve, előre hajol, oldalt ül
vagy bármilyen más pozíciót foglal el,
nagyobb az esélye annak, hogy sérülést szen-
ved vagy életét veszti egy ütközés alkalmával.

• Ne engedje, hogy bárki is az ülésbe szerelt ki-
egészítő légzsák vagy a tetőbe szerelt kiegé-
szítő függöny légzsák elé tegye a kezét, lábát
vagy az arcát, az első ülések üléstámlájánál
vagy a belső tetősínnél. Ne engedje meg sen-
kinek sem, aki az első utasülésen vagy a hátsó
külső üléseken utazik, hogy karját kinyújtsa
vagy kihajoljon az ablakon.

• Ha a hátsó ülésen ül, ne kapaszkodjon az első
ülés háttámlájába. Ha az ülésbe szerelt kiegé-
szítő légzsák vagy a tetőbe szerelt kiegészítő
függöny légzsák felfúvódik, súlyosan megsé-

rülhet. Legyen különösen óvatos gyermekek
esetében, akiket mindig megfelelően be kell
kötni gyermekülésbe.

• Ne használjon üléshuzatot az első ülések hát-
támláján. Akadályozhatják az ülésbe szerelt
kiegészítő légzsák felfúvódását.

VIGYÁZAT
• A gyermekek súlyosan megsérülhetnek vagy

akár meg is halhatnak, ha az első légzsákok
felfúvódnak, és nincsenek rendesen bekötve
a gyerekülésbe, lásd “Gyermekülések” jelen fe-
jezet előző részében.

• Soha ne engedje gyermekeit biztonsági öv be-
kapcsolása nélkül utazni vagy hogy kinyújtsák
a kezüket vagy fejüket az ablakon. Soha ne
próbálja meg az ölében vagy a karjában utaz-
tatni a gyerekeket.

SSS0100Z
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1. Kiegészítő első légzsák modulok

2. Utasérzékelő rendszer vezérlőegysége

3. Légzsákvezérlő- egység (ACU)

4. Ülés foglaltságát jelző szenzor (első utasülés)

5. Első ülésbe szerelt, oldalsó ütközés ellen védő
kiegészítő légzsák modulok

6. Tetőbe szerelt, oldalsó ütközés ellen védő
kiegészítő légzsákrendszer

7. Tetőbe szerelt, oldalsó ütközés ellen védő
kiegészítő légzsákrendszer modulok

8. Ütközési zóna érzékelője

9. Első ajtó nyomásérzékelői (ha vannak) (a bal
oldali ajtó látható; a jobb oldali hasonló)

10. Deréköv külső előfeszítője (első ülések)

11. Biztonsági öv előfeszítő

12. Első középső, ülésbe szerelt, oldalsó ütközés
ellen védő kiegészítő légzsák (ha van)

13. Hátsó ülés foglaltságát érzékelő szenzorok (ha
vannak)

14. Szatellit érzékelők (a vezetőoldal látható; az
első utasoldal hasonló) (ha van)

15. Biztonsági öv, előfeszítőkkel (hátsó külső
ülések)

VIGYÁZAT
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kormány-

kerék közepére. Ne helyezzen semmilyen tár-
gyat a kormánykerék és a vezető közé. Az ilyen
tárgyak veszélyessé válhatnak és sérülést
okozhatnak, ha a kiegészítő légzsákok felfú-
vódnak.

• Közvetlen felfúvódás után, számtalan kiegé-
szítő légzsák alkatrész forró lesz még. Ne
érintse meg őket: súlyos égési sérüléseket
szerezhet.

• A kiegészítő légzsákrendszeren vagy annak
alkatrészein vagy vezetékein jogosulatlan
módosításokat végrehajtani tilos. Ennek célja:
megelőzni a kiegészítő légzsákrendszer eset-
leges felfúvódását illetve megelőzni annak sé-
rüléseit.

• Ne végezzen el jogosulatlan módosításokat a
gépjármű elektromos rendszerén, felfüggesz-
tésein, az első szerkezeti elemeken. Ez befo-
lyásolhatja a kiegészítő légzsákrendszer
megfelelő működését.

NIC4032
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• A kiegészítő légzsákrendszer megváltoztatá-
sa súlyos személyi sérülést okozhat. A jogo-
sulatlan módosítás vonatkozik a kormányke-
rékre, amelynek közepére különböző anyago-
kat helyez vagy ha különböző
bevonóanyagokat helyez a kiegészítő lég-
zsákrendszer elemeinek környékére.

• A kiegészítő légzsákrendszer karbantartását
vagy javítását csak NISSAN márkakereskedő
vagy szakszerviz végezheti el. Az SRS kábelkö-
teget ne válassza le vagy módosítsa. Nem hi-
telesített elektronikus tesztelő-berendezés,
eszköz nem használható a kiegészítő lég-
zsákrendszeren.

• Az SRS kábelköteg csatlakozói sárgák és/
vagy narancssárgák a könnyebb azonosítha-
tóság érdekében.

• Soha ne szereljen hátrafelé néző gyermek-
ülést az első utas oldali ülésre anélkül, hogy
meggyőződne az első utas oldali légzsák de-
aktivált állapotáról. A gépjármű fel van szerel-
ve egy automatikus első utas oldali légzsák
deaktiváló rendszerrel. A PASSENGER AIR BAG
OFF visszajelzőnek világítania kell. Fron-
tális ütközés esetén a kiegészítő, frontális üt-
közés esetén felfúvódó légzsák nagy erővel
fújódik fel. Egy felfúvódó kiegészítő első lég-
zsák gyermekének súlyos sérülését vagy akár
halálát is okozhatja.

Előfeszített biztonsági öv rendszer
Bizonyos típusú ütközések esetén az előfeszített
biztonsági öv rendszer a kiegészítő légzsákrend-
szerrel együtt aktiválódhat.

Az ülés övfeszítői és csatlakozó pontjai segítenek
megfeszíteni a biztonsági övet bizonyos típusú üt-
közések esetén, amelynek köszönhetően az ülése-
ken utazók nem mozdulnak el az üléspozícióból.
Lásd “Előfeszített biztonsági öv rendszer” jelen feje-
zet előző részében.

Légzsák figyelmeztető címkék

➀ SRS légzsák figyelmeztető címke: A
figyelmeztető címke az utasoldali napellenző
felületén található.

➁ SRS oldalsó légzsák figyelmeztető címke: A
figyelmeztető címke az utasoldali középső
oszlopon és az első ülések alján található.

Ha az első középső légszák ide van beszerelve, egy
címke is látható vezetőülés hátuljának belső felén.

SRS első légzsák:
A figyelmeztető címke ➀ a napellenzőn található.

“SOHA ne használjon hátrafelé néző gyermek-
ülést olyan ülésen, amelyet elölről AKTÍV LÉGZSÁK
véd, mert az a GYERMEK HALÁLÁT vagy SÚLYOS
SÉRÜLÉSÉT okozhatja.”

A baleseti statisztikák alapján a HÁTSÓ ÜLÉS a
LEGBIZTONSÁGOSABB hely a 12 év alatti gyerme-
kek számára. Mindig a gyermekének megfelelő
gyermekülés rendszert használjon, lásd
“Gyermekülések” jelen fejezet előző részében.
Egyes csecsemők és gyermekek esetében nem kell
használni a gépjármű biztonsági övét, amennyiben
megfelelő, integrált ISOFIX gyermekülés rendszert
használ, viszont minden egyéb gyermek és felnőtt
esetébenmeg kell győződnie arról, hogy használják
a gépjármű biztonsági öveit. Ne üljön vagy hajoljon
szükségtelenül közel a légzsákhoz. Ne helyezzen
semmilyen tárgyat a légzsákra vagy a légzsák és
saját maga közé. Ha a légzsák figyelmeztető lámpa
világít vagy villog, amikor a gyújtáskapcsoló ON ál-
lásban van, keressen fel egy NISSAN márkakereske-
dést vagy szakszervizt. A légzsákokat csak NISSAN
márkakereskedő vagy szakszerviz távolíthatja el
vagy semmisítheti meg.

Olvassa el a “LÉGZSÁKCÍMKE” leírást a kézikönyv vé-
gén.

Ha a gépjárműbe gyermekülést szerel be, minden
esetben kövesse a gyermekülés rendszer gyártójá-
nak utasításait. Részletes információkért lásd:
“Gyermekülések” jelen fejezet előző részében.

NPA1598
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SRS légzsák figyelmeztető lámpa

AzSRS légzsák figyelmeztető lámpája, amely a
műszerfalon jelenik meg, figyeli a kiegészítő vissza-
tartó rendszer áramköreit. A megfigyelt áramkörök
a következők:

• Ütközési zóna érzékelője

• Vezető és első utasoldali légzsákok

• Első oldallégzsákok

• Első középső légzsák (ha van)

• Függönylégzsákok

• Biztonsági öv előfeszítő visszahúzók

• Első szatellit érzékelő (ha van)

• Hátsó szatellit érzékelő

• Első ajtó nyomásérzékelő (ha van)

• Kiegészítő légzsákok ellenőrzését végző szen-
zor

• Utasoldali ülés foglaltságát jelző szenzor

• Utasoldali légzsák állapotjelző

Beleértve az összes kapcsolódó vezetékeket.

Miután a gyújtáskapcsolót ON állásba kapcsolta,
világít a kiegészítő légzsák figyelmeztető lámpa.
A légzsák figyelmeztető lámpa 7 másodperccel
az után kapcsol ki, hogy a rendszer elindul.

Ha a következők valamelyike előfordul, javíttassa
meg a légzsák rendszert és/vagy a biztonsági öv
előfeszítő rendszert a legközelebbi NISSAN márka-
kereskedésben vagy szakszervizben:

• Az SRS légzsák figyelmeztető lámpa kb. 7 má-
sodperc eltelte után is világít.

• Az SRS légzsák figyelmeztető lámpa megszakí-
tásokkal villog.

• Az SRS légzsák figyelmeztető lámpa egyáltalán
nem világít.

Ilyen feltételekmellett a légzsákok és/vagy előfeszí-
tett biztonsági öv nem fog megfelelően működni.
Ellenőrizni és javítani kell őket. Azonnal vegye fel a
kapcsolatot egy NISSAN márkakereskedővel vagy
szakszervizzel.

AZ UTASOLDALI LÉGZSÁK
STATUSÁRA FIGYELMEZTETŐ
LÁMPA

VIGYÁZAT
Soha ne szereljen hátrafelé néző gyermekülést az
első utas oldali ülésre anélkül, hogy meggyőződ-
ne az első utas oldali légzsák deaktivált állapotá-
ról. A gépjármű fel van szerelve egy automatikus
első utas oldali légzsák deaktiváló rendszerrel. A
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<PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelzőnek
világítania kell. Frontális ütközés esetén a kiegé-
szítő, frontális ütközés esetén felfúvódó légzsák
nagy erővel fújódik fel. Egy felfúvódó kiegészítő
első légzsák gyermekének súlyos sérülését vagy
akár halálát is okozhatja.

Az első utasülés ülés foglaltságát jelző szenzorok-
kal val felszerelve, amelyek be- vagy kikapcsolják az
első utasülés légzsákját, az első utasülésen érzékelt
utas vagy tárgy típusa alapján. Az első utasoldali
légzsák állapotát (ON vagy OFF) az első utasoldali
légzsák állapotát visszajelző <PASSENGER AIR BAG
OFF> és<PASSENGERAIRBAGON> lám-
pák jelzik, amelyek a tető konzolon vannakelhelyez-
ve.

A <PASSENGER AIR BAGOFF> és <PASSENGER
AIR BAG ON> visszajelző lámpáknak együtt
kell világítania kb. 7 másodpercig, miután ON állás-
ba állította a gyújtáskapcsolót.

A visszajelző lámpák jelzik az első utasoldali légzsák
állapotát:

• <PASSENGER AIR BAG ON> lámpa felvillan: az el-
ső utas oldali légzsák engedélyezve van. Ha egy
baleset esetén a működtetéshez szükséges fel-
tételek fent állnak, az első utas oldali légzsák fel-
fúvódik.

• <PASSENGER AIR BAG OFF> lámpa felvillan: az
első utas oldali légzsák le van tiltva. Baleset ese-
tén a légzsák nem fúvódik fel.

ÁLLAPOT LEÍRÁS

UTASOLDALI LÉGZSÁK
VISSZAJELZŐ LÁMPA

(m) vagym
ELSŐ UTASOLDALI
LÉGZSÁK ÁLLAPOTA

Üres Első utasülés üres mvilágít
LETILTVA

Nissan által javasolt
gyermekülés,
gyermekkel

Csomag vagy
gyermekülés az első
utasülésen* mvilágít

LETILTVA

Felnőtt Felnőtt személy az első
utasülésen mvilágít

AKTIVÁLVA

* Ha nem jóváhagyott gyermekülés rendszert használ, aktív lehet az utasoldali légzsák ( világít).
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A fentieken túlmenően az első utasülésen elhelye-
zett egy tárgyak szintén a lámpa működését okoz-
hatják, a fent említett módon.

ülés foglaltságát jelző szenzorok rendszerének nor-
mál működésével és hibaelhárításával kapcsolatos
további információkért, kérjük, lásd “Hibaelhárítás”
jelen fejezet következő részében.

Az első utas oldali légzsák automatikus
deaktiváló rendszere

VIGYÁZAT
Az utasoldali légzsákot úgy tervezték meg, hogy
bizonyos körülmények között kikapcsoljon.
Figyelmesen olvassa el ezt a fejezetet, hogy meg-
ismerje a működését. A leghatékonyabb védelem
érdekében megfelelően használja az ülést, a biz-
tonsági övet és a gyermekülést. Ha nem tartja be
az ülés, a biztonsági öv és a gyermekülés rend-
szer használatára vonatkozó utasításokat, súlyos
sérüléseket szenvedhet egy esetleges baleset
során.

Ahhoz, hogy a rendszer felismerje a gyermekülést
az első utas oldali ülésen, az első utas oldali légzsák
automatikus deaktiváló rendszere kategorizálja az
első ülésben helyet foglaló személyeket a foglaltsá-
got jelző szenzor segítségével. Ettől az eredmény-
től függően az első utas oldali légzsák aktiválásra
vagy deaktiválásra kerül. Ha első utas oldali ülésre
NISSAN által javasolt gyermekülés rendszert szerel,
a <PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelző lám-
pának a rendszer önellenőrzése után fel kell villan-
nia és úgy is kell maradnia. Az első utas oldali lég-
zsák letiltásra kerül.

A gépjárműben lévő ülés foglaltságát jelző szenzort
az ülésben lévő utas vagy tárgyak típusának azo-
nosítására tervezték. Például, ha egy jóváhagyott
gyermekülés vanazülésen, azt agyermekkel együtt
észleli a rendszer, és ezért a légzsák kikapcsol.

Ha az első utasoldali ülésben egy olyan felnőtt ül,
aki megfelelő üléspozícióban van és a kézikönyv-
ben meghatározottak szerint használja a biztonsá-
gi övet, az utasoldali légzsáknak automatikusan be
kell kapcsolnia. Azonban ha az utas nem ül megfe-
lelően az üléspárnán (például nem ül megfelelően
egyenesen, az ülés szélén ül vagy valamimiatt nincs
a megfelelő pozícióban), a szenzorok kikapcsolhat-
ják a légzsákot. Minden esetben győződjön meg ar-
ról, hogy megfelelően ül az ülésben és megfelelően
viseli a biztonsági övet, így a biztonsági öv és a lég-
zsák a leghatékonyabb védelmet biztosítja.

A NISSAN azt javasolja, hogy a tíz év alatti gyerme-
kek a hátsó ülésen utazzanak. A NISSAN azt java-
solja, hogy a megfelelő gyermeküléseket és maga-
sítókat a hátsó ülésre szerelje fel. Ha ez nem lehet-
séges, az ülés foglaltságát jelző szenzort úgy
tervezték meg, hogy a fent leírtaknak megfelelően
működjön és az első utasoldali légzsákot NISSAN
által javasolt gyermekülés használata esetén kikap-
csolja. Ha a gyermekülést nem megfelelően rögzíti,
a gyermekülés lebillenhet vagy elmozdulhat egy
esetleges balesetben vagy hirtelen megállás ese-
tén. Ez azt is eredményezheti, hogy egy baleset ese-
tén a légzsák felfújódik ahelyett, hogy kikapcsolna.
(Lásd “Gyermekülések” jelen fejezet következő rész-
ében a megfelelő beszereléssel kapcsolatban.)

Az utasoldali légzsákot úgy tervezték meg, hogy
nem esetleges baleset esetén nem fújódjon fel, ha
az első utasülésen nem utazik senki. Azonban ha

nehéz tárgyakat helyez az ülésre, a légzsák felfújód-
hat, mivel az ülés foglaltságát jelző szenzorok úgy
érzékelhetik, hogy valaki ül az ülésben. Egyéb felté-
telek esetén is felfújódhat a légzsák, például ha a
kézikönyv utasításai ellenére egy gyerek az ülésen
áll, ha két gyermek ül az ülésen, ha az ülés nedves,
vagy ha egy elektromos eszköz van az ülésen. Min-
den esetben győződjön meg arról, hogy Ön is és az
utasok is megfelelően ülnek az ülésben.

Az első utasoldali légzsák állapotát felügyelő lámpa
segítségével nyomon követheti, hogy az első utas-
oldali légzsák mikor van kikapcsolva.

Ha egy felnőtt ül az első ülésen de a <PASSENGER
AIR BAG OFF> lámpa világít ( jelezve, hogy a
légzsák ki van kapcsolva), lehetséges, hogy az adott
személy nem megfelelően ül az ülésen. Üléshuzat,
vagy kiegészítő párnázás használata szintén meg-
akadályozhatja az ülés foglaltságát jelző szenzort
abban, hogy megfelelően érzékeljen egy felnőtt
utast.

Ha az első ülésen kell gyermekülést használnia, elő-
fordulhat, hogy a <PASSENGER AIR BAG OFF>
visszajelző lámpa nem világít, a gyermek méretétől
és a gyermekülés típusától függően. Ha a <PASSEN-
GER AIR BAG OFF> lámpa nem világít ( jelezve,
hogy a légzsák egy esetleges balesetben felfújód-
hat), előfordulhat, hogy a gyermekülést vagy a biz-
tonsági övet nem használja megfelelően. Győződ-
jönmeg arról, hogy a gyermekülésmegfelelően van
beszerelve, a biztonsági öv használatban van és az
utas megfelelően ül az ülésben. Ha a <PASSENGER
AIR BAG OFF> lámpa nem világít, ültesse az
utast a hátsó ülésre vagy helyezze a gyermekülést
a hátsó ülésre.
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Ha a <PASSENGER AIR BAG OFF> lámpa még
akkor sem világít ha Ön úgy gondolja, hogy a gyer-
mekülés a megfelelő helyen van, a biztonsági öv
használatban van és az utas is megfelelő pozíció-
ban ül, javasoljuk, hogy vigye el gépjárművét egy
NISSAN márkakereskedésbe vagy szakszervizbe.
Egy NISSAN márkakereskedés vagy szakszerviz el-
lenőrizheti, hogy a rendszer állapotát egy speciális
eszközzel. Amíg egy szakszervizzel le nemellenőriz-
tette, hogy a rendszer megfelelően működik-e, ül-
tesse az utast a hátsó ülésre vagy helyezze a gyer-
mekülést a hátsó ülésre.

A légzsákrendszer és az első utasoldali légzsák álla-
potát figyelő lámpának kell néhány másodperc,
hogy nyugtázza az utasülés állapotváltozását. Ez a
rendszer normális működése, és nem jelez hibát.

Ha az első utasoldali légzsákrendszerben valami-
lyen hiba lép fel, a kiegészítő légzsák figyelmeztető
lámpája , amely amérőknél ésműszereknél ta-
lálható, felvillan (villog vagy folyamatosan világít).
Továbbá ha az ülés nedves és a rendszer nem mű-
ködik megfelelően, a rendszer ideiglenesen kikap-
csolja az utasoldali légzsákot és felvillan a kiegé-
szítő légzsák figyelmeztető lámpája, amígmegnem
szárad az ülés. Ellenőriztesse a rendszert. Javasolt
felkeresni egy NISSAN márkakereskedőt vagy szak-
szervizt ehhez a szervizművelethez.

Normál működés:
Ahhoz, hogy az ülés foglaltságát jelző szenzor be
tudja azonosítani az első utast, kérjük, kövesse az
alábbi óvintézkedéseket és lépéseket:

Óvintézkedések:

• Ügyeljen arra, hogy a gyermekülés vagy egyéb
tárgy nem nyomódik az üléstámla hátuljához.

• Ügyeljenarra,hogyahátsóutasnemhúzzavagy
tolja az első utasülés hátsó részét.

• Ügyeljen arra, hogy az első utasülés vagy ülés-
támla nincs hátranyomva egy a mögötte lévő
ülésen vagy a földön lévő tárgyhoz.

• Ügyeljen arra, hogy ne legyen semmilyen tárgy
sem az első utasülés alatt.

• Ügyeljen arra, hogy az első utasülés fejtámlájá-
nak rögzítője az első utasülés beállítása során
ne érjen hozzá a tetőhöz.

• Ügyeljen arra, hogy száraz legyen az ülés.

• Ügyeljen arra, hogy ne legyen elektromos esz-
köz az ülésen.

• Ügyeljen arra, hogynemhasznál kiegészítő, nem
eredeti üléshuzatokat vagy párnákat az első
utasüléshez.

• Ügyeljenarra,hogyazülésben lévő személynem
visel túlzottan bélelt ruhákat.

Lépések:
1. Állítsa be az ülést a megjelölt módon. (Lásd

“Ülések” jelen fejezet előző részében.) Üljön egye-
nesen, az üléstámlának nekidőlve, az üléspárna
közepén, miközben a talpa kényelmesen a pad-
lón van.

2. Ügyeljen arra, hogy ne legyen semmilyen tárgy
sem az ölében.

3. Csatolja be a biztonsági övet a megjelölt módon.
(Lásd “Biztonsági övek” jelen fejezet előző rész-
ében.) Az első utasülés biztonsági övcsatjának
állapotát az ülés foglaltságát jelző rendszer fi-
gyeli, és ez a foglaltsági állapot megállapításá-
hoz használatos. Ezért erősen javasolt, hogy az
első utasoldali ülésen utazó személy kösse be a
biztonsági övét.

4. Maradjon ebben a pozícióban pár másodpercig,
lehetővé téve ezzel a rendszer számára, hogy
megfelelően be tudja azonosítani az első utast,
mielőtt elmozdulna a gépjármű.

5. Bizonyosodjon meg a megfelelő besorolásról, az
első utasoldali légzsák állapotjelző lámpájának
ellenőrzéséve.

MEGJEGYZÉS

Ezen gépjármű utasoldali ülés foglaltságát jelző
szenzor rendszere legtöbbször titkosítja a beso-
rolást vezetés közben, ezért fontos, hogy Önnek
kell tudnia megerősíteni, hogy az első utas meg-
felelően lett azonosítva, mielőtt megkezdené a
vezetést. Azonban az ülés foglaltságát jelző szen-
zor rendszer bizonyos körülmények között újra-
számolhatja az utas besorolását (vezetés közben
és akkor is, ha megállt), ezért az első utasülés uta-
sának továbbra is ülve kellene maradnia, a koráb-
ban leírtaknak megfelelően.
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VIGYÁZAT
Ha a <PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelző
lámpa világít, az első utasoldali légzsák le van tilt-
va. Nem aktiválódik egy esetleges baleset során
és nem nyújtja azt a védelmet, amelyre tervez-
ték. Így az első utas oldali ülésben utazó személy
nekicsapódhat például a gépjármű belső részei-
nek, különösen olyankor, ha a műszerfalhoz kö-
zel ül. Ezzel jelentősen megnő a súlyos, akár ha-
lálos sérülés kockázata.

Ha az első utas oldali ülés foglalt, győződjön meg
a következőkről:

• Az első utas oldali ülésben helyet foglaló sze-
mély besorolása megfelelő és az első utas ol-
dali légzsák aktiválva vagy deaktiválva van, az
első ülésben található személy besorolásának
megfelelően.

• Az első utas oldali ülést a lehető legnagyobb
mértékben hátratolta.

• A személy megfelelően ül az ülésben.

Ha gyermeket ültet az első ülésre hátrafelé néző
gyermekülés rendszer keretében és a <PASSEN-
GER AIR BAG ON> visszajelző világít, az uta-
soldali légzsák felfúvódhat egy esetleges baleset
során. A gyermeket megütheti a légzsák. Jelen-
tősen megnő a súlyos, akár halálos sérülés koc-
kázata. Ilyen esetekben mindig győződjön meg
arról, hogy az utas oldali légzsák ki van a kap-
csolva. A <PASSENGER AIR BAG OFF> vissza-
jelzőnek fel kell villannia.

Hibaelhárítás:
Ha úgy véli, hogy az első utasoldali légzsák állapo-
tát jelző lámpa helytelen:

1. Ha a <PASSENGER AIR BAG OFF> lámpa
világít, miközben egy felnőtt személy
tartózkodik az első utasülésben:

Ezt a következő körülmények okozhatják, mivel ha-
tással lehetnek az ülés foglaltságát jelző szenzo-
rokra:

• Az utas nem egyenesen, az üléstámlának neki-
dőlve, az üléspárna közepén ül, miközben a tal-
pa kényelmesen a padlón van.

• Gyermekülés vagy egyéb tárgy ne nyomódjon
az üléstámla hátuljához.

• Az ülés nedves vagy nyirkos.

• Egy elektromos eszköz, mint például egy okos-
telefon vagy egy tablet PC lett rátéve az ülésre.

• Nemeredeti üléshuzatokat vagy párnákat hasz-
nál az első utasüléshez.

• Az ülésben lévő személy túlzottan bélelt ruhá-
kat visel.

• Ahátsóutashúzza vagynyomjaaz elsőutasülés
hátsó részét.

• Az első utasülés vagy üléstámla hozzá van
nyomva egy mögötte lévő ülésen vagy a földön
lévő tárgyhoz.

• Egy tárgy lett elhelyezve az első utasülés alatt.

• Egy tárgy lett elhelyezve az üléspárna és a kö-
zépső konzol, vagy az üléspárna és az ajtó kö-
zött.

Ha a gépjármű mozog, kérjük, álljon meg vele amint
ez biztonságosan megoldható. Ellenőrizze és korri-
gálja a fent említett körülményeket. Indítsa újra a
gépjárművet.

MEGJEGYZÉS

Egy rendszerellenőrzés kerül végrehajtásra,
melynek során az első utasoldali légzsák állapo-
tát visszajelző lámpák kezdetben megközelítő-
leg 7 másodpercig világítanak.

Ha a <PASSENGER AIR BAG OFF> lámpa ez-
után is világít, javasolt, hogy a kérdéses személy ne
utazzon az első utasülésben, és a lehető leghama-
rabbmeg kell nézetni a gépjárművet. Javasolt felke-
resni egy NISSAN márkakereskedőt vagy szakszer-
vizt ehhez a szervizművelethez.

2. Ha a <PASSENGER AIR BAG ON> lámpa
világít, miközben egy gyermekülés található az
első utasülésen.

Ezt a következő körülmények okozhatják, mivel ha-
tással lehetnek az ülés foglaltságát jelző szenzo-
rokra:

• A gyermekülés nemaz ábránakmegfelelően lett
felszerelve. (Lásd “Gyermekülések” jelen fejezet
előző részében.)

• Gyermekülés vagy egyéb tárgy ne nyomódjon
az üléstámla hátuljához.

• Ahátsóutashúzza vagynyomjaaz elsőutasülés
hátsó részét.

• Az ülés nedves vagy nyirkos.

• Egy elektromos eszköz, mint például egy okos-
telefon vagy egy tablet PC lett rátéve az ülésre.
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• Az első utasülés vagy üléstámla hozzá van
nyomva egy mögötte lévő ülésen vagy a földön
lévő tárgyhoz.

• Egy tárgy lett elhelyezve az első utasülés alatt.

• Egy tárgy lett elhelyezve az üléspárna és közép-
ső konzol közé.

• Az első utasülés fejtámlája érintkezik a tetővel.

Ha a gépjármű mozog, kérjük, álljon meg vele amint
ez biztonságosan megoldható. Ellenőrizze és korri-
gálja a fent említett körülményeket. Indítsa újra a
gépjárművet.

MEGJEGYZÉS

Egy rendszerellenőrzés kerül végrehajtásra,
melynek során az első utasoldali légzsák állapo-
tát visszajelző lámpa kezdetben megközelítőleg
7 másodpercig világít.

Ha a <PASSENGERAIR BAGON> lámpa ezután
is világít, át kell helyezni a gyermekülést a hátsó
ülésre, és javasolt, nézesse meg gépjárművét egy
NISSAN márkakereskedéssel vagy egy szakszerviz-
zel.

3. Ha a <PASSENGER AIR BAG OFF> lámpa
világít, anélkül hogy lenne elülső utas vagy
bármilyen tárgy az első utasülésen, a
gépjárművet minél hamarabb meg kell
nézetni. Javasolt felkeresni egy NISSAN
márkakereskedőt vagy szakszervizt ehhez a
szervizművelethez.

JAVÍTÁSI ÉS CSERE MŰVELET

VIGYÁZAT
• Ha a légzsákok egyszer felfújódtak, a légzsák

modul nem működik tovább, ki kell cserélni. A
légzsák modul cseréjét csak NISSAN márkake-
reskedő, vagy szakszerviz végezheti el. A fel-
fújódott légzsák modulok nem javíthatók.

• Minden légzsákrendszert ellenőriztessen egy
NISSAN márkakereskedővel, vagy szakszer-
vizzel, ha a jármű első részét sérülés érte.

• A jármű eladásakor, kérjük tájékoztassa a ve-
vőt a légzsákrendszerről és ajánlja figyelmé-
be a használati útmutató megfelelő fejezete-
it.

• Ha ki akarja dobni az SRS rendszert, vagy le
akarja selejtezni a járművet, lépjen kapcsolat-
ba egy NISSAN márkakereskedővel, vagy
szakszervizzel. Megfelelő ártalmatlanítási fo-
lyamatok a NISSAN Szerviz Útmutatóban ke-
rülnek bemutatásra. A helytelen ártalmatlaní-
tási eljárás személyi sérülést okozhat.

A légzsákokat és előfeszített biztonsági övet egy-
szer-használatosra tervezték. Emlékeztetőül, ha-
csak az SRS légzsák rendszer jelzőlámpája nem sé-
rült, az SRS légzsákrendszer jelzőlámpája világít a
felfúvódás után. Az SRS karbantartását, vagy javítá-
sát csak NISSAN márkakereskedő, vagy szakszerviz
végezheti el.

Ha karbantartást kell elvégezni a gépjárművön, a
karbantartást végző személy figyelmét fel kell hívni
a légzsákrendszerre illetve az övfeszítő rendszerre.
A gyújtáskapcsolónak mindig OFF állásban kell len-
nie, amikor a motorháztető alatt vagy a gépjármű
belsejében dolgozik.
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MEGJEGYZÉS
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ANALÓG MÉRŐVEL ÉS SZÍNES KIJELZŐVEL SZERELT MODELLEK 1. Fordulatszámmérő

2. Figyelmeztető- és visszajelző lámpák

3. Gépjármű információs kijelzője

4. Sebességmérő

5. Hűtőfolyadék hőmérsékletmérő műszer

6. Üzemanyagszint mérő

FIGYELMEZTETÉS
• A tisztításhoz használjon egy puha, megned-

vesített ruhadarabot. Soha ne használjon dur-
va ruhát, alkoholt, benzint, hígítót vagy oldó-
szert, illetve vegyszeres papírtörlőt. Megkar-
colhatják vagy elszíneződést okozhatnak a
lencsén.

• Ne fújjon semmilyen folyadékot, például vizet,
a műszerek lencséjére. Ha folyadékot fúj a mű-
szerekre, hibás működés léphet fel.

WAA0046X

MÉRŐK ÉS MÉRŐMŰSZEREK
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TELJES KÉPERNYŐVEL SZERELT MODELLEK 1. Fordulatszámmérő

2. Gépjármű információs kijelzője

3. Figyelmeztető- és visszajelző lámpák

4. Sebességmérő

5. Hűtőfolyadék hőmérsékletmérő műszer

6. Személyes kijelző

7. Üzemanyagszint mérő

FIGYELMEZTETÉS
• A tisztításhoz használjon egy puha, megned-

vesített ruhadarabot. Soha ne használjon dur-
va ruhát, alkoholt, benzint, hígítót vagy oldó-
szert, illetve vegyszeres papírtörlőt. Megkar-
colhatják vagy elszíneződést okozhatnak a
lencsén.

• Ne fújjon semmilyen folyadékot, például vizet,
a műszerek lencséjére. Ha folyadékot fúj a mű-
szerekre, hibás működés léphet fel.

NIC4114
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Mérő kijelző nézetének módosítása (teljes képernyővel szerelt modellek) Teljes képernyővel szerelt modellek esetében a mé-
rő kijelző nézete megváltoztatható klasszikus né-
zetrőljC bővített nézetrejD , hogy ezzel megnövel-
hesseagépjármű információskijelzőjének területét.

A mérő kijelző nézetének módosítása:

1. Nyomjameg a vezérlőkapcsolótjA a kormányke-
rék bal oldalán.

Megjelenik a „Shortcut Menu” (Parancsikon me-
nü) elem a gépjármű információs kijelzőjének te-
rületén.

2. Válassza ki a „Change Meter View” (Mérő kijelző
nézete) elemet a scroll tárcsajB elforgatásával,
majd nyomja meg a nézet módosításához.

SEBESSÉGMÉRŐ ÉS
KILOMÉTERSZÁMLÁLÓ
Sebességmérő

A sebességmérő a jármű sebességét jelzi. A skála
felbontás modelltől függően eltérhet a sebesség-
mérőn.

NIC4113

NIC2171

Példa
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Tartály kiürüléséig megtehető távolság
(dte)/Kilométerszámláló

Tartály kiürüléséig megtehető távolság (dte):
A tartály kiürüléséig még megtehető távolság (dte)
➀ opcióban megtekintheti a számítógép által be-
csült távolságot, hogy hány kilométert tehet még
meg a következő tankolásig. A tartály kiürüléséig
megtehető távolságot a számítógép folyamatosan
számítja, az üzemanyagtankban lévő üzemanyag
mennyisége és az aktuális fogyasztás alapján.

A kijelző 30 másodpercenként frissít.

A dte üzemmód tartalmazza az alacsony üzem-
anyagszintre történő figyelmeztetést. Ha az üzem-
anyag szintje alacsony, a figyelmeztetés megjelenik
a kijelzőn, és a dte kijelző sárgára vált.

Ha az üzemanyag mennyisége még tovább csök-
ken, a kijelzés “———” -re változik.

• Ha a betöltött üzemanyag mennyisége kevés, a
kijelző közvetlenül a gyújtáskapcsoló OFF állás-
ba állítása előtt lehet, hogy továbbra is jelez.

• Ha hegymenetben vagy kanyargós utakon ha-
lad, az üzemanyag a tartályban mozog, és ettől
pár pillanatra a kijelzés változhat.

Kilométerszámláló:
A kilométerszámláló ➁ a gépjármű információs ki-
jelzőn látható és a gépjárművel megtett összesített
távolságot jeleníti meg.

FORDULATSZÁMMÉRŐ

A fordulatszámmérő a motor percenkénti fordulat-
számát (RPM) mutatja. Ne pörgesse a motort a pi-
ros sávba ➀.

FIGYELMEZTETÉS
Amikor a motor fordulatszáma eléri a piros zó-
nát, váltson magasabb fokozatba. A motor piros
zónában történő üzemeltetése súlyosan károsít-
hatja a motort.

HŰTŐFOLYADÉK
HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ MŰSZER

A hűtőfolyadék hőmérsékletét jelző műszerről leol-
vasható a motor hűtőfolyadékának hőmérséklete.

A motor hűtőfolyadékának hőmérséklete akkor
normális, ha amutatótű az ábrán is jelzett zónán ➀
belül van.

WAC0429XZ

Példa

NIC3975

Példa

NIC3973

Teljes képernyős modell

NIC3974

Analóg modell
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A motor hűtőfolyadékának hőmérsékletére hatás-
sal vannak a vezetési feltételek és a külső levegő
hőmérséklete.

FIGYELMEZTETÉS
• Ha a motor hűtőfolyadékát figyelő műszer azt

jelzi, hogy a folyadék hőmérséklete a normál
skála végén, a meleg (H) tartományban van,
csökkentse a gépjármű sebességét, hogy a
hűtőfolyadék hőmérsékletét is csökkenteni
tudja.

• Ha a műszer azt jelzi, hogy a folyadék hőmér-
séklete a normál tartomány felett van, ez első
biztonságos helyen állítsa meg a járművet és
járassa alapjáraton a motort.

• Ha a motor túlmelegedett, a jármű üzemelte-
tésének folytatása súlyos károkat okozhat a
motorban. (Lásd “Ha a gépjármű túlmelegszik”
a “6. Szükséghelyzet esetén” fejezetben a
szükséges azonnali intézkedéseket illetően.)

ÜZEMANYAGSZINT MÉRŐ

Azüzemanyagszintmérőakkor aktív, amikor agyúj-
táskapcsoló ON állásban van.

A mérőmutató enyhén mozoghat fékezéskor, gyor-
sításkor, vagy amikor emelkedőn, lejtőn halad fel-
felé vagy lefelé.

A c szimbólum azt jelzi, hogy az üzemanyagbe-
töltő fedél a jármű jobb oldalán található.

MEGJEGYZÉS

Az alacsony üzemanyagszintre figyelmeztető
lámpa akkor jelenik meg a gépjármű információs
kijelzőjén, ha az üzemanyagszint lecsökken. Tölt-
se fel a árművet, amint lehet. Az üzemanyagtar-
tályban kell még lennie valamennyi tartaléknak,
amikor az üzemanyagszint-mérő eléri az üres ál-
lást.

Az üzemanyagtartály kiürüléséig még megtehe-
tő távolság a gépjármű információs kijelzőjének
az alján folyamatosan látható, lásd: “Tartály
kiürüléséig megtehető távolság (dte)/
Kilométerszámláló” jelen fejezet előző részében.

FIGYELMEZTETÉS
Töltse fel a tartályt az előtt, hogy az érték eléri a
[0] vagy [---] értéket, és a műszer az üres állapo-
tot regisztrálja.

WAC0431XZ

Teljes képernyős modell

JVI0640XZ

Analóg modell
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MŰSZEREK FÉNYEREJÉNEK
SZABÁLYOZÁSA

A műszerek fényerejének szabályozása csak akkor
működik, ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van. Ha
a kapcsolót működésbe hozza, a gépjármű infor-
mációs kijelzője átvált a fényerő beállítását előse-
gítő üzemmódba.

Nyomja meg a kapcsoló + oldalát jA a műszerfal
fényerejének növeléséhez. A grafikon ➀ elmozdul a
jobb oldalra.

Nyomja meg a kapcsoló - oldalátjB a fényerő csök-
kentéséhez. A grafikon ➀ elmozdul a bal oldalra.

Ha a műszerek fényerejét szabályozó kapcsolót 5
másodpercnél hosszabb ideig nem használja, a
gépjármű információs kijelző visszaáll a normál
megjelenítési módra.

AUTOMATIKUS XTRONIC
SEBESSÉGVÁLTÓ VISSZAJELZŐ
Az Xtronic sebességváltó pozíciójának visszajelzője
jelzi a sebességváltó állását, ha a gyújtáskapcsoló
ON állásban van (Lásd “Vezetés Xtronic
sebességváltóval” a “5. Elindulás és haladás” fejezet-
ben.)

[ECO DRIVE REPORT]

Ha a gyújtáskapcsolót ON vagy OFF állásba állítja,
megjelenik az [ECO Drive Report].

➀ ECO értékelés

Minél gazdaságosabban vezet, annál több
jelenik meg.

➁ Előző 5 alkalom (Előzmények)

Az előző 5 alkalomra vonatkozó átlagos
üzemanyagfogyasztás megjelenik.

➂ Aktuális átlagos üzemanyagfogyasztás

Az utolsó visszaállítás óta mért aktuális
átlagos üzemanyagfogyasztás jelenik meg.

➃ Legjobb üzemanyagfogyasztás

A korábbi üzemanyagfogyasztások legjobb
eredménye jelenik meg.

Az ECO értékelés eredménye akkor jelenik meg, ha
a gépjárművet 10 percig vagy még tovább vezeti.

Ha megjelenik a [Tyre Pressures] üzenet az [ECO
Drive Report] elemnél, a képernyőt át lehet váltani a
[Tyre Pressures] képernyőre a kormánykeréken ta-
lálható scroll tárcsa megnyomásával, hogy megje-
lenjen egy további üzenet.

WAC0566XZ

WAC0489XZ

NIC4143

Példa
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m
Blokkolásgátló rendszer (ABS)
figyelmeztető lámpa m

Intelligens vészfékező (IEB) rendszer*
figyelmeztető lámpája* m

Elöl haladó jármű érzékelésére
figyelmeztető lámpa*

m
Holttér figyelmeztető (BSW) rendszer*/
Intelligens holttér-beavatkozó rendszer*
figyelmeztető lámpa m

Sávelhagyásra figyelmeztető (LDW)
rendszer*/Intelligent Lane
Intervention (ILI)*/Emergency Lane
Assist (ELA)* figyelmeztető lámpa m

Automatikus féktartás visszajelző
lámpája (fehér)

m Fék figyelmeztető lámpa m
Alacsony üzemanyagszintre
figyelmeztető lámpa m

Automatikus féktartás visszajelző
lámpája (zöld)

m Töltés figyelmeztető lámpa m
Alacsony keréknyomás figyelmeztető
lámpája* m

Tompított fényszóró visszajelző
lámpája

m
Elektronikus rögzítőfék figyelmeztető
lámpa m

Hiba figyelmeztető lámpa
(narancssárga) m Ajtók zárását jelző lámpa**

m
Elektromos rásegítésű kormány
figyelmeztető lámpája m Fő figyelmeztető lámpa m

Elektronikus rögzítőfék visszajelző
lámpa

m
Elektronikus sebességváltó- vezérlés
figyelmeztető lámpája m

Hátsó automata fék (RAB)*
figyelmeztető lámpa m

Elektronikus menetstabilizáló
Rendszer (ESP) kikapcsolás visszajelző
lámpa

m
Emergency Lane Assist (ELA)* kikapcsolt
állapotára (OFF) figyelmeztető lámpa m

Hátsó automata fék (RAB)* kikapcsolt
állapotára (OFF) figyelmeztető lámpa m Első ködlámpa visszajelző lámpa*

m Motorolaj-nyomás lámpa m Biztonsági öv figyelmeztető lámpa m
Elülső utasoldali légzsák állapotát
visszajelző lámpák*, **

m
Kéz nélkül kormányzás figyelmeztető
lámpa* m

Kiegészítő utasvédelmi rendszer
(SRS) légzsákra figyelmeztető lámpa m

FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁK, VISSZAJELZŐ LÁMPÁK ÉS HANGJELZÉSEK
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m
Távolsági fényszóró asszisztens
visszajelző lámpája*
Adaptív menetfény visszajelző lámpa*

m Távolsági fényszóró visszajelző lámpa

m
Visszagurulás- gátló (HSA) visszajelző
lámpája*

m ProPILOT*/Vezetési asszisztens* kék/
fehér visszajelző lámpája

m Hátsó ködlámpa visszajelző lámpa*

m
Szélességjelző lámpa visszajelző
lámpája

m Megcsúszást jelző lámpa*

m
Stop/Start rendszer visszajelző
lámpa* (zöld)

m
Irányjelző/vészvillogó visszajelző
lámpák

*: ha van

**: a tető konzolon található

LÁMPÁK ELLENŐRZÉSE
Becsukott ajtók mellett húzza be a kéziféket, csa-
tolja be a biztonsági övét és állítsa a gyújtáskapcso-
lót ON állásba a motor beindítása nélkül. A követ-
kező lámpák fognak felvillanni (ha vannak):

, , , , , .

A következő lámpák (ha van) bekapcsolnak egy rö-
vid időre, majd kialszanak:

, , , , , , , .

Amennyiben bármelyik ezek közül nem világít, le-
het, hogy kiégett az izzója, vagyaz elektromos rend-
szerben van egy nyitott áramkör. Ellenőriztesse a
rendszert, és szükség esetén azonnal javíttassa
meg egy NISSAN márkakereskedőnél vagy szak-
szervizben.

Egyes visszajelzők és figyelmeztetések a gépjármű
információs kijelzőjén is megjelennek a kilométeró-
ra és a fordulatszámmérő között, lásd “Gépjármű
információs kijelzője” jelen fejezet következő rész-
ében.

MEGJEGYZÉS

A vagy lámpa (ha van) felvillan és vilá-
gít, az első utasoldali légzsák állapotától függő-
en. Az első utasoldali légzsák kikapcsolt állapo-
tának jelzőlámpája ( ) kigyullad, amikor KI-
kapcsolja az első utasoldali légzsákot. Ha az
utasoldali légzsák be van kapcsolva, az első uta-
soldali légzsák állapotát jelző lámpa ( ) (ON)
világít.

FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁK
Lásd még “Gépjármű információs kijelzője” jelen fe-
jezet következő részében.

Blokkolásgátló rendszer (ABS)
figyelmeztető lámpa

Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, a blokkolás-
gátló rendszer (ABS) figyelmeztető lámpája felvillan,
majd kialszik. Ez azt jelenti, hogy az ABS rendszer
üzemkész.

Ha az ABS figyelmeztető lámpája akkor is világít,
amikor a motor jár, az azt jelenti, hogy az ABS rend-
szer nem működik megfelelően. Ellenőriztesse a
rendszert egy NISSAN márkakereskedővel, vagy
szakszervizzel.

Ha az ABS rendszer hibája fellép, a blokkolásgátló
funkciók kikapcsolnak. A fékrendszer ekkor normá-
lisan működik, de a blokkolásgátló rásegítés nélkül
(lásd: “Fékrendszer” a “5. Elindulás és haladás” feje-
zetben).

Holttér figyelmeztető (BSW)
rendszer (ha van)/Intelligens
holttér-beavatkozó rendszer
(ha van) figyelmeztető lámpa

A holttér figyelmeztető (BSW) és az intelligens holt-
tér beavatkozó rendszerrel kapcsolatban további
részletekért, lásd “Holttér figyelmeztető (BSW) rend-
szer/Intelligens holttér beavatkozó rendszer (ha
van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben).
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Fék figyelmeztető lámpa (piros)

VIGYÁZAT
• Előfordulhat, hogy a gépjármű fékrendszere

nem működik megfelelően, amikor ez a figyel-
meztető lámpa felvillan. A vezetés ilyenkor ve-
szélyes lehet. Amikor úgy ítéli meg, hogy a fék-
rendszer nem biztonságos, óvatosan vezes-
sen a legközelebbi szervizhez, ahol a járművet
megjavítják. Egyéb esetben úgy vontattassa
a járművet, mert a vezetés veszélyes lehet.

• Ha a fékpedált akkor nyomja le, amikor a mo-
tor nem jár, és/vagy a fékfolyadék szintje ala-
csony, a féktávolság megnövekszik és a féke-
zéshez nagyobb erőt kell kifejteni a pedálra,
illetve a pedál útja is hosszabb lesz.

• Amennyiben a fékfolyadékszint a minimum
vagy <MIN> jelzés alatt van a fékfolyadék tar-
tályon, ne vezesse tovább a járművet addig,
amíg egy NISSAN márkakereskedő vagy szak-
szerviz nem ellenőrizte a rendszert.

Ha a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja, a lámpa
még néhány másodpercig világít. Ha a lámpa ettől
eltérő időpontban villan fel, azt jelezheti, hogy a fék-
rendszer nemműködikmegfelelően.HaaFék figyel-
meztető lámpa felvillan, azonnal álljon meg a gép-
járművel és vegye fel a kapcsolatot egyNISSANmár-
kakereskedővel vagy szakszervizzel.

Alacsony fékfolyadék figyelmeztető lámpa:
Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, a lámpa fel-
villan, ha a fékfolyadék szintje alacsony. Ha a lámpa
akkor világít, amikor a gyújtáskapcsoló ON állásban
van és a rögzítőfék nincs behúzva, álljonmeg a gép-
járművel és hajtsa végre a következőket:

1. Ellenőrizzea fékfolyadék-szintet.Haa fékfolyadék
szintjealacsony, töltse fel ésellenőriztessea rend-
szert egy NISSAN márkakereskedővel vagy szak-
szervizzel. Lásd “Fék- és tengelykapcsoló-
folyadék” a “8. Karbantartás és önállóan elvégez-
hető műveletek” fejezetben.

2. Ha a fékfolyadék szintje megfelelő, és a Fék fi-
gyelmeztető lámpája továbbra is világít, előfor-
dulhat,hogya fékrendszernemmegfelelőenmű-
ködik. Ellenőriztesse a fékrendszert és a figyel-
meztető rendszert alaposan egy NISSAN
márkakereskedővel vagy szakszervizzel.

Töltés figyelmeztető lámpa

Amikor a gyújtáskapcsolót ON állásba fordítja, vilá-
gítani kezd a töltésre figyelmeztető lámpa. Miután
beindította a motort, a töltés figyelmeztető lámpa
kikapcsol. Ez azt jelenti, hogy a töltésrendszer
üzemkész.

Ha a töltésvisszajelző lámpa világít amikor a motor
jár vagy vezetés közben felvillan, az azt jelenti, hogy
a töltésrendszer nemműködikmegfelelően, javítás-
ra lehet szükség.

Ha a töltés figyelmeztető lámpája vezetés közben
villan fel, állítsamega járművet egy biztonságos he-
lyen, amint lehet. Állítsa le a motort és ellenőrizze a
generátor ékszíjat. Ha az ékszíj laza, szakadt vagy

hiányzik, a töltésrendszert javítani kell (lásd
“Hajtószíjak” a “8. Karbantartás és önállóan elvégez-
hető műveletek” fejezetben).

Ha úgy tűnik, hogy a generátor megfelelően műkö-
dik, de a töltésjelző lámpa továbbra is világít, azon-
nal ellenőriztesse a töltésrendszert egy NISSAN
márkakereskedővel vagy egy szakszervizzel.

FIGYELMEZTETÉS
Ne vezesse tovább a járművét, ha a generátor
ékszíja laza, törött vagy hiányzik.

Elektronikus rögzítőfék
figyelmeztető lámpája (ha van)

Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, az elektroni-
kus rögzítőfék rendszer figyelmeztető lámpája fel-
villan, majd kialszik.

Az elektronikus rögzítőfék rendszer figyelmeztető
lámpája az elektronikus rögzítőfék működését jelzi.
Ha a figyelmeztető lámpa felvillan, azt jelezheti,
hogy az elektronikus rögzítőfék rendszer nem mű-
ködik megfelelően. Ellenőriztesse és szükség ese-
tén javíttassameg a fékrendszert. Javasolt felkeres-
ni egy NISSAN márkakereskedőt vagy szakszervizt
ehhez a javításhoz.

A rögzítőfék működésével kapcsolatos további in-
formációkért lásd “Elektronikus rögzítőfék ” a “3. In-
dulás előtti ellenőrzések és beállítások” fejezetben.
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Elektromos rásegítésű
kormány figyelmeztető lámpája

VIGYÁZAT
• Ha a motor nem jár vagy vezetés közben leál-

lítja, a szervokormány rendszer nem működik.
A kormányzás nehezebb lesz.

• Ha a szervokormány visszajelző lámpája ak-
kor is világít, amikor a motor jár, az azt jelenti,
hogy nincs rásegítés a kormányzásnál. Ilyen-
kor még mindig irányítása alatt tudja tartani a
járművet, de a kormányzás nehezebb lesz. El-
lenőriztesse az elektromos kormányrend-
szert alaposan egy NISSAN márkakereskedő-
vel vagy szakszervizzel.

Amikor a gyújtáskapcsolót ON állásba fordítja, vilá-
gítani kezd az elektromos szervokormányműködé-
sére figyelmeztető lámpa. Miután beindította a mo-
tort, az elektromos szervokormány működésére fi-
gyelmeztető lámpa kikapcsol. Ez azt jelenti, hogy az
elektronikus szervokormány működőképes.

Ha az elektronikus szervokormány figyelmeztető
lámpája világít miközben a motor ját, az azt jelzi,
hogy az elektromos szervokormány rendszer nem
működik megfelelően és javításra van szükség. El-
lenőriztesse az elektromos kormányrendszert ala-
posan egy NISSAN márkakereskedővel vagy szak-
szervizzel. Lásd “Szervokormány” a “5. Elindulás és
haladás” fejezetben.

Elektronikus sebességváltó-
vezérlés figyelmeztető lámpája

Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, az elektroni-
kus sebességváltó-vezérlés rendszer figyelmeztető
lámpája felvillan,majd kialszik. Ez jelzi, hogy az elekt-
ronikus sebességváltó-vezérlésmegfelelőenműkö-
dik.

Az elektronikus sebességváltó-vezérlés rendszer fi-
gyelmeztető lámpája kigyullad, ha hiba lép fel az
elektronikus sebességváltó-vezérlés rendszerben.
Ha a fő figyelmeztető lámpa kigyullad, hangjelzés
hallható és a következő üzenet jelenik meg a gép-
jármű információs kijelzőjén: [When parked apply
parking brake].

Ha a gyújtáskapcsoló OFF állásban van, a hangjel-
zés folyamatosan szól. Győződjön meg róla, hogy a
rögzítőfék be van húzva.

Ellenőriztesse a rendszert egy NISSAN márkakeres-
kedővel, vagy szakszervizzel.

Emergency Lane Assist (ELA)
(ha van) kikapcsolt állapotára
(OFF) figyelmeztető lámpa

A Emergency Lane Assist (ELA) rendszerrel kapcso-
latos további részletekért, lásd “EmergencyLaneAs-
sist (ELA) rendszer (ha van)” a “5. Elindulás és
haladás” fejezetben.

Motorolaj-nyomás
figyelmeztető lámpa

Amikor a gyújtáskapcsolót ON állásba fordítja, vilá-
gítani kezd a motorolaj-nyomására figyelmeztető
lámpa. A motor elindítása után az olajnyomásra fi-

gyelmeztető lámpa kialszik. Ez azt jelzi, hogy az olaj-
nyomást a motorban érzékelő szenzorok működ-
nek.

Ha az olajnyomásra figyelmeztető lámpa világít
vagy villogmiközben amotor jár, az azt jelenti, hogy
a motorban az olajnyomás alacsony.

Amint lehet, állítsa meg a járművet. Azonnal állítsa
le a motort és hívja a NISSAN kereskedőt vagy a
szakszervizt.

FIGYELMEZTETÉS
• Amennyiben a motort tovább üzemelteti vilá-

gító olajnyomás figyelmeztető lámpa mellett,
a motor súlyosan károsodhat.

• A motorolaj- nyomás figyelmeztető lámpa
nem az alacsony olajszintre figyelmeztet. Az
olajszintet a nívópálca használatával lehet
ellenőrizni. (Lásd “Motorolaj” a “8. Karbantar-
tás és önállóan elvégezhető műveletek”
fejezetben.)

Kéz nélkül kormányzás
figyelmeztető lámpa (ha van)

Ha a Kormányzás segítő aktiválva van, a rendszer
figyeli, a vezető hogyan mozgatja a kormánykere-
ket.

ProPILOT rendszerrel szerelt járművek: Ha a kor-
mánykerék nemmozog, vagy a vezető leveszi a kor-
mánykerékről a kezét egy kis időre, a figyelmeztető
lámpakigyullad.Haavezetőaztkövetőensemmoz-
gatja a kormánykereket, hogy a figyelmeztető lám-
pa kigyulladt, egy figyelmeztető hang szólal meg,
illetve egy figyelmeztető üzenet villog a gépjármű
információs kijelzőjén, amelyet egy gyors fékezés
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követ, amely azt jelzi, hogy a vezetőnek ismét át kell
venni az irányítást a gépjármű felett. Ha a vezető
továbbra sem reagál, a gépjármű automatikusan
bekapcsolja a vészjelző lámpákat és lassít, amíg tel-
jesen meg nem áll. (Lásd “Kéz érzékelése” a “5. Elin-
dulás és haladás” fejezetben.)

ICC és Kormányzást segítő (MT) funkcióval szerelt
járművek: Ha a kormánykerék nem mozog, vagy a
vezető leveszi a kormánykerékről a kezét egy kis
időre, a figyelmeztető lámpa kigyullad. Ha a vezető
azt követően sem mozgatja a kormánykereket,
hogy a figyelmeztetésmegjelent, egy figyelmeztető
hang szólal meg, illetve egy figyelmeztető üzenet
villog a gépjármű információs kijelzőjén. Ha a veze-
tő továbbra sem reagál, a Kormányzást segítő rend-
szer kikapcsol. (Lásd “Kéz érzékelése” a “5. Elindulás
és haladás” fejezetben.)

Intelligent Emergency Braking
(IEB) figyelmeztető lámpája (ha
van)

Ez a lámpaakkor világít, ha az Intelligens vészfékező
(IEB) rendszer OFF állásba van állítva a gépjármű
információs kijelzőjén.

Ha ez a lámpa akkor világít, amikor az IEB rendszer
ON állásba van állítva, az azt jelzi, hogy a rendszer
nem elérhető. Lásd “Intelligens vészfékező (IEB)
rendszer (ha van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezet-
ben további részletekért.

Ha az ESP rendszert a gépjármű információs kijel-
zőjén letiltja, akkor az IEB rendszer sem lesz elér-
hető. Ez nem hiba.

Sávelhagyásra figyelmeztető
rendszer (LDW) (ha van)/
Intelligent Lane Intervention
(ILI) (ha van)/Emergency Lane
Assist (ELA)(ha van)
figyelmeztető lámpa

ASávelhagyásra figyelmeztető (LDW) rendszerrel és
az Intelligent Lane Intervention (ILI) rendszerrel kap-
csolatos további részletekért, lásd “Sávelhagyásra
figyelmeztető (LDW) rendszer (ha van)” a “5. Elindu-
lás és haladás” fejezetben és “Intelligent Lane Inter-
vention (Intelligens sávtartás-segítő rendszer) (ILI)
(ha van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben.

A Emergency Lane Assist (ELA) rendszerrel kapcso-
latos további részletekért, lásd “EmergencyLaneAs-
sist (ELA) rendszer (ha van)” a “5. Elindulás és
haladás” fejezetben.

Alacsony üzemanyagszintre
figyelmeztető lámpa

Ha a tartalék üzemanyagra figyelmeztető sárga
lámpa felvillanmiközben amotor jár, az üzemanyag
szintje a tartalék tartományba csökkent.

A legközelebbi üzemanyagtöltő állomáson tankol-
jon meg.

Alacsony keréknyomás
figyelmeztetés (ha van)

Az Ön gépjárműve fel van szerelve egy keréknyo-
mást figyelő rendszerrel (TPMS) (ha van), amely fi-
gyeli az összes abroncs, kivéve a pótkerék, nyomá-
sát.

Az alacsony keréknyomásra figyelmeztető lámpa
akkor villan fel ha a keréknyomás alacsony, vagy azt
jelzi, hogy a TPMS nem működik megfelelően.

Miután a gyújtáskapcsolót ON állásba állította a
lámpa 1 másodpercig világít, majd kialszik.

Alacsony keréknyomás figyelmeztetés:
Ha a gépjárművet úgy vezeti, hogy az abroncsok
nyomása alacsony, a figyelmeztető lámpa felvillan.
Az alacsony keréknyomásra figyelmeztető lámpa
(pl. [Low tyre pressure]) szintén megjelenik a gép-
jármű információs kijelzőjén.

Ha az alacsony keréknyomásra figyelmeztető lám-
pa világít, álljon meg és állítsa be mind a 4 abroncs
nyomását a javasolt HIDEG értékre, amely a vezető-
oldali középső oszlopon található címkén olvasha-
tó, lásd “Gumiabroncs címke” a “9. Műszaki
információk” fejezetben. Az alacsony keréknyomás-
ra figyelmeztető lámpa nem alszik ki automatiku-
san,miután a nyomást beállította. Miután a nyomá-
sértéket beállította a javasolt értékre, vezesse a
gépjárművet 25 km/h-nál (16 MPH) magasabb se-
bességgel, hogy a TPMS-t aktiválni tudja és a figyel-
meztető lámpa kialudjon. Használjon mérőműszert
a keréknyomás ellenőrzéséhez.

Az alacsony keréknyomás figyelmeztetés (pl. [Low
tyre pressure]) megjelenik minden egyes alkalom-
mal, amikor a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja,
amíg az alacsony keréknyomásra figyelmeztető
lámpa világít.

További információért lásd “Gépjármű információs
kijelzője” jelen fejezet következő részében és “Kerék-
nyomást figyelő rendszer (TPMS) (ha van)” jelen feje-
zet következő részében.
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A TPMS visszaállítását végre kell hajtani azt köve-
tően, hogy a kereket vagy az abroncsot kicserélte
vagy ha az abroncsokat forgatta.

További információért lásd “Keréknyomást figyelő
rendszer (TPMS) (ha van)” a “5. Elindulás és haladás”
fejezetben és “Gépjármű információs kijelzője” jelen
fejezet következő részében.

A külső levegőhőmérséklettől függően az alacsony
keréknyomásra figyelmeztető lámpa felvillanhat,
még akkor is, ha a keréknyomást a megfelelő érték-
re beállította. Állítsa be a keréknyomást a javasolt
HIDEG értékre, amikor az abroncsok hidegek és ál-
lítsa vissza a TPMS-t.

Ha az alacsony keréknyomásra figyelmeztető lám-
pa még a visszaállítást követően is világít, az azt
jelentheti, hogy a TPMS nem működik megfelelően.
Ellenőriztesse a rendszert egy NISSAN márkakeres-
kedővel, vagy szakszervizzel.

További információért lásd “Keréknyomást figyelő
rendszer (TPMS) (ha van)” a “5. Elindulás és haladás”
fejezetben és “Gépjármű információs kijelzője” jelen
fejezet következő részében.

TPMS hibás működése:
Ha a TPMS nem működik megfelelően, az alacsony
nyomásra figyelmeztető lámpa kb. 1 percig villog,
amikor a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja. A lám-
pa 1 perc eltelte után folyamatosan világít. Ellenőriz-
tesse a rendszert egy NISSAN márkakereskedővel,
vagy szakszervizzel. Az alacsony keréknyomás fi-
gyelmeztetés nem jelenik meg, ha az alacsony ke-
réknyomásra figyelmeztető lámpa a TPMS hibás
működését jelzi.

További információért lásd “Keréknyomást figyelő
rendszer (TPMS) (ha van)” a “5. Elindulás és haladás”
fejezetben.

VIGYÁZAT
• A rádióhullámok negatívan befolyásolhatják

az elektromos orvosi műszereket. Az elektro-
mos szívstimulátorral rendelkezők a lehetsé-
ges hatások tekintetében használat előtt lép-
jenek kapcsolatba az elektromos orvosi be-
rendezés gyártójával.

• Ha a lámpa nem világít, amikor a gyújtáskap-
csolót ON állásba állítja, ellenőriztesse a rend-
szert egy NISSAN márkakereskedésben vagy
szakszervizben, amint lehet.

• Ha az alacsony keréknyomásra figyelmeztető
rendszer lámpája vezetés közben villan fel ke-
rülje a hirtelen kormánymozdulatokat vagy az
intenzív fékezést, csökkentse a jármű sebes-
ségét, húzódjon félre egy biztonságos helyre
és a lehető leghamarabb állítsa le a járművet.
Ha nem megfelelően felfújt abroncsokkal köz-
lekedik, az abroncsok sérülhetnek és megnő-
het a defekt valószínűsége. A gépjármű súlyo-
san sérülhet, de baleset is előfordulhat, és
súlyos személyi sérülésekhez vezethet. Ellen-
őrizze mind a négy kerék nyomását. Annak ér-
dekében, hogy az alacsony abroncsnyomásra
figyelmeztető lámpát ki tudja kapcsolni állít-
sa be az abroncsnyomást a javasolt HIDEG ér-
tékre, amely a vezetőoldali középső oszlopon
található címkén olvasható. Ha a keréknyo-
más beállítása után a lámpa még mindig vilá-
gít, az abroncs defektes lehet. Ha az abroncs
defektes, javítsa meg a vészhelyzet esetén al-

kalmazandó készlettel (ha van) vagy cserélje
ki a pótkerékre (ha van), amint lehetséges.

• A keréknyomás beállítása után állítsa vissza a
TPMS-t. Hacsak a visszaállítást nem hajtotta
végre, a TPMS nem figyelmeztet megfelelően
az alacsony abroncsnyomásra.

• Amikor a pótkereket felszereli vagy a kereket
kicseréli, a TPMS nem működik és az alacsony
keréknyomásra figyelmeztető lámpa kb. 1
percig villog. A lámpa 1 perc eltelte után folya-
matosan világít. A kerék cseréjével és/ vagy a
rendszer beállításával kapcsolatban vegye fel
a kapcsolatot egy NISSAN márkakereskedővel
vagy szakszervizzel amint lehet.

• Ha olyan típusú abroncsokat használ, amelye-
ket a NISSAN eredetileg nem határozott meg,
az befolyásolhatja a TPMS rendszer
működését.

FIGYELMEZTETÉS
• A TPMS nem helyettesíti a rendszeres

nyomásellenőrzést. Rendszeresen ellenőrizze
az abroncsnyomást.

• Ha a gépjárművet kevesebb, mint 25 km/h
(16 MPH) sebességgel vezeti, előfordulhat,
hogy a TPMS nem működik megfelelően.

• Minden esetben a meghatározott méretű gu-
miabroncsot szerelje a gépjárműre.
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Hibás működésre figyelmeztető
lámpa (MIL) (narancssárga)

Ha a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja, a narancs-
sárga, hibás működésre figyelmeztető lámpa vilá-
gít. Ez azt jelenti, hogy a rendszer üzemkész

Ha a narancssárga hiba visszajelző lámpa bekap-
csol,miközben jár amotor, amotorvezérlő rendszer
vagy a gyújtáskihagyás lehetséges hibáját jelezheti.

Folyamatosan világít és az [Engine malfunction
Power reduced Service now] üzenet látható:
Motorhiba észlelése. ÁLLÍTSA le a motort. Ellenőriz-
tesse a járművet egy NISSAN márkakereskedőnél
vagy szakszervizben. Be kell vontatnia a járművet
a márkakereskedőhöz.

Folyamatosan világít és az [Engine malfunction
Service Now] üzenet látható:
Motorhiba észlelhető, ami károsíthatja a motor ve-
zérlő rendszerét.

A motor vezérlő rendszerének sérülését elkerü-
lendő, vagy csökkentendő:

• Ne lépje túl a 70 km/h (43 MPH) sebességet.

• Kerülje a hirtelen gyorsítást, vagy lassítást.

• Kerülje a meredek emelkedőket.

• Ha lehetséges, csökkentse a szállított vagy
vontatott teher súlyát.

Ellenőriztesse a járművet egy NISSAN márkakeres-
kedőnél vagy szakszervizben. Nem kell bevontatnia
a járművet a márkakereskedőhöz.

FIGYELMEZTETÉS
Amennyiben változatlan módon üzemelteti a jár-
művét a motor vezérlőrendszerének vizsgálata
és esetleges javítása nélkül, az gyenge vezethe-
tőséghez, megnövekedett üzemanyag-fogyasz-
táshoz, és a motor vezérlőrendszerének esetle-
ges meghibásodásához vezethet, amely kihatás-
sal lehet a jótállási fedezetre.

Fő figyelmeztető lámpa

Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, a fő figyel-
meztető lámpa világít, ha a következők közül vala-
melyik megjelenik a gépjármű információs képer-
nyőjén (lásd “Gépjármű információs kijelzője” jelen
fejezet következő részében):

• Ajtó/csomagtartó nyitott állapotára figyelmez-
tető üzenet

• Rögzítőfék kiengedésére figyelmeztető üzenet

• Alacsony keréknyomás figyelmeztetés (ha van)

• Rendszerhiba megjelenítése

• Nincs kulcs figyelmeztetés (ha van)

• Figyelmeztetés, hogy a kulcs ID nem megfelelő
(ha van)

• Intelligens kulcs rendszer figyelmeztetés (ha
van)

• Alvázvezérlő rendszer hibájának figyelmezteté-
se (ha van)

Ha a Vezetési segédrendszer figyelmeztetése (ha
van) megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén,
a fő figyelmeztető lámpa felvillan. Lásd “Sávelha-
gyásra figyelmeztető (LDW) rendszer (ha van)” a

“5. Elindulás és haladás” fejezetben, és/vagy “Intelli-
gens vészfékező (IEB) rendszer (ha van)” a “5. Elindu-
lás és haladás” fejezetben.

Hátsó automata fék (RAB) (ha
van) figyelmeztető lámpa

A hátsó automata fékrendszerrel kapcsolatos to-
vábbi információkért lásd “Hátsó automata fék
(RAB) (ha van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben.

Hátsó automata fék (RAB)
kikapcsolt állapotára (OFF)
figyelmeztető lámpa

A hátsó automata fékrendszerrel kapcsolatos to-
vábbi információkért lásd “Hátsó automata fék
(RAB) (ha van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben.

Biztonsági öv figyelmeztető
lámpa

A biztonsági öv figyelmeztető lámpája emlékezteti
Önt arra, hogy a biztonsági övet be kell kapcsolni.
Lásd “Biztonsági övek” a “1. Biztonság — ülések, biz-
tonsági övek és kiegészítő utasvédelmi rendszer”
fejezetben.
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Kiegészítő utasvédelmi
rendszer (SRS) légzsákra
figyelmeztető lámpa

VIGYÁZAT
Ha a kiegészítő légzsákrendszer figyelmeztető
lámpája világít, az azt jelenti, hogy az első lég-
zsák, az oldalsó légzsák (ha van), a függönylég-
zsák (ha van) és/ vagy az előfeszítő rendszer egy
esetleges baleset során nem fog megfelelően
működni. Hogy a saját maga és utasai sérülését
elkerülhesse, ellenőriztesse a gépjárművet egy
NISSAN márkakereskedővel, vagy szakszervizzel,
amilyen hamar csak lehet.

Ha a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja, a kiegészí-
tő utasvédelmi rendszer (SRS) figyelmeztető lám-
pája világít kb. 7 másodpercig, majd kialszik, ez jelzi,
hogy a rendszer működésben van.

Haazalábbi feltételek közül bármelyik teljesül, a lég-
zsák és a biztonsági öv előfeszítő rendszer javításra
szorul, és járművét el kell juttatni egy NISSAN már-
kakereskedőhöz vagy szakszervizbe.

• A kiegészítő légzsák rendszer figyelmeztető
lámpája 7 másodperc eltelte után is világít.

• A kiegészítő légzsák rendszer figyelmeztető
lámpája megszakításokkal villog.

• A kiegészítő légzsák rendszer figyelmeztető
lámpája egyáltalán nem világít.

Ellenőrzés és/ vagy javítás nélkül elképzelhető, hogy
az SRS légzsák rendszer és a biztonsági öv előfeszí-
tő rendszer nem működik majd megfelelően.

További információért ld.: “SRS légzsák figyelmez-
tető lámpa” a “1. Biztonság—ülések, biztonsági övek
és kiegészítő utasvédelmi rendszer” fejezetben.

Vehicle Ahead Detected
figyelmeztető lámpa (ha van)

A Vehicle Ahead Detected figyelmeztető lámpával
kapcsolatos részletekért lásd “Intelligens vészféke-
ző (IEB) rendszer (ha van)” a “5. Elindulás és haladás”
fejezetben.

VISSZAJELZŐ LÁMPÁK
Automatikus féktartás
visszajelző lámpája (fehér)

Azautomatikus féktartásvisszajelző lámpája (fehér)
világít, amikor az automatikus féktartás készenléti
állapotban van.

További információért ld.: “Automatikus féktartás” a
“3. Indulás előtti ellenőrzések és beállítások” fejezet-
ben.

Automatikus féktartás
visszajelző lámpája (zöld)

Az automatikus féktartás visszajelző lámpája (zöld)
világít, amikor az automatikus féktartás működik.

További információért ld.: “Automatikus féktartás” a
“3. Indulás előtti ellenőrzések és beállítások” fejezet-
ben.

Tompított fényszóró visszajelző
lámpája

A lámpa felkapcsolódik ha a kapcsolót felkapcsolja:
A fényszórók, a hátsó lámpák, a rendszámtáb-

la- világítás és a műszerfal- világítás felkapcsolva
marad. A lámpa akkor is kigyullad, ha a fényszóró
kapcsolóját AUTOállásba fordítják és sötét vanoda-
kint.

Ajtók zárására figyelmeztető
lámpa (ha van)

Az ajtók zárására figyelmeztető lámpa, amely amű-
szerfalon található, felvillan, amikor az összes ajtó
be van zárva és a gyújtáskapcsoló ON állásban van.

• Ha az ajtókat az elektromos ajtózáró gombbal
zárta be, a jelzőlámpa 30 másodpercig világít.

• Ha az ajtókat úgy zárja be, hogy az intelligens
kulcson megnyomja a LOCK gombot vagy bár-
melyik ajtónyitó kilincsen megnyomja a nyitás-
kérő gombot (ha van), a jelzőlámpa 1 percig vilá-
gít.

• A jelzőlámpa akkor alszik ki, ha valamelyik ajtót
kinyitja.

Az ajtók nyitásával vagy zárásával kapcsolatban
lásd “Ajtók” a “3. Indulás előtti ellenőrzések és
beállítások” fejezetben.
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Elektronikus rögzítőfék
visszajelző lámpa

Az elektronikus rögzítőfék rendszer visszajelző lám-
pája az elektronikus rögzítőfék működését jelzi.

Ha a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja, az elektro-
nikus rögzítőfék visszajelző lámpája kigyullad.Ha el-
indítja amotort és kiengedi a kéziféket, a figyelmez-
tető lámpa kialszik.

Ha a rögzítőféket nem teljesen oldja ki, az elektroni-
kus rögzítőfék visszajelző lámpája továbbra is vilá-
gít.Vezetés előtt győződjönmeg róla, hogy az elekt-
ronikus rögzítőfék visszajelző lámpája kialudt-e.

Ha az elektronikus rögzítőfék visszajelző lámpa fo-
lyamatosan ég, vagy villog, miközben az elektroni-
kus rögzítőfék figyelmeztető lámpa (sárga) világít,
azt jelezheti, hogy az elektronikus rögzítőfék rend-
szer nem működik megfelelően. Ellenőriztesse a
fékrendszert, és szükség esetén javíttassa meg egy
NISSAN márkakereskedőnél vagy szakszervizben.

A rögzítőfék működésével kapcsolatos további in-
formációkért lásd “Elektronikus rögzítőfék ” a “3. In-
dulás előtti ellenőrzések és beállítások” fejezetben.

Műszer Kapcsoló

Visszajelző Figyelmeztető
lámpa

Fő
figyelmeztető

lámpa

Megjelenő
szöveg

Figyelmeztető
hangjelzés LED

Parking brake
applied m — — — — LED

Dinamikus
rögzítőfék m — m

Release
parking
brake

Sípolás LED

Rendszerhiba Az állapottól
függ

Figyelmeztető
lámpa ON m — — Az állapottól

függ

A rögzítőfék
kapcsolója
megnyomva
anélkül, hogy a
fékpedált lenyomta
volna

m — — Nyomja le a
fékpedált — LED

A rögzítőfék nem
oldható ki
automatikusan m — —

Release
parking
brake

— LED

Hiba a rögzítőfék
működésében m

Villog

Figyelmeztető
lámpa ON — — — LED

Villog
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Elektronikus Menetstabilizáló
Program (ESP) OFF visszajelző
lámpa (ha van)

A lámpa akkor kezd világítani, amikor az Elektroni-
kus Menetstabilizáló Programot (ESP) OFF állásba
állította a gépjármű információs kijelzőjén. Ez jelzi,
hogy a ESP rendszer nem működik.

Ha az ESP rendszert letiltja, akkor az Intelligent Em-
ergency Braking (IEB) rendszer sem lesz elérhető.
Lásd “Intelligens vészfékező (IEB) rendszer (ha van)”
a “5. Elindulás és haladás” fejezetben további részle-
tekért.

A lámpa akkor is felvillan rövid időre, amikor a gyúj-
táskapcsolót ON állásba kapcsolja. A lámpa 2 má-
sodperccel azután kapcsol ki, hogy az ESP rendszer
elindul.

További információért lásd “Elektronikus menetsta-
bilizáló rendszer (ESP) (ha van)” a “5. Elindulás és
haladás” fejezetben.

Első ködlámpa visszajelző
lámpa (ha van)

Ez a lámpa akkor jelenik meg, ha bekapcsolja az el-
ső ködlámpát (lásd “Ködlámpakapcsoló” jelen feje-
zet következő részében).

/ Első utasoldali
légzsák állapotát
visszajelző lámpa (ha
van)

Az első utasoldali légzsák KI ( ) állapotának jel-
zőlámpája kigyullad, amikor KIkapcsolja az első uta-
soldali légzsákot. Ha az utasoldali légzsák be van
kapcsolva, az első utasoldali légzsák állapotát jelző
lámpa ( ) (ON) világít.

A részletekért lásd: “SRS légzsák figyelmeztető
lámpa” a “1. Biztonság — ülések, biztonsági övek és
kiegészítő utasvédelmi rendszer” fejezetben.

Távolsági fényszóró asszisztens
visszajelző lámpája (ha van)/
Adaptív menetfény visszajelző
lámpája (ha van)

A visszajelző lámpa világít, amikor a fényszórók fel-
kapcsolódnak, miközben a fényszóró kapcsolója
AUTOállásban van és aTávolsági fényszóró asszisz-
tens/Adaptív menetfény gomb be van nyomva. Ez
azt jelzi, hogy a távolsági fényszóró asszisztens
rendszer és/vagy az adaptív menetfény rendszer
működésben van. (Lásd “Fényszóró- és
irányjelző-kapcsoló” jelen fejezet következő rész-
ében)

Távolsági fényszóró visszajelző
lámpa

Ez a lámpa világít, ha az országúti fény be van kap-
csolva vagy az ADB rendszer (ha van) aktív, és elal-
szik, ha az országúti fényt lekapcsolja.

Visszagurulás-gátló rendszer
(HSA) visszajelző lámpája (ha
van)

A lámpavilágít, haa visszagurulás- gátló (HSA) rend-
szer működéséhez szükséges feltételek fent állnak,
amikor a gépjárművel lejtőn állt meg.

Ezt követően a lámpa villog, amikor a fékpedált fel-
engedi, amely azt jelzi, hogy a visszagurulás- gátló
(HSA) rendszer aktiválva van.

További információért lásd “Visszagurulás-gátló
(HSA) (ha van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben.

ProPILOT/Vezetési asszisztens
visszajelző lámpa (ha van)

A ProPILOT rendszerrel, az Intelligens sebességsza-
bályozó és a Kormányzás segítő rendszerekkel (Ve-
zetési assisztens) kapcsolatos részletekért (lásd “In-
telligens sebességszabályozó (ICC) és Kormányzás
segítő (ha van) (kézi sebességváltóval szerelt mo-
dellek esetében)” a “5. Elindulás és haladás” fejezet-
ben és “ProPILOT (ha van)” a “5. Elindulás és haladás”
fejezetben).

Hátsó ködlámpa visszajelző
lámpa (ha van)

Ez a lámpa akkor jelenik meg, ha bekapcsolja a hát-
só ködlámpát (lásd “Hátsó ködlámpa (ha van)” jelen
fejezet következő részében).
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Szélességjelző lámpa
visszajelző lámpája

Ez a lámpa akkor kapcsol be, amikor az oldalsó
lámpa állást választja, lásd “Fényszóró- és
irányjelző-kapcsoló” jelen fejezet következő rész-
ében további részletekért.

SLIP Kipörgés-visszajelző
lámpa (ha van)

Ez a visszajelző lámpa villog, ha az Elektronikus Me-
netstabilizáló Program (ESP) rendszer működik, de
mégis figyelmeztetve a vezetőt arra, hogy az út csú-
szós és a jármű tapadásának határán van.

Elképzelhető, hogy a rendszer működését érzi, vagy
hallja, ez teljesen normális.

A lámpa pár másodpercig villog, miután az ESP
rendszer felhagy a motor- vagy a fékbeavatkozási
műveletekkel.

Ha a SLIP visszajelző lámpa az ESP rendszerrel
együtt bekapcsol, arra figyelmezteti a vezetőt, hogy
a rendszer biztonsági üzemmódban működik. Ez
azt jelenti, hogy előfordulhat, hogy a rendszer nem
működik megfelelően. Ellenőriztesse a rendszert
NISSANmárkakereskedőjével, vagyaszakszervizzel.
Ha rendellenességet tapasztal a rendszerben, az
ESP rendszer funkciója lehet, hogy törlésre kerül, de
ettől függetlenül a jármű továbbra is vezethetőma-
rad.

További információért lásd “Elektronikus menetsta-
bilizáló rendszer (ESP) (ha van)” a “5. Elindulás és
haladás” fejezetben.

Stop/Start rendszer visszajelző
lámpája (ha van)

A figyelmeztető lámpa felvillan, ha a Stop/Start
rendszer a motort leállította, vagy villog, ha a rend-
szer működésében hiba lépett fel.

MEGJEGYZÉS

• A Stop/Start rendszer leáll és megszólal a
Stop/Start rendszer hangjelzése, ha a motor-
háztető nyitva van, miközben a Stop/Start
rendszer aktív állapotban van. A motor leállí-
tásához használja a gyújtáskapcsolót.

• A Stop/Start rendszer visszajelző lámpája las-
san villogni kezd (kb. egyszer másodpercen-
ként) ha a Stop/Start rendszer működésében
hiba lép fel. Ellenőriztesse a rendszert és szük-
ség esetén javíttassa meg egy NISSAN márka-
kereskedőnél vagy szakszervizben.

További részletekért, lásd: “Stop/Start rendszer (ha
van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben.

Irányjelző/vészvillogó
visszajelző lámpák

Az irányjelzők felvillannak, amikor az irányjelzőt
bekapcsolja vagy az elakadásjelző villog, ha a kap-
csolóját bekapcsolja. Lásd “Fényszóró- és
irányjelző-kapcsoló” jelen fejezet következő rész-
ében és lásd “Vészvillogó-kapcsoló” a “6. Szükség-
helyzet esetén” fejezetben további részletekért.

EMLÉKEZTETŐ HANGJELZÉSEK
Az ebben a részben leírt emlékeztető hangjelzések
mellett számos egyéb gépjárműrendszer alkalmaz-
hat hallható figyelmeztetéseket vagy emlékeztető-
ket. Ebbe beletartozik:

• Mozgótárgy-figyelő funkció (MOD) (ha van)

• Holttér figyelmeztető rendszer (BSW) (ha van)

• Intelligens holttér beavatkozó rendszer (ha van)

• Hátsó keresztforgalmi figyelmeztető funkció
(RCTA) (ha van)

• Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW) (ha
van)

• Intelligent Lane Intervention (ILI) (ha van)

• Intelligens sebességszabályozó (ICC) rendszer
(ha van)

• Kormányzás segítő (ha van)

• Intelligens vészfékező (IEB) rendszer (ha van)

• Intelligens ütközés előtti vészfékező rendszer (I-
FCW) (ha van)

• Hátsó automata fék (RAB) (ha van)

Nyitott ajtó emlékeztető hangjelzés
Ha valamelyik, a vezetőoldali ajtótól különböző ajtó
nyitva maradt, és az elektromos ajtózár kapcsoló
alsó helyzetben van, megszólal egy hangjelzés.

Intelligens kulccsal szerelt modellek: Ha a jármű
távolról kerül vagy egy külső ajtózáró gomb segít-
ségével került lezárásra, vagy egy ajtó nyitva van,
megszólal egy külső hangjelzés
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Rögzítőfék figyelmeztető hangjelzése
Ha behúzott rögzítőfékkel indul el megszólal egy
hangjelzés. Állítsa meg a járművet és engedje ki a
rögzítőféket.

Lámpára figyelmeztető hangjelzés
Egy hangjelzés fog megszólalni 10 másodpercig, ha
a vezető oldali ajtó nyitva van, a fényszóró kapcsoló
be van kapcsolva és a gyújtáskapcsoló OFF állás-
ban van.

Lásd “Fényszóró- és irányjelző-kapcsoló” jelen feje-
zet következő részében a fényszórókkal kapcsola-
tos további információkért

Ködlámpa hangjelzése
Figyelmeztető hangot hall, ha a gyújtáskapcsoló
OFF állásban van, miközben a fényszórók kapcso-
lója <AUTO> állásban van (ha van) és a ködlámpák
kapcsolója fel van kapcsolva.

Lásd “Ködlámpakapcsoló” jelen fejezet következő
részében további részletekért.

Biztonsági öv figyelmeztető hangjelzés
Abiztonsági öv figyelmeztetőhangjelzéseemlékez-
teti Önt arra, hogy a biztonsági övet be kell kap-
csolni. Lásd “Biztonsági övek” a “1. Biztonság — ülé-
sek, biztonsági övek és kiegészítő utasvédelmi
rendszer” fejezetben.

Kulcs emlékeztető hangjelzés
(Intelligens kulccsal rendelkező
modellek)
A külső hangjelzés 3-szor sípol, ha:

• A gyújtáskapcsoló nincs LOCK állásban és az in-
telligens kulcsot kiveszi a járműből.

• A járművet távolról zárja le, vagy egy külső ajtó-
zár kapcsolóval és az intelligens kulcsot bent fe-
lejti a járműben.

Parkolás emlékeztető hangjelzés (ha
van)
Ha a gyújtáskapcsoló OFF állásban van és a sebes-
ségváltó nincs P (parkolás) helyzetben, megszólal
egy hangjelzés.

Stop/Start rendszer figyelmeztető
hangjelzése (ha van)
A Stop/Start rendszer leáll és megszólal a Stop/
Start rendszer hangjelzése, ha amotorháztető nyit-
va van, miközben a Stop/Start rendszer aktív álla-
potban van. A motor leállításához használja a gyúj-
táskapcsolót.

A gépjármű információs kijelző ➀ a fent látható he-
lyen található, és figyelmeztetések illetve informá-
ciók jelennek meg rajta. A következő elemek jelen-
nek meg, ha a gépjármű fel van szerelve velük:

• Fedélzeti számítógép

• Gépjármű beállításai

• Fedélzeti számítógép információi

• Vezetőasszisztens

• Sebességtartó rendszer információi

• ProPILOT

• Intelligenskulcsműködésével kapcsolatos infor-
mációk

• Audio információ

• Navigáció - műveletenként

• Útmutatás és figyelmezetés

• Keréknyomás információt

• Egyéb információ

JVI1272XZ

Példa

GÉPJÁRMŰ INFORMÁCIÓS
KIJELZŐJE
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MÉRŐ KIJELZŐ NÉZETÉNEK
MÓDOSÍTÁSA (TELJES
KÉPERNYŐVEL SZERELT MODELLEK)
Teljes képernyővel szerelt modellek esetében a mé-
rő kijelző nézete megváltoztatható, hogy ezzel
megnövelhesse a gépjármű információs kijelzőjé-
nek területét. Lásd “Mérő kijelző nézetének módosí-
tása (teljes képernyővel szereltmodellek)” jelen feje-
zet előző részében a nézet módosításához.

HOGYAN HASZNÁLJA A GÉPJÁRMŰ
INFORMÁCIÓS KIJELZŐJÉT

A gépjármű információs kijelzője módosítható a
scroll tárcsa ➀, ➁, és a kormánykeréken talál-
ható ➂ használatával.

➀ Scroll tárcsa - navigálhat az elemek között, és
módosíthatja vagy kiválaszthatja gépjármű
információs kijelzőjén megjelenő elemek
egyikét. Ez a scroll tárcsa lehetővé teszi a fel/le
navigálás, illetve a gombnyomással
kiválasztást

➁ - visszaléphet az előző menübe

➂ - az egyik kijelző képernyőről egy
másikra válthat (pl.: út, üzemanyagfogyasztás)

WAC0313XZ
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GÉPJÁRMŰ INFORMÁCIÓS KIJELZŐJE

NIC4140
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Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, a gépjármű
információs kijelzője a következő képernyőket jele-
nítheti meg, ha a gépjármű rendelkezik ezekkel:

• 1. [Otthon]

• 2. [Kezdőoldal]

• 3. [Sebesség] (ha van)

• 4. [Fedélzeti számítógép] — [Átlagsebesség]
(Távolság és idő)

• 5. [Ü.anyag-takarékosság]

• 6. [ECO pedál útmutató]

• 7. [Abroncsnyomás]

• 8. [Stop/Start]

• 9. [Stop/Start]

• 10. [4x4 Nyomatékelosztás] (ha van)

• 11. [Navigáció] (ha van)

• 12. [Navigáció] (ha van)

• 13. [Compass] (ha van)

• 14. [Audio]

• 15. Telefon képernyő (bejövő hívás esetén jelenik
meg)

• 16. [Driving Aids] (ha van)

• 17.ProPILOT/ICC/Kormányzás segítő (kézi sebes-
ségváltó) (ha van)

• 18. [Közlekedési jelzőtábla] (ha van)

• Figyelmeztetések. A figyelmeztetések csak ak-
kor jelennek meg, ha van elérhető. A figyelmez-
tetésekkel és visszajelzőkkel kapcsolatos továb-
bi információkért lásd “Figyelmeztető lámpák,
visszajelző lámpák és hangjelzések” jelen fejezet
előző részében.

• 19. [Beállítások]

Ahhoz, hogy beállíthassa mely elemek jelenjenek
meg a gépjármű információs kijelzőjén, lásd: “[Per-
sonal Display] (ha van)” jelen fejezet következő rész-
ében.

A gépjármű információs kijelző kapcsolói a
kormánykerék bal oldalán találhatók.

➀ Scroll tárcsa - navigálhat az elemek között, és
módosíthatja vagy kiválaszthatja gépjármű
információs kijelzőjén megjelenő elemek
egyikét. Ez a scroll tárcsa lehetővé teszi a fel/le
navigálás, illetve a gombnyomással
kiválasztást

➁ - visszaléphet az előző menübe

➂ - az egyik kijelző képernyőről egy
másikra válthat (pl.: út, üzemanyagfogyasztás)

A modellektől függően a megjelenített képek eltér-
hetnek.

1. Lakcím
A kezdőlap mód a következő információkat jeleníti
meg.

• Gépjármű sebessége

• Navigáció (ha van)

• Audio

2. Üres
Üres képernyő.

3. Fedélzeti számítógép
A fedélzeti számítógép az átlagos üzemanyagfo-
gyasztást, az átlagos járműsebességet, a vezetési
időt és a megtett távolságot jeleníti meg. Az <OK>
megnyomásával válthat a [Vissz. óta], [Ind. óta] és
[Since Refuel] elemek között.

A [Vissz. óta] manuálisan visszaállítható az <OK>
gomb legalább 2 másodpercig történő lenyomásá-
val, vagy ameddig meg nem jelenik a visszaállítási
oldal.

A [Ind. óta] a gyújtáskapcsoló legutóbbi OFF állásba
állítása után 30 perccel kerül visszaállításra. Továb-
bá manuálisan is visszaállítható az <OK> gomb leg-
alább 2 másodpercig történő lenyomásával, vagy
ameddig meg nem jelenik a visszaállítási oldal.

A [Since Refuel] automatikusan visszaállításra kerül
minden tankolásnál, illetve ha a gépjármű sebes-
ségemeghaladja a 10 km/h-t (6MPH) vagy legalább
500 métert haladt a gépjárművel. Továbbá manuá-
lisan is visszaállíthatóaz <OK> gomb legalább2má-
sodpercig történő lenyomásával, vagy ameddig
meg nem jelenik a visszaállítási oldal

WAC0313XZ
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Átlagos üzemanyagfogyasztás:
Az átlagos üzemanyag-fogyasztás a legutóbbi
visszaállítás óta érvényes átlagos üzemanyag-fo-
gyasztást mutatja.

Átlagsebesség:
Az átlagsebesség a legutóbbi újraindítás óta érvé-
nyes átlagsebességet mutatja.

Kilométerszámláló:
A kilométerszámláló a teljes távolságot mutatja,
amelyet a gépjármű megtett a legutolsó lenullázás
óta.

Eltelt idő:
Az út időtartama a legutóbbi újraindítás óta eltelt
időt mutatja.

4. Üzemanyag-fogyasztás
megjelenítése
Aktuális üzemanyag-fogyasztás:
Az üzemanyag-fogyasztástmegjelenítőmód az ak-
tuális üzemanyagfogyasztást mutatja.

Átlagos üzemanyagfogyasztás:
Az üzemanyag-fogyasztást megjelenítő mód a leg-
utóbbi visszaállítás óta érvényes átlagos üzem-
anyag-fogyasztástmutatja. Háromműködési mód-
ja van. A scroll tárcsa ➀ megnyomásával válthat a
[Vissz. óta], [Ind. óta] és [Since Refuel] elemek között

A [Vissz. óta] manuálisan visszaállítható a scroll tár-
csa ➀ használatával.

A [Ind. óta] (ha van) manuálisan visszaállítható a
scroll tárcsa ➀ használatával, vagy automatikusan
visszaáll amikor OFF állásba állítják a gyújtáskap-
csolót.

A [Since Refuel] automatikusan visszaállításra kerül
minden tankolásnál, illetve ha teljesülnek a „Vehicle
Speed 10 km/h” vagy a „vehicle cruised 500m” fel-
tételek.

5. [ECO pedál útmutató] funkció

Az [ECO pedál útmutató] képernyő a gépjármű in-
formációs kijelzőjén választható ki, ECO üzemmód
esetén. (Lásd “Gépjármű információs kijelzője” a
“2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben.) Használ-
ja az [ECO pedál útmutató] funkciót, hogy javítsa az
üzemanyagfogyasztást.

Ha az [ECO pedál útmutató] sáv a zöld tartomány-
ban van ➀, azt jelzi, hogy a gépjárművet a rendkívül
gazdaságos tartományon belül vezeti.

Ha az [ECO pedál útmutató] sáv a világoszöld tarto-
mányban van ➁, azt jelzi, hogy a gépjárművet a
gazdaságos tartományom belül vezeti.

Ha az [ECO pedál útmutató] nem a zöld tartomány-
ban van (➀ és➁), az azt jelzi, hogy a gázpedált nem
a gazdaságos tartományon belül használja.

Az [ECO pedál útmutató] sáv nem jelenik meg, ha:

• A gépjármű sebessége alacsonyabb, mint kb.
4 km/h (2 MPH).

• A sebességváltó P (parkolás), N (üres) vagy R
(hátramenet) állásban van.

6. Gumiabroncsok nyomása
A keréknyomás üzemmód megjeleníti mind a négy
kerék nyomásértékét miközben a gépjárművel ha-
lad.

A [Tyre ECO advice] funkció BEkapcsolását követő-
en, ha a keréknyomásalacsony,megjelenik a [Check
Tire Pressures for Best Energy Economy] üzenet.

Ha a [Alacsony abroncsnyomás] figyelmeztetés
megjelenik, a kijelzőt átválthatja a keréknyomás
üzemmódra a scroll tárcsa megnyomásával, így
megjelenítheti a figyelmeztetés további részleteit.

7 és 8. Stop/Start
Lásd “Stop/Start rendszer (ha van)” a “5. Elindulás és
haladás” fejezetben

9. Intelligens 4x4 forgatónyomaték
eloszlása kijelző (ha van)
Haa [4x4nyomatékelosztás] kijelzőt választja,meg-
jelenítheti a forgatónyomaték eloszlását az első és
hátsó kerekek között vezetés közben.

10 és 11. Navigáció (ha van)
Ha a navigációs rendszerben útvonal navigálást ál-
lított be, ez az elemmutatja a navigációs informáci-
ókat.

12. Iránytű (ha van)
Ez a kijelző mutatja a gépjármű haladási irányát.

WAF0126XZ

82 Műszerek és kezelőszervek



13. Audio
Az audio üzemmód mutatja az audio információk
állapotát.

14. Vezetőasszisztens
A Vezetőasszisztens módban megtekintheti a kö-
vetkező rendszerek működési állapotát.

• Előre:

– Intelligens vészfékező (IEB) rendszer (ha van)

– Intelligens ütközés előtti vészfékező rend-
szer (I-FCW) (ha van)

• Sáv:

– Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)
(ha van)

– Intelligent Lane Intervention (ILI) (ha van)

• Holttér:

– Holttér figyelmeztető rendszer (BSW) (havan)

– Intelligens holttér beavatkozó rendszer (ha
van)

A részletekért lásd: “Intelligent Lane Intervention (In-
telligens sávtartás-segítő rendszer) (ILI) (ha van)” a
“5. Elindulás és haladás” fejezetben, és/vagy “Intelli-
gens vészfékező (IEB) rendszer (ha van)” a “5. Elindu-
lás és haladás” fejezetben.

15. ProPILOT (ha van)
A ProPILOT üzemmód a következő rendszerek mű-
ködés állapotát jeleníti meg:

• Intelligent Cruise Control (ICC)

• Kormányzás segítő

Ez az képernyő akkor is megjelenik, ha a ProPILOT
be van kapcsolva. További információért lásd “Pro-
PILOT (ha van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezet-
ben.

16. Közlekedési táblák felismerése (ha
van)
A Traffic Sign Recognition (TSR) (közlekedési táblá-
kat felismerő) rendszer tájékoztatja a vezetőt az ak-
tuálisan érzékelt sebességkorlátozásról. Lásd “Köz-
lekedési táblák felismerése (ha van)” jelen fejezet
következő részében további részletekért.

[BEÁLLÍTÁSOK]
A beállítások lehetővé teszik, hogy a felhasználó
megváltoztassa a gépjármű információs kijelzőjén
megjelenített információkat és egyes beállításokat:

• [ESP Setting]

• [Vezetési segéd]

• [Personal Display] (ha van)

• [Szélv. vetít. kijelző] (ha van)

• [ECO Settings]

• [Abroncsnyomás]

• [Óra]

• [Vehicle Settings]

• [Karbantartás]

• [Kijelző beállítások]

• [Unit/Language]

• [I-key Link] (ha van)

• [Visszaállítás gyári beállításokra]

[Shortcut Menu]
A [Shortcut Menu] segítségével gyorsan hozzáfér-
het egyes elemekhez. A menüt a kormánykeréken
található parancsikon kapcsoló jA lenyomásával
nyithatja meg, majd a scroll tárcsajB segítségével
kiválaszthatja a kívánt elemet. A következő beállítá-
sok elérhetők:

• [Emergency Lane]

• [Change Display View]

• [Audioforrás]

• [Vezetési segéd]

• [Personal Display]
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Műszerek és kezelőszervek 83



[ESP Setting]
A beállításmódosításához jelölje ki a scroll tárcsával
és nyomja meg.

• [Rendszer]

Lehetővé teszi a felhasználó számára az elekt-
ronikusmenetstabilizáló (ESP) rendszerbe- vagy
kikapcsolását (ON/OFF). Alapesetben az ESP
rendszer BE van kapcsolva. Ha az ESP rendszer
ki van kapcsolva, az ESP OFF visszajelző lámpa
világít.

(Részletes információkért lásd “Elektronikusmenet-
stabilizáló rendszer (ESP) (ha van)” a “5. Elindulás és
haladás” fejezetben

MEGJEGYZÉS

A gépjárművet a legtöbb esetben bekapcsolt (ON)
elektronikus menetstabilizáló (ESP) rendszerrel
vezesse.

[Vezetési segéd]
Azállapot, illetvea figyelmeztetésmegváltoztatásá-
hoz vagy az egyes rendszerek/figyelmeztetések
be-, kikapcsolásához, amelyek a [Vezetési segéd]
menüben jelennek meg, használja a scroll tárcsát
az adott menüelem kiválasztáshoz és módosításá-
hoz:

• [Korm.asszisztens] (ha van)

• [Lane]

• [Blind Spot]

• [Emergency Brake]

• [Közlekedési jelzőtábla] (ha van)

• [CRUISE Navi Link] (ha van)

• [Speed Limit Link] (ha van)

• [Speed Link Offset] (ha van)

• [Parkolássegítő]

• [Rear Cross Traffic Alert]

• [Driver Attention Alert]

• [Időzítő riasztásokhoz]

• [Low Temp. Alert]

• [Steering Effort]

[Korm.asszisztens] (ha van):

• Lehetővé teszi a felhasználó számára a [Kor-
m.asszisztens] be- vagykikapcsolását (ON/OFF).

[Lane]:

• [Figyelmeztetés]

Lehetővé teszi a felhasználó számára a Sávelha-
gyásra figyelmeztető (LDW) rendszer be- vagy
kikapcsolását (ON/OFF). Lásd “Sávelhagyásra fi-
gyelmeztető (LDW) rendszer (ha van)” a “5. Elin-
dulás és haladás” fejezetben.

• [Intervention]

Lehetővé teszi a felhasználó számára az Intelli-
gent Lane Intervention (ILI) rendszer be- vagy
kikapcsolását (ON/OFF). Lásd “Intelligent Lane
Intervention (Intelligens sávtartás-segítő rend-
szer) (ILI) (ha van)” a “5. Elindulás és haladás” feje-
zetben.

• [Emergency Lane] (ha van)

Lehetővé teszi a felhasználó számára az Emer-
gency LaneAssist (ELA) rendszer be- vagy kikap-
csolását (ON/OFF). Lásd “Emergency Lane Assist
(ELA) rendszer (havan)” a “5. Elinduláséshaladás”
fejezetben.

• [Lane Sensitivity] (ha van)

Lehetővé teszi a felhasználó számára az ELA
rendszer (ha van) érzékenységének beállítását.
A beállítási lehetőségek: [Normál], [Erős] vagy
[Mild]. Lásd “Emergency Lane Assist (ELA) rend-
szer (ha van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezet-
ben.

[Blind Spot]:

• [Figyelmeztetés]

Lehetővé teszi a felhasználó számára a Holttér
figyelmeztető (BSW) rendszer be- vagy kikap-
csolását (ON/OFF).

• [Intervention] (ha van)

Lehetővé teszi a felhasználó számára az Intelli-
gens holttér beavatkozó rendszer be- vagy ki-
kapcsolását (ON/OFF).

Lásd “Holttér figyelmeztető (BSW) rendszer/Intelli-
gens holttér beavatkozó rendszer (ha van)” a “5. El-
indulás és haladás” fejezetben.

[Emergency Brake]:

• [Első]

Lehetővé teszi a felhasználó számára a gyalo-
gosérzékelővel szerelt Intelligens vészfékező
rendszer (IEB) be- vagy kikapcsolását (ON/OFF).
Lásd “Intelligens vészfékező (IEB) rendszer (ha
van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben.

• [Rear]

Lehetővé teszi a felhasználó számára a Hátsó
automata fék (RAB) rendszer be- vagy kikapcso-
lását (ON/OFF). Lásd “Hátsó automata fék (RAB)
(ha van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben.
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[Traffic Sign] (ha van):
Lehetővé teszi a felhasználó számára a közlekedési
táblák felismerésének (TSR) be- vagy kikapcsolását
(ON/OFF).

[CRUISE Navi Link] (ha van):
Lehetővé teszi a felhasználószámáraa [CRUISENavi
Link] (ProPILOT rendszer Navi-linkkel) funkció be-
vagykikapcsolását (ON/OFF). (Lásd “CruiseNavi Link
- ProPILOT Navi Linkkel (ha van)” a “5. Elindulás és
haladás” fejezetben.)

[Speed Limit Link] (ProPILOT rendszer Navi-
linkkel) (ha van):
Lehetővé teszi a felhasználó számára a [Speed Li-
mit Link] (ProPILOT rendszer Navi-linkkel) opcióinak
testreszabását.

• [KI]

• [Prompt]

• [Auto]

(Lásd “Speed Limit Link - ProPILOT (ha van)” a “5. El-
indulás és haladás” fejezetben.)

[Speed Limit Link] (Navi-link nélkül) (ha van):
Lehetővé teszi a felhasználó számára a [Speed Li-
mit Link] (Navi-link nélkül) opcióinak testreszabását.

• [ON]/[OFF]

(Lásd “Speed Limit Link - ProPILOT (ha van)” a “5. El-
indulás és haladás” fejezetben.)

[Speed Link Offset] (ha van):
Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy beállít-
hassa a [Speed Limit Link] által használt sebesség-
korlátozás pontosan, vagy -10 km/h (–5 MPH) és
+10 km/h (+5 MPH) tűréssel legyen-e elfogadva.
(Lásd “Speed Limit Link - ProPILOT (ha van)” a “5. El-
indulás és haladás” fejezetben.)

[Parkolássegítő]:
Az állapotmegváltoztatásához vagy az egyes rend-
szerek be-, kikapcsolásához, amelyek a [Parkolásse-
gítő] menüben jelennek meg, használja a scroll tár-
csát az adott menüelem kiválasztásához és módo-
sításához:

• [Moving Object] (ha van)

Lehetővé teszi a felhasználó számára a Mozgó-
tárgy-figyelő funkció (MOD) be- vagy kikapcsolá-
sát (ON/OFF).

• [Kijelzés] (ha van)

Lehetővé teszi a felhasználó számára a szonár
rendszer vagy a hátsó szonár rendszer (RSS) ki-
jelzőjének be- vagy kikapcsolását (ON/OFF).

• [Első] (ha van)

Lehetővé teszi a felhasználó számára a szonár
szenzorok be- vagy kikapcsolását (ON/OFF).

• [Rear]

Lehetővé teszi a felhasználó számára a hátsó
szonár szenzorok be- vagy kikapcsolását (ON/
OFF).

• [Távolság] (ha van)

Lehetővé teszi a felhasználó számára a szonár
szenzor érzékelési tartományának módosítását
([Far], [Közép] vagy [Near]).

• [Volume]

Lehetővé teszi a felhasználó számára a szonár
hangjelzés hangerejének kiválasztását ([Magas],
[Közép] vagy [Alacsony]).

[Rear Cross Traffic Alert]:
Lehetővé teszi a felhasználó számára a Hátsó ke-
resztforgalmi figyelmeztető (RCTA) rendszer be-
vagy kikapcsolását (ON/OFF). (Lásd “Hátsó kereszt-
forgalmi figyelmeztető (RCTA) rendszer (ha van)” a
“5. Elindulás és haladás” fejezetben.)

[Driver Attention Alert]:
Lehetővé teszi a felhasználó számára az Intelligent
Driver Alertness be- vagy kikapcsolását (ON/OFF).
(Lásd “Intelligent Driver Alertness (ha van)” a “5. Elin-
dulás és haladás” fejezetben.)

[Időzítő riasztásokhoz]:
Lehetővé teszi a felhasználó számára a [Időzítő ri-
asztásokhoz] beállítását vagy visszaállítását.

[Low Temp. Alert]:
Lehetővé teszi a felhasználó számára az alacsony
hőmérsékleti riasztás funkció be- vagy kikapcsolá-
sát (ON/OFF).

[Steering Effort]:
Lehetővé teszi a felhasználó számára a szervokor-
mány beállítását, a kormány elforgatásához szük-
séges erő csökkentéséhez vagy növeléséhez.

• [Drive Mode]

• [Standard]

• [Sport]
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[Personal Display] (ha van)
A [Personal Display] menü kijelzőjének megváltoz-
tatásához, használja a scroll tárcsát az adottmenü-
elem kiválasztásához és módosításához:

• [Kezdőoldal]

• [Navigáció]

• [Time to Destination]

• [Ü.anyag-takarékosság]

– [Vissz. óta]

– [Ind. óta]

– [Since Refuel]

• [Trip]

– [Vissz. óta]

– [Ind. óta]

– [Since Refuel]

• [Gear position]

• [Átlagsebesség]

– [Vissz. óta]

– [Ind. óta]

– [Since Refuel]

[Szélv. vetít. Kijelző] (ha van)
Az állapotmegváltoztatásához vagy az egyes rend-
szerek be-, kikapcsolásához, amelyek a [Szélv. vetít.
kijelző] menüben jelennek meg, használja a scroll
tárcsát az adott menüelem kiválasztásához és mó-
dosításához:

• [Fényerő]

• [Height]

• [Rotation]

• [Contents selection]

– [Navigáció] (ha van)

– [Driving Aids]

– [Közlekedési jelzőtábla]

– [Audio]

– [Telephone]

• [Visszaállítás]

(Lásd “Head Up Display (ha van)” jelen fejezet követ-
kező részében.)

[ECO Settings]
Ez a beállítás lehetővé teszi a felhasználó számára,
hogy megváltoztassa az ECO üzemmód rendszer-
beállításait.

Az állapotmegváltoztatásához vagy az egyes rend-
szerek be-, kikapcsolásához, amelyek az [ECO Set-
tings]menüben jelennekmeg, használja a scroll tár-
csát az adott menüelem kiválasztásához és módo-
sításához:

• [ECO Drive Mode]

– [ECO Cruise Control]

– [Stop/Start]

– [ECO Climate Control]

• [ECO-infó beállításai]

– [ECO Indicator]

– [ECO Drive Report]

• [View History]

A [View History] visszaállításához:

1) Válassza ki a [View History] elemet a scroll
tárcsa segítségével.

2) Nyomja meg a scroll tárcsát.

3) Válassza ki a [Igen] lehetőséget és nyomja
meg a scroll tárcsát.

• [Tyre ECO advice]

Nyomja meg a scroll tárcsát a [Tyre ECO advice]
be- vagy kikapcsolásához (ON/OFF).

[Abroncsnyomás]
A [Abroncsnyomás] menü beállításai mind a kerék-
nyomás ellenőrző rendszer (TPMS) elemeihez tar-
toznak (lásd “Keréknyomást figyelő rendszer (TPMS)
(ha van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben).

• [Előírt nyomás elöl]

• [Előírt nyomás hátul]

• [Abroncsnyomás: Egység]

• [Calibrate]

[Előírt nyomás elöl]:
Az [Előírt nyomás elöl] keréknyomás az az érték,
amelyet a keréknyomás címkén az első abroncsok-
hoz meghatároztak (lásd “Gumiabroncs címke” a
“9. Műszaki információk” fejezetben és “Keréknyo-
mást figyelő rendszer (TPMS) (ha van)” a “5. Elindulás
és haladás” fejezetben).

Használja a scroll tárcsát, hogy kiválaszthassa és
megváltoztathassa a [Előírt nyomás elöl] keréknyo-
mást.
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[Előírt nyomás hátul]:
Az [Előírt nyomás hátul] keréknyomás az az érték,
amelyet a keréknyomás címkén a hátsó abroncsok-
hoz meghatároztak (Lásd “Gumiabroncs címke” a
“9. Műszaki információk” fejezetben és “Keréknyo-
mást figyelő rendszer (TPMS) (ha van)” a “5. Elindulás
és haladás” fejezetben).

Használja a scroll tárcsát, hogy kiválaszthassa és
megváltoztathassa az [Előírt nyomás hátul] kerék-
nyomást.

[Abroncsnyomás: Egység]:
Agépjármű információs kijelzőjénmegjelenített ab-
roncsnyomás mértékegysége megváltoztatható:

• [psi]

• [bar]

• [kPa]

• [kgf/cm²]

Használja a scroll tárcsát a mértékegység kiválasz-
tásához és megváltoztatásához.

Nyomásértékek átváltási táblázata

kPa psi bar kgf/cm2

200 29 2,0 2,0
210 30 2,1 2,1
220 32 2,2 2,2
230 33 2,3 2,3
240 35 2,4 2,4
250 36 2,5 2,5
250 36 2,5 2,5
260 38 2,6 2,6
270 39 2,7 2,7
280 41 2,8 2,8
290 42 2,9 2,9
300 44 3,0 3,0
310 45 3,1 3,1
320 46 3,2 3,2
330 48 3,3 3,3
340 49 3,4 3,4

[Calibrate]:
A keréknyomást az abroncs hőmérséklete befolyá-
solja; az abroncs hőmérséklete növekszik, ha a gép-
járművel halad. A TPMS rendszer hőmérsékletérzé-
kelőket használ, amely segítségével kompenzálja a
hőmérséklet változásait, így megelőzi a hibás TPMS
riasztásokat.

A [Calibrate] funkcióval felülírhatja a korábban már
eltárolt hőmérsékletértékeket. Javasolt a funkció
használata a kerék nyomásának beállítása után.

Lásd “Keréknyomást figyelő rendszer (TPMS) (ha
van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben.

Használja a scroll tárcsát, hogy elindíthassa vagy
megszakíthassa a kalibrálási folyamatot. Ha a kalib-
rációs folyamat aktív, a [Calibrate] üzenet látható.

[Óra]
Lehetővé teszi a felhasználó számára az órabeállí-
tások és az idő módosítását a gépjármű informá-
ciós kijelzőjében.

• [Kijelzés] (ha van)

• [Óra üzemmód] (ha van)

• [Időformátum]

• [Nyári időszámítás] (ha van)

• [Időzóna] (ha van)

• Óra manuális beállítása

Az órát továbbá a középső kijelzőn is beállíthatja.
További információkért lásd a különálló
NissanConnect használati útmutatót.
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[Vehicle Settings]
A gépjármű beállításai lehetővé teszik a felhasználó
számára, hogy a következő menük beállításait mó-
dosíthassa.

• [Power Back Door] (ha van)

• [Lighting]

• [Locking]

• [Wipers]

• [Alarm System] (ha van)

• [Driving Position] (ha van)

• [Rear Door Alert]

• [Mirror Fold]

A gépjármű beállításait megváltoztathatja a scroll
tárcsa segítségével.

[Power Back Door] (ha van):
Lehetővé teszi, hogy az elektromos hátsó ajtót be-
vagy kikapcsolhassa (ON vagy OFF).

Ha a [Power Back Door] ki van kapcsolva, az elektro-
mos hátsó ajtó továbbra is nyitható és zárható a
nyitás gombmegnyomásával és a hátsó ajtó kézzel
mozgatásával. Vegye figyelembe, hogy az elektro-
mos hátsó ajtó nyitásához/zárásához szükséges
erőfeszítés nagyobb lesz, mint a nem elektromos
hátsó ajtóval szerelt modellek esetében

[Lighting]:
A [Lighting] menü a következő opciókkal rendelke-
zik:

• [Üdvözlőfény]

Az üdvözlő lámpák hatására a lámpák felvillan-
nak, amikor az intelligens kulccsal kinyitja az aj-
tókat. A scroll tárcsát használva ON vagy OFF
állásba állíthatja ezt a funkciót.

• [Mood Lighting] (ha van)

A [Mood Lighting] fényereje itt állítható be. A
fényerő kiválasztásához használja a scroll tár-
csát.

[Locking]:
A [Locking] menü a következő opciókkal rendelke-
zik:

• [I-Key Door Lock] (ha van)

Ha ez az elem be van kapcsolva, az ajtó nyitás-
kérő gombjai aktiválva vannak.Használja a scroll
tárcsát a funkció aktiválásához vagy deaktiválá-
sához.

• [Selective Unlock] (ha van)

Ha ez az elembe van kapcsolva, ésmegnyomják
a vezetőoldali ajtó nyitáskérő kapcsolóját, kizá-
rólag a vezetőoldali ajtó nyílik ki. Minden ajtó
kinyitható, ha a nyitáskérő gombot 1 percen be-
lül még egyszer megnyomja. Ha ez az elem ki
van kapcsolva,minden ajtó kinyílik, amikor a nyi-
táskérő gombot egyszer megnyomja. Használja
a scroll tárcsát a funkció aktiválásához vagy de-
aktiválásához.

• [Auto Door Unlock] (ha van)

Az [Auto Door Unlock] funkció lehetővé teszi a
felhasználó számára az automatikus ajtónyitási
opciók testreszabását. A kívánt mód kiválasztá-
sához használja a scroll tárcsát.

– [Shift to Park]

– [Ignition OFF]

– [KI]

• [Horn Beeps on Lock] (ha van)

Ha ez az elembe van kapcsolva, a jelzőkürtmeg-
szólal és az elakadásjelzők felvillannak kétszer,
amikor a gépjárművet az intelligens kulcs segít-
ségével bezárja.Használja a scroll tárcsát a funk-
ció aktiválásához vagy deaktiválásához.

• [Auto Door Lock] (ha van)

Az [Auto Door Lock] funkció lehetővé teszi a fel-
használószámáraazautomatikusajtózárásiop-
ciók testreszabását. A kívánt mód kiválasztásá-
hoz használja a scroll tárcsát.

• [Jármű sebessége] (ha van)

• [Shift out of Park] (ha van)

• [KI]

[Wipers]:
A [Wipers] menü a következő opciókkal rendelkezik:

• [Speed Dependent]

A [Speed Dependent] tulajdonság aktiválható
vagy deaktiválható. A scroll tárcsát használva
ON vagy OFF állásba állíthatja ezt a funkciót.
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• [Auto Wipe]

Az [Auto Wipe] ablaktörlő funkció ON vagy OFF
állásba állítható. A scroll tárcsát használva ON
vagy OFF állásba állíthatja ezt a funkciót.

• [Reverse Link] (ha van)
Az hátsó ablaktörlő összekapcsolása a hátra-
menettel ablaktörlő funkció ON vagy OFF állás-
ba állítható. A [Wipers] menüből válassza ki a
[Reverse Link] opciót. A scroll tárcsát használva
ON vagy OFF állásba állíthatja ezt a funkciót. Ha
ON állásba van állítva, a hátsó ablaktörlő akkor
lép működésbe, ha bekapcsolja az első ablak-
törlőket, a sebességváltó pedig az R (hátrame-
net) állásban van.

• [Automata utántörlés]

A [Automata utántörlés] ablaktörlőON vagyOFF
állásba állítható. A [Wipers] menüből válassza ki
a [Drip Wipe] opciót. A scroll tárcsát használva
ON vagy OFF állásba állíthatja ezt a funkciót. Ha
ON állásba van állítva, az ablaktörlő az ablakmo-
só használata után kb. 3 másodperccel még
egyet töröl. Ennek az a célja, hogy a törlő letö-
rölje azokat a cseppeket, amelyek a szélvédőre
kerültek.

[Alarm System] (ha van):
Az [AlarmSystem]menü a következő opciókkal ren-
delkezik:

• [Always ON]

• [Ask on Exit]
Ha ez az opció (ha van) kerül kiválasztásra, a ri-
asztórendszer felkínálja a belső mozgásérzéke-
lők (ha vannak) kikapcsolását azt követően,
hogy a gyújtáskapcsolót OFF állásba állította. A
kívánt funkció kiválasztásához használja a scroll
tárcsát.

• [Disable Once]
Ha az opció (ha van) kerül kiválasztásra, a belső
mozgásérzékelők (ha vannak) addig letiltásra
kerülnek, amíg a riasztórendszert ki nem kap-
csolja.

[Driving Position] (ha van):

• [Exit Seat Slide]

Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a
be-/kiszálláskönnyítő funkciót be- vagy kikap-
csolhassa (ON vagy OFF). A scroll tárcsát hasz-
nálva ON vagy OFF állásba állíthatja ezt a funk-
ciót. (Lásd “Vezetői pozíciómemóriarendszer (ha
van)” a “3. Indulás előtti ellenőrzések és
beállítások” fejezetben.)

[Rear Door Alert]:
A [Rear Door Alert] funkció lehetővé teszi a felhasz-
náló számára a hátsó ajtó riasztási opciók testre-
szabását. A kívánt mód kiválasztásához használja a
scroll tárcsát.

• [Horn & Alert]

Ha ezt választja, riasztás kerül megjelenítésre és
megszólal a kürt.

• [Alert Only]

Ha ezt választja, csak a riasztás kerül megjelení-
tésre.

• [KI]

Ha ezt választja, nem aktiválódik sem a riasztás,
sem a kürt.

[Mirror Fold]:
A [Mirror Fold] menüben három opció érhető el (ha
van):

• [Auto Fold Off] (ha van)
Ha ez az elem ON állásban van, a külső visszapil-
lantó tükrök automatikus behajtása le van tiltva.
Használja a scroll tárcsát a funkció kiválasztásá-
hoz.

• [Unfold at Ignition] (ha van)
Ha ez az elem van bekapcsolva, a külső vissza-
pillantó tükrök automatikusan becsukódnak a
gyújtáskapcsoló OFF állásba állításakor, illetve
kinyílnakakapcsolóONállásbaállításakor.Hasz-
nálja a scroll tárcsát a funkció kiválasztásához.

• [Unfold at Unlock] (ha van)
Ha ez az elem van bekapcsolva, a külső vissza-
pillantó tükrök automatikusan becsukódnak az
ajtók zárásakor, illetve kinyílnak az ajtók nyitása-
kor. Használja a scroll tárcsát a funkció kiválasz-
tásához.
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[Karbantartás]
A karbantartási mód lehetővé teszi a felhasználó
számára, hogy riasztásokat állítson be a karbantar-
tási intervallumok emlékeztetőihez. Egy elem meg-
változtatásához:

Válassza ki a [Karbantartás] lehetőséget a scroll tár-
csa segítségével, majd nyomja meg a scroll tárcsát.

1. [Szervizelés]

2. [Légszűrő]

3. [Abroncs]

4. [Egyéb]

[Szervizelés]:
Ez a visszajelzés akkor jelenik meg, amikor a vevő
által a motorolaj-, illetve olajszűrő cserére beállított
távolság lejárt. A benzines motorral szerelt model-
lek esetében az olajcseréhez meghatározott távol-
ságot beállíthatja vagy lenullázhatja.

A karbantartási elemekkel és intervallumokkal kap-
csolatban lapozza fel a NISSAN szerviz és karban-
tartási útmutatóját.

MEGJEGYZÉS

Egyes modellek az OCS (olaj állapotának ellenőr-
zése) funkciót használják. Egyéb modellek az
alapfelszereltséghez tartozó szerviz emlékezte-
tővel vannak felszerelve.

[Légszűrő] (ha van):
Ez a visszajelzés akkor jelenik meg, amikor a vevő
által a levegőszűrő cseréjére beállított távolság le-
járt. Ezeknek az egységek az ellenőrzéséhez vagy
cseréjéhezaz időpontbeállítható vagy lenullázható.

A karbantartási elemekkel és intervallumokkal kap-
csolatban lapozza fel a NISSAN szerviz és karban-
tartási útmutatóját.

[Abroncs]:
Ez a visszajelzés akkor jelenik meg, amikor a vevő
által a gumiabroncs cseréjére beállított távolság le-
telt. A gumiabroncs-csere időpontja beállítható
vagy lenullázható.

VIGYÁZAT
Az abroncsok cseréjére figyelmeztető visszajel-
zés nem helyettesíti a rendszeres ellenőrzéseket,
beleértve a nyomás ellenőrzését is. Lásd “Kere-
kek és gumiabroncsok” a “8. Karbantartás és ön-
állóan elvégezhető műveletek” fejezetben. Szá-
mos tényező, többek között az abroncsok nyo-
mása, a kerékbeállítás, vezetési szokások és
útviszonyok, befolyásolják az abroncsok kopá-
sát, illetve azt, hogy az abroncsokat mikor kell
cserélni. Az abroncsok forgatására beállított em-
lékeztetőnél megadott távolság nem jelenti azt,
hogy az abroncsok valójában addig is tartanak.
Az abroncsok cseréjére figyelmeztető jelzést
csak irányadóként használja és rendszeresen vé-

gezze el az abroncsok ellenőrzését. Ha elmulaszt-
ja az abroncsok ellenőrzését, beleértve az
abroncsnyomás ellenőrzését is, az abroncsok
meghibásodhatnak. A gépjármű súlyosan káro-
sodhat és ütközéshez is vezethet, amely súlyos,
vagy halálos sérüléssel is járhat.

[Egyéb]:
Ez a visszajelzés akkor jelenik meg, ha a motorolaj,
olajszűrő és a gumiabroncsok cseréjén kívül egyéb
egységreavevőáltal beállított távolság lejárt. Egyéb
karbantartási elem lehet például a levegőszűrő cse-
réje vagy a kerekek forgatása. Az egységek ellenőr-
zéséhez vagy cseréjéhez az időpont beállítható
vagy lenullázható.

[Kijelző beállítások]
A kijelző beállításai lehetővé teszik a felhasználó
számára, hogy különbözőműszerekmegjelenítésé-
ből válasszon.

A kijelző beállításait megváltoztathatja a scroll tár-
csa segítségével.

[Contents Selection]:
Megjeleníti a gépjármű információs kijelzőjén meg-
jeleníthető képernyőket.

[Route Guidance] (ha van):
Abeállításmódosításához jelölje ki a scroll tárcsával
és nyomja meg.

• [Alert(s)]

Az [Alert(s)] beállítás lehetővé teszi a felhasználó
számára a navigációs beállítások riasztásainak be-
vagy kikapcsolását.

NIC4117
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[AUTO Cruise Display] (ha van):
Az [AUTO Cruise Display] elem lehetővé teszi a fel-
használó számára a sebességszabályozó képernyő
átmenet be- vagy kikapcsolását.

[Welcome Effect]:
A [Welcome Effect] megjeleníti az elérhető üdvözlő
effektus beállításokat.

• [Gauges] (ha van)

• [Animation]

[Operation guidance]:
Az [Operationguidance]megjeleníti azelérhetőmű-
veleti útmutatás beállításokat.

• [Világítás]

• [Wiper]

– [Első]

– [Hátsó]

• [High Beam Assist] (ha van)

• [Adaptive Headlight] (ha van)

• [Seat Memory] (ha van)

• [Speed limiter] (ha van)

[Unit/Language]
A gépjármű információs kijelzőjén megjelenő mér-
tékegységek megváltoztathatók:

• [Distance/Fuel]

• [Abroncsnyomás]

• [Hőmérséklet]

• [Nyelv]

Használja a scroll tárcsát, hogy a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén megjelenő mértékegységet meg-
változtathassa.

[Distance/Fuel]:
A gépjármű információs kijelzőjén megjelenített
üzemanyagfogyasztás mértékegysége megváltoz-
tatható

• [miles, MPG]

• [km, km/l]

• [km, l/100km]

Használja a scroll tárcsát a mértékegység kiválasz-
tásához és megváltoztatásához.

[Abroncsnyomás]:
Agépjármű információs kijelzőjénmegjelenített ab-
roncsnyomások mértékegysége megváltoztatható
erre:

• [psi]

• [bar]

• [kPa]

• [kgf/cm²]

[Hőmérséklet]:
A gépjármű információs kijelzőjén megjelenő hő-
mérséklet mértékegysége megváltoztatható ehe-
lyett:

• [°C]

• [°F]

Használja a scroll tárcsát, hogy az opciók között vál-
tani tudjon.

[Nyelv]:
A gépjármű információs kijelzőjén megjelenő nyelv
a következők valamelyikére állítható be.

Használja a scroll tárcsát, hogy kiválaszthassa és
megváltoztathassa az gépjármű információs kijel-
ző nyelvét.

[I-Key Link] (ha van)
Az [I-Key Link] a scroll tárcsa segítségével be- vagy
kikapcsolható (ON/OFF). Megjeleníti a gépjármű
szinkronizált és használatban lévő kulcsát.

[Visszaállítás gyári beállításokra]
A gépjármű információs kijelzőjén található infor-
mációk visszaállíthatók az alapértelmezett gyári
beállításokra. A gépjármű információs kijelzőjének
visszaállításához:

1. Válasszaki a [Visszaállításgyári beállításokra] ele-
met a scroll tárcsa segítségével, és nyomja meg.

2. Válassza ki a [Igen] opciót, majd a scroll tárcsa
megnyomásával állítsa vissza a beállításokat a
gyári értékre.
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A modellektől függően a megjelenített képek eltér-
hetnek.

1. Motorindítási művelet útmutatás
(manuális sebességváltóval (MT) szerelt
modellekhez)
Ez az üzenet azt jelenti, hogy a motor beindul a
gyújtáskapcsoló megnyomásával és a tengelykap-
csoló pedál lenyomásával.

A motort úgy is elindíthatja, hogy a gyújtáskapcso-
lót megnyomja, miközben a fékpedált lenyomva
tartja és a sebességváltó karja N (üres) állásban van.

2. Motorindítási művelet útmutatás
(Xtronic sebességváltóval szerelt
modellek)
Ez az üzenet akkor jelenikmeg, ha a váltókar P (par-
kolás) állásban van.

Ez az üzenet azt jelenti, hogy a motor beindul a
gyújtáskapcsoló megnyomásával és a fékpedál le-
nyomásával.

3. Motorindítási művelet útmutatás
Ez az üzenet jelöli, hogy a gyújtáskapcsoló nem ké-
pes feloldani a kormányzárt. Enyhén forgassa el a
kormánykereket,miközbenbenyomjaagyújtáskap-
csolót.

4. [Kulcs nem észlelhető]
figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetésmegjelenik, amikor az ajtó csuk-
va van, az intelligens kulcs a járművön kívül maradt
és a motor jár. Mindig győződjön meg róla, hogy az
intelligens kulcs a járműben van-e.

Lásd “Intelligens kulcsrendszer (ha van)” a “3. Indu-
lás előtti ellenőrzések és beállítások” fejezetben to-
vábbi részletekért.

5. [N. ku.] [A motor leállításához nyomja
meg és tartsa] figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés megjelenik, ha megpróbálja le-
állítani amotort, amikor az ajtó csukva van, az intel-
ligens kulcs a járművön kívül maradt és a motor jár.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a nyomógombos
gyújtáskapcsolót a motor leállításához.

Lásd “Intelligens kulcsrendszer (ha van)” a “3. Indu-
lás előtti ellenőrzések és beállítások” fejezetben to-
vábbi részletekért.

6. [Kulcs akkumulátor töltöttsége
alacsony] figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az intelli-
gens kulcs eleme lemerül.

Ha ez a figyelmeztetés megjelenik, cserélje ki az
elemet egy újra. Lásd “Intelligens kulcs elemcsere” a
“8. Karbantartás és önállóan elvégezhető
műveletek” fejezetben.

7. Motor indítási műveletének
útmutatása intelligens kulcs esetében
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az intelligens
kulcs eleme lemerül és az intelligens kulcs nem
kommunikál megfelelően a gépjárművel.

Ha ez az üzenet megjelenik, érintse meg a gyújtás-
kapcsolót az intelligens kulccsal, miközben a fékpe-
dált lenyomva tartja. (Lásd “Nyomógombosgyújtás-
kapcsoló (ha van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezet-
ben.)

8. [Kulcs rendszerh. Lásd a használati
útmutatót] figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az intelli-
gens kulcsrendszer működésében hiba lépett fel.

Ha ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, amikor a
motor áll, a motort nem lehet elindítani. Ha ez a fi-
gyelmeztetés akkor jelenik meg, amikor a motor jár,
a gépjármű nem vezethető. Azonban, ajánlatos fel-
venni a kapcsolatot egyNISSANmárkakereskedővel
vagy egy szakszervizzel, amint lehet.

9–10. [Abroncsnyomás] útmutató
üzenetek
A keréknyomás üzemmód megjeleníti mind a négy
kerék nyomásértékét miközben a gépjárművel ha-
lad.

A [Tyre ECO advice] funkció BEkapcsolását követő-
en, ha a keréknyomás alacsony vagy ha a [Check
Tire Pressures for Best Energy Economy] üzenet
megjelenik.

11. [Alacsony abroncsnyomás]
figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az ala-
csony keréknyomásra figyelmeztető lámpa világít a
műszeren és a rendszer alacsony keréknyomást ér-
zékel. A figyelmeztetésmegjelenikminden egyes al-
kalommal, amikor a gyújtáskapcsolót ON állásba ál-
lítja, amíg az alacsony keréknyomásra figyelmezte-
tő lámpa világít. Ha ez a figyelmeztetés megjelenik,
álljon meg a gépjárművel és állítsa be az abroncs-
nyomást a HIDEG értékre, amely a címkén látható.
(Lásd “ Alacsony keréknyomás figyelmeztetés (ha
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van)” jelen fejezet előző részében és “Keréknyomást
figyelő rendszer (TPMS) (ha van)” a “5. Elindulás és
haladás” fejezetben.)

12. Utasállapot-kijelző (ha van)
A hátsó utasészlelés funkcióval szerelt járművek
esetén a biztonsági öv figyelmeztető lámpán felül a
Foglaltsági állapot kijelző is megjelenik a gépjármű
információs kijelzőjén, ha az egyik utas biztonsági
öve nincs bekapcsolva. A jelzés egészen addig a ki-
jelzőn marad, amíg az utasok biztonságosan be
nem csatolják magukat, vagy a vezető nem nyug-
tázza az üzenetet

A biztonsági övekkel kapcsolatos óvintézkedése-
kért lásd “Biztonsági övek” a “2. Biztonság — ülések,
biztonságiövekéskiegészítőutasvédelmi rendszer”
fejezetben.

13. Hátsó utasok biztonsági övének
kijelzője (ha van)
A gépjármű specifikációjától függően a gyújtáskap-
csoló ON állásba állítását követően ez a figyelmez-
tetés jelenik meg 65 másodpercig. Akkor is ez a fi-
gyelmeztetés jelenik meg, ha a hátul becsatolt biz-
tonsági övek száma kevesebb, mint az utazás alatt
észlelt személyek száma.

A biztonsági övekkel kapcsolatos óvintézkedése-
kért lásd “Biztonsági övek” a “2. Biztonság — ülések,
biztonságiövekéskiegészítőutasvédelmi rendszer”
fejezetben.

14. [Alacsony üzemanyagszint]
figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az üzem-
anyagszint a tartályban csökkenni kezd. Töltse fel
üzemanyaggal amint lehetséges, lehetőlegmégmi-
előtt az üzemanyagmérő eléri az üres (0) helyzetet.

Egy minimális mennyiségű üzemanyag marad
még a tartályban, amikor az üzemanyag mérője
eléri az üres (0) helyzetet.

15 [Fényszórók] útmutatás
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a fényszóró kap-
csolóját átállítják. Lásd “Fényszóró- és irányjelző-
kapcsoló” jelen fejezet következő részében.

16. [Emlékeztető Kapcsolja OFF állásba
a fényszórókat] figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a vezető-
oldali ajtót úgy nyitotta ki, hogy a fényszóró kap-
csolója ON állásban volt, miközben a gyújtáskap-
csoló OFF állásban volt. Állítsa a fényszóró kapcso-
lóját OFF (ha van) vagy AUTO állásba. További
információért, lásd “Fényszóró- és irányjelző-
kapcsoló” jelen fejezet következő részében.)

17. [Fényszórórendszer hiba Lásd a
használati útmutatót] figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a LED
fényszórók működésében hiba lépett fel. Ellenőriz-
tesse a rendszert. Javasolt felkeresni egy NISSAN
márkakereskedőt vagyszakszervizt ehheza javítás-
hoz.

18. [Nem elérhető Csak AUTO
világítással] figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha megpró-
bálja bekapcsolni a dinamikus fényszóró asszisz-
tenst és/vagy az adaptív menetfényt, de a fényszó-
ró kapcsoló nem az AUTO állásban áll. (Lásd “Dina-
mikus távolsági fényszóró asszisztens (ha van)” a
“5. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben.)

19–20. [Első ablaktörlők] útmutatás
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az ablaktörlő
kapcsolóját átállítják. Lásd “Ablaktörlő és mosó
kapcsoló” jelen fejezet következő részében.

21. [Parkolássegítő] parkolószenzor
rendszer útmutatás
Ezazüzenet jelzi aparkolószenzor rendszer (havan)
vagy a hátsó parkolószenzor rendszer (ha van) álla-
potát.

Nyomja meg az <OK> gombot a kormánykeréken a
parkolószenzorok és a kapcsolódó rendszerek (pl.
Hátsó automata fék (RAB)) letiltásához.

Lásd “ Első és hátsó ultrahangos parkolószenzorok
(ha vannak)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben.

22. [Parkoló szenzor rendszer hiba Lásd
a használati útmutatót] figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha hiba lép
fel a Parkolószenzor vagy a Hátsó parkolószenzor
rendszerben. (Lásd “ Első és hátsó ultrahangos par-
kolószenzorok (ha vannak)” a “5. Elindulás és
haladás” fejezetben.)
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23. [Konc. figy. ren.] [Szünetet tartana?]
útmutatás
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az Intelligent
Driver Alertness (IDA) rendszer a vezető csökkenő
figyelmét észleli. (Lásd “Intelligent Driver Alertness
(ha van)” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben.)

24. [Konc. figy. ren.] [Rendszerhiba] (IDA)
figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha hiba je-
lentkezett az Intelligent Driver Alertness (IDA) rend-
szerben. (Lásd “Intelligent Driver Alertness (ha van)”
a “5. Elindulás és haladás” fejezetben.)

25. Door/tailgate open warning (Ajtó/
csomagtartó nyitva figyelmeztető)
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha valame-
lyik ajtó és/vagy a hátsó ajtó nincs rendesen be-
csukva. A kijelzés a gépjármű ikonján jelzi, hogy va-
lamelyik ajtó vagy a hátsó ajtó nyitva van.

26. Xtronic váltópozíció útmutatás (ha
van)
Ez a visszajelző jelöli az Xtronic sebességváltó (ha
van) váltópozícióját.

Manuális üzemmódban, amikor a sebességváltó
nemvált akívánt fokozatba,mert kímélőüzemmód-
ban van, a Xtronic váltópozíció visszajelző villogni
kezd és egy figyelmeztető hang szólal meg.

Lásd “A jármű vezetése” a “5. Elindulás és haladás”
fejezetben további részletekért.

27. Sávelhagyásra figyelmeztető (LDW)
rendszer/Intelligent Lane Intervention
(ILI)/Holttér figyelmeztető (BSW)
rendszer/Intelligens holttér-
beavatkozó rendszer útmutatás
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a Sávelhagyásra
figyelmeztető (LDW) rendszer és/vagy az Intelligent
Lane Intervention (ILI) rendszer aktiválva van. (Lásd
“Intelligent Lane Intervention (Intelligens sávtartás-
segítő rendszer) (ILI) (ha van)” a “5. Elindulás és
haladás” fejezetben

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a Holttér figyel-
meztető (BSW) rendszer és/vagy az Intelligens holt-
tér-beavatkozó rendszer (ha van) aktiválva van.
Lásd “Holttér figyelmeztető (BSW) rendszer/Intelli-
gens holttér beavatkozó rendszer (ha van)” a “5. El-
indulás és haladás” fejezetben.)

28. [Elektromos ellátás megszakítva az
akkumulátor kímélése érdekében]
figyelmeztetés
Adott körülmények között ez a figyelmeztetés ak-
kor is megjelenhet egy kis időre, amikor a gyújtás-
kapcsolót ON állásba fordítja.

29. [Az elektromos ellátás megszakad
az akkumulátor kímélése érdekében]
figyelmeztetés
Adott körülmények között ez a figyelmeztetés ak-
kor is megjelenhet, ha a gyújtáskapcsolót a rend-
szer automatikusan OFF állásba állítja az akkumu-
látor kímélése céljából.

30. [Engedje fel a rögzítőféket]
figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a gázpe-
dált lenyomják, és az elektronikus rögzítőfék auto-
matikus kioldási funkciója nem használható. Manu-
álisan engedje ki az elektronikus rögzítőféket.

31–32. [Vezetési pozíció] útmutatás (ha
van)
Ezek az üzenetek akkor jelennek meg, ha a Vezetői
pozíció memóriarendszer beállításait módosítják.
(Lásd “Vezetői pozíció memóriarendszer (ha van)” a
“3. Indulás előtti ellenőrzések és beállítások” fejezet-
ben.)

33. [Menetmód választó] útmutatás
Ha a vezetési üzemmódot a [Menetmód választó]
üzemmódváltóval kiválasztotta, a kiválasztott
üzemmód visszajelzője megjelenik.

• [OFF-ROAD] (4WD modellek)

• [SNOW] (4WD modellek)

• [STANDARD]

• [ECO]

• [SPORT]

(Lásd “[Menetmód választó]” a “5. Elindulás és
haladás” fejezetben.)

34-37. [Stop/Start] rendszer útmutató
Ezek az üzenetek a Stop/Start rendszer állapotát
jelzik. Lásd “Stop/Start rendszer (ha van)” a “5. Elin-
dulás és haladás” fejezetben.
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38. [Beltéri mozgás érzékeló] állapot
Ezen a képernyőn be- és kikapcsolhatja az [Interior
Movement Sensors] funkciót. A kívánt beállítás ki-
választásához használja a scroll tárcsát.

(Lásd “[Alarm System] (ha van)” a “5. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben.)

39. [Belt. mozg. érz. be] útmutató
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a rendszer belső
mozgásérzékelőit bekapcsolták a Beállítások me-
nüben (lásd: fentebb a 40. képernyőt).

(Lásd “[Alarm System] (ha van)” a “5. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben.)

40. [Belt. mozg. érz. ki] útmutató
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a rendszer belső
mozgásérzékelőit kikapcsolták a Beállítások menü-
ben (lásd: fentebb a 40. képernyőt

(Lásd “[Alarm System] (ha van)” a “5. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben.)

41. [Ellenőrizze a sebességváltó
helyzetét] figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenikmeg, ha a rendszer
nem érzékeli a sebességváltó pozícióját. Ellenőriz-
tesse a rendszert. Javasolt kapcsolatban lépnie egy
NISSANmárkakereskedővel vagy szakszervizzel eh-
hez a szervizművelethez.

42. [Nyomja le a fékpedált]
figyelmeztetés (ha van)
A gépjárművel egy meredek emelkedőn állt meg és
fennáll annaka lehetősége,hogyagépjárműelmoz-
dul hátrafelé, még akkor is, ha a rögzítőfék be van
húzva. Nyomja le a fékpedált a gépjármű megállítá-
sához. (Lásd “Elektronikus rögzítőfék ” a “3. Indulás
előtti ellenőrzések és beállítások” fejezetben).

43. [Nyomja le a fékpedált] útmutató
(ha van)
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a vezető meg-
próbálja manuálisan kiengedni az elektronikus rög-
zítőféket a fékpedál lenyomása nélkül. (Lásd “Elekt-
ronikus rögzítőfék ” a “3. Indulás előtti ellenőrzések
és beállítások” fejezetben).

44. [Gurulás elkerüléséhez nyomja be a
fékpedált] figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés megjelenik és hangjelzés hall-
ható, ha a gépjármű mozgásban van, miközben az
Automatikus féktartást aktiválják. Nyomja le a fék-
pedált a gépjármű megállításához. (Lásd “Automa-
tikus féktartás” a “3. Indulás előtti ellenőrzések és
beállítások” fejezetben).

45. [AUTOMATIKUS TARTÁS] [Figyelem
Meredek lejtő] útmutató
Ez az üzenet jelenik meg és hangjelzés hallható, ha
az Automatikus féktartást aktiválják, miközben a
gépjármű egy meredek dombon található. Nyomja
le a fékpedált agépjárműmegállításához. (Lásd “Au-
tomatikus féktartás” a “3. Indulás előtti ellenőrzések
és beállítások” fejezetben)

46. [AUTOMATIKUS TARTÁS] [Meredek
lejtő Használja a lábféket] útmutató
Ez az üzenet jelenik meg és hangjelzés hallható, ha
a [FigyelemMeredek lejtő] figyelmeztetés többmint
3 perce látható. Ekkor a rögzítőfék automatikusan
behúzásra kerül és az automatikus féktartás fékerő
kioldása megtörténik, és előfordulhat, hogy a jármű
váratlanul megmozdul vagy elgurul. Nyomja le a
fékpedált a gépjármű megállításához. (Lásd “Auto-
matikus féktartás” a “3. Indulás előtti ellenőrzések
és beállítások” fejezetben).

47. [AUTOMATIKUS TARTÁS] [A kapcsoló
használatához nyomja le a fékpedált]
útmutatás
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az automatikus
féktartás kapcsolóját bekapcsolt automatikus fék-
tartás mellett a fékpedál lenyomása nélkül nyomja
le. Nyomja le a fékpedált és nyomjameg a kapcsolót
az automatikus féktartás kikapcsolásához. Nyomja
le a fékpedált agépjárműmegállításához. (Lásd “Au-
tomatikus féktartás” a “3. Indulás előtti ellenőrzések
és beállítások” fejezetben)
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48. [Kipufogó szűrő karbantartása Lsd.
a haszn. útm.] figyelmezetés (ha van)
Ha járművében benzinmotor van, valószínűleg fel-
szereltek Üzemanyag részecskeszűrőt (DPF) is. Bi-
zonyos kevésbé kedvező körülmények között a GPF
telítődhet/eltömődhet, mivel a vezetési körülmé-
nyek nem teszik lehetővé a szűrő automatikus re-
generálását. Ebben az esetben a jármű információs
kijelzőjén (ha van) figyelmeztető üzenet jelenikmeg.
További információért lásd “Üzemanyag részecske-
szűrő (GPF) (ha van)” a “5. Elindulás és haladás” feje-
zetben.

49. Üresjárat tartás útmutatás (ha van)
Ez az üzenet akkor jelenikmeg, ha a gyújtáskapcso-
ló OFF állásban, míg a sebességváltó az N (üres) ál-
lásban áll (elérhető az Üresjárat tartás üzemmód).
(Lásd “Üresjárat tartás funkció” a “5. Elindulás és
haladás” fejezetben.)

50. Aktivált üresjárat tartás útmutatás
(ha van)
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az Üresjárat tar-
tás aktiválásra került. Az Üresjárat tartás megszakí-
tásáért állítsa a sebességváltót az N (üres) állástól
eltérő pozícióba. (Lásd “Üresjárat tartás funkció” a
“5. Elindulás és haladás” fejezetben.)

51. [Üresben tartás üzemmód nincs
bekapcsolova] útmutatás (ha van)
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az Üresjárat tar-
tás funkció nem érhető el. Az Üresjárat tartás akti-
válásához várjon egy kis ideig sebességváltás nél-
kül, majd végezze el újra a műveletet. (Lásd “Üresjá-
rat tartás funkció” a “5. Elindulás és haladás”
fejezetben.)

52. [Váltson P állásaba] figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a vezető-
oldali ajtó nyitva van és a sebességváltó P (parko-
lás) állástól eltérő egyéb állásban van.

Ha megjelenik ez a figyelmeztetés, nyomja meg a
parkolás gombot, hogy a sebességváltó P (parko-
lás) állásba váltson.

Egy belső figyelmeztető hangjelzés is megszólal.
(Lásd “Nyomógombos gyújtáskapcsoló (ha van)” a
“5. Elindulás és haladás” fejezetben.)

53. [Nyomja be tartós tárolás során
használatos biztosíték kapcsolóját]
figyelmeztetés (ha van)
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a tartós
tárolás kapcsolót nem nyomják be. Ha ez a figyel-
meztetés látható, nyomja be a tartós tárolás kap-
csolóját, hogy a figyelmeztetést kikapcsolhassa.
(Lásd “Biztosítékok” a “8. Karbantartás és önállóan
elvégezhető műveletek” fejezetben.)

54. [12 V TELJESÍTMÉNY Rendszer HIBA
Hívja fel az eladót] figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az akku-
mulátorkezelő rendszer hibát észlel. Ellenőriztesse
a rendszert. Javasolt kapcsolatban lépnie egy NIS-
SAN márkakereskedővel vagy szakszervizzel ehhez
a szervizművelethez.

55-58. Motor figyelmeztetés (ha van)
Ameghibásodások vagy amagasmotorhőmérsék-
let a következő figyelmeztető üzenetek megjelení-
tésével jár. További információért lásd “Ha a gép-
jármű túlmelegszik” a “6. Szükséghelyzet esetén” fe-
jezetben.

59. [4WD rendszerhiba Lásd a
használati útmutatót] figyelmeztetés
(ha van)
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a négyke-
rék-meghajtás (4WD) nem működik megfelelően de
a motor jár. Csökkentse a gépjármű sebességét és
ellenőriztesse a gépjárművet, amint lehet. Javasolt
felkeresni egy NISSAN márkakereskedőt vagy szak-
szervizt ehhez a javításhoz. (Lásd “Négykerék-meg-
hajtás (4WD) (ha van)” a “5. Elindulás és haladás” fe-
jezetben.)

60. [4WD magas hőm. Álljon meg]
figyelmeztetés (ha van)
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az erőát-
viteli alkatrészek olajhőmérséklete megnő az első
és hátsó kerekek közötti forgáskülönbségnek (ke-
rék csúszás) köszönhetően, például durva útviszo-
nyok között vagy homokban vagy sárban történő
vezetéskor, vagyegyberagadt járműkiszabadítása-
kor. Ha ez a figyelmeztetés megjelenik, állítsa meg a
gépjárművet, amint azt biztonságosan megteheti,
és járassa a motort alapjáraton. Ezen esetekben a
rendszer 4WD-ről 2WD-re vált át az erőátviteli alkat-
részek védelme érdekében. Ha a figyelmeztetés ki-
alszik, folytathatja a 4WD vezetést. (Javasolt felke-
resni egy NISSAN márkakereskedőt vagy szakszer-
vizt ehhez a javításhoz. (Lásd “Négykerék-
meghajtás (4WD) (ha van)” a “5. Elindulás és haladás”
fejezetben.)
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61. [Az abroncsméret nem megfelelő
Lásd a használati útmutatót] (ha van)
Ez a figyelmeztetés megjelenhet, ha nagy különb-
ség van az első és hátsó kerekek átmérője között.
Húzódjon le az útról biztonságos helyre és hagyja
alapjáraton a motort. Ellenőrizze, hogy az abron-
csok méretei, márkái, felépítése és futómintázata
azonosak-e, a keréknyomás megfelelő-e, illetve az
abroncsoknem túlzottan kopottak. Problémák ese-
tén cserélje le a gumiabroncsokat vagy megfelelő-
en állítsa be az abroncsnyomást. Ne válassza ki a
[SNOW] vagy az [OFF-ROAD] üzemmódokat a [Drive
Mode Selector] elemmel és ne vezessen gyorsan.
(Lásd “Kerekek és gumiabroncsok” a “9. Műszaki
információk” fejezetben.)

62. [Sebességváltó hiba Álljon meg le
biztonságos helyen] figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az Xtronic
sebességváltó rendszerben hiba lépett fel. Ha ez a
figyelmeztetésmegjelenik, parkoljon le a gépjármű-
vel egy biztonságos helyen. Ellenőriztesse a rend-
szert. Javasolt felkeresni egyNISSANmárkakereske-
dőt vagy szakszervizt ehhez a szervizművelethez.

63. [Sebességváltó szerviz szükséges
Csökkentett teljesítmény]
figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az Xtronic
sebességváltó rendszerben hiba lépett fel. A motor
teljesítménye, és - egyes körülmények között - a
gépjármű sebessége automatikusan csökken a se-
bességváltó károsodási kockázatának csökkentése
érdekében. A jármű sebessége szabályozható a
gázpedállal, de a motor és a jármű sebessége csök-

kentett maradhat. Ellenőriztesse a rendszert, ha
megjelenik ez a figyelmeztetés. Javasolt felkeresni
egyNISSANmárkakereskedőt vagy szakszervizt eh-
hez a szervizművelethez.

64. [Sebességváltó hiba Szerviz
szükséges] figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az Xtronic
sebességváltó rendszerbenhiba lépett fel. Ellenőriz-
tesse a rendszert, ha megjelenik ez a figyelmezte-
tés. Javasolt felkeresni egy NISSAN márkakereske-
dőt vagy szakszervizt ehhez a javításhoz.

65. [Meleg a sebességváltó Csökkentett
teljesítmény] figyelmeztetés
Az Xtronic sebességváltó egy magas folyadékhő-
mérséklettől védő móddal van ellátva. Ha a folya-
dék hőmérséklete túl magas (pl. meleg időben me-
redekemelkedőnsúlyos rakománnyal,mintpl.után-
futót vontatva való haladásnál), a motor ereje, és
bizonyos körülmények között a jármű sebessége
automatikusan csökken, ezzel csökkentve a sebes-
ségváltó károsodásának esélyét. A jármű sebessé-
ge szabályozható a gázpedállal, de a motor és a
jármű sebessége csökkentett maradhat.

66. [Állítsa meg a járművet]
figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenikmeg, ha a rendszer
azt érzékeli, hogy a gépjármű hátrafelé mozog egy
emelkedőn D (haladás) állásba kapcsolt Xtronic se-
bességváltóval, vagy előrefelé mozog egy lejtőn R
(hátramenet) állásba kapcsolt Xtronic sebességvál-
tóval. Ilyenkor a motor lefulladhat, ezért a fékpedál
lenyomásával állítsa meg teljesen a járművet.

67. [Parkoláskor húzza be a
rögzítőféket] figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az elekt-
ronikus sebességváltó-vezérlésbenhiba lép fel. Lép-
jen kapcsolatba egy NISSAN- márkakereskedővel,
vagy szakszervizzel A gépjármű leparkolásakor
győződjön meg róla, hogy behúzta a rögzítőféket.
Előfordulhat, hogy a gyújtáskapcsoló nem kapcsol
ki, ha a rögzítőféket nem húzza be.

68. [Alvázvezérlő rendszer hiba Lásd a
használati útmutatót] figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az alváz-
vezérlő modul hibát érzékel az alvázvezérlő rend-
szerben. Ellenőriztesse a rendszert. Javasolt felke-
resni egy NISSAN márkakereskedőt vagy szakszer-
vizt ehhez a javításhoz. (Lásd “Alvázvezérlés” a
“5. Elindulás és haladás” fejezetben.)
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1-5. [Nem elérhető] [Rendszerhiba]
figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az alábbi
rendszerek közül egy vagy több rendszer meghibá-
sodik.

• Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW) (ha
van)

• Intelligent Lane Intervention (ILI) (ha van)

• Holttér figyelmeztető rendszer (BSW) (ha van)

• Intelligens holttér beavatkozó rendszer (ha van)

• ProPILOT (ha van)

• Intelligens sebességszabályozó és kormányzás
segítő rendszer (ha van)

Ha a figyelmeztetés továbbra is látható, ellenőriz-
tesse a rendszert. Javasolt felkeresni egy NISSAN
márkakereskedőt vagyszakszervizt ehheza javítás-
hoz.

6-7. [Rendszerhiba] figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az alábbi
rendszerek meghibásodnak.

• Hátsó keresztforgalmi figyelmeztető funkció
(RCTA) (ha van)

• Intelligens vészfékező (IEB) rendszer (ha van)

Ha a figyelmeztetés továbbra is látható, ellenőriz-
tesse a rendszert. Javasolt felkeresni egy NISSAN
márkakereskedőt vagyszakszervizt ehheza javítás-
hoz.

NIC4147
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8-9. [Rendszerhiba Lásd a használati
útmutatót] figyelmeztetés (ha van)
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az alábbi
rendszerek meghibásodnak.

• Közlekedési táblák felismerése (TSR) (ha van)

• Hátsó automata fék (RAB) (ha van)

Ha a figyelmeztetés továbbra is látható, ellenőriz-
tesse a rendszert. Javasolt felkeresni egy NISSAN
márkakereskedőt vagyszakszervizt ehheza javítás-
hoz.

10-12. [Nem elérhető Magas utastér
hőmérséklet] figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a gépjár-
mű hőmérséklete olyan magas értéket ért el, hogy
a következő rendszerek szenzoraimár nemműköd-
nek megbízhatóan.

• Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW) (ha
van)

• Intelligent Lane Intervention (ILI) (ha van)

• Intelligens holttér beavatkozó rendszer (ha van)

• Kormányzás segítő (ha van)

Ha az utastér eléri a normál hőmérsékletet, a figyel-
meztetés eltűnik.

Ha a figyelmeztetés továbbra is látható, ellenőriz-
tesse a rendszert. Javasolt felkeresni egy NISSAN
márkakereskedőt vagyszakszervizt ehheza javítás-
hoz.

13-16. [Ideiglenesen letiltva Elsö radar
blokkolva] figyelmeztetés
Ha az első radar szenzor területe a jármű elején
szennyezett vagy elzárt, az elöl haladó gépjármű
érzékelése nem lehetséges és a következő rendszer
automatikusan kikapcsol.

• Intelligens sebességszabályozó (ICC) rendszer
(ProPILOT rendszer) (ha van)

• Intelligens sebességszabályozó (ICC) és Kor-
mányzás segítő rendszer (ha van)

• Intelligens vészfékező (IEB) rendszer (ha van)

• Emergency Lane Assist (ELA) (ha van)

Ha a figyelmeztető üzenet megjelenik, parkoljon le
a gépjárművel egy biztonságos helyen és állítsa le a
motort.

Ellenőrizze, hogy a szenzor környéke szennyezett-
e. Ha a szenzor környéke szennyezett, tisztítsa meg
a területet. Indítsa újra a motort. Ha a figyelmeztető
üzenet továbbra is látható, ellenőriztesse a rend-
szert. Javasolt felkeresni egyNISSANmárkakereske-
dőt vagy szakszervizt ehhez a javításhoz.

17. [Kormányzást segítő funkció nem
elérhető Sáv nem észlelhető] útmutató
(ha van)
Előfordulhat, hogy megjelenik ez az üzenet, ha be-
kapcsolja a Kormányzást segítő rendszert. A Kor-
mányzást segítő rendszer automatikusan kikap-
csol, ha a rendszer például hó, tükröződések, vagy
helytelen felfestés miatt nem képes érzékelni a sáv-
jelzéseket.

Ha ismét használni szeretné a Kormányzást segítő
rendszert, kapcsolja ki a ProPILOT egységet, majd
kapcsolja vissza, ha a sávjelzések már jól láthatók.

18-21. [Jelenleg nem elérhető]
figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az Intelli-
gent Lane Intervention (ILI) az intelligens holttér be-
avatkozó rendszer (ha van) vagy az Intelligens se-
bességszabályozó (ICC) rendszer (ha van) nem elér-
hető a következő feltételek következtében:

• Az elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP)
ki van kapcsolva

• A [SNOW] vagy az [OFF-ROAD] üzemmódot vá-
lasztják ki (4WD modellek).

22-25. [Nem elérhető Rossz
útviszonyok] figyelmeztetés (ha van)
Ez a figyelmeztetés jelenik meg, ha a következő
rendszerek nem elérhetők el a csúszós útviszonyok
miatt.

• Intelligent Lane Intervention (ILI) (ha van)

• Intelligens holttér beavatkozó rendszer (ha van)

• Intelligens sebességszabályozó (ICC) rendszer
(ha van)

26-28. [Nem elérhető Oldalsó radar
blokkolva] figyelmeztetés (ha van)
Ez a figyelmeztetés jelenik meg, ha a következő
rendszerek nem elérhetők el a radar korlátozása
miatt.

• Holttér figyelmeztető rendszer (BSW) (ha van)

• Intelligens holttér beavatkozó rendszer (ha van)
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• Hátsó keresztforgalmi figyelmeztető funkció
(RCTA) (ha van)

• Emergency Lane Assist (ELA) (ha van)

29-30. [Nem elérhető Eső kamera
blokkolva] útmutató (ha van)
Előfordulhat, hogy megjelenik ez az üzenet, ha a
Kormányzást segítő rendszer és/vagy az Emergen-
cy Lane Assist (ELA) rendszer aktiválásra kerül.

Az alábbi körülmények között a Kormányzást segí-
tő rendszer és/vagy az Emergency LaneAssist (ELA)
rendszer automatikusan törlődik:

• A szélvédő kamera területe párás vagy szennye-
ződés, vízcseppek, jég, hó, stb. fedi

• Erős fény, például napsütés vagy a szembe hala-
dó járművek fényszórója, esik az első kamerára

31. [Nem elérhető Rossz látás
viszonyok] útmutatás (ha van)
Előfordulhat, hogy megjelenik ez az üzenet, ha be-
kapcsolja a Kormányzást segítő rendszert.

A következő esetekben a Kormányzást segítő rend-
szer működése automatikusan törlődik:

• Az ablaktörlő (HI) működése közben.

• Ha a rendszer például hó, tükröződések, vagy
helytelen felfestés miatt nem képes érzékelni a
sávjelzéseket.

Ha ismét használni szeretné a Kormányzást segítő
rendszert, kapcsolja ki a ProPILOT vagy az ICC és
Kormányzást segítő funkciót,majd kapcsolja vissza,
ha a sávjelzések már jól láthatók.

32. [Nem elérhető Rögzítőfék behúzva]
útmutató (ha van)
Előfordulhat, hogy megjelenik ez az üzenet, ha be-
kapcsolja az Intelligens sebességszabályozó (ICC)
rendszert.

A következő esetekben az ICC rendszer működése
automatikusan törlődik:

• Az Elektronikus rögzítőfék behúzásra kerül.

A fenti rendszer nem használható, ha az elektroni-
kus rögzítőfék be van húzva.

33. [Nem elérhető A biztonsági öv nincs
bekötve] útmutató (ha van)
Előfordulhat, hogy megjelenik ez az üzenet, ha be-
kapcsolja az Intelligens sebességszabályozó (ICC)
rendszert.

A következő esetekben az ICC rendszer működése
automatikusan törlődik:

• Haa vezetőoldali biztonsági öv nincs bekapcsol-
va.

Az ICC rendszer nemhasználható, ha a vezető oldali
biztonsági öv nincs bekötve.

34. [Nyomja le a fékpedált] útmutató
(ha van)
Előfordulhat, hogy megjelenik ez az üzenet, ha a
ProPILOT Intelligens sebességszabályozó (ICC)
rendszer be van kapcsolva és az alábbi körülmé-
nyek lépnek fel:

• Miközben a gépjárművet megállítja a ProPILOT
funkció, a vezetőoldali ajtót kinyitják,deazelekt-
ronikus rögzítőféket nem húzzák be.

Azonnal nyomja le a fékpedált.

35. [Rendszer kikapcsolva]
figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az RCTA
funkció ki van kapcsolva. Lásd “Hátsó keresztforgal-
mi figyelmeztető (RCTA) rendszer (ha van)” a “5. Elin-
dulás és haladás” fejezetben.

36. [Nem elérhető Válassza ki a vezetési
segédeszközök a Beállítások menüben]
figyelmeztetés
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a Vezető-
asszisztens egy funkciója sincs engedélyezve.

37–39. Hands on detection
figyelmeztetés (ha van)
Előfordulhat, hogy megjelenik ez a figyelmeztetés,
ha a Kormányzást segítő rendszer be van kapcsol-
va és az alábbi körülmény(ek) lép(nek) fel:

• Ha nem fogja a kormánykereket

• Ha a kormánykereket nem mozgatják

Azonnal fogja meg a kormánykereket. A kormány-
kerékmozgatását követőena figyelmeztetés kikap-
csol. További információért lásd: “Kéz érzékelése” a
“5. Elindulás és haladás” fejezetben.

40. Intelligens vészfékező (IEB) rendszer
vészhelyzeti figyelmeztetés (ha van)
Ez a figyelmeztetés egy hangjelzéssel együtt jelenik
meg, amikor az Intelligens vészfékező (IEB) rendszer
előzetes ütközés lehetőségét érzékeli.

Lásd “Intelligens vészfékező (IEB) rendszer (ha van)”
a “5. Elindulás és haladás” fejezetben.
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41. Intelligens vészfékező (IEB) rendszer
útmutató (ha van)
A képernyő az Intelligens vészfékező (IEB) rendszer
állapotát jelöli meg.

Lásd “Intelligens vészfékező (IEB) rendszer (ha van)”
a “5. Elindulás és haladás” fejezetben

42-43. Kormányzás segítő útmutató
(ha van)
Ez az üzenet jelenik meg, ha a Kormányzást segítő
rendszer be vagy ki van kapcsolva.

Lásd “Intelligens sebességszabályozó (ICC) és Kor-
mányzás segítő (ha van) (kézi sebességváltóval sze-
relt modellek esetében)” a “5. Elindulás és haladás”
fejezetben.

44. [Csak bekapcsolt
sebességszabályozó rendszernél
érhető el] útmutató (ha van)
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a Kormányzást
segítő funkció kapcsolóját lenyomják, miközben a
Sebességszabályozó rendszer nincs bekapcsolva.

Lásd “Intelligens sebességszabályozó (ICC) és Kor-
mányzás segítő (ha van) (kézi sebességváltóval sze-
relt modellek esetében)” a “5. Elindulás és haladás”
fejezetben.

ÓRA ÉS KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET

Az óra ➀ és a külső hőmérséklet ➁ a gépjármű in-
formációs kijelzőjének felső részén jelenik meg.

Óra
Az óra beállításával kapcsolatban, lásd “FM/AM rá-
dió (DAB-bal) (ha van)” a “4. Kijelző képernyő, fűtés
és légkondicionáló, valamint audiorendszer” feje-
zetben vagy a NissanConnect rendszer különálló
használati útmutatóját (ha van).

Külső hőmérséklet (°C vagy °F)
Akülsőhőmérsékletmegjeleníthető °C-banvagy °F-
ban, −40 - 60°C között (−40 - 140°F között).

A külső levegőhőmérséklet figyelmeztetésmódtar-
talmazza az alacsony külső hőmérsékletre figyel-
meztetést. Ha a külső hőmérséklet alacsonyabb,
mint 3°C (37°F), az ➂ visszajelzés jelenik meg a kép-
ernyőn.

A külső levegőérzékelő a hűtő előtt található. Az ér-
zékelőt az út vagy a motor hőmérséklete, a széljá-
rás vagy egyéb vezetési körülmények befolyásol-
hatják. A kijelző eltérhet az aktuális külsőhőmérsék-
lettől vagy a különféle jelzőkön és táblákon
megjelenő hőmérséklettől.

WAC0521XZ
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VIGYÁZAT
• A megjelenített kép fényerejének és pozíció-

jának nem megfelelő beállítása akadályoz-
hatja a vezetőt abban, hogy kilásson a szélvé-
dőn, ami súlyos sérülést vagy halált okozó bal-
esetet eredményezhet.

• Ne használja hosszabb ideig a Head Up Disp-
lay-t (HUD), mivel ez azt okozhatja, hogy nem
vesz észre más gépjárműveket, gyalogosokat
vagy tárgyakat, ami súlyos sérülést vagy ha-
lált okozó balesetet eredményezhet.

AHead-UpDisplay (HUD)képesegyszerre több funk-
ciót is megjeleníteni az alábbiak közül (ha van):

• Gépjármű sebessége

• [Navigáció]

• [Driving Aids]

• [Traffic Sign]

• [Audio]

• [Telephone]

MEGJEGYZÉS

• Ne helyezzen semmiféle folyadékot a projek-
tor közelébe. Ha nem így tesz, az a berende-
zés meghibásodásához vezethet.

• Ne nyúljon a projektor belső alkatrészeihez.
Ha nem így tesz, az a berendezés meghibáso-
dásához vezethet.

• A projektor üveg karcolódásának elkerülése
érdekében ne helyezzen éles tárgyakat a pro-
jektor nyílásába vagy annak közelébe.

• Ne helyezzen olyan tárgyakat a műszerfalra,
amelyek akadályozhatják a HUD megjeleníté-
sét.

• Polarizált napszemüveg viselete esetén elő-
fordulhat, hogy nehezen fogja látni a kijelzőt.
Növelje meg a HUD fényerejét a gépjármű in-
formációs kijelzőben, vagy távolítsa el a nap-
szemüvegét.

• Az időjárási körülmények függvényében (eső,
hó, napfény, stb.) előfordulhat, hogy nehezen
fogja látni a kijelzőt.

• A tisztításhoz használjon egy puha, tiszta és
megnedvesített ruhadarabot. Soha ne hasz-
náljon durva ruhát, alkoholt, benzint, hígítót
vagy oldószert, illetve vegyszeres papírtörlőt.
Megkarcolhatják vagy elszíneződést okozhat-
nak a projektor lencsén. Ne fújjon semmilyen
folyadékot, például vizet, a projektor lencsé-
jére. Ha folyadékot fúj a műszerekre, hibás
működés léphet fel.

• Ha a megjelenített kép el van torzulva, java-
solt ellenőriztetnie a rendszert egy NISSAN
márkakereskedővel vagy szakszervizzel.

• A HUD egy speciális szélvédőt használ, mely
lehetővé teszi, hogy tisztán megjeleníthető le-
gyen a kép. Szélvédőcsere esetén azt egy NIS-
SAN márkakereskedőnek kell elvégeznie.

NIC4006

NIC4005
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HEAD UP DISPLAY (ha van)
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A HUD HASZNÁLATA

A HUD bekapcsolásához nyomja meg a HUD kap-
csolót. A HUD kikapcsolásához nyomja meg újból a
kapcsolót.

A HUD kikapcsolt állapotban akkor is kikapcsolva
marad, ha a gépjárművet ismét elindítják.

A következő beállításokatmódosíthatja a gépjármű
információs kijelzőjén:

• [Fényerő]

• [Height]

• [Rotation]

• [Contents selection]

– [Navigáció] (ha van)

– [Driving Aids]

– [Traffic Sign]

– [Audio]

– [Telephone]

• Visszaállítás

Részletes információkért lásd “[Beállítások]” jelen fe-
jezet előző részében.

MEGJEGYZÉS

A vészhelyzeti információk akkor is megjelenhet-
nek, ha a HUD ki van kapcsolva. Részletes infor-
mációkért lásd “Vezetési segédrendszerek/
Navigáció/Közlekedési táblák/Audio/Összekap-
csolás telefonnal” jelen fejezet következő rész-
ében.

Kijelző fényereje
A kijelző fényerejét a gépjármű információs kijelző-
jén szabályozhatja. A fényerő ezen felül automati-
kusan a külső környezeti fények fényereje alapján
van automatikusan beállítva.

MEGJEGYZÉS

• A HUD rendelkezik egy beépített szenzorral ➀,
amely a megjelenített kép fényerejét szabá-
lyozza. Ha egy tárggyal blokkolja a szenzort,
elsötétedik a kijelző, amitől nehezebben lát-
hatóvá válik.

VEZETÉSI SEGÉDRENDSZEREK/
NAVIGÁCIÓ/KÖZLEKEDÉSI TÁBLÁK/
AUDIO/ÖSSZEKAPCSOLÁS
TELEFONNAL
AHUDvezetési segédrendszereket és navigációs in-
formációkat jelenít meg.

A vezetési segédrendszerek kijelző a következő
rendszerek figyelmeztetési helyzeteit jeleníti meg:

• Intelligens vészfékező (IEB) rendszer

• Intelligens ütközés előtti vészfékező rendszer (I-
FCW)

• Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)

• Intelligent Lane Intervention (Intelligens sávtar-
tás-segítő rendszer) (ILI)

• Kormány megfogására utasító figyelmeztetés
(ProPILOT/ICC és Kormányzás segítő (MT) rend-
szerrel felszerelt gépjárművek esetén) (ha van)

• Emergency Lane Assist (ELA)

A navigációs rendszer összekapcsolásával kapcso-
latos kijelző a következőket elemeket jeleníti meg:

• Kereszteződés megnevezései

• Kanyarodás irányát jelző nyilak

• A következő kereszteződésig hátralévő távolság

• Javasolt sáv visszajelző

A közlekedési táblákat felismerő (TSR) rendszer
összekapcsolásával kapcsolatos kijelzője a követ-
kező elemet jeleníti meg:

• Sebességkorlátozó tábla

JVI1787XZ

WAC0516XZ
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Az audio rendszer összekapcsolásával kapcsolatos
kijelző a következőket elemeket jeleníti meg:

• Számok

• Rádióállomások

A telefon összekapcsolásával kapcsolatos kijelző a
következőket elemet jeleníti meg:

• Hívó fél neve vagy telefonszáma

SZÉLVÉDŐ

VIGYÁZAT
Fagypont alatti hőmérséklet esetén a mosófolya-
dék ráfagyhat a szélvédőre ezáltal akadályozva a
kilátást. Melegítse fel a szélvédőt a jégtelenítővel,
mielőtt lemossa azt.

FIGYELMEZTETÉS
• Ne nyissa fel/engedje el a motorháztetőt, ha

az első ablaktörlő karok fel vannak állítva ere-
deti állásukból.

• Ne használja a mosót 15 másodpercnél
hosszabb ideig egyszerre.

• Ne működtesse a mosót, ha a folyadéktartály
üres vagy be van fagyva.

Az ablaktörlő és szélvédőmosó csak akkor műkö-
dik, ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van.

Ablaktörlő működése
Mozdítsa el a kart felfelé vagy lefelé, hogy az ablak-
törlőt a következő sebességek valamelyikével mű-
ködtesse:

• ➀: Szakaszos ( ) — A típus
vagy <AUTO> — B típus (ha van)
működteti az esőérzékelő automatikus ablak-
törlő rendszert. (Lásd “Esőérzékelő (ha van)” je-
len fejezet következő részében.).

– A szakaszos sebességet lehet állítani a gomb
előrejA (lassabb), illetve hátrajB (gyorsabb)
történő elforgatásával.

– Az ablaktörlő sebessége <AUTO> pozícióban
a gépjármű sebességének függvényében
változik. Például, ha a jármű sebessége gyor-
sabb, a szakaszos sebesség is gyorsabb lesz.

• ➁: Lassú ( ) – folyamatos lassú működésé-
hez.

• ➂: Gyors ( ) – folyamatos gyors működésé-
hez.

• ➃: — az ablaktörlő egyszeri törlési műveletéhez.

NIC3986

A típus (<AUTO> üzemmód nélkül)

NIC3987

B típus (<AUTO> üzemmóddal)

ABLAKTÖRLŐ ÉS MOSÓ
KAPCSOLÓ
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Mosó működtetése
Húzza a kartmaga felé➄ amosóműködtetéséhez.

Csepegés törlés (ha van):
Az ablaktörlő az ablakmosó használata után kb. 3
másodperccel még egyet töröl. Ennek az a célja,
hogy a törlő letörölje azokat a cseppeket, amelyek a
szélvédőre kerültek.

Esőérzékelő (ha van)

Az esőérzékelő szenzor, amely a szélvédő felső ré-
szén helyezkedik el, a belső visszapillantó tükör
előtt, automatikusan bekapcsolja az ablaktörlőket
és beállítja az ablaktörlő sebességét az eső intenzi-
tása és a gépjármű sebessége alapján, ha a kapcso-
lókar <AUTO> állásban ➀ van.

Az érzékenység beállítható az ablaktörlő kapcsoló-
ján található gyűrű elforgatásával: előrejA — kevés-
bé érzékeny, vagy hátrajB — érzékenyebb.

MEGJEGYZÉS

• Az esőérzékelős automatikus ablaktörlő rend-
szert ne felejtse el kikapcsolni, amikor autó-
mosóba hajt be.

• Ha a kapcsolókart <AUTO> állásban hagyja, az
esőérzékelős rendszer nem sérül meg, azon-
ban az ablaktörlők váratlanul elmozdulhat-
nak.

• Ha a kapcsolót <AUTO> állásban hagyja, az ab-
laktörlők váratlanul működésbe léphetnek, ha
szennyeződés, ujjlenyomat, olajréteg vagy ro-
varok fedik be a szélvédő azon részét, ahol az
esőérzékelő található. Az ablaktörlők akkor is
működésbe léphetnek, ha kipufogógázok
vagy nedvesség megzavarják az érzékelőket.

• Ne érintse meg vagy takarja el a szélvédő azon
részét, ahol az esőérzékelő található. Az ab-
laktörlők váratlanul működésbe léphetnek, ha
az ablaktörlő kapcsolója <AUTO> állásban, il-
letve a gyújtáskapcsoló ON állásban van. Sé-
rülést okozhat vagy az ablaktörlő károsodhat.

HÁTSÓ SZÉLVÉDŐ

VIGYÁZAT
Fagypont alatti hőmérséklet esetén a mosó oldat
ráfagyhat a hátsó szélvédőre ezáltal akadályoz-
va a kilátást. Melegítse fel a hátsó szélvédőt a hát-
só jégtelenítővel, mielőtt használná a hátsó
ablaktörlőt.

FIGYELMEZTETÉS
• Ne használja a mosót 15 másodpercnél

hosszabb ideig egyszerre.

• Ne működtesse a mosót, ha a folyadéktartály
üres vagy be van fagyva.

A hátsó ablaktörlő és mosó csak akkor működik, ha
a gyújtáskapcsoló ON állásban van.

Ablaktörlő működése
Fordítsa a kapcsolót az óramutató járásának meg-
felelően szakaszos ( ,➀) állásba, vagy folyama-
tos állásba ( , ➁) az ablaktörlő működtetésé-
hez.

Az ablaktörlő megállításához állítsa vissza a gyúj-
táskapcsolót OFF állásba.

Mosó működtetése:
A mosó működtetéséhez nyomja meg a kart a gép-
jármű eleje felé➂, amíg a kívántmennyiségű ablak-
mosó folyadék fel nem került a szélvédőre. Utána az
ablaktörlő automatikusan elvégez néhány törlést.

NIC4018

NIC4135
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Csepegés törlés (ha van):
Az ablaktörlő az ablakmosó használata után kb. 3
másodperccel még egyet töröl. Ennek az a célja,
hogy a törlő letörölje azokat a cseppeket, amelyek a
szélvédőre kerültek.

Az üzemmód kikapcsolható. További részletekért,
lásd: “Gépjármű információs kijelzője” jelen fejezet
előző részében.

Hátramenet szinkronizációs funkciója
(ha van)
Ha az ablaktörlő kapcsolója szakaszos vagy
<AUTO> állásban van (ha van), alacsony vagy ma-
gas törlési sebesség mellett, a sebességváltó kar R
(hátramenet) állásba állításával hozhatja működés-
be a hátsó ablaktörlőt.

Az üzemmód kikapcsolható. További részletekért,
lásd: “Gépjármű információs kijelzője” jelen fejezet
előző részében.

MEGJEGYZÉS

<AUTO> állásban (ha van), a hátsó ablaktörlő nem
lép működésbe, ha a sebességváltót R (hátrame-
net) állásba állítja. Addig vár, amíg az ablaktörlő
az első törlést el nem végezte.

THERMACLEAR FŰTÖTT SZÉLVÉDŐ
(ha van)

jA ThermaClear fűtött szélvédő On/Off

A szélvédőpárátlanításához/jégmentesítéséhez in-
dítsa el a motort, majd nyomja meg a ThermaClear
gombot jA . Kigyullad a visszajelző lámpa. Nyomja
meg a gombot újra, hogy a ThermaClear rendszert
kikapcsolja.

Ha a környezeti hőmérséklet +5°C alatt van a Ther-
maClear rendszer automatikusan kikapcsol körül-
belül 8 perc elteltével. Ha a hőmérséklet meghalad-
ja a +5°C-ot, a rendszer kikapcsol körülbelül 4 perc
elteltével. Ha a szélvédő ez előtt letisztul, nyomja
meg újra a gombot a ThermaClear rendszer kikap-
csolásához.

MEGJEGYZÉS

• A kapcsoló pozíciója (ha van) némiképp eltér-
het az ábráktól, a gépjármű specifikációjától
függően.

• A ThermaClear rendszert csak akkor lehet be-
kapcsolni, ha a motor jár.

• A ThermaClear rendszer aktiválása előtt távo-
lítsa el a hó/jég nagy részét a szélvédőről.

• A szélvédőbe épített elektromos vezetők biz-
tosítják a szélvédő letisztításához szükséges
hőt. Ha a szélvédő megsérül, ellenőriztesse a
ThermaClear rendszert egy NISSAN márkake-
reskedéssel vagy szakszervizzel.

• Előfordulhat, hogy a ThermaClear fűtött szél-
védő teljesítménye lecsökken, hogy a rend-
szer védje az akkumulátort. Ez nem hiba.

• A NISSAN azt javasolja, hogy a ThermaClear
rendszert a szélvédő párátlanításának támo-
gatására használja. Részletes információkért
lásd “Fűtés és légkondicionáló” a “4. Kijelző
képernyő, fűtés és légkondicionáló, valamint
audiorendszer” fejezetben.

• A ThermaClear rendszer használata során a
Stop/Start rendszer nem elérhető.

NAA2062

Automatikus légkondícionáló rendszer

THERMACLEAR FŰTÖTT
SZÉLVÉDŐ GOMBJA
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A hátsó ablak páramentesítő kapcsolója csak akkor
működik, ha a motor jár.

A páramentesítővel csökkenthető a nedvesség, a
köd vagy a fagy a hátsó ablak felületén és a külső
tükrök felületén (ha van), ezáltal javíthatók a látási
viszonyok a hátsó ablakon keresztül.

Ha a páramentesítő kapcsolóját megnyomja, jA a
jelzőlámpa felvillan és a páramentesítő kb. 20 per-
cig működik. Az előre beállított idő lejárta után a
páramentesítő automatikusan kikapcsol.

A párátlanító kézzel történő kikapcsolásához
nyomja meg újra a párátlanító gombját.

FIGYELMEZTETÉS
Amikor a szélvédő belső oldalát tisztítja, ügyeljen
rá, hogy ne karcolja meg, sértse fel a fűtőszálakat
az üvegfelületen.

MEGJEGYZÉS

A hátsó ablak páramentesítőjének használata
során a Stop/Start rendszer nem elérhető.

A lámpák használatát illetően, a NISSAN azt java-
solja, hogy kísérje figyelemmel a helyi szabályozá-
sokat.

FÉNYSZÓRÓKAPCSOLÓ

NIC4061

A típus

NIC4062

B típus

NIC4136

A típus

NIC4137

B típus

PÁRAMENTESÍTŐ KAPCSOLÓ FÉNYSZÓRÓ- ÉS
IRÁNYJELZŐ-KAPCSOLÓ
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Világítás
Forgassa a kapcsolót a m helyzetbe ➀:

Az első és hátsó oldalon kigyullad a rendszámtábla
világítás és a műszerfal világítás. Kigyullad a mű-
szerfalon egy visszajelző lámpa . A nappali vilá-
gítás rendszer kikapcsol.

Forgassa a kapcsolót a m helyzetbe ➁:

Bekapcsol a fényszóró és az egyéb lámpák is be-
kapcsolva maradnak. A nappali világítás rendszer
kikapcsol.

FIGYELMEZTETÉS
Ha a motor nem jár, huzamosabb ideig ne hagyja
bekapcsolva a világításkapcsolót.

Nappali világítási rendszer (ha van)
Az első nappali menetfény felkapcsol, amikor a mo-
tor jár.

Ha a lámpa kapcsolóját vagy állásba ál-
lítja, a nappali menetfény kikapcsol.

Automatikus világítási rendszer
(<AUTO> — ha van)

Az automatikus világítási rendszerrel beállíthatja,
hogy a fényszórók automatikusan ki és bekapcsol-
janak. Aktív állapotban az automatikus világítási
rendszer az alábbiakat végzi el:

• Ha sötétedik, automatikusan bekapcsolja az el-
ső és hátsó, rendszámtábla világítást és a mű-
szerfal világítást.

• Ha világosodik, kikapcsolja a világítást.

MEGJEGYZÉS

Ügyeljen arra, hogy ne rakjon semmit se a mű-
szerfal tetején található fényérzékelőjA tetejére.
A fényérzékelő vezérli az automatikus világítást;
ha letakarja, a fényérzékelő úgy érzékeli, hogy sö-
tét van, és felkapcsolja a fényszórókat.

Az automatikus világítási rendszer bekapcsolá-
sához:
1. Fordítsa a fényszórókapcsolót <AUTO> állásba➀
2. Állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba.

Az automatikus világítás rendszer kikapcsolásá-
hoz:
Forgassa a kapcsolót vagy helyzetbe.

NIC4138

A típus

NIC4139

B típus

WAC0522XZ
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Távolsági fényszóró kiválasztása

➀ A távolsági fényszóró kiválasztásához a
helyzetben, nyomja előre a kart. Bekapcsolódik
az országúti fényszóró és a visszajelző
lámpa.

➁ Nyomja előre a kart és válassza a városi fényt
( helyzet).

➂ Ha maga felé húzza a kart, a távolsági
fényszóró felvillan.

DINAMIKUS TÁVOLSÁGI FÉNYSZÓRÓ
ASSZISZTENS (ha van)
Ez egy kamera által vezérelt távolsági fényszóró
asszisztens, amely automatikusan vált tompított
fényszóról távolsági fényszóróra.

Óvintézkedések:

VIGYÁZAT
Vezetés közben a dinamikus távolsági fényszóró
asszisztens nem kompenzálja az időjárási- és út-
viszonyokból fakadó körülményeket. A rendszer
csak azt spórolja meg a vezetőnek, hogy működ-
tetni kelljen a kapcsolót. Minden esetben a veze-
tő felelős a megfelelő beállítás kiválasztásáért.
Olyan helyzetek, amelyekben a fényszóró kap-
csolóját manuálisan kell működtetni:

• Heves eső, havas körülmények. (rossz látási és
időjárási körülmények).

• Ha a gépjármű szenzorai szennyezettek, vala-
mi letakarja őket vagy tönkrementek.

• Ha a szembejövő vagy az elől haladó gépjár-
mű lámpái nem láthatóak, például egy teljes
korlát miatt.

A dinamikus távolsági fényszóró asszisztens
aktiválása:
A távolsági fényszóró asszisztens rendszer aktivá-
lásához nyomja meg az ábrán jelölt kapcsolót, ami-
kor az AUTO helyzetben van. A távolsági fényszóró
asszisztens visszajelző lámpája felvillan a mű-
szerfalon.
A rendszer a következők szerint működik:

• A távolsági fényszóró automatikusan felkapcsol
sötét körülmények között:
Ha a gépjármű sebessége 40 km/h (25 MPH) fe-
lett van és a rendszer más közlekedőket nem
érzékel.
A távolsági fényszóró visszajelzője (kék) is
felvillan.

• A távolsági fényszóró automatikusan kikapcsol:
Ha a gépjármű sebessége 30 km/h (18 MPH) alá
csökken, vagy a rendszer más közlekedőket is
érzékel.
A távolsági tényszóró visszajelzője (kék) ki-
kapcsol.

NIC4070

WAC0322XZ
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MEGJEGYZÉS

Ha a dinamikus távolsági fényszóró asszisztens
nem működik (például az elindítást követő 15 má-
sodpercben, vagy ha hó takarja el az első kame-
rát stb.), akkor a fényszórók városi fénnyel mű-
ködnek este, amíg be nem kapcsol a rendszer. A
dinamikus távolsági fényszóró asszisztens álla-
potát a műszerfalon látható visszajelző lámpák
mindig mutatják. A visszajelző lámpa jelzi a
dinamikus távolsági fényszóró asszisztens teljes
működését. Ha a rendszer nem működik, kizáró-
lag a tompított fényszóró visszajelző lám-
pája világít.

A dinamikus távolsági fényszóró asszisztens
letiltása:
A dinamikus távolsági fényszóró asszisztens kikap-
csolásához nyomja meg újból a kapcsolót, vagy ál-
lítsa a fényszóró kapcsolóját vagy állás-
ba.

ADAPTÍV MENETFÉNY (ha van)
Egy kamerával vezérelt rendszer, amely automati-
kusan maximalizálja a láthatóságot elölről éjszaka,
miközben megakadályozza az éles fény közvetlen
szembejövő forgalomra világítását, és a szembejö-
vő gépjárművek vezetőinek elvakítását.

Óvintézkedések:

VIGYÁZAT
Vezetés közben az adaptív menetfény nem kom-
penzálja az időjárási- és útviszonyokból fakadó
körülményeket. A rendszer. Minden esetben a ve-
zető felelős a megfelelő beállítás kiválasztásáért.
Olyan helyzetek, amelyekben az adaptív menet-
fényt ki kell kapcsolni:

• Heves eső, havas körülmények. (rossz látási és
időjárási körülmények).

• Ha a gépjármű szenzorai szennyezettek, vala-
mi letakarja őket vagy tönkrementek.

• Ha a szembejövő vagy az elől haladó gépjár-
mű lámpái nem láthatóak, például egy teljes
korlát miatt.

Adaptív menetfény aktiválása:
Az adaptív menetfény rendszer bekapcsolásához
nyomja meg az ábrán jelölt kapcsolót, amikor az
AUTOhelyzetben van. Az adaptívmenetfény vissza-
jelző lámpája felvillan a műszerfalon.
A rendszer innentől kezdve érzékelni fogja a szem-
bejövő forgalmat és automatikusan beállítja a fény-
szórók fényét úgy, hogy ne vakítsák el a szembe-
jövő gépjárművek vezetőit. Ezzel egyidőben maxi-
mális megvilágítást biztosít az úttestre.

• Az adaptív menetfény automatikusan bekap-
csol sötét állapotok esetén, ha a gépjármű se-
bessége 40 km/h (25 MPH) felett van.

• Az adaptívmenetfény automatikusan kikapcsol,
ha a gépjármű sebessége 30 km/h (18 MPH) alá
esik.

A lámpa jelzi, hogy be van kapcsolva az adap-
tív menetfény rendszer.

NSD594

Adaptív menetfény
WAC0322XZ
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MEGJEGYZÉS

Ha az adatív menetfény nincs bekapcsolva (pél-
dául: az indítást követő 15 másodpercen belül, a
kamera el van takarva, a sebesség az aktiválási
hatátérték alatt van, vagy utcai világítás által jól
megvilágított területen vagy), abban az esetben
a fényszórók városi fénnyel fognak világítani, am-
íg be nem kapcsol a rendszer. A visszajelző
lámpa továbbra is világít, jelezve ezzel, hogy a
rendszer be van kapcsolva, de a lámpa ki-
kapcsolt állapotban marad addig, amíg nem tel-
jesülnek az aktiválási feltételek.

Az adaptív menetfény letiltása:
Az adaptív menetfény kikapcsolásához nyomja
meg újból a kapcsolót, vagy állítsa a fényszóró kap-
csolóját vagy állásba.

“Barátságos világítás”
A “Barátságos Világítás” funkció kényelmi célt szol-
gál. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a gépjármű
még azután is világítson, hogy a gyújtáskapcsolót
OFF állásba állította, és a fényszórók kapcsolója
<AUTO> (ha van) állásba van állítva. Ha a fényszóró
kapcsolóját egyszer meghúzza felfelé, miközben a
gyújtáskapcsoló OFF állásban van, aktiválhatja a
fényszórókat kb. 30 másodpercre. Ez idő elteltével
automatikusan kikapcsol.

Ha többször, maximum négyszer húzza meg a kart,
ez az időtartam 2 percre növelhető.

MEGJEGYZÉS

A „Barátságos Világítás” funkció törléséhez állít-
sa a gyújtáskapcsolót újból ON állásba.

Akkumulátor kímélő funkció
Az akkumulátor kímélő funkció megakadályozza,
hogy a külső, vagy belső lámpák égve hagyásával
lemerítse az akkumulátort ha elhagyja a járművet.
Ez akkor fordulhat elő, ha a gyújtáskapcsolót OFF
állásba állítja azt követően, hogy a motor járt.

MEGJEGYZÉS

Ha legközelebb beindítja a motort a bekapcsolva
felejtett külső, belső lámpák ismét világítani kez-
denek.

Akkumulátor kímélő funkció a külső lámpákhoz:
Ha a gyújtáskapcsoló OFF állásban van, de véletle-
nül égve maradtak a külső lámpák, azok automati-
kusan kikapcsolnak, amint a vezetőoldali ajtó kinyí-
lik.

Ideiglenesen lehetséges a külső lámpák égve ha-
gyása, ha a fényszórókapcsolóval visszakapcsolja
őket, amíg a gyújtáskapcsoló továbbra is OFF állás-
ban van. Ebben az esetben egy figyelmeztető csen-
gőhang szólal meg, ha a vezető ajtaja kinyílik.

Akkumulátor kímélő funkció belső világításhoz:
A belső lámpa automatikusan lekapcsol egy előre
meghatározott idő elteltével, ha véletlenül felkap-
csolva hagyja.

IRÁNYJELZŐ KAPCSOLÓ

Irányjelző
Jobb és bal oldali jelzés leadásáhozmozgassa föl és
le a kart ➀. Ha befejezte a fordulási manővert, a jel-
zés automatikusan kikapcsol.

Sávváltó jelzés
Csak részben mozgassa fel vagy le a kart ➁, így
sávváltó jelzést adhat balra, vagy jobbra. A visszajel-
ző lámpa háromszor felvillan, majd magától leáll.

MEGJEGYZÉS

Ez a funkció csak akkor működik, ha a 3 irányjelző
villanás ON állásban van a gépjármű beállítások
menüben a gépjármű információs kijelzőjén (lásd
“[Beállítások]” jelen fejezet előző részében).

WAC0323XZ
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ELSŐ KÖDLÁMPA (ha van)

Az első ködlámpákat akkor használja, ha jelentősen
lecsökken a látótávolság - általában 100 m (328 ft)
alá.

Az első ködlámpák bármilyen fényszórókapcsoló
pozícióban működtethetők ( vagy vagy
<AUTO>), de nem működtethetők akkor, ha a fény-
szórókapcsoló <AUTO> állásban van, és a tompított
fényszóró nincs aktiválva.

Az első ködlámpákbekapcsolásához fordítsa a köd-
lámpa kapcsolóját pozícióba. Az első ködlámpa
és a visszajelző lámpa bekapcsolnak. A ködlámpa
kapcsoló visszaáll semleges helyzetbe ( — ). További
információért lásd “Figyelmeztető lámpák, visszajel-
ző lámpák és hangjelzések” jelen fejezet előző rész-
ében.

Az első ködlámpa kikapcsolásához, fordítsa a köd-
lámpakapcsolót újra állásba. Az első ködlámpa
és a visszajelző lámpa lekapcsol. A ködlámpa kap-
csoló visszaáll semleges helyzetbe.

HÁTSÓ KÖDLÁMPA (ha van)

A hátsó ködlámpát akkor használja, ha jelentősen
lecsökken a látótávolság - általában 100 m (328 ft)
alá.

A hátsó ködlámpák bármilyen fényszórókapcsoló
pozícióban működtethetők ( vagy vagy
<AUTO>), de nem működtethetők akkor, ha a fény-
szórókapcsoló <AUTO> állásban van, és a tompított
fényszóró nincs aktiválva.

A hátsó ködlámpa felkapcsolásához állítsa a köd-
lámpa kapcsolóját pozícióba. A hátsó ködlámpa
és a visszajelző lámpa bekapcsolnak. A ködlámpa
kapcsoló visszaáll semleges helyzetbe ( — ). További
információért lásd “Figyelmeztető lámpák, visszajel-
ző lámpák és hangjelzések” jelen fejezet előző rész-
ében.

A hátsó ködlámpa lekapcsolásához, állítsa a köd-
lámpa kapcsolóját ismét pozícióba.

NIC3990 NIC3989

A típus: Csak hátsó ködlámpa

NIC3990

B típus: Első és hátsó ködlámpa

KÖDLÁMPAKAPCSOLÓ
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FÉNYSZÓRÓMAGASSÁG-
SZABÁLYOZÓ KAPCSOLÓ (ha van)

Az utasok számától és a terhelés mértékétől füg-
gőena fényszórómagassága a kívántnálmagasab-
ban lehet. Dombos területen a fényszórók közvetle-
nül az Ön előtt haladó jármű visszapillantó tükrébe,
vagy a szembe jövő jármű szélvédőjére világíthat-
nak. A műszerfal vezetőoldali részén, a kormányke-
rék mellett található kapcsolóval alacsonyabbra ál-
líthatja a fényszóró magasságát.

Minél magasabb számra állítja a kapcsolót, a fény-
szóró magassága annál lejjebb lesz.

Ha sík terepen, rakomány nélkül közlekedik, állítsa 0
helyzetbe.

A NISSAN azt javasolja, hogy a lámpák használatá-
val kapcsolatosan kísérje figyelemmel a helyi sza-
bályozásokat.

A jelzőkürt megszólaltatásához nyomja meg a kor-
mánykerék középső párnázott területét.

Nyomja meg a fűtött kormánykerék kapcsolóját
jA a kormánykerék felmelegítéséhez miután a mo-
tor elindult. A kapcsolóban lévő visszajelző lámpa
kigyullad.

Ha a kormánykerék felületi hőmérséklete 30°C
(86°F) alatti, a rendszer felmelegíti a kormánykere-
ket és ki-be kapcsol, hogy 25 és 45°C (77 - 113°F)
hőmérsékleten tartsa a kormánykereket az utastér
hőmérsékletétől függően. Amíg a rendszer bekap-
csolt állapotban van, a visszajelző lámpa is világít.

A fűtött kormánykerék rendszer kb. 30 perc után
automatikusan kikapcsol. Nyomja meg a gombot
ismét,hogya rendszertmanuálisankikapcsolhassa.
A visszajelző lámpa kialszik.

NIC4060

WAC0565XZ NAA2063

Első (ha van)

FÉNYSZÓRÓMAGASSÁG-
SZABÁLYOZÓ

JELZŐKÜRT FŰTÖTT KORMÁNYKERÉK (ha
van)
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Az első ülések beépített fűtőszálak segítségével
melegíthetők fel. A kapcsolók a fűtő- és légkondici-
onáló egységen találhatók, és egymástól függetle-
nül működtethetők.

1. Indítsa be a motort.

2. Válasza ki a hőfokot.

• Magas fűtési hőmérséklethez nyomja meg a
gombot egyszer (három visszajelző lámpa ➀
világít).

• Közepes fűtési hőmérséklethez nyomja meg
a gombot egyszer (kettő visszajelző lámpa ➀
világít).

• Alacsony fűtési hőmérséklethez nyomja meg
a gombot újra (egy visszajelző lámpa ➀ vilá-
gít).

3. A fűtés leállításához nyomja meg ismét a gom-
bot. Győződjön meg róla, hogy a jelzőlámpák ki-
aludtak.

A fűtést egy termosztát vezérli, mely az ülésfűtést
automatikusan be- és kikapcsolja. Amíg a kapcsoló
bekapcsolt állásban van, a visszajelző lámpa is ég.

MEGJEGYZÉS

A motor leállítása visszaállítja kikapcsolt állásba
az ülésfűtőt.

FIGYELMEZTETÉS
• Az akkumulátor lemerülhet, ha az ülésfűtés

akkor is működik, amikor a jármű motorja nem
jár.

• Ne használja az ülésfűtést hosszabb ideig
vagy akkor, ha senki nem ül az ülésben.

• Ne tegyen semmi olyat az ülésre, ami leszige-
telhetné azt, mint például pokróc, párna, ülés-
huzat, stb. Ellenkező esetben az ülés túlmele-
gedhet.

• Ne helyezzen semmilyen kemény vagy nehéz
tárgyat az ülésre, és ne szúrja át tűvel vagy
hasonló tárggyal. Ez károsíthatja az ülésfű-
tést.

• Amennyiben bármilyen folyadék kerülne a fű-
tött ülésekre, azonnal távolítsa el azt száraz
ruhával.

• Az ülés tisztításakor soha ne használjon ben-
zolt, hígítót vagy hasonló anyagokat.

• Ha bármilyen rendellenességet észlel, vagy az
ülésfűtés nem működik, kapcsolja ki a kapcso-
lót és ellenőriztesse a rendszert egy NISSAN
márkakereskedővel vagy szakszervizzel.

A 12V-os elektromos csatlakozók a műszerfal alsó
részén és a csomagtérben találhatóak.

VIGYÁZAT
Ügyeljen rá, hogy az elektromos csatlakozó és
dugó forró lehet használat alatt, vagy közvetle-
nül utána.

WAC0524XZ

Első (ha van)
NIC4048

Műszerfal

WAC0421XZ

Csomagtér

ÜLÉSFŰTÉS (ha van) ELEKTROMOS CSATLAKOZÓK
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FIGYELMEZTETÉS
• Ezt az elektromos csatlakozót nem tervezték

szivargyújtóval való használatra.

• Ne használja olyan tartozékokkal melyek
meghaladják a 12 voltos, 120 W (10 A)-os érté-
keket. Ne használjon dupla adaptert vagy
több, mint egy elektromos tartozékot.

• Ezt az elektromos csatlakozót járó motor mel-
lett használja (ne használja hosszabb ideig
úgy, hogy a motor áll, vagy alapjáraton forog).

• Ha nem használja, zárja rá a kupakot. Ne hagy-
ja, hogy víz kerüljön az elektromos csatlako-
zóba.

• Mielőtt bármit is csatlakoztatna vagy kihúzna
a csatlakozóból, győződjön meg róla, hogy a
használni kívánt elektromos berendezés ki
van kapcsolva, vagy kapcsolja OFF állásba a
gyújtáskapcsolót, hogy a gépjárművet lekap-
csolhassa.

• A dugót mindig teljesen nyomja be. Ha elégte-
len kapcsolatot hozott létre, a dugó túlmele-
gedhet vagy megolvadhat a belső biztosíték.

USB (UNIVERSAL SERIAL BUS)
HÁTSÓ PORT (HA VAN)

A konzol/kartámasz hátsó részén két USB port (ha
van) található.
Ezek a portok kizárólag tápellátásra használhatók.
Az adattovábbítást nem támogatják.
A portok maximális kimeneti áramerőssége 2,4 A.
Ne feledje, hogy a tényleges kimeneti áramerősség
függ a port(ok)hoz csatlakoztatott eszközöktől. A
mobileszköz által használt protokollnak megfelelő-
en a töltő a csatlakoztatott eszköz számáramegfe-
lelő áramerősségi értéket fogja biztosítani.
A külső eszköz folyamatosan töltve lesz, amíg a
gyújtáskapcsoló ON állásban van.
Egyes mobileszközök nem tölthetők a specifikáció-
juk függvényében.

MEGJEGYZÉS
Két USB adatkapcsolati csatlakozó (ha van) talál-
ható a konzoldobozban. Lásd “USB (Universal Se-
rial Bus) csatlakozók” a “4. Kijelző képernyő, fűtés
és légkondicionáló, valamint audiorendszer” fe-
jezetben.

FIGYELMEZTETÉS
• Ne erőltesse az USB eszközt a csatlakozóba.

Ha az USB eszközt ferdén vagy fejtetőn illeszti
a csatlakozóba, a csatlakozó sérülhet. Győ-
ződjön meg róla, hogy az USB egység megfe-
lelően van-e csatlakoztatva a csatlakozóba.

• Ne használjon reverzibilis USB kábelt. A rever-
zibilis USB kábel használata kárt okozhat a
csatlakozóban.

VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTŐ (HA VAN)

1 Töltőpad

2 Visszajelző

jA <Qi> logó

A vezeték nélküli töltő szenzor a középső konzol
elején található. Fektesse rá az okostelefont a veze-
ték nélküli töltő töltőpadjának <Qi> logójára jA . A
töltés automatikusanmegkezdődik. Az okostelefon
folyamatosan töltve lesz, amíg a gyújtáskapcsoló
ON állásban van.

NIC4045

NIC4134
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VIGYÁZAT
• Soha ne helyezzen fémes anyagokat a veze-

ték nélküli töltő és az okostelefon közé.

• Azok, akik pacemakerrel vagy más egyéb gyó-
gyászati segédeszközzel rendelkeznek, ve-
gyék fel a kapcsolatot az elektronikus gyógyá-
szati segédeszközt gyártó céggel a használat
előtt.

• Soha ne tegyen ruhadarabot az okostelefonra
a töltési folyamat során.

• Soha ne töltse az okostelefont, ha nedves.

• Soha ne helyezzen fémes anyagokat vagy ap-
ró tárgyakat, mint például öngyújtót, intelli-
gens kulcsot vagy memória meghajtót a
töltőpadra.

FIGYELMEZTETÉS
• Ne helyezzen RFID-t/NFC-t/bankkártyát a ve-

zeték nélküli töltő és az okostelefon közé. Ez a
kártya adatainak károsodását okozhatja.

• Ne használjon olyan vezeték nélküli töltőt,
amelyen felhalmozódott a szennyeződés,
vagy amelynek a töltőpadja szennyezett.

• Ne ütögesse meg a vezeték nélküli töltő felü-
letét.

• Ne öntsön folyadékot (víz, üdítők, stb.) a töltő-
padra.

• Ne használjon zsírt, olajat vagy alkoholt a töl-
tőpad tisztításához.

Vezeték nélküli töltő visszajelző
A visszajelző narancssárga színnel világít,
amikor megkezdődik a töltési folyamat.

A töltés befejeztével a visszajelző zölden világít (ez
nem vonatkozik minden vezeték nélküli töltőesz-
közre).

Hameghibásodás következik be vagymegszakad a
töltési folyamat, a visszajelző 8 másodpercen ke-
resztül narancssárgán fog villogni, majd kikapcsol.

A vezeték nélküli töltő működése
A vezeték nélküli töltő használatához megfelelően
el kell helyeznie az okostelefont a töltőpadon. A töl-
tés teljesítményének maximalizálásához biztosíta-
nia kell, hogy az okostelefon teljesen mértékig a
töltőpad közepén fekszik, a <Qi> logón jA . Mivel a
töltés vevőegységének helye okostelefontól függő-
en eltérhet, meg kell keresnie az okostelefonjának
legmegfelelőbb pontot.

Mivel bizonyos okostelefon tokok vagy tartozékok
negatívan befolyásolhatják a töltést, távolítsa el
őket a vezeték nélküli töltés megkezdése előtt.

Vezeték nélküli töltés előtt kapcsolja ki az okostele-
fon rezgés funkcióját.

MEGJEGYZÉS

• Kizárólag <Qi> kompatibilis okostelefonok
használhatóak.

• Az okostelefon a töltési folyamat során felme-
legedhet, és előfordulhat, hogy a töltés leáll a
vezeték nélküli töltő védelmi funkciója miatt.
A visszajelző narancssárgán fog villogni, majd
kialszik. Ez nem hiba. Ha ez bekövetkezik, tá-

volítsa el az okostelefont a vezeték nélküli töl-
tő töltőpadjáról és hagyja lehűlni, mielőtt
visszatenné a töltőpadra.

• A vezeték nélküli töltési folyamatot az okoste-
lefon adott állapota is megszakíthatja (akku-
mulátor hőmérséklet, stb.).

• Ha rádió zaj alapú interferencia következik be
a töltési folyamat során, helyezze az okostele-
font a vezeték nélküli töltő közepére (a <Qi>
logóra).

• A vezeték nélküli töltési folyamat az intelli-
gens kulcs keresésének folyamata alatt leáll.

• A vezeték nélküli töltési folyamat nem indul el,
ha csatlakoztatva van egy USB (Universal Se-
rial Bus) kábel az okostelefonhoz. A visszajel-
ző narancssárgán fog világítani vagy villogni,
ha az okostelefont úgy rakja a vezeték nélküli
töltőre, hogy USB kábellel csatlakozik. Azon-
ban ilyenkor nem megy végbe töltés.

• Az okostelefon típusától függően a visszajelző
a töltési folyamat végeztével is narancssár-
gán fog világítani.

Műszerek és kezelőszervek 119



TÁROLÓREKESZEK

VIGYÁZAT
Ne helyezzen éles tárgyakat a tálcába, így egy
esetleges balesetnél vagy hirtelen fékezésnél el-
kerülheti a sérüléseket.

KESZTYŰTARTÓ

VIGYÁZAT
Tartsa a kesztyűtartó fedelét zárva vezetés köz-
ben, hogy megelőzze a sérülést egy esetleges
baleset, vagy hirtelen megállás során.

A kesztyűtartó kinyitásához, oldja ki a zárat, majd
engedje le a fedelet.

NAPSZEMÜVEGTARTÓ (ha van)

VIGYÁZAT
A napszemüvegtartót tartsa lezárva, így nem kor-
látozza a kilátást vezetés közben és segít elke-
rülni a baleseteket.

FIGYELMEZTETÉS
Ne használja másra, csak napszemüveg
tárolására.

A napszemüvegtartó kinyitásához, nyomja meg,
majd engedje el. A tartóban csak egy napszemüve-
get tároljon.

KÖZÉPKONZOLON LEVŐ TÁROLÓ

VIGYÁZAT
Ne használja a középkonzolon levő tárolót veze-
tés közben, hogy teljes figyelmét a jármű kezelé-
sére koncentrálhassa.

NIC2136

WAC0425XZ NIC4071

A típus

NIC4072

B típus

TÁROLÁS
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A típus:

A konzol fedelének felnyitásához húzza meg a kart
➀, és emelje fel a fedelet.

A bezáráshoz nyomja a fedelet felfelé, amíg a zár be
nem kattan.

B típus:

A konzol felének felnyitásához emelje meg a kart ➀
vagy ➁, és emelje fel a fedelet.

Ha a felső kart ➀ megemeli, a felső rekesz elérhe-
tővé válik kisebb dolgok tárolására. Ha az alsó kart
➁ megemeli, az alsó rekesz elérhetővé válik na-
gyobb dolgok tárolására.

A bezáráshoz nyomja a fedelet felfelé, amíg a zár be
nem kattan.

POHÁRTARTÓK

VIGYÁZAT
Ne használja a pohártartót vezetés közben, hogy
teljes figyelmét a jármű kezelésére
koncentrálhassa.

A hátsó pohártartók eléréséhez (ha van), engedje le
a középső kartámaszt.

FIGYELMEZTETÉS
• Kerülje a hirtelen gyorsítást vagy fékezést a

pohártartó használata közben, hogy elkerülje
a kifröccsenést. Ha a folyadék forró, leforráz-
hatja az utasokat.

• Csak puha poharakat használjon a pohártar-
tóban. A kemény tárgyak baleset esetén sérü-
lést okozhatnak.

PALACKTARTÓ FIGYELMEZTETÉS
• Ne használja a palack tartót egyéb olyan tár-

gyak tárolására, melyek elrepülhetnek a jár-
műben és sérülést okozhatnak a benne ülők
számára hirtelen fékezés, vagy baleset ese-
tén.

• Ne használja a palack tárolót nyitott folyadék-
tárolók tárolására.

NIC4043

NIC4050

Első ajtó

NIC3957

Hátsó ajtó
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KABÁTAKASZTÓK (ha van)

FIGYELMEZTETÉS
A horgokra ne rakjon 1 kg-nál (2 lb) nehezebb
terhet.

A kabátakasztók a hátsó fogódzkodónál kerültek
kialakításra.

TÉRKÉPZSEB (ha van)
A térképzsebek az ajtón találhatók.

ÜLÉSZSEBEK (ha van)

Az ülészsebek (ha van) a vezetőoldali és/vagy utas-
oldali ülések hátulján találhatók.

TETŐSÍN (ha van)

Hordhat bőröndöket is a tetőn ha keresztrudakat
erősít a tetősínhez. Kövesse a keresztrudak gyártó-
inak utasításait a keresztrudak felszereléséhez és
használatához. A tetősíneket arra tervezték, hogy

(bőröndök plusz keresztrudak) 75 kg (165 lb) alatti
rakománnyal terhelhesse. Ha túlterheli, kárt okoz-
hat a járműben.

VIGYÁZAT
• Teher felrakodása előtt minden esetben sze-

relje fel a keresztrudakat a tetősínekre. Ha a
terhet közvetlenül a tetősínekre rakja fel, a
gépjármű teteje sérülhet.

• Óvatosan vezessen, ha a gépkocsi terhelhető-
sége maximálisan vagy közel maximálisan ki-
használásra került, különösen akkor, ha a ra-
komány egy része a keresztrudakon/tetőcso-
magtartón van.

• Ha nehéz rakományt tesz a keresztrudakra/
tetőcsomagtartóra, meg van a lehetősége an-
nak, hogy a gépjármű stabilitása és kezelhe-
tősége megváltozik, különösen hirtelen vagy
szokatlan manőverek esetén.

• A tetőcsomagtartóra kerülő rakományokat
egyenlően kell elosztani.

• Ne lépje túl a tetőcsomagtartó/keresztrúd
maximális terhelhetőségét.

• Rögzítse a rakományt kötelekkel, hevederek-
kel, hogy azok ne csúszhassanak, ne eshesse-
nek előre. Hirtelen megállás vagy ütközés ese-
tén a rögzítetlen rakomány személyi sérülést
okozhat.

NIC3958 NIC1835

Ülészsebek (ha van)

NIC1452
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FIGYELMEZTETÉS
Gondosan járjon el, amikor elemeket helyez fel
vagy vesz le a tetőcsomagtartóról. Ha nem tudja
kényelmesen felhelyezni az elemeket a tetőcso-
magtartóra, használjon létrát, vagy széket.

KALAPTARTÓ

VIGYÁZAT
• Soha ne helyezzen semmit a kalaptartóra, ak-

kor sem, ha az kicsi. Hirtelen fékezés esetén,
vagy balesetkor az ott levő tárgy sérülést
okozhat.

• Ne hagyja a kalaptartót a csuklókból leakasz-
tott helyzetben.

• A rakományt megfelelően rögzítse, hogy azok
ne csúszhassanak, ne eshessenek előre. Ne
pakolja a rakományt az üléstámlánál maga-
sabbra. Hirtelen megállás vagy ütközés ese-
tén a rögzítetlen rakomány személyi sérülést
okozhat.

• Megfelelően rögzítse és ne engedje, hogy a ra-
komány hozzáérjen a felső rögzítő- heveder-
hez, amikor az be van kapcsolva. A nem meg-
felelően rögzített, vagy a felső hevederrel
érintkező rakomány megsértheti a hevedert
egy esetleges ütközés során. Ha a csomagtér-
fedő hozzáér a felső rögzítő hevederhez, ami-
kor az be van kapcsolva, távolítsa el a csomag-
térfedőt a gépjárműből, vagy tárolja a megfe-
lelő tárolóhelyen. Ha a csomagtérfedőt nem
távolítja el, az ütközés esetén megsértheti a
felső rögzítő hevedert. Ha a gyermekülés fel-
ső rögzítőhevedere sérült, ütközés esetén a
gyermek súlyosan vagy akár halálosan
megsérülhet.

Eltávolítás
1. Nyissa ki a hátfali ajtót (lásd “Hátfali ajtó” a “3. In-

dulás előtti ellenőrzések és beállítások” fejezet-
ben).

2. Válassza le mindkét madzagot (bal és jobb olda-
lon) ➀ a hátsó ajtó belsejéről.

3. Válassza le a kalaptartót ➁ úgy, hogy egysze-
rűen meghúzza hátrafelé, a hátsó ajtón keresz-
tül.

FIGYELMEZTETÉS
Ügyeljen rá, hogy a kalaptartót megfelelően tá-
rolja, hogy nehogy sérülés érje.

MEGJEGYZÉS

A kalaptartó biztonságosan tárolható a csomag-
tér padlója alatt (teljes méretű pótkerékkel nem
rendelkező gépjárművek esetében).

Beszerelés
1. Nyissa ki a hátsó ajtót.

2. Helyezze vissza a kalaptartót úgy, hogy a hátsó
ajtó nyílásán keresztül előre nyomja.

3. Akassza vissza a zsinórokat a➀hátsó ajtómind-
két oldalán.

NIC3959

NIC3960
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4. Zárja be a hátfali ajtót (lásd “Hátfali ajtó” a “3. In-
dulás előtti ellenőrzések és beállítások” fejezet-
ben).

NIC4130
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CSOMAGTÉR/CSOMAGTARTÓ
PADLÓJA (ha van)

VIGYÁZAT
• Rögzítse a rakományt kötelekkel, hevederek-

kel, hogy azok ne csúszhassanak, ne eshesse-
nek előre. Ne pakolja a rakományt az üléstám-
lánál magasabbra. Hirtelen megállás vagy üt-
közés esetén a rögzítetlen rakomány személyi
sérülést okozhat.

• Ne helyezzen olyan tárgyakat a csomagtér
padlójára, amelyek nehezebbek, mint 50 kg
(110 lb).

• Soha ne hagyjon senkit a raktérben utazni. A
jármű rakterében utazni kifejezetten veszé-
lyes. Egy esetleges ütközésnél az ezeken a te-
rületeken utazó emberek súlyos sérüléseket
szenvedhetnek, vagy akár meg is halhatnak.

• Csak a felső heveder címkéi által meghatáro-
zott két rögzítési pont használható a felső he-
veder rögzítéséhez. Semmilyen körülmények
között ne használja a csomagtéri horgokat a
felső heveder rögzítéséhez.

A csomagtér padlója kettős felülettel rendelkezik
(nedves és száraz), vagy egy olyan rendszerrel,
amely lehetővé teszi a csomagtér különböző elren-
dezéseit.

FIGYELMEZTETÉS
• A szőnyegnek felfelé kell néznie, ha száraz dol-

gok kerülnek berakásra.

• A sima felületnek kell felfelé néznie, ha nedves
dolgok kerülnek berakásra.

• A súlyokat egyenlően kell elhelyezni, egyik pa-
nelen sem lehet több, mint 50 kg (110 lb).

• A sérülések elkerülése érdekében a paneleket
alsó pozícióba kell helyeznijB , ha nehéz dol-
gok kerülnek berakásra, és kötelekkel vagy
szíjakkal rögzíteni kell azokat, hogy ne moz-
dulhassanak el.

Felső pozíciójA
Ez a pozíció teljesen sima rakodási felületet biztosít,
ha a hátsó ülések üléstámlái előre vannak hajtva.
Emellett zárt rakodási helyet biztosít a panel alá he-
lyezett tárgyak számára.

MEGJEGYZÉS

A kalaptartó biztonságosan tárolható a csomag-
tér padlója alatt.

Mozgassa a lapokat úgy, hogy felemeli és elcsúsz-
tatja az egyes elemeket a felső pozícióba, ahogyan
az ábrán is láthatójA .

1) Távolítsa el a nagyobb panelt úgy, hogy felemeli
és elcsúsztatja a felső pozícióba, ahogyan az áb-
rán is láthatójA .

2) Ismételje meg a műveletet a kisebb panellel is.

Alsó pozíciójB
Ez a pozíció a legnagyobb teret eredményezi a cso-
magtérben.

Mozgassa minkét lapot úgy, hogy felemeli és el-
csúsztatja az egyes elemeket az alsó pozícióba,
ahogyan az ábrán is láthatójB .

Függőleges pozíciókjC
Ezekkel a pozíciókkal - a panelok függőleges illesz-
tése a középső, illetve a szélső nyílásokba - további
részekre bonthatja a csomagteret.

CSOMAGTÉRI HORGOK

A csomagtéri horgokra a bevásárló táskákat, stb.
rögzítheti.

VIGYÁZAT
• A horgokra ne rakjon 3 kg-nál (7 lb) nehezebb

terhet.

NIC3962
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ELEKTROMOS MŰKÖDTETÉSŰ
ABLAKOK
Az elektromos ablakemelő kapcsolók a ajtópanelen
találhatóak.

VIGYÁZAT
• Győződjön meg róla, hogy minden utas keze,

stb. a járművön belül van, mielőtt működtetné
az ablakokat. Használja az elektromos
működtetésű ablakok zárját az elektromos
működtetésű ablakok nem kívánt működte-
tésének elkerülésére.

• Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/vagy
rendszerek nem szándékos működtetéséből
fakadó esetleges sérüléseket vagy halálos
baleseteket, gyermekeket, mások támogatá-
sára szoruló felnőtteket vagy háziállatokat ne
hagyjon magukra a járműben. Ezen felül me-
leg napokon a hőmérséklet a zárt gépjármű
belsejében nagyon megemelkedhet, amely az
emberek és háziállatok sérülését, akár halálát
is okozhatják.

• Ajánlott az összes utast tájékoztatni az elekt-
romos működtetésű ablakok használatával
kapcsolatban, különös tekintettel a bizton-
ságra és gyermekek felügyeletére.

Az elektromos ablakemelők akkor működnek, ha a
gyújtáskapcsoló ON állásban van, illetve körülbelül
45 másodpercig az után, hogy a gyújtáskapcsolót
OFF állásba állította. Ha a vezetőoldali vagy utasol-
dali ajtót ezalatt a kb. 45 másodperc alatt kinyitja,
az ablakok elektromos ellátása megszakad.

Az ablakok lehúzásához nyomja le a kapcsolót.

Az ablakok felhúzásához húzza fel a kapcsolót.

Vezetőoldali ablak kapcsoló

1. Ablakok zárása gomb

2. Vezetőoldali ablak

3. Bal hátsó utasoldali ablak

4. Első utasoldali ablak

5. Jobb hátsó utasoldali ablak

Az ablak nyitásához, vagy zárásához nyomja le
jA vagy húzza fel jB a kapcsolót és tartsa ott. A
főkapcsolóval (vezetőoldali kapcsolók) az összes
ablak le-, illetve felhúzható.

A hátsó utasoldali ablakok lezárása:
Ha az ablakok mozgatását letiltó gombot
megnyomja (világít a visszajelző), a hátsó utasoldali
ablakokat nem lehet működtetni a hátsó utasoldali
ablakemelő kapcsolókkal. A hátsó utasoldali abla-
kokat kizárólag főkapcsolóval (vezetőoldali kapcso-
lók) lehet működtetni. A hátsó utasoldali ablakok
zárjainak feloldásához nyomja meg újból az ablak-
záró kapcsolót.

Utasoldali ablak kapcsolója

Az utasok mellett található kapcsoló csak az adott
ablakotműködteti. Ha a vezetőoldali kapcsoló abla-
kokat blokkoló gombja megnyomásra került, akkor
a hátsó utasok nem működtethetik az ablakaikat
működtető gombokat, azonban a első utasoldali
kapcsoló továbbra is működtethető.

Automatikus funkció

Az automatikus funkció lehetővé teszi, hogy az ab-
lakot anélkül húzza fel vagy le, hogy a kapcsolót
hosszan lenyomva kellene tartania.

WAC0426XZ

WAC0535XZ

WAC0427XZ

ABLAKOK
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Az ablak teljes lehúzásához egy másodpercig tart-
sa lenyomva a kapcsolót, majd engedje fel. Az ablak
teljes felhúzásához egy másodpercig tartsa felhúz-
va a kapcsolót, majd engedje el. A kapcsolót nem
kell tartani, miközben az ablak működik.

Haazablakotazautomatikusműködésközbensze-
retné megállítani, nyomja meg vagy húzza meg a
gombot, a működéssel éppen ellentétes irányba.

Ablak időzítője:
Az ablakok időzítője lehetővé teszi, hogy kb.még 45
másodpercig működtesse az ablakok kapcsolóját,
még akkor is, ha a gyújtáskapcsoló OFF állásba van
állítva. Az ablak időzítése akkor törlődik, amikor a
vezetőoldali vagy az utasoldali ajtó kinyitásra kerül
vagy az idő lejár.

Automata visszaállítási funkció:

VIGYÁZAT
A teljesen zárt állás és a még éppen nyitott állás
között nagyon kicsi a távolság, amit nehéz észre-
venni. Győződjön meg róla, hogy minden utas ke-
ze, stb. a járművön belül van, mielőtt felhúzná az
ablakokat.

Az automatikus visszahúzó funkció lehetővé teszi,
hogy az ablak automatikusan visszahúzódjon, ha
zárás közben valamit odacsípett volna. Amikor a ve-
zérlő rendszer valamilyen akadályt észlel, az ablak
azonnal leereszkedik.

A környezettől vagy vezetési feltételektől függően
az automatikus visszaállítási funkció aktiválódik, ha
az ablak felhúzásakor ütés vagy terhelés éri az ab-
lakot, ami hasonló hatású, mint valaminek a becsí-
pése.

Az ablakok működtetése az intelligens
kulcs segítségével.
Az ablakok le- illetve felhúzhatók (ha van) a LOCK
vagy UNLOCK gombok kulcson történő megnyo-
másával. Ez a funkció nem működik, ha az ablak
időzítője aktiválva van vagy az ablakot inicializálni
kell. A kulcson található gombokhasználatával kap-
csolatban, lásd “Távvezérlésű kulcs nélküli hozzáfé-
rési rendszer (ha van)” a “3. Indulás előtti ellenőrzé-
sek és beállítások” fejezetben.

Nyitás:
Az ablakok nyitásához nyomja be a kulcs UNLOCK

gombját kb. 3 másodpercig az ajtó nyitását
követően.

A nyitásmegállításához engedje el azUNLOCK
gombot.

Ha a nyitási művelet megszakadt miközben Ön az
UNLOCK gombot nyomva tartotta, engedje fel
a gombot,majd nyomjameg újra, amíg az ablak tel-
jesen ki nem nyílik.

Zárás:
Az ablak zárásához nyomjameg a LOCK gom-
bot az intelligens kulcson és tartsa lenyomva a
gombot kb. 3 másodpercig még az után, hogy az
ajtó bezáródott.

A zárás megállításához engedje el az LOCK
gombot.

Ha a zárási művelet megszakadt miközben Ön az
“LOCK” gombot nyomva tartotta, engedje fel a
gombot,majd nyomjameg újra, amíg az ablak telje-
sen be nem záródik.

Ha az ablak nem zár be magától.
Ha az ablak automatikus funkciója (csak felhúzás)
nem működik megfelelően, hajtsa végre a követke-
ző folyamatot a rendszer újrainicializálása érdeké-
ben.

1. Állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba.

2. Zárja be az ajtót.

3. Teljesen húzza le az ablakot a gombot használ-
va.

4. Húzza fel a kapcsolót és addig tartsa is úgy, amíg
az ablak fel nem záródik,majd tartsa a kapcsolót
még több, mint 3 másodpercig, miután az ablak
már teljesen fel van húzva.

5. Engedje el a kapcsolót. Nyomja be az elektromos
ablakemelő kapcsolót és tartsa lenyomva, amíg
teljesen ki nem nyílik az ablak.

6. Próbálja ki az automatikus funkciót, hogy ellen-
őrizze, sikerült- e az inicializálás.

7. A 2- 6 lépéseket más ablakok esetében is ismé-
telje meg.

Ha a végrehajtott folyamatok után az ablak auto-
matikus funkciója még mindig nem működik meg-
felelően, ellenőriztesse gépjárművét egy NISSAN
márkakereskedővel, vagy szakszervizzel.
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FIGYELMEZTETÉS
• Ne helyezzen semmilyen nehéz tárgyat a te-

tőüvegre vagy annak környékére.

• Ne függeszkedjen, vagy ne függesszen fel
semmit a naprolóra. Ez a naproló eldeformá-
lódását és károsodását okozhatja.

• Amikor hosszabb időre elhagyja a járművet,
zárja be a naprolót, így megakadályozhatja,
hogy a jármű belseje magas hőmérsékletre
hevüljön fel.

A NAPROLÓ MŰKÖDTETÉSE

➀ Naproló lezárása

➁ Naproló kinyitása

A naproló csak akkor működik, ha a gyújtáskapcso-
lót ON állásba állítja.

VIGYÁZAT
Ne helyezze ujjait, vagy egyéb testrészeit a nap-
roló működésének környezetében. Ez sérülést
okozhat.

Nyitás és zárás
Kézi vezérlés:
Záráshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a kap-
csoló CLOSE felét ➀. A naproló teljes bezárás előtti
leállításához engedje fel a kapcsolót.

Nyitásához nyomja meg és tartsa lenyomva a kap-
csoló OPEN felét ➁. A naproló teljes kinyílás előtti
leállításához engedje fel a kapcsolót.

Automatikus működés:
A naproló automatikus nyitásához, vagy zárásához,
határozottan nyomja le a kapcsoló nyitás, vagy zá-
rás felét, majd engedje fel. A nyitás, vagy zárás leál-
lításához nyomja meg a kapcsoló valamelyik olda-
lát.

Automata visszaállítási funkció:
Ha a vezérlőegység azt érzékeli, hogy valami becsí-
pődött a naprolóba, a naproló automatikusan ki-
nyílik.

MEGJEGYZÉS

Az automata visszaállítási funkció aktív marad,
attól függetlenül, hogy a naproló manuálisan
vagy automatikusan kerül kinyitásra.

Ha a naproló nem működik
Elektromos vagy mechanikai problémák miatt elő-
fordulhat, hogy a naproló inicializálására van szük-
ség, hogy visszaálljon a normál üzemi működés.

Naproló inicializálása:
Ha a naproló egyáltalán nem működik (egyáltalán
nem mozog), hajtsa végre a következő inicializálási
eljárást:

1. Állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba.

2. A naproló helyzetétől függetlenül nyomja meg
és tartsa lenyomva a kapcsoló CLOSE felét ➀.
5 másodperc után megkezdődik egy lépésről-lé-
pésre haladó záró mozgás, egészen addig, amíg
a naproló hozzá nem ér a kerethez.

3. Engedje fel a gombot ha leállt a mozgás.

A naproló ekkor teljesen működőképes lesz.

Naproló újrainicializálása:
Ha a naproló részben le van zárva. de részben még
mozgatható, hajtsa végre a következő inicializálási
eljárást:

1. Állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba.

2. Nyomjameg és tartsa lenyomva a kapcsoló CLO-
SE felét ➀ és zárja le a naprolót amennyire csak
lehet.

3. Engedje fel a gombot ha leállt a mozgás.

4. Nyomjameg és tartsa lenyomvaújból a kapcsoló
CLOSE felét ➀. 5 másodperc után megkezdődik
egy lépésről-lépésre haladó záró mozgás, egé-
szen addig, amíg a naproló hozzá nemér a keret-
hez.

NIC4044

FIX ÜVEGTETŐ (ha van)
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5. Engedje fel a gombot ha leállt a mozgás.

A naproló ekkor teljesen működőképes lesz.

A naproló becsípődés elleni (automatikus
visszaállítás) tanulási funkciója:
Inicializálási vagy újrainicializálási eljárást követően
javasolt a becsípődés elleni tanulási eljárás végre-
hajtása.

A fentbemutatott inicializálási vagyújrainicializálási
eljárást követő 5 másodpercen belül:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsoló
CLOSE felét➀. A teljes, folyamatos nyitómozgást
követően végrehajtásra kerül egy teljes, folyama-
tos záró mozgás.

2. Engedje fel a gombot ha leállt a mozgás.

FIGYELMEZTETÉS
• Ne hagyja felkapcsolva a lámpákat huzamo-

sabb ideig, ha a motor nem üzemel, így meg-
óvhatja az akkumulátort a lemerüléstől.

• Kapcsolja le a lámpákat, ha kiszáll a járműből.

BELSŐ LÁMPÁK KAPCSOLÓJA

➀ A belső lámpák az ajtó pozíciójától függetlenül
felkapcsolhatók (ON). A lámpa egy bizonyos
idő elteltével kialszik, hacsak a
gyújtáskapcsoló gombot nem állítja ON
állásba, amikor valamelyik ajtót kinyitja.

➁ A belső lámpák úgy is beállíthatók, hogy akkor
lépjenek működésbe, amikor az ajtókat
kinyitja. Ahhoz, hogy a lámpákat
kikapcsolhassa, miközben nyitva van egy ajtó,
nyomja meg a kapcsolót és a lámpák
kialszanak, függetlenül az ajtó pozíciójától. A
lámpák kialszanak, amikor a gyújtáskapcsolót
ON állásba állítja, vagy a vezetőoldali ajtót
becsukja és bezárja.

TÉRKÉPOLVASÓ LÁMPÁK

A térképolvasó lámpák felkapcsolásához nyomja
meg a gombot. A kikapcsoláshoz nyomja meg újra
a gombot.

Meghatározott idő elteltével a lámpák is kialsza-
nak, így óvva meg az akkumulátort a lemerülés-
től, ha a lámpákat felkapcsolva felejti.

WAC0066XZ

WAC0067XZ

BELSŐ LÁMPÁK
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BELSŐ LÁMPÁK (HA VANNAK)

A belső lámpák felkapcsolásához nyomja meg a
gombot. A kikapcsoláshoz nyomja meg újra a gom-
bot.

Meghatározott idő elteltével a lámpák is kialsza-
nak, így óvva meg az akkumulátort a lemerülés-
től, ha a lámpákat felkapcsolva felejti.

HÁTSÓ SZEMÉLYES VILÁGÍTÁS (HA
VAN)

A hátsó személyes világítás bekapcsolásához
nyomja meg a gombot. A kikapcsoláshoz nyomja
meg újra a gombot.

Meghatározott idő elteltével a lámpák is kialsza-
nak, így óvva meg az akkumulátort a lemerülés-
től, ha a lámpákat felkapcsolva felejti.

SMINKTÜKÖR MEGVILÁGÍTÁS

A sminktükrön lévő lámpa bekapcsol, amikor a
sminktükör borítóját kinyitja.

Ha a burkolatot lecsukja, a lámpa kialszik.

Meghatározott idő elteltével a lámpák is kialsza-
nak, így óvva meg az akkumulátort a lemerülés-
től, ha a lámpákat felkapcsolva felejti.

CSOMAGTÉRVILÁGÍTÁS
A lámpa automatikusan bekapcsol, ha a hátsó ajtó
nyitva van. A lámpa kialszik, ha a hátfali ajtó becsu-
kódik.

WAC0090XZ

WAC0509XZ

WAC0492XZ
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1. Intelligens kulcs

2. Vészhelyzeti/mechanikus kulcs (az intelligens
kulcsban), lásd “Vészhelyzeti/mechanikus
kulcs” jelen fejezet következő részében

3. Kulcs szám tábla

NISSAN LOPÁSGÁTLÓ RENDSZER
(NATS)* KULCS
Csak az Ön gépjárművéhez meghatározott
kulcsokkal lehet a járművet vezetni. Kizárólag
NISSAN Lopásgátló rendszer (NATS*) kulcsokat
használhat járművéhez (lásd: “Biztonsági rendszer”
jelen fejezet következő részében).

INTELLIGENS KULCS (ha van):
A gépjármű csak olyan intelligens kulccsal vezet-
hető, amely az intelligens kulcs rendszerben, illetve
a NISSAN lopásgátló rendszerében (NATS*) regiszt-
rálásra kerültek. Egy gépjárműben 4 kulcsot lehet
regisztrálni és használni. Az új kulcsot NISSAN már-
kakereskedővel vagy szakszervizzel kell az intelli-
gens kulcs rendszerben és az NATS rendszerben re-
gisztráltatni. A regisztráció alkalmával az intelligens
kulcs rendszer memóriáját törölni kell, ezért győ-
ződjön meg róla, hogy az összes intelligens kulcs
Önnél van, amikor a NISSAN márkakereskedőhöz
vagy szakszervizbe megy.

*: Immobilizer

FIGYELMEZTETÉS
• Győződjön meg arról, hogy az intelligens kulcs

Önnél van. Ne hagyja úgy ott a járművet, hogy
az intelligens kulcs a járműben van.

• Győződjön meg arról, hogy az intelligens kulcs
Önnél van, amikor vezet. Az intelligens kulcs
egy precíziós egység, beépített jeladóval.
Hogy a sérülését elkerülje, vegye figyelembe a
következőket.

– Az intelligens kulcs vízálló; azonban a ned-
vesség tönkre is teheti azt. Ha az intelligens
kulcs nedves lesz, azonnal törölje szárazra.

– Ügyeljen arra, hogy az intelligens kulcs ne
érintkezzen vízzel vagy sós vízzel, mert az
befolyásolhatja a működését.

– Ne hajlítsa meg, dobja le vagy üsse neki
más tárgyaknak.

– Az intelligens kulcsot ne hagyja tartósan
olyan helyen, ahol a hőmérséklet megha-
ladja a 60°C- ot (140°F).

– Ne módosítsa az intelligens kulcsot.

– Ne használjon mágnese kulcstartót.

– Ne tegye az intelligens kulcsot olyan be-
rendezés mellé, amely mágneses mezőt
generál, pl. TV, audió berendezés vagy sze-
mélyi számítógép.

• Ha a kulcs elveszett vagy ellopták, a NISSAN
azt javasolja, hogy töröltesse annak a kulcs-
nak az azonosító kódját a rendszerből. Ezzel
elkerülheti, hogy az intelligens kulccsal illeték-
telenek kinyithassák a járművet. A törléssel
kapcsolatban, kérjük vegye fel a kapcsolatot
egy NISSAN kereskedővel vagy szakszervizzel.

SPA2502Z

A típus

SPA2543Z

B típus

KULCSOK
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KULCS SZÁM
A kulcshoz kap egy táblát ➂ is, amely a számokat
tartalmazza.

Jegyezze fel a jelen útmutató utolsó oldalán, a “Biz-
tonsági információ” lapon látható kulcsszámot, és
őrizze meg biztonságos helyen, ne a járműben. A
kulcsot csak akkor lehet másoltatni, ha az eredeti
kulcs, vagy a kulcs száma elérhető. A kulcs száma
akkor szükséges, ha elvesztette az összes kulcsot
és nincs meg az eredeti, amelyről másoltatni lehet-
ne. Ha a kulcs elveszett, vagy extra kulcsra lenne
szükséges, küldjön el egy eredeti kulcsot vagy a
kulcs számát egy NISSANmárkakereskedőhöz vagy
egy szakszervizhez.

A NISSAN nem jegyzi fel a kulcsszámokat, így ez ki-
fejezetten fontos, hogy a kulcs száma visszakeres-
hető legyen.

ÚJ KULCSOK
Összesen négy NATS kulcs regisztrálható egyszerre
egy járműhöz. Az új kulcsot először regisztráltatnia
kell járműve NATS elemeihez NISSAN-márkakeres-
kedőjével.

Amikor a NISSAN márkakereskedő regisztrálja az új
kulcsot, tanácsos, hogy összes NATS kulcsát vigye
magával. Erre azért van szükség, mert a regisztrá-
ciós művelet során a jármű NATS alkatrészek me-
móriája törlésre és újraprogramozásra kerül.

MEGJEGYZÉS

A kulcsszámra csak abban az esetben van szük-
ség, ha az összes kulcsot elvesztette és nincs mi-
ről másolatot készíteni. Amennyiben van még
pótkulcsa, ezt lemásoltathatja NISSAN márkake-
reskedőjénél.

VÉSZHELYZETI/MECHANIKUS
KULCS

Intelligens kulcs és vészhelyzeti/mechanikus
kulcs:

Avészhelyzeti kulcs a vészhelyzetbena vezetőoldali
ajtó zárására használható (pl. ha lemerült az intelli-
gens kulcs akkumulátora).

• Amechanikai kulcs eltávolításához oldja ki az in-
telligens kulcs hátulján található gombot.

• A mechanikai kulcs összeszereléséhez finoman
nyomja a kulcsot az intelligens kulcsba, amíg a
rögzítő gomb vissza nem ugrik az eredeti helyé-
re.

Használja a mechanikus kulcsot az ajtók nyitásá-
hoz és zárásához. (Lásd “Ajtók” jelen fejezet követ-
kező részében.)

MEGJEGYZÉS

A vezetőoldali ajtó esetében normális, ha a kulcs
nem megy bele a kulcshengerbe teljesen.

AZ ABLAKOK NYITÁSA VAGY
ZÁRÁSA TÁVVEZÉRLÉSSEL
Az ablakok a kulcs segítségével nyithatók, vagy zár-
hatók. Ez a funkció nem működik, ha az ablak időzí-
tője aktiválva van vagy az ablakot inicializálni kell.
Lásd “Ablakok” a “2. Műszerek és kezelőszervek” fe-
jezetben.

Nyitás
Az ablakok nyitásához nyomja meg és tartsa le-
nyomva a kulcs UNLOCK gombját kb. 3 má-
sodpercig az ajtó nyitását követően.

A nyitásmegállításához engedje el azUNLOCK
gombot.

Ha az ablak nyitása aművelet közben leáll úgy, hogy
Ön nyomja az UNLOCK gombot, engedje el és
nyomja meg újra a gombot, amíg az ablak teljesen
ki nem nyílik.

Zárás
Az ablakok zárásához nyomja meg és tartsa
lenyomva a kulcs LOCK gombját kb. 3 másod-
percig az ajtó zárását követően.

A zárás megállításához engedje el az LOCK
gombot.

Ha az ablak zárása a művelet közben leáll úgy, hogy
Ön nyomja a LOCK gombot, engedje el és
nyomja meg újra a gombot, amíg az ablak teljesen
be nem záródik.

SPA2033Z
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FIGYELMEZTETÉS
A távoli működtetést követően minden esetben
győződön meg róla, hogy az ablakok teljesen
bezáródtak.

jA A típus

jB B típusú, elektromos hátsó ajtó gombbal (ha
van)

Zárás gomb

Nyitás gomb

A távvezérlésű kulcs nélküli hozzáférési rendszer
(intelligens kulccsal) segítségével minden ajtó nyi-
tása működtethető (beleértve a hátfali ajtót is). Az
intelligens kulcs a gépjárműtől számított körülbelül
5m-es (15 ft) körzetbenműködőképes (a hatótávol-
ság a gépjármű környezetétől, illetve a kulcsban lé-
vő elem állapotától is függ).
Összesen 4 távvezérlő használható a gépjárművel.
A távvezérlők beszerzésével és használatával kap-
csolatban keressen fel egy NISSAN márkakereske-
dést vagy szakszervizt.
Az intelligens kulcs nem működik a következő felté-
telek fennállása esetén:

• Ha a távolság az intelligens kulcs és a gépjármű
között 5 méternél (15 ft) nagyobb.

• Ha az intelligens kulcs eleme lemerült.

Az intelligens kulcs (LOCK) vagy (UN-
LOCK) gombjának megnyomásával az összes ajtó
kívülről zárható, vagy nyitható.

VIGYÁZAT
A biztonsági reteszelő rendszerrel ellátott jármű-
vek:
Az óvintézkedések be nem tartása veszélyes szi-
tuációkhoz vezethet. Győződjön meg róla, hogy a
biztonsági reteszelő rendszer aktiválása minden
esetben biztonságosan végre legyen hajtva.

• Sose zárja be az ajtókat a biztonsági reteszelő
rendszerrel, ha a gépjárműben ülnek. Mivel a
biztonsági reteszelő rendszer meggátolja az
ajtó belülről való kinyitását, a járműben tar-
tózkodók bent rekednek a járműben.

• Az intelligens kulcs „LOCK” gombjának kétsze-
ri megnyomásával csak akkor zárja be a jár-
művet a biztonsági reteszelő rendszerrel, ha
tisztán látja azt. Ezzel megakadályozhatja,
hogy a biztonsági reteszelő rendszer miatt
bárki bent rekedjen a járműben.

A biztonsági reteszelő rendszerrel kapcsolatos
további információért lásd “Ajtók” jelen fejezet
következő részében.

FIGYELMEZTETÉS
• Az ajtók intelligens kulccsal történő bezárá-

sakor győződjön meg arról, hogy a kulcs nem
maradt a járműben.

NPA1600

Intelligens kulcs

TÁVVEZÉRLÉSŰ KULCS NÉLKÜLI HOZZÁFÉRÉSI RENDSZER (ha van)
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• Minden esetben vegye ki az intelligens kul-
csot, húzza fel az összes ablakot mielőtt az
intelligens kulcsot használva bezárná az ajtó-
kat.

• Az intelligens kulcs ajtózár rendszerének he-
lyes működéséhez győződjön meg róla, hogy
a vezetőoldali ajtó biztosan csukva legyen mi-
előtt működtetni kezdené.

• Vigyázzon, hogy az elektromos alkatrészeket
tartalmazó intelligens kulcs ne érintkezzen
vízzel vagy sós vízzel. Ez befolyásolhatja a
rendszer hatékonyságát.

• Ne ejtse le az intelligens kulcsot.

• Vigyázzon, hogy az intelligens kulcs ne ütőd-
jön erősen más tárgyaknak.

• Ne tartsa hosszú ideig az intelligens kulcsot
olyan helyen, ahol a hőmérséklet magasabb,
mint 60°C (140°F).

Ha az intelligens kulcs elvész, vagy ellopják, a
NISSANazt javasolja,hogy törölje az intelligenskulcs
azonosító kódját a járműből. Ezzel megakadályoz-
hatja, hogy illetéktelenek használják az intelligens
kulcsot a gépjármű kinyitásához. A törlési folyamat-
tal kapcsolatban keressen fel egy NISSAN márkake-
reskedőt vagy szakszervizt.
Az elem cseréjével kapcsolatos információkért lásd:
“Intelligens kulcs elemcsere” a “8. Karbantartás és
önállóan elvégezhető műveletek” fejezetben.

A KULCS NÉLKÜLI TÁVVEZÉRLÉSES
HOZZÁFÉRÉSI RENDSZER
HASZNÁLATA.
m Az ajtók zárása
1. Állítsa a gyújtáskapcsolót OFF állásba és győződ-

jön meg róla, hogy az intelligens kulcs Önnél van,
amikor a gépjárműből kiszáll.

2. Zárja be az összes ajtót (beleértve a hátsó ajtót
is), illetve ab ablakokat is.

3. Nyomja meg a gombot.

– Minden ajtó, illetve a hátsó ajtó bezáródik.

– A vészvillogó egyszer felvillan megerősítés-
ként.

4. Működtesse az ajtók kilincsét, hogy meggyőződ-
hessen az ajtók bezáródásáról.

Ha a gombotmegnyomja,miközbenazösszes
ajtó zárva van, az irányjelzők egyszer felvillannak,
ezzel emlékeztetnek, hogy az ajtók már zárva van-
nak.

m Az ajtók nyitása
Kényelmes ajtónyitási üzemmód:
Alapértelmezett beállításként az összes ajtó és a
hátfali ajtó kinyílik (kényelmes nyitás), ha a
gombot egyszer megnyomja.

Nyomja meg a gombot:

– Minden ajtó és a hátsó ajtó kinyílik.

– A vészvillogó kétszer felvillan.

Szelektív ajtónyitási mód:
A szelektív nyitási mód lehetővé teszi a vezető ajta-
jának távvezérléssel történő nyitását, így elkerülhe-
tő, hogy a nyitott utas ajtón keresztül illetéktelen
hatoljon a járműbe.

1. Nyomja meg a gombot.

– Vezetőoldali ajtó kinyitása.

– A vészvillogó kétszer gyorsan felvillan.

2. Nyomja meg a gombot újra (ha szükséges):

– Minden ajtó és a hátsó ajtó kinyílik.

– A vészvillogó kétszer lassan felvillan.

MEGJEGYZÉS

Ha a gombot kétszer nyomja meg, az összes
ajtó kinyílik.

Váltás a kényelmes és a szelektív ajtónyitási
módok között:
További részletekért, lásd: “Gépjármű információs
kijelzője” a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezet-
ben.

Automatikus újrazárás (ha van):
Hamásműveletet nemhajt végre, a teljes vagy rész-
leges nyitást követően, rövid időn belül működésbe
lép az automatikus visszazárási funkció. Az auto-
matikus visszazárás kikapcsol, ha valamelyik ajtó
nyitva van.
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KULCS MŰKÖDÉSI HIBA
Az intelligens kulcs nem működik megfelelően, ha:

• Az intelligens kulcs eleme lemerült.
Lásd “Intelligens kulcs elemcsere” a “8. Karban-
tartás és önállóan elvégezhető műveletek” feje-
zetbenkulcs elemcsere útmutatója és a szüksé-
ges elem típusa.

• A nyitás/zárás funkció folyamatos használa-
ta.
A túlzott használattal szembeni védelem meg-
akadályozza, hogy a zárak motorjai túlmeleged-
jenek és rövid időre letiltja a kulcs zárási művele-
tét, ha a rendszert folyamatosan használja.

• Ha egyszerre húzza az ajtónyitó fogantyút és
üzemelteti a kulcsot.

• A gépjármű akkumulátora lemerült.

MEGJEGYZÉS

Lásd: [Kulcs nem észlelhető] figyelmeztetés,
[Kulcs akkumulátor töltöttsége alacsony] vissza-
jelző, [Key ID Incorrect] figyelmeztetés vagy intel-
ligens kulcs rendszer figyelmeztetés a következő
fejezetben: “Gépjármű információs kijelzője” a
“2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben továb-
bi információért.

VIGYÁZAT
• A rádióhullámok negatívan befolyásolhatják

az elektromos orvosi műszereket. Az elektro-
mos szívstimulátorral rendelkezők a lehetsé-
ges hatások tekintetében használat előtt lép-
jenek kapcsolatba az elektromos orvosi be-
rendezés gyártójával.

• Az intelligens kulcs rádiójeleket bocsát ki, ha
valamelyik gombot megnyomja. A rádióhullá-
mok zavarhatják a repülőgépek navigációját,
illetve a kommunikációs rendszereket. Az in-
telligens kulcsot ne működtesse repülőgépen.
Győződjön meg róla, hogy a gombok véletle-
nül sem nyomódhatnak be repülés közben.

Az intelligenskulcs-rendszer az összes ajtót, bele-
értve a hátfali ajtót is működteti, ha az intelligens
kulcsot használja vagy megnyomja a nyitáskérő
gombot a gépjárművön anélkül, hogy azt a zsebé-
ből vagy a tárcájából kivenné. A működési környe-
zet és/ vagy feltételek befolyásolhatják az intelli-
gens kulcsrendszer működését.

Feltétlenül olvassa el az alábbiakat az intelligens
kulcs rendszer működtetése előtt.

FIGYELMEZTETÉS
• Győződjön meg róla, hogy Önnél van-e az in-

telligens kulcs, ha működteti a járművet.

• Ha kiszáll a járműből, soha ne hagyja az intel-
ligens kulcsot a járműben.

Ezen esetekben változtasson a körülményeken,mi-
előtt az intelligens kulcs funkciót használná, vagy
használja a mechanikus kulcsot.

Bár az intelligens kulcs elemének élettartamaamű-
ködtetés körülményeitől függően változik, az élet-
tartama kb. 2 év. Ha az elem lemerül, cserélje ki újra.

Az elemek cseréjével kapcsolatos további informá-
ciókért, lásd: “Akkumulátor” a “8. Karbantartás és
önállóan elvégezhető műveletek” fejezetben.

Ha az intelligens kulcs eleme már majdnem leme-
rült, nyomja le a fékpedált és érintse meg a főkap-
csolót az intelligens kulccsal. Majd a hangjelzést kö-
vető 10másodpercenbelül nyomjamega főkapcso-
lót miközben a fékpedált is nyomja. További
részletekért, lásd: “Intelligens kulcs elemének
lemerülése” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben.

Különösen figyeljen arra, hogy a jármű akkumulá-
tora ne merüljön le teljesen.

FIGYELMEZTETÉS
• Vigyázzon, hogy az elektromos alkatrészeket

tartalmazó intelligens kulcs ne érintkezzen
vízzel vagy sós vízzel. Ez befolyásolhatja a
rendszer működését.

• Ne ejtse le az intelligens kulcsot.

• Vigyázzon, hogy az intelligens kulcs ne ütőd-
jön erősen más tárgyaknak.

• Ne módosítsa az intelligens kulcsot.

• Az intelligens kulcs károsodhat, ha nedves
lesz. Ha az intelligens kulcs nedves lesz, azon-
nal törölje szárazra.

• Ne tartsa hosszú ideig az intelligens kulcsot
olyan helyen, ahol a hőmérséklet magasabb,
mint 60°C (140°F).

INTELLIGENS KULCSRENDSZER
(ha van)
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• Ha a külső hőmérséklet -10°C (14°F) alatti, elő-
fordulhat, hogy az intelligens kulcs nem mű-
ködik megfelelően.

• Ne akasszon az intelligens kulcsra mágnest
tartalmazó kulcstartót.

• Ne tegye az intelligens kulcsot olyan berende-
zés mellé, amely mágneses mezőt generál, pl.
TV, audio berendezés, személyi számítógép
vagy mobiltelefon.

• Győződjön meg róla, hogy az intelligens kulcs
eleme jó állapotban van-e. Vegye figyelembe,
hogy az elem élettartama a tartósságtól,
használattól, környezeti hőmérséklettől függ.

INTELLIGENS KULCS
HATÓTÁVOLSÁGA

Az intelligens kulcs funkciói csak akkor használha-
tók, ha az intelligens kulcs a zárás-/nyitáskérő
gombtól meghatározott távolságon belül van ➀.
Ha az intelligens kulcs eleme lemerült vagy erős
rádióhullámok vannak jelen a működési hely köze-

lében,az intelligenskulcshatótávolságakisebb lesz,
ésaz intelligenskulcsnemfeltétlenülműködikmeg-
felelőn.
A működési távolság 80 cm (31,50 in) az egyes nyi-
táskérő gomboktól ➀.
Ha az intelligens kulcs túl közel kerül az ajtó üvegé-
hez, az ajtónyitó fogantyúhoz vagy a hátsó lökhárí-
tóhoz, előfordulhat, hogy a nyitáskérő gomb nem
működik.
Ha az intelligens kulcs működési távolságon belül
van, bárki,még olyan személyek is, akik nem rendel-
keznek intelligens kulccsal, megnyomhatják a nyi-
táskérő gombot az ajtók, illetve a hátfali ajtó kinyi-
tása érdekében.

AZ INTELLIGENS KULCS RENDSZER
HASZNÁLATA

A nyitást kérő gomb az alábbi esetekben nem mű-
ködik:

• Ha az intelligens kulcs a gépjármű belsejében
maradt. Ha még egy intelligens kulcs található a
gépjárművön kívül, akkor azt ki lehet nyitni/be
lehet zárni.

• Ha az intelligens kulcs a hatótávolságon kívül
van

• Ha valamelyik ajtó nincs rendesen becsukva

• Ha az intelligens kulcs eleme lemerült

AJTÓK NYITÁSÁVAL/ZÁRÁSÁVAL
KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

• Ne nyomja meg az ajtó kilincsének nyitást kérő
gombját, ha az intelligens kulcsot az ábra sze-
rint a kezében tartja. Ha túl közel kerül az ajtó
kilincséhez, az intelligens kulcs rendszer nehe-
zen képes felismerni a járművönkívüli intelligens
kulcsot.

• A nyitáskérő gombbal történő zárás után ellen-
őrizze, hogy a fogantyúkmegnyitásával, hogy az
ajtó megfelelően bezáródott-e.

• Az intelligenskulcs járműbenvalóhagyásameg-
előzéséhez győződjön meg róla, hogy az intelli-
gens kulcsot magával vitte, majd zárja be az aj-
tókat.

NPA1362
NIC4019

SPA2407Z
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• Ne húzza az ajtó kilincsét az ajtó nyitást kérő
gombjának megnyomása előtt. Az ajtó zárja ki-
old, ám az ajtó nem nyitható. Engedje el az ajtó
kilincsét egyszer, majd húzza meg újra az ajtó
nyitásához.

AJTÓK ZÁRÁSA/NYITÁSA

Nyitáskérő gomb (ha van)
Ha az intelligens kulcs aműködési tartományonbe-
lül van, az ajtók bezárhatók vagy kinyithatók a ve-
zető- vagy utasoldali ajtó nyitáskérő gombjának,
vagy a hátfali ajtó nyitáskérő gombjának (ha van)
megnyomásával.

A nyitást kérő gomb az alábbi esetekben nem mű-
ködik:

• Ha az intelligens kulcs a gépjármű belsejében
maradt. Ha még egy intelligens kulcs található a
gépjárművön kívül, akkor azt ki lehet nyitni/be
lehet zárni.

• Ha az intelligens kulcs a hatótávolságon kívül
van.

• Ha az intelligens kulcs eleme lemerült.

• Ha az ajtó nyitva vannak vagy nincsenekmegfe-
lelően becsukva.

• A motor jár.

Az ajtók zárása
1. Győződjön meg róla, hogy Önnél van-e az intelli-

gens kulcs mikor kiszáll a járműből.

2. Az összes ajtót zárja be.

3. Nyomja meg bármelyik nyitáskérő gombot (első
ajtók vagy hátfali ajtó).

– Minden ajtó bezáródik, beleértve a hátfali aj-
tót is.

– A vészvillogó egyszer felvillan megerősítés-
ként.

– Biztonsági reteszelő rendszerrel rendelke-
ző modellek: A biztonsági reteszelő rendszer
aktiválódik, ha a nyitáskérő gombot, vagy az
intelligens kulcszárás gombját kétszer meg-
nyomják.A vészvillogókhosszabb ideig villog-
nak, jelezve a Biztonsági reteszelő rendszer
aktiválását.

4. Húzza meg az ajtók kilincsét, hogy meggyőződ-
hessen az ajtók bezáródásáról.

FIGYELMEZTETÉS
Ne hagyja az intelligens kulcs másolatát a jármű-
ben, mivel a jármű lezárási művelete nem fog
működni.

MEGJEGYZÉS

Ha az intelligens kulcsot a gépjárműben hagyja
és az ajtó/hátfali ajtó nyitáskérő gombját meg-
nyomja, egy figyelmeztetést hall, amely jelzi,
hogy az intelligens kulcs a gépjárműben maradt.
Ha még egy intelligens kulcs található a gépjár-
művön kívül, akkor azt ki lehet nyitni/be lehet
zárni.

Az ajtók nyitása
A szelektív vagy kényelmes nyitási módok beállítá-
sainak részleteivel kapcsolatban lásd “Gépjármű in-
formációs kijelzője” a “2. Műszerek és kezelőszervek”
fejezetben.

NIC4020

NIC4021
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Kényelmes ajtónyitási üzemmód:
Alapértelmezett beállításként az összes ajtó, vala-
mint a hátfali ajtó is kinyílik (kényelmes nyitás), ha
azajtóknyitáskérőésahátsóajtónyitáskérőgomb-
ját egyszer megnyomja.

– Minden ajtó és a hátsó ajtó kinyílik.

– A vészvillogó kétszer gyorsan felvillan.

Szelektív ajtónyitási mód:
A szelektív nyitási mód lehetővé teszi a vezető ajta-
jának távvezérléssel történő nyitását, így elkerülhe-
tő, hogy a nyitott utas ajtón keresztül illetéktelen
hatoljon a járműbe.

1. Nyomja meg az ajtó/hátfali ajtó nyitáskérő
gombját.

– Haa vezetőoldali ajtó nyitáskérőgombját nyom-
ta meg, akkor csak a vezetőoldali ajtó nyílik ki.

– Ha az utasoldali ajtó nyitáskérő gombját nyom-
ta meg, akkor csak az utasoldali ajtó nyílik ki.

– Ha a hátfali ajtó nyitáskérő gombját nyomta
meg, akkor csak a hátfali ajtó nyílik ki.

– A vészvillogó kétszer gyorsan felvillan.

2. Nyomja meg ismét a nyitáskérő gombot 5 má-
sodpercen belül.

– Minden ajtó kinyílik, beleértve a hátfali ajtót is.

– A vészvillogó kétszer lassan felvillan.

MEGJEGYZÉS

• Az intelligens kulcs működést külső zavaró
hatás befolyásolhatja. Ebben az esetben
használja a vészhelyzeti kulcsot, mely az in-
telligens kulcsban található. Lásd “Ajtók” jelen
fejezet következő részében további részlete-
kért.

• Ha a gépjárművet kinyitja de egy ajtót sem
nyit ki egy meghatározott ideig, az ajtók auto-
matikusan újra bezáródnak.

A JÁRMŰ INDÍTÁSA INTELLIGENS
KULCCSAL.
Lásd “Nyomógombos gyújtáskapcsoló (ha van)” a
“5. Elindulás és haladás” fejezetben.

FIGYELMEZTETÉS
• Győződjön meg róla, hogy az intelligens kul-

csot magával viszi, amikor beindítja és vezetni
kezdi a járművet.

• Ha az intelligens kulcs messze van az utastér-
től, elképzelhető, hogy a jármű nem indul be.
Lásd “Intelligens kulcs hatótávolsága” a “3. In-
dulás előtti ellenőrzések és beállítások”
fejezetben.
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HIBAKERESŐ ÚTMUTATÓ

Tünetek Lehetséges okok Teendők

Ha megnyomja a gyújtáskapcsolót
a motor elindításához.

A [Kulcs akkumulátor töltöttsége alacsony]
figyelmeztetés jelenik meg a gépjármű
információs kijelzőjén.

Az intelligens kulcs elemének töltöttsége
alacsony.

Cserélje ki az elemet egy újjal. Lásd
“Akkumulátor” a “8. Karbantartás és
önállóan elvégezhető műveletek”
fejezetben.

A [Tartsa a kulcsot az indító a gomb
közelében] figyelmeztetés jelenik meg a
gépjármű információs kijelzőjén.

Az intelligens kulcs nincs a gépjárműben. Tartsa magánál az intelligens kulcsot.

Ha megnyomja a gyújtáskapcsolót
a motor leállításához.

A [Váltson P állásaba] figyelmeztetés jelenik
meg a gépjármű információs kijelzőjén, és a
belső figyelmeztető hangjelzés
folyamatosan szól (Xtronic sebességváltóval
szerelt modelleknél).

A sebességváltó nem P (parkolás)
állásban van.

Nyomja meg a P (parkolás) gombot a váltó
P (parkolás) pozícióba történő átváltásához.

A [No Key Detected] figyelmeztetés jelenik
meg a gépjármű információs kijelzőjén, és a
külső figyelmeztető hangjelzés 3-szor, a
belső figyelmeztető hangjelzés pedig
néhány másodpercig szól.

A motor jár, és az intelligens kulcs nincs a
gépjárműben.

Tartsa magánál az intelligens kulcsot. Ha
nem tudja magával vinni az intelligens
kulcsot, egymás után 3-szor nyomja meg a
gyújtáskapcsolót, vagy nyomja meg és
tartsa lenyomva a gyújtáskapcsolót 2
másodpercnél tovább.

Amikor becsukja az ajtót a
járműből való kiszállást követően.

A [Váltson P állásaba] figyelmeztetés jelenik
meg a gépjármű információs kijelzőjén, és a
külső figyelmeztető hangjelzés
folyamatosan szól (Xtronic sebességváltóval
szerelt modelleknél).

A gyújtáskapcsoló OFF állásban van és a
sebességváltó nem a P (parkolás)
állásban van.

Nyomja meg a P (parkolás) gombot a váltó
P (parkolás) pozícióba történő átváltásához.

Amikor az ajtót a belső záró gomb
(ha van) „LOCK” helyzetbe
állításával bezárja

A külső figyelmeztető hang néhány
másodpercig szól és az ajtók kinyílódnak.

Az intelligens kulcs a járműben vagy a
csomagtérben van. Tartsa magánál az intelligens kulcsot.

Az ajtók zárásához nyomja meg a
nyitáskérő gombot vagy am
gombot az intelligens kulcson.

A külső figyelmeztető hang néhány
másodpercig szól és az ajtók kinyílódnak. Az ajtó nincs biztonságosan becsukva. Csukja be biztonságosan az ajtót.
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BIZTONSÁGI RETESZELŐ RENDSZER
( jobbkormányos modellek)

VIGYÁZAT
Biztonsági reteszelő rendszerrel ellátott model-
lek:

Az alábbi óvintézkedések figyelmen kívül hagyá-
sa a veszélyes helyzeteket idézhet elő. Győződ-
jön meg róla, hogy a biztonsági reteszelő rend-
szer aktiválása minden esetben biztonságosan
végre legyen hajtva.

• Sose zárja be az ajtókat a biztonsági reteszelő
rendszerrel, ha a gépjárműben ülnek. Mivel a
biztonsági reteszelő rendszer meggátolja az
ajtó belülről való kinyitását, a járműben tar-
tózkodók bent rekednek a járműben.

• Az intelligens kulcs „LOCK” gombjának kétsze-
ri megnyomásával csak akkor zárja be a jár-
művet a biztonsági reteszelő rendszerrel, ha
tisztán látja azt. Ezzel megakadályozhatja,
hogy a biztonsági reteszelő rendszer miatt
bárki bent rekedjen a járműben.

A „LOCK” gomb ( ) kétszeri megnyomása az in-
telligens kulcson vagy az ajtó lezárása a nyitáskérő
gombok egyikének kétszeri megnyomásával (intel-
ligens kulccsal szerelt modellek) aktiválja a Bizton-
sági reteszelő rendszert. A vészvillogók hosszabb
ideig villognak, jelezve a Biztonsági reteszelő rend-
szer aktiválását.

Ha a Biztonsági reteszelő rendszer működik, belül-
ről egyik ajtót sem lehet kinyitni. Ez további bizton-
ságot nyújt lopás vagy betörés ellen.

A biztonsági reteszelő rendszer akkor old ki, ha az
intelligens kulccsal, vagy egy nyitáskérő gombbal
nyitja ki az ajtókat.

Vész esetén
Abban az esetben, ha Ön a járműben van és bekap-
csolódik a Biztonsági reteszelő rendszer, pl. baleset
következtében, vagy más nem várt esemény során,
az alábbi módon járjon el:

A Biztonsági reteszelő rendszer nyitásához:
– Állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba.

A jármű belsejéből az összes ajtó retesze old-
ható és az ajtók nyithatók.

– Az intelligens kulcson lévő „UNLOCK” gombbal
( ) kinyithatja az ajtókat.

A jármű belsejéből az összes ajtó nyitható.

A vezetőoldali ajtó retesz oldásához és az ajtó
nyitásához, miközben a Biztonsági reteszelő
rendszer aktív:
1. Nyissa ki, vagy törje be a vezetőoldali ablakot.

2. Illessze a kulcsot kívülről az ajtó cilinderzárjába
és forgassa a jármű hátulja felé.

3. Ekkor kinyílik a vezetőoldali ajtó retesze, és az aj-
tó a jármű belsejéből is nyitható.

Lezárás a Biztonsági reteszelő rendszer
használata nélkül

VIGYÁZAT
Ne hagyja benne a kulcsot, amikor kiszáll a
járműből.

Az ajtók zárása az ajtó cilinderzárjával, vagy az in-
telligens kulcs „LOCK” gombjának egyszerimegnyo-
másával. vagy valamelyik nyitáskérő gomb egyszeri
megnyomásával nem fogja aktiválni a biztonsági
reteszelő rendszert. Lásd “Lezárás/nyitás a kulccsal
(gépjármű akkumulátora lemerült)” jelen fejezet kö-
vetkező részébentovábbi információ érdekében.

AJTÓK
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LEZÁRÁS/NYITÁS A KULCCSAL
(gépjármű akkumulátora lemerült)

VIGYÁZAT
• Amikor kiszáll a járműből, ne hagyja benne a

kulcsot.

• Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/vagy
rendszerek nem szándékos működtetéséből
fakadó esetleges sérüléseket vagy halálos
baleseteket, gyermekeket, mások támogatá-
sára szoruló felnőtteket vagy háziállatokat ne
hagyjon magukra a járműben. Ezen felül me-
leg napokon a hőmérséklet a zárt gépjármű
belsejében nagyon megemelkedhet, amely az
emberek és háziállatok sérülését, akár halálát
is okozhatják.

A kulccsal/vészhelyzeti kulccsal az ajtók abban az
esetben is nyithatók/zárhatók kívülről, ha a gépjár-
mű akkumulátora le van merülve.

Az ajtó bezárásához illessze a kulcsot a vezetőoldali
ajtó cilinderzárjába, és forgassa a jármű hátulja felé
➁.

Az ajtó kinyitásához fordítsa el a kulcsot a gépjármű
eleje felé ➀.

Lásd “Vészhelyzeti/mechanikus kulcs” a “5. Indulás
előtti ellenőrzések ésbeállítások” fejezetbentovábbi
útmutatásokért a vészhelyzeti kulcs rendszerre vo-
natkozólag.

FIGYELMEZTETÉS
A riasztórendszer elindul, ha az ajtót a kulccsal
nyitja ki (NISSAN riasztóval felszerelt modellek). A
riasztás leállításához, fordítsa a gyújtáskapcsolót
ON állásba, vagy nyomja meg a nyitás gombot
( ) az intelligens kulcson.

A rendszer újraindítása miután töltötte,
vagy lecserélte az akkumulátort.
Az akkumulátor újratöltését, vagy cseréjét követő-
en, a rendszert az alábbiak szerint kell beindítani
(újraindítani).

• Állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba.

• A gépjármű kinyitása az intelligens kulccsal.

BELSŐ AJTÓNYITÓ KAR

Az ajtók nyitásához húzza a belső zárógombot az
ábrán látható pozícióba.

Biztonsági reteszelő rendszerrel szerelt
modellek (ha van)
Az ajtót nem lehet kinyitni, ha a biztonsági reteszelő
rendszer aktiválva van.

ELEKTROMOS AJTÓZÁR KAPCSOLÓ

NIC3795

NIC3951

NIC4046

Elektromos ajtózár fény
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➀ Záráshoz nyomja meg

➁ Nyomja meg a kinyitáshoz

VIGYÁZAT
Amikor kiszáll a járműből, ne hagyja benne a
kulcsot.

Az ajtó burkolatában található elektromos ajtózáró
kapcsoló segítéségével bezárhatja ➀ vagy kinyit-
hatja ➁ az összes ajtót a gépjármű belsejéből.
Az ajtózár visszajelző lámpája ( ) a tető konzo-
lon felvillan, amikor az ajtók be vannak zárva.

MEGJEGYZÉS

Biztonsági reteszelő rendszer nélküli modellek:
Ha az intelligens kulcson lévő „LOCK” gomb ( )
megnyomását követően belülről, manuálisan
nyitja ki az ajtót, az ajtó kinyílik, de az elektromos
ajtózár visszajelző lámpája ( ) továbbra is vi-
lágítani fog.

Biztonsági reteszelő rendszerrel szerelt
modellek ( jobbkormányos modellek)
Ha az ajtókat az intelligens kulcs zárás gombjának
( ) kétszeri lenyomásával, vagy egy nyitáskérő
gomb kétszeri lenyomásával zárja be (intelligens
kulccsal szerelt modellek), aktiválódik a biztonsági
reteszelő rendszer. A visszajelző felvillan a tető
konzolon, így jelezve, hogy az összes ajtó be van
zárva, de a nem, lehet az elektromos ajtózáró kap-
csoló gombját használni az ajtók kinyitásához.
Ha az ajtókat az elektromos ajtózáró kapcsolóval
zárja be, nem lehet aktiválni a biztonsági reteszelő
rendszert.

GYERMEK BIZTONSÁGI ZÁR —
HÁTSÓ AJTÓK

Abiztonsági gyermekzárakmegakadályozzákazaj-
tók véletlen belülről történő kinyitását, különösen,
ha kisgyermek utazik a járműben.

Ha a kapcsoló LOCK helyzetben van, a hátsó ajtó
csak kívülről nyitható, a külső ajtónyitó fogantyú se-
gítségével.

Ellenőrizze, hogy a gyermekzár megfelelően mű-
ködik.

NIC3950

NPA1599
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VIGYÁZAT
• Minden esetben győződjön meg arról, hogy a

hátsó ajtó rendesen be van-e zárva, nehogy
menet közben kinyíljon.

• Ne vezessen nyitott hátfali ajtóval. Ez esetben
veszélyes kipufogó gázok áramolhatnak az
utastérbe.

• Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/vagy
a rendszerek nem szándékos működtetéséből
fakadó esetleges sérüléseket vagy halálos
baleseteket, beleértve az ablak vagy az ajtó-
zár figyelmetlen működtetéséből fakadó
problémákat, gyermekeket, mások támoga-
tására szoruló felnőtteket vagy háziállatokat
ne hagyjon magukra a járműben. Ezen felül
meleg napokon a hőmérséklet a zárt gépjár-
mű belsejében nagyon megemelkedhet,
amely az emberek és háziállatok sérülését,
akár halálát is okozhatják.

• Minden esetben győződjön meg arról, hogy az
utasok keze, illetve lába nincs az ajtókeret kö-
zelében, amikor a hátsó ajtó becsukásra kerül,
így a sérülések elkerülhetők.

FIGYELMEZTETÉS
Ne használjon a hátsó ajtóra szerelhető kiegészí-
tő tartókat. Ha mégis így cselekedne, a gépjármű
megsérülhet.

MANUÁLIS HÁTSÓ AJTÓ
MŰKÖDTETÉSE (ha van)

A hátsó ajtó kinyitásához oldja ki a zárat. Húzza fel a
hátsó ajtót a kinyitáshoz.

A hátsó ajtó zárja a következőkkel nyitható:

• Az UNLOCK gomb megnyomásával az in-
telligens kulcson.

• A hátsó ajtó nyitáskérő kapcsoló (ha van) meg-
nyomásával.

• Azajtónyitáskérőkapcsoló (havan)megnyomá-
sával.

A hátsóajtó becsukásáhozhúzza le addig, amígbiz-
tonságosan le nem záródik.

ELEKTROMOS HÁTSÓ AJTÓ
MŰKÖDTETÉSE (ha van)
Az elektromosan nyitható hátsó ajtó működtetésé-
hez a sebességváltónak P (parkolás) állásban kell
lennie.

Az elektromos hátsó ajtó nemműködik, ha az akku-
mulátor feszültsége alacsony.

Az elektromos hátsó ajtó működését be- és kikap-
csolhatja a gépjármű információs kijelzőjének se-
gítségével. (Lásd “Gépjármű információs kijelzője” a
“2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben.)

MEGJEGYZÉS

• Mozgással aktiválható hátsó ajtóval szerelt
modellek: amikor a gépjárművet mossa, wa-
xolja vagy karbantartja, a burkolatot helyezi
fel vagy cseréli ki, illetve víz fröccsen a rúgási
mozdulatot érzékelő szenzor környékére,
kapcsolja ki az elektromos hátsó ajtót.

• Ha az elektromos nyitás/zárás műveletet
többször egymás után végrehajtja, a bizton-
sági üzemmód aktiválódik, a művelet nem
hajtható végre egy meghatározott időtarta-
mig. Ebben az esetben várjon egy darabig,
majd ismét hajtsa végre a műveletet.

NIC4022

HÁTFALI AJTÓ

144 Indulás előtti ellenőrzések és beállítások



Elektromos nyitás (kapcsolókkal)

Amikor a hátsó ajtó teljesen le van csukva, a hátsó
ajtó automatikusan teljesen kinyitható a követke-
zők segítségével:

• Az elektromos hátsó ajtó kapcsolójA megnyo-
másával a műszerfalon több mint 1 másodper-
cig.

• A hátsó ajtó nyitáskérő kapcsolójB megnyomá-
sával.

• A kulcson található elektromos hátsó ajtó gomb
jC több mint 1 másodpercig történő megnyo-
másával.

A külső figyelmeztető hangjelzés megszólal, ha a
hátsó ajtó kezd kinyílni.

MEGJEGYZÉS

A hátsó ajtó akkor is nyitható az elektromos hát-
só ajtó kapcsolóvaljA vagy az elektromos hátsó
ajtó gombbal jC , ha a hátsó ajtó zárva van. A
hátsó ajtó kinyitható a többi ajtótól függetlenül,
még akkor is, ha azok zárva vannak. A hátsó ajtó
zárját fel kell oldani (vagy az intelligens kulcsnak
hatótávon belül kell lennie) a hátsó ajtó nyitáské-
rő kapcsolójávaljB .

Elektromos zárás (kapcsolókkal)
Amikor a hátsó ajtó teljesen fel van nyitva, a hátsó
ajtó automatikusan teljesen lecsukható a követke-
zők segítségével:

• Az elektromos hátsó ajtó kapcsolójA megnyo-
másával a műszerfalon több mint 1 másodper-
cig.

• A kulcson található elektromos hátsó ajtó gomb
jC több mint 1 másodpercig történő megnyo-
másával.

• Az elektromos hátsó ajtót becsukó kapcsoló
jD 1 másodpercig történő megnyomásával a
hátsó ajtó alsó részén.

A külső figyelmeztető hangjelzés megszólal, ha a
hátsó ajtó kezd bezáródni.

NIC4088

Elektromos hátsó ajtó kapcsolója — Műszerfal

NIC4023

A csomagtartót nyitó gomb

NIC2551

Elektromos hátsó ajtó gomb - Kulcs (példa)

NIC4047

Elektromos hátsó ajtót becsukó és lezáró kapcsolók —
Hátsó ajtó
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Elektromos becsukás és zár
Amikor a hátsó ajtó teljesen nyitva van és az intelli-
gens kulcs a hátsó ajtó közelében van, a hátsó ajtó
teljesen bezár és automatikusan lezár az elektro-
mos hátsó ajtó kapcsolójának jE megnyomásával
a hátsó ajtó alsó részén.

A külső figyelmeztető hangjelzés megszólal, ha a
hátsó ajtó kezd bezáródni.

Megállítás és ellentétes irányú mozgás
funkció (ha van)
A hátsó ajtó azonnal megáll, ha az elektromos nyi-
tás vagy zárás közben az alábbi műveletek valame-
lyikét végrehajtja.

• Az elektromos hátsó ajtó kapcsolójA megnyo-
mása.

• A hátsó ajtó nyitáskérő kapcsolójB megnyomá-
sa.

• Az elektromos hátsó ajtót becsukó kapcsoló
jD megnyomása a hátsó ajtó alsó részén.

• AzelektromoshátsóajtógombjC megnyomása
a kulcson.

Az elektromos hátsó ajtó mozgása az ellenkező
irányba indul el, ha a fenti műveletek valamelyikét
újra végrehajtja.

A külső figyelmeztető hangjelzés megszólal, ha a
hátsó ajtó elkezd visszaállni.

Automata visszaállítási funkció
Az automatikus visszaállítási funkció lehetővé teszi,
hogy a hátsó ajtó automatikusan visszaálljon, ha
valami a becsípődik a hátsó ajtóba nyitás vagy le-

csukás közben. Amikor a vezérlő rendszer valami-
lyen akadályt észlel, a hátsó ajtó 5%-kal visszaáll,
majd leáll.

Ha ismét működteti a kapcsolót, a hátsó ajtó az el-
lenkező irányba fog mozogni.

A hátsó ajtó mindkét oldalába egy becsípés érzé-
kelő van beépítve. Ha a becsípés érzékelő akadályt
észlel az elektromos lecsukás során, a hátsó ajtó
visszaáll és azonnal visszatér a teljesen nyitott hely-
zetbe.

MEGJEGYZÉS

Ha a becsípés érzékelő megsérül vagy eltávolít-
ják, az elektromos csukási funkció nem működik.

VIGYÁZAT
Van egy minimális távolság közvetlenül a csukott
a helyzet előtt, amely nem érzékelhető. Győződ-
jön meg róla, hogy minden utas a kezét stb. távol
tartja a hátsó ajtótól, mielőtt elkezdené lecsukni.

Kézi mód
Ha nem lehetséges az elektromos működtetés, a
hátsó ajtó kézzel is működtethető. Nem lehetséges
az elektromos működtetés, ha több akadály kerül
észlelésre egyszerre egy elektromos körön belül,
vagy ha az akkumulátor feszültsége alacsony. Ha az
elektromos hátsó ajtó ki van kapcsolva, kézzel is
működtethető a hátsó ajtó nyitáskérő kapcsoló
megnyomásával.Haazelektromoshátsóajtónyitó-
kapcsolójátmegnyomjukazelektromosnyitás vagy
lecsukás alatt, az elektromos működtetés leáll és a
hátsó ajtó kézzel is nyitható. Ez lehetővé teszi a nor-
mál elektromos üzemeltetési funkciók folytatását.

MOZGÁSSAL AKTIVÁLHATÓ HÁTSÓ
AJTÓ (ha van)

A hátsó ajtó a hátsó lökhárító közepe alá irányzott
gyors rúgó mozdulattal is működtethető.

A rúgási mozdulatot érzékelő szenzorja az hátsó
lökhárítóhátsó részén található.haa lábával a szen-
zor érzékelési tartományábajb rúgáshoz hasonló
mozdulatot tesz, majd visszahúzza a lábát, miköz-
ben Önnél van az intelligens kulcs is, a hátsó ajtó
automatikusan kinyílik vagy bezáródik.

NIC4024

JVP0487XZ
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Megfelelő működtetéshez szükséges technika

• Miközben a gépjármű hátsó felénél van, kezdjen
hozzá egy gyors rúgó mozdulathoz.

• Emelje fel a lábát közvetlenül a hátsó lökhárító
közepe alá,majd egy folyamatosmozdulat kere-
tében rögtön húzza is vissza a lábát a földre.

• Nemszükséges a lábát a lökhárító alatt tartania,
vagy balra-jobbra mozgatnia. Azonnal húzza
vissza a lábát a földre.

• A rúgó mozdulatnak egyenesnek, szakadatlan-
nak és egyenletesnek kell lennie.

• Miután befejezte a rúgó mozdulatot, lépjen
vissza és hagyja, hogy a hátsó ajtó kinyíljon/
lecsukódjon.

• Három hangjelzést fog hallani, és a hátsó ajtó a
rúgás után 2 másodperccel el fog kezdeni mo-
zogni.

VIGYÁZAT
Kerülje a hátsó ajtó nem kívánt nyitását/lecsuká-
sát. Bizonyos feltételek esetén nem kívánatos a
hátsó ajtó nyitása/lecsukása. Mosás, vagy a gép-
jármű mögött történő munkavégzés esetén tart-
sa az intelligens kulcsot a hátsó ajtó hatótávolsá-
gán kívül (2 m (7 láb) vagy több), vagy a gépjármű
belsejében.

MEGJEGYZÉS

• A rúgási mozdulatot érzékelő szenzor nem
működik a következő körülmények között:

– Ha erős rádióhullámokat kibocsátó objek-
tum közelében működik, mint pl. tévéto-
rony, erőmű vagy rádióállomás.

– Ha a gépjármű parkolóóra közelében par-
kol.

• Előfordulhat, hogy az elektromos hátsó ajtó
nem működik, ha lábát a szenzor működési
tartományában hagyjajb .

FIGYELMEZTETÉS
• Ha az intelligens kulcs Önnél van és a hátsó

ajtó közelében tartózkodik, olyan személy is
kinyithatja a hátsó ajtót egy rúgó mozdulat-
tal, aki nem is rendelkezik intelligens kulccsal.

• A kipufogórendszer közelében ne hajtson
végre rúgó mozdulatot, mivel az alkatrészek
melegek lehetnek. Súlyos égési sérülést szen-
vedhet.

• Ne hajtson végre rúgó mozdulatot instabil ta-
lajon (például lejtőn vagy sáros talajon, stb.).

Elektromos nyitási vagy zárási funkció
A rúgó mozdulatot érzékelő szenzor segítségével a
hátsó ajtó teljesen kinyitható.

1. Vigye magával az intelligens kulcsot.

2. Helyezze a lábát a lökhárító alá, majd húzza
vissza,mintha egy rúgómozdulatot hajtana vég-
re, a mozgást érzékelő szenzor érzékelési tarto-
mányában.

3. A hátsó ajtó automatikusan kinyílik vagy lecsu-
kódik.

Megállítás és ellentétes irányú mozgás
Az elektromos hátsó ajtó azonnal megáll, ha az
elektromos nyitás vagy zárás közben a rúgó moz-
dulatot végrehajtja. A hátsó ajtó akkor is megállít-
ható, ha az intelligens kulcs nincs is Önnél.

Az elektromos hátsó ajtó mozgása az ellenkező
irányba indul el, ha rúgó mozdulatot újra végrehajt-
ja. A hátsó ajtó mozgása akkor fordítható meg, ha
az intelligens kulcs Önnél van.

Az elektromos hátsó ajtó manuális működtetése
során ne fejtsen ki túlzottan nagy erőt rá. A túl-
zottan nagy erőkifejtés kárt okozhat a gépjármű-
ben.

GARÁZS ÜZEMMÓD RENDSZER (ha
van)
Beállítható, hogy a hátsó ajtó csak egy bizonyos
magasságig nyíljon fel, ehhez pedig a következőket
kell végrehajtania:

1. Nyissa ki a hátfali ajtót.

2. Húzza le a hátsó ajtót a kívánt magasságba és
tartsa meg az ajtót (a hátsó ajtónál némi ellenál-
lást fog tapasztalni, amikor kézzel állítja be).

3. Miközben a hátsó ajtót az adott pozícióban tart-
ja, nyomja meg és tartsa lenyomva a hátsó ajtó
becsukó és lezáró kapcsolójátjD , amely a hátsó
ajtón található, kb. 3 másodpercig vagy amíg 2
sípolást nem hall.

A hátsó ajtó a beállított magasságig nyílik ki. Ahhoz,
hogy a hátsó ajtó pozícióját megváltoztathassa, is-
mételje meg az 1-3. lépéseket a beállításhoz.
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Az automata zárás művelete alatt ne próbálja en-
nek, nagy erőkifejtéssel való megakadályozását.
A nagy erőkifejtéssel végzett akadályozás a szer-
kezet meghibásodását okozhatja.

FIGYELMEZTETÉS
A hátsó ajtó pozícióját ne állítsa be a padlótól
mért magasság kb. 1/3 részénél alacsonyabbra
garázs üzemmódban. Ha a magasságot a padló-
tól mért magasság kb. 1/3 részénél alacsonyabb-
ra állítja be, a rendszer automatikusan kb. a ma-
gasság 1/3 részét állítja be.

AUTOMATIKUS ZÁRÁS (ha van)
Amikor a hátsó ajtó eléri amásodlagos pozíciót, be-
indul a lezáró motor és lehúzza a hátsó ajtót az el-
sődleges zárt helyzetébe.

Az automata zárás művelete alatt ne próbálja en-
nek, nagy erőkifejtéssel való megakadályozását.
A nagy erőkifejtéssel végzett akadályozás a szer-
kezet meghibásodását okozhatja.

FIGYELMEZTETÉS
• A hátsó ajtó a másodlagos pozícióban auto-

matikusan becsukódik. A kezeit és ujjait tart-
sa távol a hátsó ajtó nyílásától, hogy a becsí-
pődés elkerülhető legyen.

• Ne engedje, hogy gyerekek nyissák vagy zár-
ják a hátsó ajtót.

HÁTSÓ AJTÓ KIOLDÓ KAR

Ha az akkumulátor lemerülése miatt az elektromos
hátsó ajtó nem működtethető az elektromos ajtó-
zár kapcsolóval, a következő lépések szerint járjon
el.

1. Hajtsa le a hátsó üléseket. (Lásd “Hátsó ülések” a
“1. Biztonság — ülések, biztonsági övek és kiegé-
szítő utasvédelmi rendszer” fejezetben.)

2. Illesszen be egy megfelelő szerszámot a nyílás-
ba. Mozdítsa el a kioldó kart balra. A hátsó ajtó
ezzel kinyílik.

3. Nyomja a hátsó ajtót felfelé a kinyitáshoz.

A javításhoz a lehető leghamarabb vegye fel a kap-
csolatotegyNISSAN-márkakereskedővel vagyszak-
szervizzel.

RIASZTÓRENDSZER (ha van)
A riasztórendszer vizuális és audio riasztási jeleket
bocsát ki ha a jármű valamely részét megzavarják.

A riasztórendszer élesítése
1. Csukjon be minden ajtót, ablakot, a hátfali ajtót

és a motorháztetőt.

2. A gépjárművet az intelligens kulccsal (zárógomb)
zárja le, további információért, lásd “Távvezérlésű
kulcs nélküli hozzáférési rendszer (ha van)” a
“3. Indulás előtti ellenőrzések és beállítások” feje-
zetben.

3. A riasztórendszer 20 másodperccel azt követő-
en élesedik, hogy a gépjárművet bezárta.

Riasztórendszer működtetése
A rendszer a következő riasztást fogja adni:

• A sziréna szakaszosan szólal meg, és a minden
irányjelző villogni fog.

• A riasztás automatikusanmegszűnik 28másod-
perc után

A riasztó akkor aktiválódik, ha:

• A térfogatmérési érzékelő rendszer (belső moz-
gásérzékelők, ha vannak) elindításra kerül.

• Bármelyik ajtót/a hátfali ajtót kinyitják

• Kinyitják a motorháztetőt.

• A gyújtó áramkört a tulajdonos kulcsainak hasz-
nálata nélkül aktiválják.

WAD0155XZ

BIZTONSÁGI RENDSZER
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A riasztórendszer akkor fog leállni, ha:

• A járművet kinyitja az intelligens kulcs nyitás
gombjának megnyomásával.

• A gyújtást ON állásba állítja egy regisztrált NATS
kulcs használatával.

Amennyiben a rendszer nem a fentiekben leírtak-
nak megfelelően működik, ellenőriztesse egy
NISSAN márkakereskedővel vagy szakszervizzel.

Belső mozgásérzékelők (ha van)
A belső mozgásérzékelők (térfogatmérési érzéke-
lők) az utastérben történő mozgásokat érzékelik.
Amikor a riasztórendszert élesíti, automatikusan
bekapcsolja a belső mozgásérzékelőket is.

A belső mozgásérzékelők letiltásához:

1. Nyomja meg a vagy a gombot a kor-
mánykeréken, hogy a [Beállítások] menü megje-
lenjen a gépjármű információs kijelzőjén, majd
nyomja meg az <OK> gombot.

2. Használja a kormánykeréken található és
gombokat a [Vehicle Settings] opció kijelö-

léséhez, majd nyomja meg az <OK> gombot.

3. Használja a kormánykeréken található és
gombokat az [Alarm System] opció kijelölé-

séhez, majd nyomja meg az <OK> gombot.

4. Három opció érhető el:

• [Always ON]

• [Ask on Exit]
Ha ez az opció (ha van) kerül kiválasztásra, a
riasztórendszer felkínálja a belső mozgásér-
zékelők (ha vannak) kikapcsolását azt köve-
tően, hogy a gyújtáskapcsolót OFF állásba ál-
lította. A kívánt funkció kiválasztásához hasz-
nálja a scroll tárcsát.

• [Disable Once]
Ha az opció (ha van) kerül kiválasztásra, a bel-
ső mozgásérzékelők (ha vannak) addig letil-
tásra kerülnek, amíg a riasztórendszert ki
nem kapcsolja.

Használja a kormánykeréken található és
gombokat a kívánt opció kijelöléséhez,

majd nyomja meg az <OK> gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha az ablakokat az intelligens kulcs nyitó gomb-
jának hosszú megnyomásával kinyitja, a
gépjármű automatikusan visszazár, lásd “Auto-
matikus újrazárás (ha van)” jelen fejezet előző
részében, a belső mozgásérzékelők letiltásra ke-
rülnek, hogy a téves riasztások elkerülhetők le-
gyenek.

VIGYÁZAT
Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/vagy
rendszerek nem szándékos működtetéséből fa-
kadó esetleges sérüléseket vagy halálos balese-
teket, gyermekeket, mások támogatására szoru-
ló felnőtteket vagy háziállatokat ne hagyjon ma-
gukra a járműben. Ezen felül meleg napokon a

hőmérséklet a zárt gépjármű belsejében nagyon
megemelkedhet, amely az emberek és háziálla-
tok sérülését, akár halálát is okozhatják.

NISSAN LOPÁSGÁTLÓ RENDSZER
(NATS) (ha van)
A NISSAN lopásgátló rendszer (NATS)* nem engedi
beindítani a motort a regisztrált NATS kulcs nélkül.

* Immobilizer

Amennyiben a motor nem indul a regisztrált NATS
kulccsal, elképzelhető, hogy egy másik NATS kulcs
által okozott interferencia miatt van, ami lehet egy
automatikus útdíjfizető eszköz, vagy automatikus
fizetési eszköz a kulcs a kulcskarikán. Indítsa újra a
motort a következő módszerrel:

1. Hagyja a gyújtáskapcsolót ON állásban kb. 5 má-
sodpercre.

2. Állítsa a gyújtáskapcsolót OFF állásba és várjon
kb. 5 másodpercig.

3. Ismételje meg az 1. és 2. lépést

4. Indítsaújraamotort,miközbenazeszközt (amely
valószínűleg az interferenciát okozhatta) távol
tartja az NATS kulcstól vagy NATS intelligens
kulcstól (ha van).

Amennyiben ezzel amódszerrel beindul amotor,
a NISSAN azt javasolja, hogy a regisztrált NATS
kulcsot vagyNATS intelligenskulcsot (havan) egy
külön kulcskarikára helyezze a többi eszköz által
keltett interferencia elkerülése végett.
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jA Balkormányos modellek

jB Jobbkormányos modellek

VIGYÁZAT
• Mielőtt elindulna győződjön meg róla, hogy a

motorháztető megfelelően le van- e zárva. En-
nek elmulasztása esetén a motorháztető fel-
csapódhat és ezzel balesetet okozhat.

• A sérülések elkerülése érdekében soha ne
nyissa fel a motorháztetőt, ha gőz vagy füst
jön ki a motorból.

1. Húzza meg a motorháztető zárjának felengedő
fogantyúját ➀, amely a vezetőoldali műszerfal
alatt található; ekkor felugrik a motorháztető.

2. Nyomja az ábra szerint oldalirányba amotorház-
tető eleje alatt található kart ➁ az ujjbegyeivel.

3. Emelje fel a motorháztetőt.

4. Vegye ki a támasztó rudat ➂ a helyéről és he-
lyezze a nyílásba.

A burkolt részeketjA tartsa meg, amikor a rudat
teszi vissza a helyére vagy veszi ki a helyéről.
Ügyeljen rá, hogy érintkezzen közvetlenül fém fe-
lületekkel, mivel azok melegek lehetnek a motor
leállítása után is.

Amikor a motorháztetőt zárja le:

1. A motorháztető kitámasztásakor állítsa a ruda-
zatot az eredeti állapotába.

2. Lassan engedje le a motorháztetőt kb. 20–
30 cm-re (8–12 hüvelyk) a zár fölé, majd engedje
el.

3. Győződjön meg róla, hogy megfelelően bezáró-
dott.

FIGYELMEZTETÉS
• Ne érje közvetlen víznyomás, például nagy-

nyomású szórófejből, az üzemanyag-betöltő-
nyílás fedelét vagy annak környékét.

• Ügyeljen arra, hogy automatikus autómosó
vagy nagynyomású autómosó használata
előtt csukja le az üzemanyag-betöltőnyílás fe-
delét és zárja le úgy, hogy bezárja a gépjármű
ajtajait.

• Ne irányítson nagynyomású vizet a fedél nél-
küli egységre jA , miközben nyitva van az
üzemanyag-betöltő nyílása. E figyelmeztetés
elmulasztása a fedél nélküli egység meghibá-
sodását, illetve az üzemanyagrendszer vagy a
motor károsodását okozhatja.

NIC4030

NIC3984

MOTORHÁZTETŐ ÜZEMANYAG-BETÖLTŐNYÍLÁS
FEDELE
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ÜZEMANYAG-BETÖLTŐNYÍLÁS
FEDELÉNEK NYITÁSA

Az üzemanyag-betöltőnyílás fedelének nyitásához
nyomja meg a fedél bal középső részét.

MEGJEGYZÉS

Ha az üzemanyag-betöltőnyílás fedele le van zár-
va, normál használat mellett a vezetőoldali ajtó-
val egyidőben automatikusan ki kell nyílnia. Ha ki
van választva a szelektív ajtónyitási mód, és kizá-
rólag a vezetőoldali ajtó van nyitva, az
üzemanyag-betöltőnyílás fedelének nyitásához
le kell nyomni a kulcson lévő nyitás gombot, vagy
a gépjármű belsejében lévő elektromos ajtózár
kapcsolót.

A TANKOLÁS MŰVELETE

Azüzemanyagtartály nem rendelkezik üzemanyag-
töltő sapkával. Az üzemanyag-betöltőnyílás fedelé-
nek nyitását követően helyezze az üzemanyagszi-
vattyú fúvókáját közvetlenül az üzemanyag-betöl-
tőnyílásba, a fúvóka aljának első bütykéig. Ha
kihúzza az üzemanyagszivattyú fúvókáját, az
üzemanyag-betöltőnyílás lezárul.

Tankoláshoz:

Az üzemanyagtöltést megelőzően helyezze be las-
san az üzemanyagszivattyú fúvókáját közvetlenül
az üzemanyag-betöltőnyílásba a fúvóka aljának el-
ső bütykéig. Ha jobban belehelyezi, az üzemanyag-
szivattyú idő előtt leállíthatja az üzemanyagtöltést.

Tartsa az üzemanyagszivattyú fúvókáját az A pozí-
cióban (az ábrán látható módon). Ha az
üzemanyagszivattyú fúvókáját a B pozícióban tart-
ja, előfordulhat, hogy az üzemanyagszivattyú fúvó-
kája lezár, mielőtt a tartály megtelik.

Soha ne mozgassa a fúvókát tankolás közben.

Húzza ki a fúvókát nagyjából 5 másodperccel az-
után, hogy az üzemanyagszivattyú fúvókája auto-
matikusan leáll (kezdeti leállás).

A tankolást követően zárja le az üzemanyag-betöl-
tőnyílás fedelét.

Ha hordozható üzemanyagkannából tankol, hasz-
nálja a gépjárműhöz biztosított tölcsért. (Lásd “Hor-
dozható üzemanyagkannából tankolás” jelen feje-
zet következő részében.)

WAD0231XZ

NIC4105

NIC4106
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FIGYELMEZTETÉS
• Az üzemanyagszivattyú fúvókáján kívül ne kí-

sérelje meg más szerszámmal kinyitni az
üzemanyag-betöltőnyílásban lévő fedőt.

• Ez az üzemanyag-betöltőnyílás kizárólag a
tankolóállomásokon található normál üzem-
anyagszivattyú fúvókákat fogad be. Kis átmé-
rőjű fúvóka használata kárt okozhat a nyílás-
ban és az üzemanyagrendszerben.

• Ha üzemanyag ömlik a gépjármű karosszériá-
jára, öblítse le vízzel, hogy elkerülje a festék
károsodását.

VIGYÁZAT
• Az üzemanyag gyúlékony és bizonyos körül-

mények között robbanásveszélyes. Ha nem
megfelelően kezeli az üzemanyagot, megég-
het vagy súlyosan megsérülhet. Üzemanyag
betöltés közben minden esetben állítsa le a
motort és mellőzze a nyílt láng és szikra hasz-
nálatát.

• Ha a töltőpisztoly szelep automatikusan le-
zárt, ne kísérelje meg tovább tölteni a tankot.
Ha az üzemanyag utántöltést tovább folytat-
ja, az üzemanyag kifolyhat és tüzet okozhat.

• Soha ne kísérelje meg úgy elindítani a jármű-
vet, hogy feltölti a gázszabályozó szelepet
üzemanyaggal.

• A hordozható üzemanyagkannát soha ne a
gépkocsi vagy utánfutó belsejében töltse fel.
Statikus töltés a gyúlékony folyadék, gőzök és
gázok robbanását eredményezheti a jármű-
ben. Annak érdekében, hogy a súlyos sérülé-
sek veszélye csökkenthető legyen, amikor a
hordozható üzemanyagkannát tölti fel:

– Minden esetben tegye le a kannát a földre,
amikor tölti fel azt.

– Ne használjon elektromos eszközöket,
amikor tölti fel a kannát.

– A töltőcső mindig érjen hozzá kannához,
amíg tölti fel.

– Csak tűzveszélyes folyadékok szállítására
alkalmas és jóváhagyott kannákat
használjon.

HORDOZHATÓ
ÜZEMANYAGKANNÁBÓL TANKOLÁS

Ha hordozható üzemanyagkannából kell tankolnia,
használja a szerszámtárolóban (a csomagtartó
padlója alatt) található tölcsértjA .

NIC3985
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Ügyeljen arra, hogy lassan és teljesen helyezze bele
a tölcsért az üzemanyag-betöltőnyílásba. Helyezze
a hordozható üzemanyagkanna fúvókáját a nyílás-
ba a tölcsér mentén, és tankolja meg az
üzemanyagtartályt.

A tankolást követően távolítsa el a tölcsért azüzem-
anyag-betöltőnyílásből. Tisztítsa le a tölcsért és he-
lyezze vissza a szerszámtárolóba.

FIGYELMEZTETÉS
• Ne helyezze a hordozható üzemanyagkanna

fúvókáját közvetlenül az üzemanyag-betöltő-
nyílásba. Ez a nyílás és az üzemanyagrendszer
károsodását okozhatja.

• Csak a gépjárművéhez adott tölcsért használ-
ja. Ellenkező esetben kárt okozhat az üzem-
anyag-betöltőnyílásban és az üzemanyag-
rendszerben.

• Ügyeljen arra, hogy eltávolítsa a tölcsért, mi-
előtt lezárná az üzemanyag-betöltőnyílás fe-
delét és elindulna. Ne vezessen úgy, hogy még
bele van helyezve a tölcsér az
üzemanyag-betöltőnyílásba.

Az elektronikus rögzítőféket behúzhatja vagy kiold-
hatja a rögzítőfék gombjánakjA működtetésével.

A behúzáshoz: Húzza meg felfelé a kapcsolótjA , a
visszajelző lámpa ➀ világít.

A kioldáshoz: Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban
van, nyomja le a fékpedált, majd nyomja meg az
jA gombot lefelé ➁. A visszajelző lámpa kialszik.

Indulás előtt ellenőrizze, hogy a fék visszajelző lám-
pa kialszik-e. További információért lásd “Figyel-
meztető lámpák, visszajelző lámpák és
hangjelzések” a “2. Műszerek és kezelőszervek” feje-
zetben.

Az elektronikus rögzítőfék rendelkezik egy automa-
tikus rögzítési és kioldási funkcióval.

Manuális sebességváltóval szerelt modellek:

A rögzítőfék automatikusan kiold, amikor elindul.

Amikor a gépjármű áll, az elektronikus rögzítőfék
automatikusan rögzítésre kerül, ha a következő fel-
tételek közül valamelyik fennáll:

• A motor ki van kapcsolva.

• A vezetőoldali biztonsági öv kikapcsolásra kerül.

• A vezetőoldali ajtó kinyitásra kerül.

Xtronic sebességváltóval szerelt gépjárművek:

A rögzítőfék automatikusan kiold, amikor a gázpe-
dált lenyomja és a sebességváltó D (haladás) vagy R
(hátramenet) állásban van. Biztonsági okokból a
rögzítőfék nem old ki automatikusan, ha a vezető-
oldali ajtó nyitva van.

NIC4095

Xtronic sebességváltó

NIC4097

Kézi sebességváltó

ELEKTRONIKUS RÖGZÍTŐFÉK
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MEGJEGYZÉS

A következő feltételek fennállása esetén az elekt-
ronikus rögzítőfék automatikusan behúzásra ke-
rül és az automatikus féktartás fékerő kioldása
megtörténik:

• Azautomatikus féktartás funkcióa fékerőt3per-
cig vagy még tovább fenntartja.

• A sebességváltó P (Parkolás) állásban van (Xtro-
nic sebességváltóval ellátott modellek).

• A vezetőoldali biztonsági öv kikapcsolásra kerül.

• A vezetőoldali ajtó kinyitásra kerül.

• A gyújtáskapcsoló OFF állásban van.

• Az elektronikus rögzítőfékmanuálisan behúzás-
ra kerül.

• Hiba lép fel automatikus féktartás működés-
ében.

Kiengedett elektronikus rögzítőfékhez a gyújtás-
kapcsoló OFF állásba állítását követően: Nyomja le
a fékpedált miközben a gyújtáskapcsolót ON állás-
ban van, kapcsolja ki az automatikus féktartást ha
be van kapcsolva, majd nyomja meg a rögzítőfék
kapcsolóját jA mielőtt OFF állásba állítaná a gyúj-
táskapcsolót.

VIGYÁZAT
• Győződjön meg róla, hogy az elektronikus rög-

zítőféket kiengedte mielőtt elindulna. Ha
nincs kiengedve, fékhiba léphet fel, amely bal-
esetet eredményezhet.

• Ne engedje ki a rögzítőféket úgy, hogy Ön
nincs a járműben.

• Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/vagy
rendszerek nem szándékos működtetéséből
fakadó esetleges sérüléseket vagy halálos
baleseteket, gyermekeket, mások támogatá-
sára szoruló felnőtteket vagy háziállatokat ne
hagyjon magukra a járműben. Ezen felül me-
leg napokon a hőmérséklet a zárt gépjármű
belsejében nagyon megemelkedhet, amely az
emberek és háziállatok sérülését, akár halálát
is okozhatják.

• Mielőtt kiszállna a gépjárműből, győződjön
meg róla, hogy a gépjárművet a rögzítőfék
vagy a sebességváltó megfelelően tartja.

MEGJEGYZÉS

• Ne induljon el a gépjárművel úgy, hogy a rög-
zítőfék be van húzva, ettől a rögzítőfék túlme-
legedhet vagy csökkenhet a hatékonyság,
amely balesethez vezethet.

• Ha behúzott rögzítőfékkel indul el, megszólal
egy hangjelzés. Lásd “Emlékeztető
hangjelzések” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben.

• Miközben az elektromos rögzítőféket behúz-
za vagy kioldja, egy hangot hallhat a hátsó
ülés alsó része felől. Ez normális, és nem jelez
hibát.

• Ha az elektronikus rögzítőféket rövid időn be-
lül többször behúzza és kiengedi, előfordul-
hat, hogy a rögzítőfék nem működik, így előz-
ve meg a rendszer túlmelegedését. Ha ez elő-
fordul, várjon körülbelül 1 percet, majd
működtesse újra az elektronikus rögzítőféket.

• Az elektronikus rögzítőféket csak akkor tudja
kioldani, ha a gyújtáskapcsoló ON állásban
van.

• Ha az elektronikus rögzítőféket vezetés köz-
ben, vészhelyzet esetén kell behúzni, húzza fel
a gombot és tartsa meg a gombot. Ha elen-
gedi a rögzítőfék gombját, a rögzítőfék kiold.

• Amíg az elektronikus rögzítőfék kapcsolóját
húzza vezetés közben, egy hangjelzést hall. A
rögzítőfék visszajelző lámpája a műszeren, il-
letve a rögzítőfék kapcsolójának visszajelzője
világít. Ez nem jelent hibás működést. Az
elektronikus rögzítőfék visszajelző lámpája a
műszeren, illetve a rögzítőfék kapcsolójának
visszajelzője kialszik, ha a rögzítőféket kiold-
ja.

• Ha az elektronikus rögzítőfék kapcsolóját ak-
kor húzza fel, amikor a gyújtáskapcsoló OFF
állásban van, a rögzítőfék kapcsolójának
visszajelző gombja rövid ideig folyamatosan
világít.

FIGYELMEZTETÉS
Ha a gépjárművet hideg körülmények között kell
leállítania, állítsa a sebességváltó kart 1. (1.) vagy
hátramenet (R) állásba manuális sebességváltó-
val szerelt gépjárművek esetén, vagy nyomja
meg a parkolás (P) gombot Xtronic sebességvál-
tóval szerelt gépjárművek esetén, majd helyez-
zen egy-egy éket az első és hátsó kerek alá kien-
gedett elektronikus rögzítőfékkel. Ha az elektro-
nikus rögzítőféket hideg körülmények között
húzza be, előfordulhat, hogy megfagy és nem le-
het kiengedni.
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ELINDULÁS UTÁNFUTÓVAL
Tartsa be a következő lépéseket, így elkerülheti,
hogy akaratlanul visszaguruljon emelkedőn.

• Húzza fel és tartsa úgy a rögzítőfék kapcsolóját,
majd nyomja meg a gázpedált. A rögzítőfék be-
húzva marad, így megelőzheti, hogy az emelke-
dőn visszaguruljon.

• Amikor a motor már elegendő erőt biztosít a ke-
rekeken, azonnal engedje el a rögzítőféket.

A gépjármű és az utánfutó súlyától, illetve az emel-
kedő meredekségétől függően a gépjármű hajla-
mos lehet arra, hogy az emelkedőn visszaguruljon.
Ezt megelőzheti úgy, hogy a rögzítőfék kapcsolóját
felfelé húzza, miközben a gázpedált nyomja le
(ugyanúgy, mint a hagyományos kéziféknél).

Az automatikus féktartás egy olyan funkció, amely
úgy tartja fent a fékhatást, hogy a vezetőnek nem
kell lenyomnia a fékpedált, amikor a gépjárművel
közlekedési lámpánál vagy kereszteződésnél meg-
áll.

Amint a vezető újra lenyomja a gázpedált, az auto-
matikus féktartás deaktiválásra kerül és a fékerő
megszűnik.

VIGYÁZAT
• Az automatikus féktartást nem arra tervezték,

hogy a gépjárművet meredek emelkedőn
vagy csúszós úton megtartsa. Soha ne hasz-
nálja az automatikus féktartás funkciót, ha a
gépjárművel meredek emelkedőn vagy csú-
szós úton állt meg. Ha nem így tesz, a gép-
jármű mozgásba lendülhet.

• Figyelmeztetések jelenhetnek meg, amelyek
azt jelzik, hogy a vezetőnek a fékpedál lenyo-
másával ismét át kell vennie az irányítást.

• Ha az automatikus féktartás funkció aktiválva
van, de nem tudja megállítani a gépjárművet,
nyomja le a fékpedált a jármű megállításához.
Ha a gépjármű külső hatások miatt váratlanul
megmozdul, egy figyelmeztető hang szólal
meg és figyelmeztetések jelennek meg.

• Ha a gépjárművet autómosóban mosatja vagy
éppen vontatják azt, deaktiválja az automati-
kus féktartás funkciót.

• Ügyeljen arra, hogy a sebességváltó P (Park)
állásban legyen és húzza be az elektronikus
rögzítőféket (Xtronic sebességváltóval szerelt
modellek) vagy húzza be az elektronikus rög-
zítőféket (kézi sebességváltó rendszerrel ellá-

tott modellek), amikor a gépjárművet leállítja
és kiszáll belőle. vagy amikor csomagok be-
és kirakodása során. Ennek elmulasztása ese-
tén a jármű váratlanul megmozdulhat vagy
elgurulhat, ezzel akár súlyos személyi sérülést
és anyagi kárt okozva.

• Ha a következő feltételek valamelyike fennáll,
előfordulhat, hogy az automatikus féktartás
funkció nem működik. Azonnal ellenőriztesse
a rendszert egy NISSAN márkakereskedővel,
vagy szakszervizzel. Ha a gépjárművet úgy
üzemelteti, hogy ezeket a körülményeket nem
veszi figyelembe, a gépjármű váratlanul meg-
mozdulhat vagy elgurulhat, ezzel akár súlyos
személyi sérülést és anyagi kárt okozva

– Egy figyelmeztető üzenet jelenik meg.

– Az automatikus féktartás kapcsolójának
visszajelző lámpája nem világít, amikor a
kapcsolót megnyomja.

• Ha a gépjármű egy lejtőn áll meg, nyomja le
erősen a fékpedált, amíg az automatikus fék-
tartás visszajelző lámpája (zöld) világítani
nem kezd.

• Az automatikus féktartás funkció nem aktivá-
lódik, ha a csúszós útviszony visszajelző lám-
pája, az elektronikus rögzítőfék rendszer fi-
gyelmeztető lámpája, az elektronikus rögzítő-
fék rendszer figyelmeztető lámpája, vagy a fő
figyelmeztető lámpa világít, és megjelenik a
[Alvázvezérlő rendszer hiba Lásd a használati
útmutatót] figyelmeztető üzenet.

AUTOMATIKUS FÉKTARTÁS
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Az automatikus féktartás funkciómegfelelő fékezé-
si erő alkalmazásával hozható működésbe, amely
segítségével a gépjármű egy helyben marad, így
előfordulhatnak olyan esetek, amikor a funkció be-
kapcsolva marad akkor is, ha a gépjármű mozga-
tása érdekében lenyomja a gázpedált. Ilyen esetek-
ben ajánlatos először lenyomni a fékpedált, majd
kikapcsolt (OFF) állásba állítania az automatikus
féktartás kapcsolóját. Ez törli a féktartási funkciót

MEGJEGYZÉS

A gépjármű álló helyzetben tartásához szüksé-
ges fékerő biztosítása közben, zajt hallhat. Ez
nem hiba.

AZ AUTOMATIKUS FÉKTARTÁS
AKTIVÁLÁSA/DEAKTIVÁLÁSA
Az automatikus féktartás funkció
aktiválása

1. Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, nyomja le
azautomatikus féktartáskapcsolóját➀. A vissza-
jelző lámpa az automatikus féktartás kapcsolón
világít.

2. Ha az automatikus féktartás funkció készenlét-
ben van, az automatikus féktartás visszajelző
lámpája (fehér) világít.

Az automatikus féktartás funkció használatához
a következő feltételeknek kell teljesülnie:

• A vezető biztonsági öve be van kapcsolva.

• Az elektronikus rögzítőfék ki van engedve.

• A sebességváltó nem P (parkolás) állásban
van. (Xtronic sebességváltóval szerelt model-
lek).

MEGJEGYZÉS

Az automatikus féktartás funkció megőrzi a leg-
utóbbi állapotot, addig amíg a vezető vált, akkor
is ha a gyújtást kikapcsolják.

Az automatikus féktartás funkció
deaktiválása
Miközben az automatikus féktartás funkció aktivál-
va van, nyomja le az automatikus féktartás kapcso-
lóját, hogykikapcsolhassaazautomatikus féktartás
visszajelző lámpáját és deaktiválja az automatikus
féktartás funkciót. Az automatikus féktartás deak-
tiválásához,miközbena fékerőt azautomatikus fék-
tartás funkció fenntartja, nyomja le a fékpedált és
nyomja meg az automatikus féktartás kapcsolóját.

FIGYELMEZTETÉS
Erősen nyomja le és tartsa meg a fékpedált, ami-
kor az automatikus féktartás funkciót kapcsolja
ki, miközben a rendszer a fékerőt fenntartja. Ha
az automatikus féktartás funkciót kikapcsolja, a
fékerő kioldásra kerül. Ettől a gépjármű váratla-
nul elmozdulhat vagy elgurulhat.

Amennyiben nem akadályozza meg a gépjármű
elgurulását, súlyos személyi sérülést és anyagi
kárt okozhat.

AZ AUTOMATIKUS FÉKTARTÁS
FUNKCIÓ HASZNÁLATA
Az automatikus féktartás használatával kapcsola-
tos bővebb információkért tekintse meg a fejezet-
ben leírt utasításokat.

A fékerő automatikus fenntartásához
Aktivált automatikus féktartás funkció mellett, ami-
kor az automatikus féktartás visszajelző lámpája
(fehér) világít, nyomja le a fékpedált, hogy megál-
lítsa a gépjárművet.

NIC4094

Xtronic sebességváltó

NIC4096

Kézi sebességváltó
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Miközben a fékerő aktív, az automatikus féktartás
visszajelző lámpája (zöld) világít. A rendszer auto-
matikusanbiztosítja a fékerőt anélkül, hogy a fékpe-
dált le kellene nyomnia. Lásd “Figyelmeztető lám-
pák, visszajelző lámpák és hangjelzések” a “2. Mű-
szerek és kezelőszervek” fejezetben.

MEGJEGYZÉS

Az automatikus féktartás visszajelző lámpája
(zöld) nem világít, ha nem nyomja le kellő erővel a
fékpedált a gépjármű megtartásához, vagy ha túl
gyorsan engedi fel, amikor megáll a gépjárművel.

FIGYELMEZTETÉS
Ellenőrizze, hogy világít az automatikus féktartás
visszajelző lámpája (zöld), mielőtt levenné a lá-
bát a fékpedálról.

A gépjármű elindítása álló helyzetből
Xtronic sebességváltóval szerelt modellek
esetében:
Ha a sebességváltó nemP (parkolás) vagy N (üres)
állásban van, nyomja le a gázpedált, miközben a
rendszer még biztosítja a fékerőt. A fékerőt a rend-
szerautomatikusanmegszünteti,hogyagépjármű-
vel újból elindulhasson.

Manuális sebességváltóval szerelt modellek
esetében:
Ha a sebességváltó fokozatba van kapcsolva, a ten-
gelykapcsoló pedál felengedése a haladásba kap-
csoláshoz megszünteti az automatikus féktartást
is. Az automatikus féktartás visszatér készenléti
üzemmódba, és az automatikus féktartás visszajel-
ző lámpája (fehér) világít.

Parkolás
Xtronic sebességváltóval szerelt modellek
esetében:
Ha a sebességváltó P (Park) állásban van úgy, hogy
az automatikus féktartás funkció fenntartja a féke-
rőt,azelektronikus rögzítőfékautomatikusanbehú-
zásra kerül és az automatikus féktartás fékerejének
kioldása megtörténik. Az automatikus féktartás
funkció visszajelző lámpája kialszik. Ha az elektroni-
kus rögzítőfék be van húzva úgy, hogy az automati-
kus féktartás funkció fenntartja a fékerőt, megtör-
ténik az automatikus féktartás fékerő kioldása. Az
automatikus féktartás funkció visszajelző lámpája
kialszik.

Manuális sebességváltóval szerelt modellek
esetében:
Ha az elektromos rögzítőféket be van húzva úgy,
hogy az automatikus féktartás funkció fenntartja a
fékerőt, az automatikus féktartás fékerejének kiol-
dása megtörténik. Az automatikus féktartás funk-
ció visszajelző lámpája kialszik.

MEGJEGYZÉS

• A következő feltételek fennállása esetén az
elektronikus rögzítőfék automatikusan behú-
zásra kerül és az automatikus féktartás fékerő
kioldása megtörténik.

– Az automatikus féktartás funkció a fékerőt
3 percig vagy még tovább fenntartja.

– A sebességváltó P (parkolás) állásban van.
(Xtronic sebességváltóval szerelt model-
lek).

– Az elektronikus rögzítőfék manuálisan be-
húzásra kerül.

– A vezetőoldali biztonsági öv kikapcsolásra
kerül.

– A vezetőoldali ajtó kinyitásra kerül.

– A gyújtáskapcsoló OFF állásban van.

– Hiba lép fel automatikus féktartás műkö-
désében.

• Ha a gépjármű megáll, de a fékerő nem kerül
automatikusan biztosításra, nyomja le erősen
a fékpedált, amíg az automatikus féktartás
visszajelző lámpája (zöld) világítani nem kezd.
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A vezetői pozíció memóriarendszer két funkcióval
rendelkezik:

• Memória mentése

• Be-/kiszálláskönnyítő funkció

MEMÓRIA MENTÉSE

A Vezetői pozíció memóriarendszer memóriájában
két vezetőülés és külső tükör pozíció tárolható el. A
következő eljárásokat kövesse a memóriarendszer
használatához.
1. A vezetőülés és a külső tükrök kívánt pozícióba

történő beállításához manuálisan működtesse
az egyes kapcsolókat.

2. Nyomja meg a <SET> kapcsolót, és 5 másodper-
cen belül nyomja meg a kívánt memóriakapcso-
lót (1 vagy 2).
A megnyomott memóriakapcsoló visszajelző
lámpája kb. 5 másodpercig világítani fog a kap-
csoló megnyomását követően.
Ha a beállítások mentésre kerültek a memóriá-
ban, egy hangjelzés szólal meg.
Ha új pozíciót tárol ugyanahhoz a kapcsolóhoz,
az előző memória törlődik.

Memóriatárolás megerősítése
Nyomja meg a <SET> kapcsolót. Ha a fő memória
nemkerült tárolásra, a visszajelző lámpa kb. 0,5má-
sodpercre felgyullad. Ha a memóriában már van tá-
rolt pozíció, a visszajelző lámpa kb. 5 másodpercre
felvillan.

A memorizált helyzet kiválasztása
1. Állítsa meg a gépjárművel egy biztonságos he-

lyen és húzza be a rögzítőféket.

2. Nyomjameg amemóriakapcsolót (1 vagy 2) telje-
sen vagy legalább 1 másodpercig.

A vezető oldali ülés elmozdul a rögzített állásba,
a visszajelző lámpa villog, majd kb. 5 másodper-
cig világít.

A rendszer működése
A vezetői pozíció memóriarendszer nem működik
vagy leállítja a működést az alábbi körülmények kö-
zött:

• Ha a gépkocsi mozog.

• Ha a vezetői pozíció memóriarendszer működé-
se közbenavezetőülés-beállítógombotműköd-
teti.

• Ha az 1. vagy 2. memóriakapcsolót megnyomja
kevesebb, mint 1 másodpercig.

• Ha az ülés már a tárolt helyzetbe lett állítva.

• Amikor a memóriakapcsolóban nincs tárolva
helyzet.

• Ha a sebességváltót P (parkolás) állásból egyéb
állásbaállítja (csakXtronic sebességváltóval sze-
relt modellek).

• Ha a rögzítőfék nincs behúzva úgy, hogy a gyúj-
táskapcsoló ON állásban van (csak manuális se-
bességváltóval szerelt modellek).

Felhasználói profil összekapcsolása
egy rögzített pozícióval (navigációs
rendszerrel szerelt modellek)
A felhasználói profil összekapcsolható egy rögzített
pozícióval a következő eljárással.

1. Állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba, miközben
azt az intelligens kulcsot tartja magánál, amelyet
a gépjárműhöz regisztrált és rendelkezik felhasz-
nálói profil funkcióval.

MEGJEGYZÉS

Ügyeljen arra, hogy a másik intelligens kulcs
távol legyen. Ellenkező esetben a gépjármű a
helytelen intelligens kulcsot érzékelheti.

2. Állítsa be a vezetőoldali ülést és a külső visszapil-
lantó tükröket.

3. Állítsa a gyújtáskapcsolót OFF állásba.

A következő alkalommal, amikor bejelentkezik (ki-
választja a felhasználót a kijelzőn), a rendszer auto-
matikusan a rögzített vezetési pozícióba áll azt kö-
vetően,hogyagyújtáskapcsolótONállásbaállította
és az intelligens kulcsot magánál tartja. (Lásd a
NissanConnect rendszer különálló használati
útmutatóját.)

NIC3980

VEZETŐI POZÍCIÓ MEMÓRIA-
RENDSZER (ha van)
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Intelligens kulcs összekapcsolása egy
rögzített pozícióval (navigációs
rendszerrel szerelt modellek)
Minden egyes intelligens kulcs összekapcsolható
egy rögzített pozícióval (1. vagy 2. memóriakapcso-
ló) a következő eljárással.

1. Kövesse az “Memóriamentése” jelen fejezet előző
részében 1.-3. lépéseit a pozíció rögzítéséhez.

2. A megnyomott memóriakapcsoló visszajelző
lámpája felvillan. Ha a visszajelző lámpa 5 má-
sodperce világít, nyomja meg az intelligens kul-
cson egymás után a és gombokat. A
csatoltmemóriakapcsoló visszajelző lámpája vil-
logni fog. Miután a visszajelző lámpa elalszik, az
intelligens kulcs össze van kapcsolva van az
adott memória beállítással.

Az összekapcsolást követően ha a gyújtáskapcsoló
OFF állásban van, az intelligens kulcs gombjá-
nak lenyomása az összekapcsolt rögzített pozíci-
óba mozgatja a vezetőoldali ülést és a külső vissza-
pillantó tükröket.

MEGJEGYZÉS

• Ha az összekapcsolt memóriakapcsolóban új
rögzített pozíció kerül tárolásra, az intelligens
kulcs csatolja az új pozíciót és felülírja a ko-
rábbi pozíciót.

• Az összekapcsolt memória funkciós be- és ki-
kapcsolható a gépjármű információs kijelző-
jén megjelenő [I-Key Link] beállítás segítségé-
vel. Lásd “[Beállítások]” a “3. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben.

BE-/KISZÁLLÁSKÖNNYÍTŐ FUNKCIÓ
(csak automatikus
sebességváltóval szerelt modellek)
A rendszert úgy alakították ki, hogy a vezetőülés
automatikusan elmozduljon, amikor a sebességvál-
tót P (parkolás) állásba állítja. Ez lehetővé teszi, hogy
a vezető könnyebben szállhasson be és ki a vezető-
ülésből.

Működtetés
A vezető oldali ülés elmozdul hátrafelé:

• Ha a vezetőoldali ajtót kinyitják és a gyújtáskap-
csoló OFF állásban van.

• Ha a gyújtáskapcsolót OFF állásba állítják úgy,
hogy a vezető oldali ajtó nyitva van.

A vezető oldali ülés visszatér az eredeti pozícióba:

• Ha a gyújtáskapcsolót ON állásba állítják és a se-
bességváltó a P (parkolás) állásban van.

MEGJEGYZÉS

A vezető oldali ülés nem áll vissza az eredeti pozí-
cióba, ha az ülés kapcsolóját akkor működteti,
amikor az ülés kiszállás pozícióban van.

A be-/kiszálláskönnyítő funkció beállítható vagy tö-
rölhető a gépjármű információs kijelzőjén megjele-
nő gépjármű [Vehicle settings] opcióban, a követ-
kezők elvégzésével:

1. Nyomja meg a vagy a gombot a kor-
mánykeréken, hogy a [Beállítások] menü megje-
lenjen a gépjármű információs kijelzőjén, majd
nyomja meg az <OK> gombot.

2. Használja a kormánykeréken található és
gombokat a [Vehicle Settings] opció kijelö-

léséhez, majd nyomja meg az <OK> gombot.

3. Használja a kormánykeréken található és
gombokat a [Vezetési pozíció] opció kijelö-

léséhez, majd nyomja meg az <OK> gombot.

4. Használja a kormánykeréken található és
gombokat az [Exit Seat Slide] opció kijelölé-

séhez, majd nyomja meg az <OK> gombot.

Használja a scroll tárcsát az [Exit Seat Slide] be-
vagy kikapcsolásához (ON vagy OFF).
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VIGYÁZAT
• Ne állítsa a kormányoszlopot vezetés közben.

Ez esetben elvesztheti az uralmat a jármű fe-
lett és balesetet okozhat.

• Annak érdekében, hogy a kormányzás a lehe-
tő legkényelmesebb legyen, ne állítsa túl kö-
zel a kormányt. A vezetőoldali légzsák nagy
erővel fújódik fel. Ha nincs bekötve, előre dől,
oldalt ül, vagy nem a megfelelő formában bár-
milyen szempontból, sokkal nagyobb a súlyos
sérülés, vagy akár halál lehetősége egy eset-
leges baleset során. A légzsák maga is súlyos,
vagy akár halálos sérülést okozhat, ha az útjá-
ban van, amikor felfúvódik. Minden esetben
dőljön hátra, amennyire még kényelmes, hogy
minél messzebb legyen a kormánykeréktől.
Minden esetben használja a biztonsági övet.

BILLENTŐ ÉS TELESZKÓPOS
MŰKÖDÉS

Húzza a zárókart ➀ lefelé és állítsa a kormányosz-
lopot előre, hátra vagy fel, le a kívánt állásba. Nyom-
ja a zárókart felfelé, hogy biztonságosan rögzítse a
kormányoszlopot a helyére.

FIGYELMEZTETÉS
A napellenzőt mindig eredeti állásába visszaál-
lítva tárolja.

1. A vakító fény tompításához, húzza le a napellen-
zőt.

2. Az oldalról jövő vakító fény tompításához, pat-
tintsa ki a napellenzőt a középső tartóból és for-
dítsa oldalra.

WAD0127XZ

NIC3968

KORMÁNYKERÉK NAPELLENZŐK
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BELSŐ VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR

➀ Nappali helyzet

➁ Éjszakai helyzet

Az éjszakai helyzet ➁ csökkenti az Ön mögötti jár-
művek fényszóróiból származó vakító fényt.

VIGYÁZAT
Csak akkor használja az éjszakai helyzetet ➁, ha
feltétlenül szükséges, mivel ez csökkenti a
visszapillantóban látható kép tisztaságát.

AUTOMATIKUSAN ELSÖTÉTEDŐ
BELSŐ VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR (ha
van)

A belső tükör úgy került kialakításra, hogy a szenzor
jC segítségével a fényvisszaverő tulajdonsága au-
tomatikusan alkalmazkodik a követő jármű fény-
szórójához.

A belső tükör fényvisszaverő funkciója akkor műkö-
dik, ha a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja. Az
jA lámpa jelzi, hogy a rendszer aktív.

A belső tükör automatikus fényvisszaverő funkciója
kikapcsolható a jB gomb megnyomásával. Az jA
lámpa kialszik, így jelezve a rendszer kikapcsolását.

FIGYELMEZTETÉS
Ne takarja el a szenzort, ne lógasson semmilyen
tárgyat a tükörre, vagy ne fújjon közvetlenül
üvegtisztítót a tükörre. Ez csökkenti az érzékelő
érzékenységét, mely helytelen működéshez
vezethet.

KÜLSŐ VISSZAPILLANTÓ TÜKRÖK

VIGYÁZAT
• Vezetés előtt ellenőrizze a tükrök helyzetét.

Ha vezetés közben állítja a tükör helyzetét, az
elvonja a figyelmét a vezetéstől.

• A külső tükörben megjelenő tárgyak a való-
ságban közelebb vannak, mint az a tükörben
látszik.

• Soha ne érintse meg a külső tükröket, amikor
azok mozgásban vannak. Ha mégis így tenne,
becsípheti az ujját vagy tönkreteheti a tükröt.

• Soha ne vezesse a járművet úgy, hogy a tük-
rök be vannak hajtva. Ez csökkenti a hátrafelé
történő kilátást és balesethez vezethet.

SPA2143Z

NPA1273

TÜKRÖK
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Ha kiválasztotta a jobb vagy bal oldali külső vissza-
pillantó tükröt a megfelelő választókapcsolóval ➀
(felvillan ajA visszajelző lámpa), az R (hátramenet)
fokozat kiválasztásakor a tükrök lebillennek.

Beállítás — Távvezérlés (ha van)
Válassza ki a jobb vagy bal oldali külső visszapillan-
tó tükröt a megfelelő választókapcsolóval ➀ (felvil-
lan a kiválasztott tükörkapcsoló visszajelző lámpá-
ja jA ), majd nyomja meg a szabályozót az ábrán
látható módon ➁, hogy a kívánt pozícióba állítsa a
tükröt.

Behajtás - Manuális szabályozás
A jármű hátulja felé történő nyomással hajthatja be
a külső tükröt.

Behajtás — távvezérlés (ha van)
A külső visszapillantó tükör behajtásra kerül, ha a
külső visszapillantó tükrök behajtó gombját ➂
megnyomja. A kihajtáshoz nyomja meg újra a gom-
bot.

MEGJEGYZÉS

Ha a tükröt elállítja a beállított helyzetből, az ere-
deti helyzetbe való visszaállításhoz az alábbi mű-
veletet végezze el:

1. Elektromosan hajtsa be a külső tükröket a külső
tükör behajtását indító gombbal.

2. Várjon amíg a tükör hangos zajt nemad, jelezvén
ezzel, hogy megfelelően bezáródott.

3. Elektromosan hajtsa ki a külső tükröket a külső
tükör kihajtását indító gombbal.

4. Állítsa be a tükröt a kívánt vezetési szögbe a ve-
zérlő használatával, lásd: “Beállítás — Távvezérlés
(ha van)” jelen fejezet előző részében.

Behajtás — Automatikus behajtás (ha
van)
A külső visszapillantó tükör automatikusan kinyílik,
amikor a gyújtáskapcsoló gombot ON állásba állítja
vagy a gépjármű ajtóit kinyitja. Használja a [Tükrök]
menüt a gépjármű információs kijelzőjén annak a
pillanatnak a meghatározásához, amikor a tükrök
automatikusan kinyílnak vagy becsukódnak. Az au-
tomatikus behajtási funkció ki is kapcsolható. Lásd
“[Mirror Fold]” a “2. Műszerek és kezelőszervek” feje-
zetben.

MEGJEGYZÉS

A külső visszapillantó tükör működtető gombjá-
val az automatikus behajtási művelet felülírható.

SMINKTÜKÖR

NIC3995

NIC4119

NPA842Z

Balkormányos
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A sminktükör használatához húzza le a napellenzőt
és nyissa fel a borítást.

A sminktükrön lévő lámpa bekapcsol, amikor a
sminktükör borítóját kinyitja.

Ha a burkolatot lecsukja, a lámpa kialszik.

Meghatározott idő elteltével a lámpák is kialsza-
nak, így óvva meg az akkumulátort a lemerülés-
től, ha a lámpákat felkapcsolva felejti.

NPA910Z

Jobbkormányos
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VIGYÁZAT
• Ne állítsa a fűtés vagy légkondicionáló szabá-

lyozóit vagy az audio rendszer kezelőszerveit
vezetés közben, hogy ezáltal ne vonja el a fi-
gyelmét a vezetésről.

• Ha szikrákat, füstöt vagy tüzet észlel, azonnal
állítsa meg a gépjárművet, és értesítse a leg-
közelebbi NISSAN márkakereskedőt vagy
szakszervizt. Az ilyen állapotok figyelmen kí-
vül hagyása balesethez, tűzesethez vagy
áramütéshez vezethet.

FIGYELMEZTETÉS
Ne használja a rendszert hosszabb ideig, ha a
motor nem jár, így megelőzheti az akkumulátor
lemerülését.

1. <CAMERA> gomb

VIGYÁZAT
Ha nem tartja be a rear-view monitor megfelelő
használatához szükséges figyelmeztetéseket és
utasításokat, súlyos, akár halálos sérüléseket is
szenvedhet.

• A Rear-view monitor egy kényelmi funkció, de
nem helyettesíti a helyes tolatási módszert.

Minden esetben forduljon hátra és nézzen ki
az ablakon és ellenőrizze a tükrökben, hogy
biztonságos-e a manőver, amit szeretne vég-
rehajtani. Minden esetben lassan tolasson.

• A rendszert arra tervezték, hogy segítséget
nyújtson a vezetőnek felismerni a nagyobb,
álló tárgyakat közvetlenül a jármű mögött, és
ezzel elkerülni a gépjármű sérülését.

WAE0334X

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK REAR-VIEW MONITOR (ha van)
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• A távolságjelző vezérvonalat és a járműszé-
lesség jelző vonalat akkor használhatja refe-
renciaként, ha a jármű sík aszfalton van. A mo-
nitoron látott távolság csak tájékoztató jelle-
gű és eltérhet a jármű és a jelzett tárgy közötti
tényleges távolságtól.

FIGYELMEZTETÉS
A kamerán van egy átlátszó lencseborítás. Miköz-
ben a járművet tisztítja, vagy hómentesíti, ne kar-
colja meg ezt.

A Rear-view monitor automatikusan megjeleníti a
gépjármű hátulja felőli nézetet, amikor a sebesség-
váltót R (hátramenet) állásba állítja.

A rádió akkor is hallgatható, ha a Rear-viewmonitor
aktív.

A hátsó nézet megjelenítéséhez a Rear-view moni-
tor a gépjármű rendszámtáblája felett található ka-
merát ➀ használja.

REAR-VIEW MONITOR RENDSZER
MŰKÖDÉSE
Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, állítsa a se-
bességváltót R (hátramenet) állásba a Rear-view
monitor működtetéséhez.

A KIJELZETT VONALAK
LEOLVASÁSA.

Vonalak, amelyek a jármű szélességét és a tárgyak
lökhárítóhoz viszonyított távolságát mutatjákjA a
kijelzőn kerülnek megjelenítésre.

A távolságot jelző vonalak:

A karosszériától való távolságot jelöli.

➀ körülbelül 0,5 m (1,5 ft) – piros

➁ körülbelül 1 m (3 ft) – sárga

➂ körülbelül 2 m (7 ft) – zöld

➃ körülbelül 3 m (10 ft) – zöld

A jármű szélességét jelző vonalak ➄:

A jármű tolatás közbeni szélességét jelzik.

Számított útvonalak ➅:

A tolatás közbeni útvonalat jeleníti meg. Az útvona-
lat jelző vonalak akkor jelennek meg, amikor a se-
bességváltót R (hátramenet) állásba állítja és a kor-
mánykereket elforgatja. A jósolt pályavonalak attól
függően mozognak, hogy a kormánykeréken
mennyit fordít, és addig nem kerülnek megjelení-
tésre, amíg kormánykerék egyenes állásban van.

A gépjármű szélességét, illetve a tolatás számított
útvonalát megjelenítő vonalak szélesebbek, mint a
tényleges szélesség és útvonal.

A SZÁMÍTOTT ÉS A TÉNYLEGES
TÁVOLSÁGOK KÖZÖTTI
KÜLÖNBSÉG
A megjelenített vonalak és azok elhelyezkedése a
talajon csak referenciaként szolgálhat. Az emelke-
dőn vagy lejtőn elhelyezkedő tárgyak, illetve a túl-
nyúló tárgyak ténylegesen eltérő távolságban le-
hetnek ahhoz képest, amely távolság a monitoron
megjelenik (lásd az ábrát). Ha kétségei vannak, for-
duljon hátra tolatás közben vagy álljon meg, száll-
jon ki a gépjárműből és ellenőrizze a tárgy helyzetét
a gépjármű mögött.

NIC4107
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Tolatás emelkedőn felfelé
Ha járművel emelkedőn tolat felfelé, a távolságjelző
vezérvonal és a járműszélesség jelzővonal közeleb-
binek van fel feltüntetve, mint a tényleges távolság.
Például a kijelző 1 m-t (3 ft) mutat az adott helyig
jA , de a tényleges 1 m-es (3 ft) távolság a lejtőn
jB . Jegyezzemeg, hogy az emelkedőn található tár-
gyakmesszebb vannak,mint ahogy az amonitoron
megjelenik.

Tolatás lejtőn lefelé
Ha járművel lejtőn tolat lefelé, a távolságjelző vezér-
vonal és a járműszélesség jelzővonal távolabbinak
van fel feltüntetve, mint a tényleges távolság. Pél-
dául a kijelző 1 m-t (3 ft) mutat az adott helyigjA , de
a tényleges 1m-es (3 ft) távolság a lejtőnjB . Jegyez-
ze meg, hogy a lejtőn található tárgyak közelebb
vannak, mint ahogy az a monitoron megjelenik.

Tolatás kinyúló tárgy mellett

A jósolt útvonal jA nem érinti a tárgyat a kijelzőn.
Ugyanakkor a gépjármű elérheti a tárgyat, ha az a
tényleges haladási útvonalon túlnyúlik.

NAA2076 NAA2077

NAA1349
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Kinyúló tárgy melletti tolatás
A pozíció jC távolabbiként van feltüntetve, mint a
pozíciójB a kijelzőn. Azonban apozíciójC ténylege-
sen ugyanakkora távolságra van, mint a pozíció
jA . A gépjármű elérheti a tárgyat a pozícióba való
mozgás közbenjA , ha a tárgy a tényleges mozgási
útvonalon túlnyúlik.

PARKOLÁS A BECSÜLT
PÁLYAVONALAK SEGÍTSÉGÉVEL

VIGYÁZAT
• Ha az eredeti gumiabroncsokat más méretű-

ekre cserélte le, elképzelhető hogy az útvona-
lat jelző vonalak pontatlanok lesznek.

• Havas, csúszós úton a becsült és a valóságos
pálya vonala különbözhet.

• Ha az akkumulátor le van kötve vagy lemerül,
elképzelhető, hogy a becsült pálya vonalai
nem helyesen jelennek meg. Ha ez előfordul,
kérjük, az alábbiak szerint járjon el:

– Forgassa a kormánykereket egyik vég-
ponttól a másik végpontig, miközben a
motor jár.

– Több, mint 5 percig vezesse egyenes úton
a járművet.

• Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, és
megmozdítja a kormányt, elképzelhető, hogy
az útvonalat jelző vonalak nem helyesen je-
lennek meg.

1. Parkolás előtt vizuálisanellenőrizze aparkolóhely
akadálymentességét.

2. Ha a sebességváltót R (hátramenet) állásba rak-
ja, megjelenik a kijelzőn jA a gépjármű mögötti
kép.

NAA2078 NIC4108
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3. Lassan tolasson hátra, mozgassa a kormányke-
reket úgy, hogy az útvonalat jelző vonalakjB be-
kerüljenek a parkolóhelyrejC .

4. Az előre jelzett pálya vonalának figyelembevéte-
lével úgy manőverezze a járművet, hogy annak
szélességjelző vonalai jD párhuzamosak legye-
nek a parkolóhellyeljC .

5. Ha a gépjárművel teljesen beállt a parkolóhelyre,
állítsa a sebességváltót P (parkolás) állásba és
húzza be a rögzítőféket.

KIJELZŐ BEÁLLÍTÁSA
A Rear-view monitor fényerejének beállításához la-
pozza fel a különálló NissanConnect használati út-
mutatót.

MEGJEGYZÉS

Mialatt a gépjármű mozgásban van, ne állítsa át
a kijelző beállításait. Győződjön meg róla, hogy a
rögzítőfék megfelelően be van-e húzva.

ÚTVONALAT JELZŐ VONALAK BE-
ÉS KIKAPCSOLÁSA
Ha a sebességváltó R (hátramenet) állásban van, a
<CAMERA> gomb lenyomásával kapcsolhatja be és
ki az útvonalat jelző vonalakat.

A REAR-VIEW MONITOR RENDSZER
KORLÁTAI

VIGYÁZAT
Az alábbiakban megtalálhatók a Rear-view mo-
nitor korlátai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti,
hogy ezeket a korlátokat nem veszi figyelembe,
súlyos, akár halálos balesetet is szenvedhet.

• Előfordulhat, hogy a rendszer nem szünteti
meg a holttereket és nem jelenít meg minden
tárgyat.

• A Rear-view monitor korlátozott tartománya
miatt a lökhárító alatti és a jármű sarkainál
lévő területek nem láthatóak. A rendszer nem
képes megjeleníteni a lökhárító magassága
alatti kisebb tárgyakat, valamint a lökhárító-
hoz közeli vagy a talajon lévő tárgyakat.

• A Rear-view monitor által mutatott tárgyak
távolsága a valóságban eltérhet, mivel az esz-
közbe nagylátószögű kamera került beépítés-
re.

• A Rear-view monitor-on megjelenő tárgyak
vizuálisan ellentettjei a valós tárgyaknak,
mintha azokat a belső illetve külső tükörből
nézné.

• A kijelzett vonalakat referenciaként használ-
hatja. A vonalakat erősen befolyásolja a jár-
műben utazók száma, az üzemanyag töltött-
ségi szint, a jármű helyzete, az út minősége és
meredeksége.

• Tolatás előtt győződjön meg róla, hogy a cso-
magtartó megfelelően le van zárva.

• Semmit ne helyezzen a visszapillantó kame-
rára. A visszapillantó kamera a rendszámtáb-
la fölött helyezkedik el.

• Amennyiben magas nyomású vízzel mossa a
járművet, kímélje a kamera környékét. Ha nem
így tesz, víz juthat a kamerába, mely párale-
csapódást okozhat a objektíven, hibát, áram-
ütést vagy tüzet is eredményezhet.

• Ne üsse meg a kamerát. Az egy precíziós mű-
szer. Máskülönben meghibásodhat, amely tü-
zet vagy áramütést idézhet elő.

NIC4109

170 Kijelző képernyő, fűtés és légkondicionáló, valamint audiorendszer



A következőkben felsoroltak a rendszer korlátaiból
fakadnak és nem jelentik a rendszer hibásműködé-
sét:

• Amennyiben a hőmérséklet különösen magas
vagy alacsony, elképzelhető, hogy a tárgyak el-
mosódottan jelennek meg a képernyőn.

• Amennyiben erős fény világít közvetlenül a ka-
merába, elképzelhető, hogy a tárgyak elmosó-
dottan jelennek meg.

• Elképzelhető, hogy a képernyőn lévő tárgyakon
függőleges vonalak láthatóak. Ez a lökhárítóról
visszaverődő erős fénynek köszönhető.

• Fluoreszkáló fény esetén a képernyő villoghat.

• A Rear-view monitor-on megjelenített tárgyak
színei eltérhetnek a valós színüktől.

• Sötét környezetbenelőfordulhat, hogya tárgyak
nem lesznek élesek.

• Késés jelentkezhet, amikor az egyes nézetek kö-
zött vált.

• Ha a kamerán szennyeződés, eső, hó gyűlik fel,
elképzelhető, hogy a RearView monitor-on lát-
ható tárgyak nem vehetők ki tisztán. Tisztítsa
meg a kamerát.

• A kamera lencséjére ne kenjen politúranyagot. A
wax eltávolításához használjon felhígított kímé-
lő tisztítószerrel átitatott tiszta kendőt, majd tö-
rölje szárazra a kamerát.

RENDSZER KARBANTARTÁSA

FIGYELMEZTETÉS
• Ehhez ne használjon alkoholt, benzint vagy hí-

gítót. Ez elszíneződést okoz.

• Ne károsítsa a kamerát, mivel az a monitor-
képernyőt is befolyásolja.

Ha a kamerán ➀ szennyeződés, eső, hó gyűlik fel,
elképzelhető, hogy a RearView monitor-on látható
tárgyak nem vehetők ki tisztán. A tisztítsa meg a
kamerát egy felhígított kímélő tisztítószerrel átita-
tott tisztítókendővel, majd törölje szárazra a kame-
rát.

NIC4107
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1. <CAMERA> gomb

VIGYÁZAT
• Ha nem tartja be az Intelligent Around View

Monitor rendszer megfelelő használatához
szükséges figyelmeztetéseket és utasításo-
kat, súlyos, akár halálos sérüléseket is szen-
vedhet.

• Az Intelligent Around View Monitor egy
kényelmi szolgáltatás, de nem helyettesíti a
gépjármű helyes használatát, mivel vannak
olyan területek, amelyeket a kamerák nem lát-
nak. A gépjármű négy sarka olyan holtteret
képez, ahol a tárgyak madártávlat nézetben,
első vagy hátsó nézetben nem jelennek meg.
Minden alkalommal ellenőrizze a környezetét

és győződjön meg róla, hogy a gépjárművel
biztonságos az adott manőver. Mindig lassan
haladjon.

• Minden esetben a vezető felelős a parkolás,
manőverezés biztonságáért.

FIGYELMEZTETÉS
Ne karcolja meg a lencséket, amikor a szennye-
ződést vagy havat távolítja el a kamerákról.

Az Intelligent Around View Monitor rendszert úgy
tervezték, hogy segítse a vezetőt szűk helyeken va-
ló parkolásban illetve a párhuzamos parkolásban.

A monitoron osztott nézetben a gépjármű helyzete
jelenik meg különböző nézőpontokból. Nem min-
den esetben érhető el az összes nézet.

Választható nézetek:

• Első nézet

Megjeleníti a gépjármű elülső részét

• Hátsó nézet

Megjeleníti a gépjármű hátsó részét

• Madártávlat nézet

Megjeleníti a gépjármű környezetét felülnézet-
ből

• Első oldali nézet

Megjeleníti az utasoldali első kerék előtti és kö-
rüli területet

• Első nagylátószögű nézet

Nagyobb látószögű nézet az első nézetről

WAE0475X
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• Hátsó nagylátószögű nézet

Nagyobb látószögű nézet a hátsó nézetről

Több nézet megjelenítéséhez az Intelligent Around
View Monitor rendszer kamerákat ➀ használ, ame-
lyek az első hűtőrácson, a külső visszapillantó tük-
rökön és a hátsó rendszámtábla felett találhatók.

AZ INTELLIGENT AROUND VIEW
MONITOR RENDSZER MŰKÖDÉSE
Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, nyomja meg
a műszerfalon a <CAMERA> gombot vagy állítsa a
sebességváltót R (hátramenet) állásba, hogy az In-
telligent Around View Monitor rendszert működés-
be hozhassa.

Az Intelligent Around View Monitor képernyője 3
perc után automatikusan visszatér az előző képer-
nyőre, miután a <CAMERA> gombot megnyomta,
feltéve, hogy a sebességváltó nem R (hátramenet)
állásban van.

Választható nézetek

VIGYÁZAT
• A távolságjelző vezérvonalakat és a gépjármű

szélességét jelző vonalakat akkor használ-
hatja referenciaként, ha a gépjármű sík asz-
falton van. A monitoron megjelenített távol-
ság eltérhet a gépjármű és a jelzett tárgyak
közötti tényleges távolságtól.

• A megjelenített vonalakat és a madártávlat
nézetet csak referenciaként használja. A vo-
nalakat és a madártávlat nézetet nagyban be-
folyásolja az utasok száma, az üzemanyag-
szint, a gépjármű pozíciója, az útviszonyok és
az út dőlésszöge.

• Ha az abroncsokat különböző méretű abron-
csokra cserélte, előfordulhat, hogy az útvona-
lat jelző vonalak és a madártávlat nézet nem
megfelelőek.

• Ha emelkedőn felfelé halad a gépjárművel, a
monitorban látott tárgyak a valóságban távo-
labb vannak, mint ahogy a monitoron látszik.
Ha lejtőn lefelé halad a járművel, a monitor-
ban látott tárgy a valóságban közelebb van,
mint ahogy a monitoron látszik.

• A hátsó nézetben megjelenő tárgyak vizuáli-
san ellentettjei a valós tárgyaknak, mintha
azokat a belső illetve külső tükörből nézné.

• Használja a tükröket illetve győződjön meg a
tárgy távolságáról.

• A hátsó nézetben látott tárgyak távolsága el-
térhet a valós távolságtól, mivel a rendszer
nagylátószögű kamerákat használ.

• Havas, csúszós úton a becsült és a valóságos
pálya vonala különbözhet.

• A jármű szélességét és a becsült pályát jelző
vonalak szélesebbek, mint a tényleges széles-
ség és pálya.

NAA2075
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Első és hátsó nézet:

Az iránymutató vonalak, amelyek a gépjármű hoz-
závetőleges szélességét és a tárgyak a karosszéria
vonaláhozjA viszonyított távolságátmutatják, a ki-
jelzőn kerülnek megjelenítésre.

A távolságot jelző vonalak:

A karosszériától való távolságot jelöli.

• Piros vonal ➀: kb. 0,5 m (1,5 ft)

• Sárga vonal ➁: kb. 1 m (3 ft)

• Zöld vonal ➂: kb. 2 m (7 ft)

• Zöld vonal ➃: kb. 3 m (10 ft)

A jármű szélességét jelző vonalak ➄:

A gépjármű szélességét jelöli.

Számított útvonalak ➅:

Jelöli az előre várható útvonalat, miközben a gép-
járművel közlekedik.A számított útvonal vonalai an-
nak függvényében mozognak, hogy a kormányke-
reket mennyire forgatja el. A tolatási segédvonalak
nem jelennek meg addig, amíg a kormánykerék
egyenes állásban van.

Az első vonal nem jelenik meg, amikor a gépjármű
sebessége 6 MPH (10 km/h) felett van.

MEGJEGYZÉS

• Amikor a kamera megjeleníti az első nézetet
és a kormánykereket az egyenes állásból el-
forgatja 90 vagy annál kevesebb fokkal, mind
a jobboldali mind pedig a baloldali számított
útvonalak ➅ meg fognak jelenni. Amikor a
kormánykereket 90 vagy annál több fokkal
forgatja el, csak az elforgatással ellentétes
irányban jelenik meg a tolatási segédvonal.

Madártávlat nézet:

Madártávlat nézetben a gépkocsi felülről látható,
amely segít megerősíteni a gépkocsi helyzetét és a
számított útvonalat a parkolóhelyre.

A gépjármű ikonja ➀ jelzi a gépkocsi helyzetét.
Ügyeljen arra, hogymadártávlat nézetbenmegjele-
nített tárgyak távolsága eltérhet a tényleges távol-
ságtól.

A kamera nézetek ➁ közötti területek feketével
vannak jelölve.

A gyújtáskapcsoló ON állásba állítása után a nem
látható területek ➁ (ha van) a madártávlat nézet
megjelenítéseutánnéhánymásodperc sárgával ke-
rülnek megjelenítésre.

A borostyán színű jelzések ➂ akkor jelennek meg,
ha a szonár ki van kapcsolva, vagy ha a saroknál
lévő szonár nem elérhető.

A tolatási segédvonalak ➃ megjelenítik az előre
számítottútvonalat,amikoragépjárművelmozgás-
ban van.

WAE0538XZ

Első nézet

NAA1452

Hátsó nézet (példa)
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VIGYÁZAT
• Madártávlat nézetben a tárgyak távolabbinak

tűnek, mint a valós távolságuk.

• Előfordulhat, hogy a magasabb tárgyak, mint
például a padka vagy egy másik gépkocsi
nem, vagy nem megfelelően jelennek meg a
kamerák holtterének találkozásakor.

• A kamera felett elhelyezkedő képek nem jele-
níthetők meg.

• A madártávlat nézet torzulhat, amikor a ka-
mera pozíciója megváltozik.

• Előfordulhat, hogy a talajon található vonal
nem illeszkedik vagy nem egyenes a kamerák
holtterének találkozásánál. Ha a vonal a gép-
járműtől távolabb esik az egyenetlensége
növekszik.

Első oldali nézet:

Iránymutató vonalak:

Az iránymutató vonalak, amelyek a monitoron je-
lennek meg, jelzik a gépjármű körülbelüli szélessé-
gét és a gépkocsi elejének vonalát.

A gépkocsi eleje vonal ➀ mutatja, hogy hol ér véget
gépkocsi eleje.

A jármű szélességét jelző vonal➁ a jármű szélessé-
gét mutatja, amelybe beletartoznak a tükrök is.

A szélességet ➁ és a gépjármű elejét ➀ jelző vona-
lak meghosszabbítását ➂ zöld pontozott vonallal
jelöli a rendszer.

FIGYELMEZTETÉS
Előfordulhat, hogy az irányjelző fénye úgy néz ki,
mint a jármű oldalát jelző vonal. Ez nem hiba.

Első/ hátsó, nagylátószögű nézet:
Amíg az első/hátsó nézet egy normál nézetet jele-
nít meg osztott képernyőn, az első/hátsó nagy lá-
tószögű nézet egy széles területet jelenít meg az
egész kijelzőn és lehetővé teszi, hogy a bal- és jobb-
oldalon található holttereket ellenőrizhesse.

Távolságjelző vezérvonalak ➀ - ➃:

A karosszériától való távolságot jelöli.

• Piros vonal ➀: kb. 0,5 m (1,5 ft)

• Sárga vonal ➁: kb. 1 m (3 ft)

• Zöld vonal ➂: kb. 2 m (7 ft)

• Zöld vonal ➃: kb. 3 m (10 ft)

A jármű szélességét jelző vonalak ➄:

A gépjármű hozzávetőleges szélességét jeleníti
meg.

WAE0501XZ

WAE0540XZ

Első nagylátószögű nézet

NAA1452

Hátsó nagylátószögű nézet
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Számított útvonalak ➅:

Jelöli az előre várható útvonalat, miközben a gép-
járművel közlekedik.A számított útvonal vonalai an-
nak függvényében mozognak, hogy a kormányke-
reket mennyire forgatja el. Hátsó nagy látószögű
nézetben a tolatási segédvonalak nem jelennek
meg addig, amíg a kormánykerék egyenes állásban
van.

Az első nagy látószögű nézet nem jelenik meg, ha a
gépjármű sebessége 10 km/h (6 MPH) felett van.

MEGJEGYZÉS

• Amikor a kamera megjeleníti az első nagy lá-
tószögű nézetet és a kormánykereket az
egyenes állásból elforgatja 90 vagy annál ke-
vesebb fokkal, mind a jobboldali mind pedig a
baloldali számított útvonalak ➅ meg fognak
jelenni. Amikor a kormánykereket 90 vagy an-
nál több fokkal forgatja el, csak az elforgatás-
sal ellentétes irányban jelenik meg a tolatási
segédvonal.

A SZÁMÍTOTT ÉS A TÉNYLEGES
TÁVOLSÁGOK KÖZÖTTI
KÜLÖNBSÉG
A megjelenített vezérvonalak és azok elhelyezke-
dése a talajon csak referenciaként szolgálhat. Az
emelkedőn vagy lejtőn elhelyezkedő tárgyak, illetve
a túlnyúló tárgyak ténylegesen eltérő távolságban
lehetnek a monitoron, a vezérvonalakhoz képest
(lásd az ábrát). Ha kétségei vannak, forduljon hátra
tolatás közben vagy álljon meg, szálljon ki a gépjár-
műből és ellenőrizze a tárgy helyzetét a gépjármű
mögött.

Tolatás emelkedőn felfelé

Ha járművel emelkedőn tolat felfelé, a távolságjelző
vezérvonal és a járműszélesség jelzővonal közeleb-
binek van fel feltüntetve, mint a tényleges távolság.
Például a kijelző 1 m-t (3 ft) mutat az adott helyig
jA , de a tényleges 1 m-es (3 ft) távolság a lejtőn
jB . Jegyezzemeg, hogy az emelkedőn található tár-
gyakmesszebb vannak,mint ahogy az amonitoron
megjelenik.

Tolatás lejtőn lefelé

Ha járművel lejtőn tolat lefelé, a távolságjelző vezér-
vonal és a járműszélesség jelzővonal távolabbinak
van fel feltüntetve, mint a tényleges távolság. Pél-
dául a kijelző 1 m-t (3 ft) mutat az adott helyigjA , de
a tényleges 1m-es (3 ft) távolság a lejtőnjB . Jegyez-
ze meg, hogy a lejtőn található tárgyak közelebb
vannak, mint ahogy az a monitoron megjelenik.

NAA2076 NAA2077
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Tolatás kinyúló tárgy mellett

A jósolt útvonal jA nem érinti a tárgyat a kijelzőn.
Ugyanakkor a gépjármű elérheti a tárgyat, ha az a
tényleges tolatási útvonalon túlnyúlik.

Kinyúló tárgy melletti tolatás

A jC pozíció távolabbiként van feltüntetve, mint a
jB pozíció a kijelzőn. Azonban apozíciójC ténylege-
sen ugyanakkora távolságra van, mint a pozíció
jA . A gépjármű elérheti a tárgyat a pozícióba való
tolatás közbenjA , ha a tárgy a tényleges útvonalon
túlnyúlik.

PARKOLÁS A BECSÜLT
PÁLYAVONALAK SEGÍTSÉGÉVEL

VIGYÁZAT
• Ha az eredeti gumiabroncsokat más méretű-

ekre cserélte le, elképzelhető hogy az útvona-
lat jelző vonalak pontatlanok lesznek.

• Havas, csúszós úton a becsült és a valóságos
pálya vonala különbözhet.

• Ha az akkumulátor le van kötve vagy lemerül,
elképzelhető, hogy a becsült pálya vonalai
nem helyesen jelennek meg. Ha ez előfordul,
kérjük, az alábbiak szerint járjon el:

– Forgassa a kormánykereket egyik vég-
ponttól a másik végpontig, miközben a
motor jár.

– Több, mint 5 percig vezesse egyenes úton
a járművet.

• Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, és
megmozdítja a kormányt, elképzelhető, hogy
az útvonalat jelző vonalak nem helyesen je-
lennek meg.

NAA1349 NAA2078

Kijelző képernyő, fűtés és légkondicionáló, valamint audiorendszer 177



1. Parkolás előtt vizuálisanellenőrizze aparkolóhely
akadálymentességét.

2. Ha a sebességváltót R (hátramenet) állásba rak-
ja, megjelenik a kijelzőn jA a gépjármű mögötti
kép.

3. Lassan tolasson hátra, mozgassa a kormányke-
reket úgy, hogy az útvonalat jelző vonalakjB be-
kerüljenek a parkolóhelyrejC .

4. Az előre jelzett pálya vonalának figyelembevéte-
lével úgy manőverezze a járművet, hogy annak
szélességjelző vonalai jD párhuzamosak legye-
nek a parkolóhellyeljC .

5. Ha a gépjárművel teljesen beállt a parkolóhelyre,
állítsa a váltó pozícióját P (parkolás) állásba és
húzza be a rögzítőféket.

HOGYAN VÁLTOZTASSUK MEG A
KIJELZŐT
Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, nyomja meg
a <CAMERA> gombot vagy állítsa a sebességváltót
R (hátramenet) állásba, hogy az Intelligent Around
View Monitor rendszert működésbe hozhassa.

Az Intelligent Around View Monitor különböző osz-
tott képernyős nézeteket jelenít meg, a kiválasztott
sebességfokozattól függően. Nyomja meg a
<CAMERA> gombot, hogy az elérhető nézetek kö-
zött váltani tudjon.

Ha a sebességváltó R (hátramenet) állásban van, az
elérhető nézetek:

• Hátsó nézet/madártávlat nézet osztott képer-
nyő

• Hátsó nézet/első oldali nézet osztott képernyő

• Hátsó nagylátószögű nézet

Ha a sebességváltó nem R (hátramenet) állásban
van, az elérhető nézetek:

• Első nézet/madártávlat nézet osztott képernyő

• Első nézet/első oldali nézet osztott képernyő

• Első nagylátószögű nézet

A kijelző átvált az Intelligent Around View Monitor
képernyőről, ha:

• A sebességváltó előremeneti pozícióban van és
a gépjármű sebessége kb. 10 km/h (6 MPH) fölé
emelkedik.

• A másik képernyő került kiválasztásra.

NIC4108 NIC4109
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A KIJELZŐ NÉZETÉNEK
MEGVÁLTOZTATÁSA
Az Around View Monitor fényerejének beállításához
lapozza fel a különálló NissanConnect használati
útmutatót.

MEGJEGYZÉS

Mialatt a jármű mozgásban van, ne állítsa az IAVM
kijelző beállításait. Győződjön meg róla, hogy a
rögzítőfék megfelelően be van-e húzva.

AZ INTELLIGENT AROUND VIEW
MONITOR RENDSZER KORLÁTAI

VIGYÁZAT
Az alábbiakban megtalálhatók az Intelligent Aro-
und View Monitor korlátai. Ha a gépjárművet úgy
üzemelteti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi
figyelembe, súlyos, akár halálos balesetet is szen-
vedhet.

• Ne használja az Intelligent Around View Moni-
tor-t úgy, hogy a külső tükrök be vannak hajt-
va, és minden esetben győződjön meg róla,
hogy a hátsó ajtó le van-e zárva, miközben a
rendszert használja.

• Az Intelligent Around View Monitor-on megje-
lenő távolságok különbözhetnek a valóság-
ban mért távolságoktól.

• A kamerák az első hűtőrácsba, a külső tükrök-
be és a hátsó rendszámtábla fölé vannak fel-
szerelve. Ne tegyen semmit a kamerákra.

• Amennyiben magas nyomású vízzel mossa a
járművet, kímélje a kamerák környékét. Ha
nem így tesz, víz juthat a kamerába, mely pár-

alecsapódást okozhat a objektíven, hibát,
áramütést vagy tüzet is eredményezhet.

• Ne üsse meg a kamerákat. A kamerák precí-
ziós eszközök. Ha mégis így tesz, a kamerák
működésében hiba léphet fel vagy a sérülés
tüzet vagy áramütést okozhat.

Vannak olyan területek, ahol a rendszer nem jeleníti
meg az akadályokat, illetve nem figyelmeztet a
mozgó tárgyakra.

➀Haaz első vagy hátsó nézetet választja ki, a rend-
szer nem jeleníti meg a lökhárító alatt vagy a tala-
jon található tárgyakat.
➁Haamadártávlat (bird-eye view) nézetet választ-
ja, a magas tárgyak, amelyek az egyes kamerák lá-
tószögének találkozásánál ➂ találhatók, nem lát-
hatók a monitoron.

A következőkben felsoroltak a rendszer korlátaiból
fakadnak és nem jelentik a rendszer hibásműködé-
sét:

• Késés jelentkezhet, amikor az egyes nézetek kö-
zött vált.

• Amennyiben a hőmérséklet különösen magas
vagy alacsony, elképzelhető, hogy a tárgyak el-
mosódottan jelennek meg a képernyőn.

• Amennyiben erős fény világít közvetlenül a ka-
merába, elképzelhető, hogy a tárgyak elmosó-
dottan jelennek meg.

• Fluoreszkáló fény esetén a képernyő villoghat.

• Az Intelligent Around View Monitor (Intelligens
Around View Monitor) kamerán megjelenített
tárgyak színei eltérhetnek a valós színüktől.

• Előfordulhat, hogy sötét környezetben megjele-
nített tárgyak nem tisztán és nem ugyanazzal a
színnel jelennek meg az Intelligent Around View
Monitor-on.

• A madártávlat nézet kamerái között lehet éles-
ségbeli eltérés.

• A kamera lencséjére ne kenjen politúranyagot. A
wax eltávolításához használjon felhígított kímé-
lő tisztítószerrel átitatott tisztítókendőt, majd
törölje szárazra a kamerát.

NAA2079
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A rendszer ideiglenesen nem elérhető

Ha a „ ” ikon jelenik meg a képernyőn, az Intelli-
gent Around View Monitor működésében hiba lép
fel. Ez nem akadályozza a normál vezetést, de a
rendszert ellenőriztetni kell. Javasolt felkeresnie egy
NISSAN márkakereskedőt vagy szakszervizt.

Ha az „ ” ikon jelenikmeg a képernyőn, előfordul-
hat, hogy a kamera képe ideiglenes elektronikus za-
varó jeleket észlel a környező egységekből. Ez nem

akadályozza a normál vezetést, de a rendszert el-
lenőriztetni kell. Javasolt felkeresnie egy NISSAN
márkakereskedőt vagy szakszervizt.

RENDSZER KARBANTARTÁSA

FIGYELMEZTETÉS
• Ehhez ne használjon alkoholt, benzint vagy hí-

gítót. Ez elszíneződést okoz.

• Ne károsítsa a kamerát, mivel az a monitor-
képernyőt is befolyásolja.

Ha a kamerákon ➀ szennyeződés, eső, hó gyűlik fel,
elképzelhető, hogy az Intelligent AroundViewMoni-
tor rendszeren keresztül a tárgyak nem vehetők ki
tisztán. Tisztítsa meg a kamerát egy felhígított kí-
mélő tisztítószerrel átitatott tisztítókendővel, majd
törölje szárazra a kamerát.

NIC4110

NIC4111

NAA2075
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1. <CAMERA> gomb

VIGYÁZAT
• Ha nem tartja be a mozgótárgy-figyelő rend-

szer megfelelő használathoz szükséges
figyelmeztetéseket és utasításokat, súlyos,
akár halálos sérüléseket is szenvedhet.

• A MOD rendszer nem alkalmas a gépjármű
megfelelő működtetéséhez és nem úgy ter-
vezték, hogy megakadályozza a gépjármű kö-
rül mozgó tárgyakkal való ütközést. Manőve-
rezés közben minden esetben használja a kül-
ső tükröket, a belső visszapillantó tükröt,
illetve forduljon hátra és ellenőrizze a gépjár-
mű környezetét, hogy gondoskodni tudjon a
biztonságos haladásról.

• A rendszer deaktiválódik, ha a sebesség 8
km/h (5 MPH) felett van. Alacsonyabb sebes-
ség mellett ismét aktiválódik.

• A MOD rendszert nem úgy tervezeték, hogy ér-
zékelje az álló tárgyakat.

A MOD rendszer tájékoztatja a vezetőt arról, hogy
milyen mozgó tárgyak vannak a gépjármű közelé-
ben, amikor a garázsból áll ki, parkolóhelyre áll be
vagy ehhez hasonló helyzetekben találja magát.

AMOD rendszer a képernyőnmegjelenő képek kép-
feldolgozó technológiáját használja fel.

FIGYELMEZTETÉS
Ne karcolja meg a lencséket, amikor a szennye-
ződést vagy havat távolítja el a kamerákról.

MOD RENDSZER MŰKÖDÉSE
A MOD rendszer automatikusan bekapcsol a követ-
kező körülmények között:

• Haa sebességváltó R (hátramenet) állásban van.

• Ha megnyomják a <CAMERA> gombot, hogy az
Intelligent Around View Monitor rendszer meg-
jelenjen a kijelzőn.

• Ha a gépjármű sebessége kb. 8 km/h (5MPH) alá
csökken.

WAE0475X

MOZGÓTÁRGY-FIGYELŐ RENDSZER (MOD)
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A MOD rendszer a következő feltételek mellett mű-
ködik, amikor a kamera képe megjelenítésre kerül:

• Ha a sebességváltó P (parkolás) vagy N (üres) ál-
lásban van és a gépjármű áll, a MOD rendszer
érzékeli a mozgó tárgyakat madártávlat nézet-
ben. A MOD rendszer nem működik, ha bármely
ajtó nyitva van. Ha a külső visszapillantó tükrök
be vannak hajtva, előfordulhat, hogy aMODnem
működik megfelelően.

• Ha a sebességváltó előrementi pozícióban, a
gépjármű sebessége pedig kb. 8 km/h (5 MPH)
alatt van, a MOD rendszer érzékeli a mozgó tár-
gyakat első nézetben vagy első, nagylátószögű
nézetben.

• Ha a sebességváltó R (hátramenet) állásban van
és a gépjármű sebessége kb. 8 km/h (5 MPH)
alatt van, a MOD rendszer érzékeli a mozgó tár-
gyakat hátsó nézetben vagy hátsó, nagylátó-
szögű nézetben. A MOD rendszer nem működik,
ha a csomagtér fel van nyitva.

A MOD rendszer nem érzékeli a mozgó tárgyakat
első nézetben. A MOD ikon nem jelenik meg a kép-
ernyőn ebben a nézetben.

Ha a MOD rendszer mozgó tárgyat észlel a gépjár-
mű közelében, egy sárga keret jelenik meg azon a
nézeten, ahol a tárgy található és egy figyelmeztető
hang szólal meg. Miközben a MOD rendszer folya-
matosan érzékeli a mozgó tárgyakat, a sárga keret
is folyamatosan látható.

MEGJEGYZÉS

Amikor az RCTA (ha van) hangjelzése hallható, a
MOD rendszer hangjelzése nem szólal meg.

Madártávlat nézetben a sárga keret ➀ minden ka-
mera képen megjelenik (első, hátsó, jobb, bal), füg-
gően attól, hogy a mozgó tárgy hol található.

A sárga keret ➁ az első nézetben, a hátsó nézet-
ben, az első nagylátószögű nézetben és a hátsó
nagylátószögű nézetben is megjelenik.

Egy zöld MOD ikon ➂ jelenik meg abban a nézet-
ben, amelyben a MOD rendszer működik. Egy szür-
ke MOD ikon ➂ jelenik meg abban a nézetben,
amelyben a MOD rendszer nem működik.

JVH0872XZ

Első és madártávlat nézet

JVH0873XZ

Hátsó és madártávlat nézet

WAE0549XZ

Hátsó és első nézet

WAE0550XZ

Első/hátsó nagylátószögű nézet
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Ha a MOD rendszer ki van kapcsolva, a MOD ikon ➂
nem jelenik meg.

A MOD BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA
A MOD rendszer be- és kikapcsolható a gépjármű
információs kijelzőjén. (Lásd “Gépjármű információs
kijelzője” a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezet-
ben.)

A MOD RENDSZER KORLÁTAI

VIGYÁZAT
Az alábbiakban megtalálhatók a MOD rendszer
korlátai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti, hogy
ezeket a korlátokat nem veszi figyelembe, súlyos,
akár halálos balesetet is szenvedhet.

• Ne használja az MOD rendszert, ha utánfutót
vontat. Előfordulhat, hogy a rendszer nem
működik megfelelően.

• A túlzott zajok miatt (például az audiorend-
szer hangereje vagy lehúzott ablak) előfordul-
hat, hogy nem hallja meg a figyelmeztető han-
gokat.

• A MOD rendszer teljesítménye a környezeti té-
nyezőktől és a környezetben lévő tárgyaktól
is függ:

– Ha alacsony a kontraszt a háttér és a moz-
gó tárgyak között.

– Ha villogó fényforrás található a közelben.

– Ha másik gépjármű fényszórójából érkező
fényt vagy napsütést érzékel.

– Ha a kamera beállítása nem a szokásos,
például amikor a külső visszapillantó tükör
be van hajtva.

– Amikor vízcseppek, hó vagy egyéb
szennyeződés található a kamera lencséin.

– Ha a mozgó tárgy pozíciója a képernyőn
nem változik.

• A MOD rendszer érzékelheti a kamera lencsé-
jén lefolyó vízcseppeket, a kipufogódobból ér-
kező fehér füstöt vagy mozgó árnyékokat, stb.

• Előfordulhat, hogy a MOD rendszer nem mű-
ködik megfelelően, függően a mozgó tárgy
sebességétől, irányától, távolságától vagy
alakjától.

• Abban az esetben, ha a gépjármű azon a ré-
szen sérül, ahol a kamerák vannak felszerelve,
előfordulhat, hogy a MOD rendszer nem érzé-
keli megfelelően a tárgyakat, ha az érzékelési
zónák nincsenek megfelelően beállítva vagy
meg vannak hajolva.

• Amennyiben a hőmérséklet különösen magas
vagy alacsony, elképzelhető, hogy a tárgyak
elmosódottan jelennek meg a képernyőn. Ez
nem hiba.

MEGJEGYZÉS
A zöld MOD ikon narancssárgára vált, ha a követ-
kezők közül valamelyik bekövetkezik.

• Ha rendszer működésében hiba lép fel.

• Ha az alkatrészek hőmérséklete magas érté-
ket ér el.

• Ha a hátsó kamera blokkolva van.

Ha az ikon továbbra is narancssárgán világít, el-
lenőriztesse a MOD rendszert. Javasolt felkeresni
egy NISSAN márkakereskedőt vagy szakszervizt
ehhez a javításhoz.

RENDSZER KARBANTARTÁSA

FIGYELMEZTETÉS
• Ehhez ne használjon alkoholt, benzint vagy hí-

gítót. Ez elszíneződést okoz.

• Ne károsítsa a kamerát, mivel az a monitor-
képernyőt is befolyásolja.

Amennyiben szennyeződés, eső vagy hó gyűlik fel
valamelyik kamerán ➀, előfordulhat, hogy a MOD
rendszer nem működik megfelelően. Tisztítsa meg
a kamerát egy felhígított kímélő tisztítószerrel át-
itatott tisztítókendővel, majd törölje szárazra a ka-
merát.

NAA2075
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KÖZÉPSŐ SZELLŐZŐK

Aszellőzőknyitásához/ zárásáhozmozgassa a sza-
bályozót bármelyik irányba.

A levegőáram irányát a középső gomb mozgatásá-
val (fel/ le, jobbra/ balra) szabályozhatja, amíg a kí-
vánt irányt el nem éri.

OLDALSÓ SZELLŐZŐK

Aszellőzőknyitásához/ zárásáhozmozgassa a sza-
bályozót bármelyik irányba.

A levegőáram irányát a középső gomb mozgatásá-
val (fel/ le, jobbra/ balra) szabályozhatja, amíg a kí-
vánt irányt el nem éri.

HÁTSÓ SZELLŐZŐK

Aszellőzőknyitásához/ zárásáhozmozgassa a sza-
bályozót bármelyik irányba.

m:
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a
szellőzők ki vannak nyitva. A
szabályozót ebbe az irányba mozgatva
kinyithatja a szellőzőt.

m:
Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a
szellőzők le vannak zárva. A
szabályozót ebbe az irányba mozgatva
elzárhatja a szellőzőt.

A levegőáram irányát a középső gomb mozgatásá-
val (fel/ le, jobbra/ balra) szabályozhatja, amíg a kí-
vánt irányt el nem éri.

VIGYÁZAT
• A fűtés és légkondicionálás csak akkor műkö-

dik, ha a motor is üzemel.

• Mások támogatására rászoruló felnőtteket,
gyermeket soha ne hagyjon magukra a jármű-
ben. Kisállatokat magukra hagyni a járműben
szintén tilos. Akaratlanul is aktiválhatnak kap-
csolókat vagy kezelőszerveket, melyek figyel-
metlenségből súlyos balesethez vezethetnek
vagy sérülést okozhatnak maguknak. Zárt jár-
műben, napos, meleg napokon a hőmérséklet
rövid idő alatt olyan magasra szökhet, hogy
az az emberre, állatra súlyos, esetleg halálos
hatással lehet.

• Huzamosabb ideig ne használja megszakítás
nélkül a levegőkeringetés módot, mivel így a
belső levegő elhasználódhat és az ablakokon
pára képződhet.

• A fűtés és légkondicionáló kapcsolóit ne kap-
csolgassa vezetés közben, ezek elvonhatják
figyelmét a vezetésről.

A fűtés és légkondicionálás akkor működik, ha a
motor is üzemel. A légbefúvás működik, ha a gyúj-
táskapcsolót ON állásba állítja, még akkor is, ha a
motor nem jár.

MEGJEGYZÉS

• Kondenzáció léphet fel a légkondicionáló bel-
sejében, ha az egység működik; a kondenzvíz
biztonságosan, a gépjármű alján távozik a
gépjárműből. A talajon keletkező vízfoltok a
normál működés jelei.

WAE0346XZ

Jobb oldal

WAE0347XZ

Jobb oldal

JVH0940XZ

SZELLŐZŐK FŰTÉS ÉS LÉGKONDICIONÁLÓ
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• A légkondicionáló egységben felgyűlhetnek a
kívülről és a gépjárműből érkező szagok. A
szellőzőkön keresztül ezek a szagok az utas-
térbe kerülhetnek.

• Amikor a gépjárművet leállítja, állítsa a fűtő és
légkondicionáló rendszer vezérlőit olyan ál-
lásba, amellyel lekapcsolhatja a belső levegő-
keringetést, így friss levegő kerülhet az utas-
térbe. Így csökkenthetők a kellemetlen sza-
gok az utastérben.

Stop/Start rendszerrel szerelt modellek (ha van):

A Stop/Start rendszer nem állítja le a motort a kö-
vetkező körülmények között:

• Az első párátlanítóMAX üzemmódja be van kap-
csolva.

• ThermaClear fűtött szélvédő (ha van) be van
kapcsolva.

• Hátsó szélvédő páramentesítő be van kapcsol-
va.

• A légkondicionáló be van kapcsolva és az utas-
tér hűtésére van beállítva.

Az üzemanyagfogyasztás minimalizálása érdeké-
ben a rendszer csökkentheti a fűtés teljesítményét
és kikapcsolhatja a légkondicionálót, ha a motort a
Stop/Start rendszer leállítja. A legjobb fűtési és lég-
kondicionálási teljesítmény érdekében indítsa újra
a motort. (Lásd “Stop/Start rendszer (ha van)” a
“5. Elindulás és haladás” fejezetben.)

MŰKÖDTETÉSI TANÁCSOK
(automatikus légkondicionálóhoz)
A műszerfal panelen és a kormánykerék alatt talál-
ható szenzorok segítenek fenntartani az állandó
hőmérsékletet. Az érzékelő köré ne helyezzen sem-
mit.
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MANUÁLIS LÉGKONDICIONÁLÓ
1. Ventilátor fordulatszám-szabályozó

forgatógomb

2. Forgatógomb mutatók

3. <A/C> (Légkondicionáló) gomb

4. Első párátlanító MAX gomb

5. Hátsó ablak párátlanító kapcsolója (Lásd
“Páramentesítő kapcsoló” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben.)

6. Levegőkeringetés gomb

7. Hőmérséklet-szabályozó forgatógomb

8. Levegőbefúvást szabályozó gomb

A fűtés és a légkondicionáló lekapcsolásához for-
gassa a ventilátor fordulatszám-szabályozó
forgatógombot OFF (0) pozícióba.

Kezelőszervek
Kombinált külső levegőkeringetés/
levegőkeringetés:
Nyomja meg a levegőkeringetés gombját. A
levegő a járműben cirkulál. (Az jelzőfény be-
kapcsol.)

Nyomja meg újból a levegőkeringetés gomb-
ját. Ebben az esetben a levegő kívülről kerül beszí-
vásra gépjármű belsejébe. (A visszajelző lám-
pa kialszik.)

Levegőáramlás szabályozás:
Nyomja meg a levegőáramlás szabályozó gombját,
a levegő kimeneti nyílásának kiválasztásához/mó-
dosításához. Több, mint egy levegőáramlás szabá-
lyozó gombot választhat ki.

m A középső és oldalsó szellőzőkből
áramlik a levegő.

m Főleg a padlón lévő szellőzőkből áramlik
a levegő.

m Főleg a párátlanító nyílásokból áramlik a
levegő.

Ventilátor fordulatszám szabályozás:
A ventilátor sebességének növeléséhez forgassa el
a ventilátor fordulatszám-szabályozó forgató-
gombot az óramutató járásával megegyező irány-
ba.

NAA2052
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A ventilátor sebességének csökkentéséhez forgas-
sael a ventilátor fordulatszám-szabályozó for-
gatógombot az óramutató járásával ellentétes
irányba.

Hőmérséklet szabályozás:
Állítsa a hőmérséklet-szabályozó forgatógombot a
kívánt hőmérsékletre. A meleg hőmérséklet kivá-
lasztásához forgassa a forgatógombot a középső
és a jobb oldali pozíció közé. A hideg hőmérséklet
kiválasztásához forgassa a forgatógombot a kö-
zépső és a bal oldali pozíció közé.

Fűtés működése
Fűtés:
Ebben az üzemmódban ameleg levegő közvetlenül
a lábakra irányul.

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a levegőkeringe-
tés lámpája nem világít. Nyomja meg a levegőke-
ringetés gombját, ha a visszajelző lámpa fel-
villan. (A visszajelző lámpának ki kell aludnia.)

2. Nyomja meg a gombot. (A visszajelző lám-
pa bekapcsol)

3. Forgassa a ventilátor fordulatszám-szabályozó
forgatógombot a kívánt állásba.

4. Forgassa a hőmérséklet-szabályozó forgató-
gombot a középső és a meleg ( jobb oldali) kö-
zötti kívánt pozícióba.

Szellőzés:
Ebben a módban a levegő az oldalsó és középső
szellőzőkön át áramlik.

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a levegőkeringe-
tés lámpája nem világít. Nyomja meg a levegőke-
ringetés gombját, ha a visszajelző lámpa fel-
villan. (A visszajelző lámpának ki kell aludnia.)

2. Nyomja meg a gombot. (A visszajelző lám-
pa bekapcsol)

3. Forgassa a ventilátor fordulatszám-szabályozó
forgatógombot a kívánt állásba.

4. Forgassa a hőmérséklet-szabályozó forgató-
gombot a kívánt helyzetbe.

Jégmentesítés vagy páramentesítés:
Ez a mód a levegőt a páramentesítő kimenetekhez
irányítja az ablakok pára- vagy jégmentesítése ér-
dekében.

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a levegőkeringe-
tés lámpája nem világít. Nyomja meg a levegőke-
ringetés gombját, ha a visszajelző lámpa fel-
villan. (A visszajelző lámpának ki kell aludnia.)

2. Nyomja meg a gombot. (A visszajelző lám-
pa bekapcsol)

3. Forgassa a ventilátor fordulatszám-szabályozó
forgatógombot a kívánt állásba.

4. Forgassa a hőmérséklet-szabályozó forgató-
gombot a középső és a meleg ( jobb oldali) kö-
zötti kívánt pozícióba.

5. Forgassa az oldalsó szellőzőnyílásokat az oldal-
só ablakra, hogy a tükrök megfelelő láthatósá-
gához párátlanítani tudja az ablakokat.

• Apára gyors eltávolításához a szélvédő külső fe-
lületéről, forgassa a hőmérséklet-szabályozó
forgatógombot a legmelegebb pozícióra, a ven-
tilátor fordulatszám-szabályozó forgatógom-
bot pedig a maximális pozícióra.

• Amennyiben nehéz páramentesíteni a szélvé-
dőt, nyomja meg az <A/C> gombot (ha van).

Fűtés és páramentesítés:
Ez az üzemmód fűti az utasteret és páramentesíti
az ablakokat.

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a levegőkeringe-
tés lámpája nem világít. Nyomja meg a levegőke-
ringetés gombját, ha a visszajelző lámpa fel-
villan. (A visszajelző lámpának ki kell aludnia.)

2. Nyomja meg a gombot. gombok (A
visszajelző lámpák bekapcsolnak)

3. Forgassa a ventilátor fordulatszám-szabályozó
forgatógombot a kívánt állásba.

4. A hőmérséklet szabályozó forgatógombot for-
gassa a legmelegebb ( jobb oldali) pozícióba.

5. Forgassa az oldalsó szellőzőnyílásokat az oldal-
só ablakra, hogy a tükrök megfelelő láthatósá-
gához párátlanítani tudja az ablakokat.
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Légkondicionáló működése
Havonta egyszer, kb. 10 percre kapcsolja be a lég-
kondicionálót. Ez segítmegelőzni a légkondicionáló
sérülését, mely a kenés hiányában következhet be.

Hűtés:
Ez az üzemmód hűtésre és légnedvesség csökken-
tésre használható.

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a levegőkeringe-
tés lámpája nem világít. Nyomja meg a levegőke-
ringetés gombját, ha a visszajelző lámpa fel-
villan. (A visszajelző lámpának ki kell aludnia.)

2. Nyomja meg a gombot. (A visszajelző lám-
pa bekapcsol)

3. Forgassa a ventilátor fordulatszám-szabályozó
forgatógombot a kívánt állásba.

4. Nyomja meg az <A/C> gombot. (Az A/C jelzőfény
felkapcsol.)

5. Forgassa a hőmérséklet-szabályozó forgató-
gombot a középső és a hideg (bal oldali) közötti
kívánt pozícióba.

• Gyors hűtési eredményhez, ha kint nagyon me-
leg van, nyomja meg a belső keringetés
gombját, hogy bekapcsoljon a visszajelző is.

• Meleg, párás időben, ahogy a levegő hirtelen le-
hűl, a beáramló levegőben ködképződés látha-
tó. Ez nem jelent hibás működést.

Fűtés légnedvesség csökkentéssel:
Ez az üzemmód fűtésre és légnedvesség csökken-
tésre használható.

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a levegőkeringe-
tés lámpája nem világít. Nyomja meg a levegőke-
ringetés gombját, ha a visszajelző lámpa fel-
villan. (A visszajelző lámpának ki kell aludnia.)

2. Nyomja meg a gombot. (A visszajelző lám-
pa bekapcsol)

3. Forgassa a ventilátor fordulatszám-szabályozó
forgatógombot a kívánt állásba.

4. Nyomja meg az <A/C> gombot. (Az A/C jelzőfény
felkapcsol.)

5. Forgassa a hőmérséklet-szabályozó forgató-
gombot a középső és a meleg ( jobb oldali) kö-
zötti kívánt pozícióba.

Páramentesítés légnedvesség csökkentéssel:
Ez az üzemmód az ablakok páramentesítésére és a
levegőnedvességtartalmánakcsökkentésérehasz-
nálható.

1. Bizonyosodjon meg arról, hogy a levegőkeringe-
tés lámpája nem világít. Nyomja meg a levegőke-
ringetés gombját, ha a visszajelző lámpa fel-
villan. (A visszajelző lámpának ki kell aludnia.)

2. Nyomja meg a gombot. (A visszajelző lám-
pa bekapcsol)

3. Forgassa a ventilátor fordulatszám-szabályozó
forgatógombot a kívánt állásba.

4. Nyomja meg az <A/C>gombot. (Az A/C jelzőfény
felkapcsol.)

5. Forgassa a hőmérséklet-szabályozó forgató-
gombot a kívánt helyzetbe.

6. Forgassa az oldalsó szellőzőnyílásokat az oldal-
só ablakra, hogy a tükrök megfelelő láthatósá-
gához párátlanítani tudja az ablakokat.
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AUTOMATIKUS LÉGKONDICIONÁLÓ
A típus
1. Hőmérséklet szabályzó tárcsa (bal oldali)

2. <AUTO> gomb

3 SYNC (szinkronizálás) gomb

4. Hőmérséklet szabályzó tárcsa ( jobb oldali)

5. <ON/OFF> gomb

6. Első párátlanító MAX gomb

7. Hátsó ablak párátlanító gombja (Lásd
“Páramentesítő kapcsoló” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben)

8. Levegőkeringetés gomb

9. Ventilátor fordulatszám-szabályozó ( )
gombok

10. Levegőbefúvást szabályozó gomb

11. <A/C> (Légkondicionáló) gomb

NAA2055
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B típus (ülésfűtéssel és
kormányfűtéssel, ThermaClear fűtött
szélvédő nélkül)
1. Bal első ülésfűtés gombja (lásd “Ülésfűtés (ha

van)” a “2. Műszerek és kezelőszervek”
fejezetben)

2. Hőmérséklet szabályzó tárcsa (bal oldali)

3. <AUTO> gomb

4. Kormányfűtés gomb (lásd “Fűtött
kormánykerék (ha van)” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben)

5. Levegőkeringetés gomb

6 SYNC (szinkronizálás) gomb

7. Hőmérséklet szabályzó tárcsa ( jobb oldali)

8. Jobb első ülésfűtés gombja (lásd “Ülésfűtés (ha
van)” a “2. Műszerek és kezelőszervek”
fejezetben.)

9. <ON/OFF> gomb

10. Első párátlanító MAX gomb

11. Hátsó ablak párátlanító gombja (Lásd
“Páramentesítő kapcsoló” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben)

12. Ventilátor fordulatszám-szabályozó ( )
gombok

13. Levegőbefúvást szabályozó gomb

14. <A/C> (Légkondicionáló) gomb

NAA2057

B típus (ülésfűtéssel és kormányfűtéssel, ThermaClear fűtött szélvédő nélkül)
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C típus (ülésfűtéssel, kormányfűtéssel
és ThermaClear fűtött szélvédővel)
1. Bal első ülésfűtés gombja (lásd “Ülésfűtés (ha

van)” a “2. Műszerek és kezelőszervek”
fejezetben)

2. Hőmérséklet szabályzó tárcsa (bal oldali)

3. <AUTO> gomb

4. ThermaClear fűtött szélvédő fűtésének
gombja (lásd “ThermaClear fűtött szélvédő
gombja” a “2. Műszerek és kezelőszervek”
fejezetben)

5. Kormányfűtés gomb (lásd “Fűtött
kormánykerék (ha van)” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben)

6 SYNC (szinkronizálás) gomb

7. Hőmérséklet szabályzó tárcsa ( jobb oldali)

8. Jobb első ülésfűtés gombja (lásd “Ülésfűtés (ha
van)” a “2. Műszerek és kezelőszervek”
fejezetben.)

9. <ON/OFF> gomb

10. Első párátlanító MAX gomb

11. Hátsó ablak párátlanító gombja (Lásd
“Páramentesítő kapcsoló” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben)

12. Levegőkeringetés gomb

13. Ventilátor fordulatszám-szabályozó ( )
gombok

14. Levegőbefúvást szabályozó gomb

15. <A/C> (Légkondicionáló) gomb

NAA2058

C típus (ülésfűtéssel, kormányfűtéssel és ThermaClear fűtött szélvédővel)
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Automatikus üzemmód (AUTO)
Az AUTO üzemmódot egész évben lehet használni,
mivel a rendszer automatikusan szabályozza a hő-
mérsékletet, a levegő áramlását, a ventilátor sebes-
ségét,miután a kívánt hőmérséklet kézzel beállítás-
ra került.

A fűtés és a légkondicionáló kikapcsolása:
A fűtés és légkondicionálás kikapcsolásához nyom-
ja meg az <ON OFF> gombot.

Hűtés és fűtés légnedvesség csökkentéssel:
1. Nyomja meg az <AUTO> gombot.

2. Ha az A/C jelzőlámpa nem villan fel, akkor nyom-
ja meg az <A/C> gombot. (Az A/C jelzőfény fel-
kapcsol.)

3. Állítsa a hőmérséklet-szabályozó forgatógom-
bot a kívánt hőmérsékletre.

4. Ha a levegőkeringetés gombjának vissza-
jelző lámpája világít, nyomja meg gombot a vilá-
gító lámpával, hogy a levegőkeringetés üzem-
módot kikapcsolhassa.

Meleg, párás időben, ahogy a levegő hirtelen lehűl, a
beáramló levegőben ködképződés látható. Ez nem
jelent hibás működést.

Fűtés (A/C ki):
1. Nyomja meg az <AUTO> gombot.

2. Ha az A/C jelzőlámpa felvillan, akkor nyomjameg
az <A/C> gombot. (Az A/C jelzőlámpa nem vilá-
gít.)

3. Állítsa a hőmérséklet-szabályozó forgatógom-
bot a kívánt hőmérsékletre.

• Ne állítsa a hőmérsékletet alacsonyabbra a kül-
ső levegő hőmérsékleténél. Ha így tesz, előfor-
dulhat, hogy a rendszer nem vezérli megfelelő-
en a tőmérsékletet.

• Haazablakokpárásak,használja inkábbapárát-
lanító fűtést a kikapcsolt A/C fűtés helyett.

Pára/jégmentesítés légnedvesség csökkentés-
sel:
1. Nyomja meg az első szélvédő párátlanító

MAX gombját. (A MAX visszajelző lámpa fel-
kapcsol.)

2. Állítsa a hőmérséklet-szabályozó forgatógom-
bot a kívánt hőmérsékletre.

• A jegesedés gyors eltávolításához a szélvédő
külső felületéről, forgassa a hőmérséklet-szabá-
lyozó forgatógombot a legnagyobb hőmérsék-
letre.

• A rendszer a ventilátor sebességét automatiku-
san a maximumra állítja.

• A levegőkeringetés üzemmód automatikusan
kikapcsol, a légkondicionáló pedig automatiku-
san bekapcsol.

• Főleg a párátlanító nyílásokból áramlik a levegő.

3. Kikapcsolásához nyomja meg újból az első szél-
védő párátlanító MAX gombját, amellyel
visszatér az előző módhoz, vagy az AUTO gom-
bot, amellyel automatikus klímaszabályozásra
kapcsol. (A MAX visszajelző lámpa kikap-
csol.)

Manuális működtetés
A kézi üzemmódban a fűtés és légkondicionáló a
kívánt értékekre állítható be.

A fűtés és légkondicionálás kikapcsolásához nyom-
ja meg az <ON OFF> gombot.

Ventilátor fordulatszám szabályozás:
A levegő sebességét szabályozó tárcsa. A ventilátor
sebességének növeléséhez forgassa el a gombot
az óramutató járásával megegyező irányba. A ven-
tilátor sebességének csökkentéséhez forgassa el a
gombot az óramutató járásával ellentétes irányba.

Nyomja meg az <AUTO> gombot a ventilátor se-
bességének automatikus szabályozásához.

Levegőáramlás szabályozás:
Nyomja meg a levegőáramlás szabályozó gombját,
a levegő kimeneti nyílásának kiválasztásához/mó-
dosításához. Több, mint egy levegőáramlás szabá-
lyozó gombot választhat ki.

m A középső és oldalsó szellőzőkből
áramlik a levegő.

m Főleg a padlón lévő szellőzőkből áramlik
a levegő.

m Főleg a párátlanító nyílásokból áramlik a
levegő.

Hőmérséklet szabályozás:
Állítsa a hőmérséklet-szabályozó forgatógombot a
kívánt hőmérsékletre. A hőmérséklet növeléséhez
forgassa el a gombot az óramutató járásával meg-
egyező irányba. A hőmérséklet növeléséhez forgas-
sa el a gombot az óramutató járásával ellentétes
irányba.
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Levegőkeringetés:
Nyomja meg a levegőbevitel gombját , hogy a
rendszer a gépjárműben található levegőt kerin-
gesse. (Az jelzőfény bekapcsol.)

Nyomja meg a levegőkeringetés gombját ,
hogy a rendszer a gépjárművön kívülről szívja a le-
vegőt. (A visszajelző lámpa elalszik.)

Automatikus levegőbeszívás vezérlése (ha van):
Ha a visszajelző lámpa felvillan a külső levegő kerin-
getése gombon, nyomja meg és tartsa
lenyomva a világító gombot (a visszajelző lámpa
kétszer felvillan).Azautomatikus levegőbeszívásve-
zérlése beállításra került.

A LÉGKONDICIONÁLÓ
SZERVIZELÉSE

VIGYÁZAT
A légkondicionáló rendszerben nagynyomású
hűtőközeg található. Személyi sérülések elkerü-
lése érdekében a légkondicionálón elvégzendő
javításokat csak megfelelő felszereléssel és tu-
dással rendelkező szakemberrel végeztesse.

A légkondicionálóban felhasznált hűtőközeg meg-
határozásakor figyelmet fordítottunk a környezet-
védelemre is.

Ez a hűtőközeg nem károsítja az ózonréteget. Vi-
szont kis mértékben elősegíti az üvegházhatást.

A gépjármű légkondicionálójának szervizelése so-
ránspeciális töltőberendezésreéskenőanyagravan
szükség. A nem megfelelő hűtőközeg vagy kenő-
anyag súlyosan károsíthatja az Ön légkondicioná-

lóját. (Lásd “Ajánlott folyadékok/kenőanyagok és
mennyiségek” a “9. Műszaki információk” fejezet-
ben.)

A NISSAN márkakereskedő, vagy szakszerviz szak-
szerűen elvégzi az Ön környezetbarát légkondicio-
nálójának szervizelését.

Légkondicionáló-szűrő
A légkondicionáló rendszer egy szűrővel van felsze-
relve, amely összegyűjti a polleneket. Annak érdeké-
ben, hogy a légkondicionáló rendszer megfelelően
fűtsön, párátlanítson és ventiláljon, cserélje ki a szű-
rőt a különálló karbantartási útmutatóban megha-
tározott időintervallumokként. Szűrőcseréhez ve-
gye fel a kapcsolatot egy NISSAN márkakereskedő-
vel, vagy szakszervizzel.

A szűrőt akkor kell lecserélni, ha a légáramlatok in-
tenzitása jelentősen csökken, vagy ha a szélvédő
könnyen bepárásodik a fűtés vagy a légkondicio-
náló használata közben.

VIGYÁZAT
Vezetés közben ne állítson az audiorendszeren.

Az audiorendszer csak akkorműködik, ha a gyújtás-
kapcsolót ON állásba állítja. Álló motorral ne hasz-
nálja túl sokáig.

AZ AUDIORENDSZER
MŰKÖDTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS
ÓVINTÉZKEDÉSEK
MEGJEGYZÉS

Navigációs rendszerrel szerelt modellek eseté-
ben a navigációs rendszer különálló használati
útmutatójában keresse meg az audiorendszer
működtetésével kapcsolatos óvintézkedéseket.

Rádió
• A rádióvételt az adóállomás jelerőssége, az adó-

toronytól való távolság, épületek, hidak, hegyek
közelsége és más külső hatások befolyásolják. A
vételi minőség ideiglenes változásait általában
ezek a külső hatások okozzák.

• Ha mobiltelefont használ a járműben vagy an-
nak közelében, ez befolyásolhatja a rádió vételi
minőségét.

• A legjobb vételi minőség érdekében használjon
antennát.

AUDIORENDSZER
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USB (Universal Serial Bus) csatlakozók

VIGYÁZAT
Vezetés közben ne csatlakoztassa, csatlakoztas-
sa le vagy működtesse az USB eszközt. Ez elvon-
hatja a figyelmét. Ha elvonja figyelmét, elveszít-
heti uralmát a gépjármű felett és balesetet okoz-
hat vagy súlyos sérülést szenvedhet.

FIGYELMEZTETÉS
• Ne erőltesse az USB eszközt az USB csatlako-

zóba. Ha az USB eszközt ferdén vagy fejtetőn
illeszti az USB csatlakozóba, az USB csatlako-
zó sérülhet. Győződjön meg róla, hogy az USB
eszköz megfelelően csatlakoztatva van az
USB csatlakozóhoz (egyes USB eszközökön

jelölés is található, ilyen esetben az esz-
köz csatlakoztatása előtt győződjön meg ró-
la, hogy a jelölés a megfelelő irányba néz).

• Ne fogja meg az USB csatlakozóaljzat burko-
latát (ha van), amikor az USB eszközt húzza ki
az USB csatlakozóból. Ettől az USB csatlakozó
és az USB csatlakozó fedele (ha van) sérülhet.

• Ne hagyja az USB kábelt olyan helyen, ahol vé-
letlenül is meghúzhatja. A kábel meghúzásá-
val az USB csatlakozó sérülhet.

Az USB csatlakozók ➀ a középső konzolban talál-
hatók a kartámasz alatt.

A gépjárműhöz nem tartozik USB eszköz. Az USB
eszközt külön kell beszerezni, amennyiben szüksé-
ges.

A rendszer nem használható USB eszköz formatá-
lására. Az USBmemória formatálásához használjon
személyi számítógépet.

Néhány területen az USB eszközről csak hangot le-
het lejátszani az első ülésekben, még akkor is, ha a
gépjármű áll. Ennek törvényi okai vannak.

Ez a rendszer különböző USB eszközöket támogat,
USB merevlemezeket és iPod lejátszókat. Előfordul-
hat, hogy a rendszer bizonyos USB eszközöket nem
támogat.

• Előfordulhat, hogy particionált USB eszközök
nem működnek megfelelőn.

• Előfordulhat, hogy más nyelvekben használt ka-
rakterek (kínai vagy japán, stb.) nem jelennek
meg a képernyőn. Javasolt angol nyelvű karak-
terek használata az USB memórián.

Általános megjegyzések az USB használatával
kapcsolatban:

Az eszköz megfelelő használatával és ápolásával
kapcsolatos információkért lapozza fel az eszköz
használati útmutatóját.

Megjegyzés az iPod használatához:

A “Made for iPod”, a “Made for iPhone” és a “Made for
iPad” feliratok azt jelentik, hogy az elektronikai ki-
egészítő berendezést úgy tervezték, hogy speciáli-
san az iPod, iPhone vagy iPad termékekkel csatla-
kozzanak, továbbá a fejlesztő tanúsítja, hogy ezek
megfelelnek az Apple teljesítménnyel szemben tá-
masztott követelményeinek.

Az Apple nem felelős ezen termékek működéséért,
illetve azok törvényi követelményeknek valómegfe-
leléséért.

Vegye figyelembe, hogy a kiegészítő eszköz iPod,
iPhone vagy iPad termékkel való használata kiha-
tással lehet a vezetéknélküli teljesítményre.

Az iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
shuffle és az iPod touch az Apple Inc. Egyesült Álla-
mokban regisztrált védjegyei. és más országokban
regisztrált védjegye. A Lightning az Apple Inc. végje-
gye.

• A NISSAN audiorendszer csak azokat a kiegészí-
tőket támogatja, amelyeket az Apple tanúsított
és amelyek rendelkeznek a “Made for iPod/iPho-
ne/iPad” logóval.

• Ha az iPod-ot nem megfelelően csatlakoztatja a
rendszerhez, egy figyelmeztető jel jelenik meg a
képernyőn (villog). Minden esetben győződjön
meg róla, hogy az iPod megfelelően van csatla-
koztatva.

NIC4051
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• Az iPod nano (1. generáció) továbbra is gyorsan
léptet előre vagy hátra, ha keresés közben csat-
lakoztatja. Ebben az esetben kézzel állítsa be az
iPod-ot.

• Az iPod nano (2. generáció) továbbra is gyorsan
léptet előre vagy hátra, ha keresés közben csat-
lakoztatja le.

• Előfordulhat, hogy a zeneszám címe nem meg-
felelően jelenik meg, ha a lejátszás üzemmódot
iPod nano (2. generáció) használata közben vál-
toztatja meg.

• Előfordulhat, hogy az audiokönyvek nem abban
a sorrendben kerülnek lejátszásra, mint ahogy
az iPod-on szerepelnek.

• Nagy méretű videó fájlok lelassíthatják az iPod-
ot. A gépjármű központi kijelzője egy pillanatra
elsötétülhet, de gyorsan helyreáll.

• Ha az iPod automatikusan választ ki nagy videó
podcast fájlokat véletlenszerű lejátszási üzem-
módban, a gépjármű központi kijelzője egy pilla-
natra elsötétülhet, de gyorsan helyreáll.

jA Gyökérmappa

jB Mappa

jC MP3/WMA

Lejátszási sorrend:
Az MP3/WMA-t tartalmazó USB eszköz lejátszási
sorrendje a fent bemutatottak alapján történik.

• Azolyanmappákmappanevei, amelyeknemtar-
talmaznak MP3/WMA fájlokat, nem jelennek
meg a kijelzőn.

• Ha az eszköz első szintjén is találhatók fájlok, a
FOLDER (mappa) jelenik meg a kijelzőn.

• A lejátszási sorrend az a sor, amelyben a fájlokat
az író szoftver a médiára írta, ezért a fájlok nem
játszhatók szabadon választott sorrendben.

NAA984
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USB (Universal Serial Bus) hátsó port
(ha van)

VIGYÁZAT
Vezetés közben ne csatlakoztassa, csatlakoztas-
sa le vagy működtesse az USB eszközt. Ez elvon-
hatja a figyelmét. Ha elvonja figyelmét, elveszít-
heti uralmát a gépjármű felett és balesetet okoz-
hat vagy súlyos sérülést szenvedhet.

FIGYELMEZTETÉS
• Ne erőltesse az USB eszközt az USB csatlako-

zóba. Ha az USB eszközt ferdén vagy fejtetőn
illeszti az USB csatlakozóba, az USB csatlako-
zó sérülhet. Győződjön meg róla, hogy az USB
eszköz megfelelően csatlakoztatva van az
USB csatlakozóhoz (egyes USB eszközökön

jelölés is található, ilyen esetben az esz-
köz csatlakoztatása előtt győződjön meg ró-
la, hogy a jelölés a megfelelő irányba néz).

• Ne fogja meg az USB csatlakozóaljzat burko-
latát (ha van), amikor az USB eszközt húzza ki
az USB csatlakozóból. Ettől az USB csatlakozó
és az USB csatlakozó fedele (ha van) sérülhet.

• Ne hagyja az USB kábelt olyan helyen, ahol vé-
letlenül is meghúzhatja. A kábel meghúzásá-
val az USB csatlakozó sérülhet.

A konzol/kartámasz hátsó részén két USB port (ha
van) található.

Ezek a portok kizárólag tápellátásra használhatók.
Az adattovábbítást nem támogatják.

A portok maximális kimeneti áramerőssége 2,4 A.
Ne feledje, hogy a tényleges kimeneti áramerősség
függ a port(ok)hoz csatlakoztatott eszközöktől. A
mobileszköz által használt protokollnak megfelelő-
en a töltő a csatlakoztatott eszköz számáramegfe-
lelő áramerősségi értéket fogja biztosítani.

Bluetooth® audio lejátszó (ha van)
• Egyes Bluetooth® audioegységek nem használ-

hatók ezzel a rendszerrel. A rendszerrel használ-
ható Bluetooth® audioegységekkel kapcsolatos
további információkért vegye fel a kapcsolatot
egy NISSAN márkakereskedővel vagy szakszer-
vizzel.

• Mielőtt a Bluetooth® audiorendszert használná,
azaudioegységet regisztrálni kell a rendszerben.

• A Bluetooth® audiorendszer működése változ-
hat a csatlakoztatott audioegységtől függően.
Ellenőrizze a működési feltételeket használat
előtt.

• A Bluetooth® audio lejátszása szünetel a követ-
kező esetekben. A lejátszás újra elindul miután a
következő műveleteket befejezte.

– kihangosítós telefon használata

– a mobiltelefon csatlakoztatásának ellenőr-
zése

• A Bluetooth® kommunikációhoz szükséges bel-
ső antenna a rendszerbe van beszerelve. Ne te-
gye a Bluetooth® audioegységet olyan helyre,
ahol az fémmel van körülvéve, távol van a rend-
szertől vagy olyan helyre, ahol az közvetlenül
érintkezik a testtel vagy az üléssel. Egyéb eset-
ben a hang minősége csökkenhet vagy interfe-
rencia léphet fel.

• Miközben a Bluetooth® audioegység csatlakoz-
tatva van Bluetooth® vezeték nélküli kapcsola-
ton keresztül, az egység akkumulátora az átla-
gosnál gyorsabban lemerülhet.

• Ez a rendszer kompatibilis a Bluetooth® AV pro-
fillal is (A2DP és AVRCP).

ANTENNA
A cápauszony antenna a tető hátsó részében talál-
ható.

A rádió teljesítményét befolyásolhatja a tetőn szál-
lított teher, amely blokkolhatja a rádiójelek vételét.
Ha lehetséges, ne szállítson terhet a cápauszony
antenna közelében.

Az antennára felrakódó jég befolyásolhatja a rádió
teljesítményét. Távolítsa el a jeget, hogy a vételt
helyreállíthassa.

NIC4045
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FIGYELMEZTETÉS
• Amikor a gépjárművet mossa, nagynyomású

vízzel ne mossa közvetlenül az antenna tömí-
tését. Ettől az antenna tömítése károsodhat.

• Amikor havat távolít el a tetőről, ne fejtsen ki
túlzottan nagy erőt a cápauszony antennára.
Ez kárt okozhat a cápauszony antennában és
a tetőpanelben.
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1. Főkapcsoló gomb/Hangerőszabályozó <VOL>
tárcsa

2. <SETTINGS> gomb

3. Kijelző

4. Rádió üzemmód: Előre programozott gomb
iPod/USB/Bluetooth audio üzemmód:
Ismétlés <RPT> gomb

5. Rádió üzemmód: Előre programozott gomb
<MIX> gomb

6. Rádió üzemmód: Előre programozható gomb

7. Rádió üzemmód: Előre programozható gomb

8. Rádió üzemmód: Előre programozható gomb

9. Rádió üzemmód: Előre programozott gomb
USB vagy Telefon üzemmód: Gyorskeresés
gomb

10. Megerősítő <OK> gomb/<MENU> tárcsa

11. Kijelző fényerejét (Nappali/Éjszakai
üzemmód) szabályozó gomb
Forgassa el a <MENU> gombot, hogy
beállíthassa a kijelző fényerejét.

A megvilágítás szintje a fényszóró
kapcsolójához van kapcsolva. Ha a fényszóró
kapcsolója ON állásban van, a fényerő
automatikusan csökken. A megvilágítás
fényerejét a fényszóró állapotától függetlenül
válthatja a nappali és az éjszakai üzemmód
között, ha megnyomja a gombot.

12. Gyorsan előre (Cue)/Következő zeneszám és
Visszatekerés/Előző zeneszám gombok

13. <RADIO> gomb

14. <MEDIA> gomb
Válthat az audio források között (USB, BT
Audio) (ha csatlakoztatva van)

15. <DISP> gomb
Információkat jelenít meg a kijelzőn, ha van
(zenei címkék, RDS, stb.)

16. (Telefon) gomb

17. Vissza gomb
NAA2002

FM/AM RÁDIÓ (DAB-bal) (ha van)
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AZ AUDIORENDSZER MŰKÖDÉSE
Az audioegység csak akkor működik, ha a gyújtás-
kapcsolót ON állásba állítja.

m ON/OFF (KI/BE) kapcsoló gomb

Nyomja meg a gombot így bekapcsolódik az
audioegység. Ha az audioegységet a gyújtáskap-
csolóval kapcsolta ki, az audioegység a gyújtáskap-
csolóval is bekapcsolható. Bekapcsoláskor az audi-
oegységen az a forrás indul el, amely a kikapcsolás
előtt is használatban volt, és a hangerő is az előző-
leg beállított értéken marad.

Azaudioegységkikapcsolhatóa gombmegnyo-
másával, vagy a gyújtáskapcsoló OFF állásba állítá-
sával.

Hangerő (VOL) szabályozó

A hangerő beállításához forgassa a <VOL> forgató-
gombot valamelyik irányba.

Az audioegység fel van szerelve sebességfüggő
hangerő- szabályozással. Ez azt jelenti, hogy az au-
dioegység a hangerő szintjét automatikusan a jár-
mű sebességéhez igazítja. További részletekért,
lásd: “[Speed Vol.] menü” jelen fejezet következő
részében.

<SETTINGS> gomb
Az [Audio], [Óra], [Radio] és [Nyelv] beállítások konfi-
gurálásához hajtsa végre a következő lépéseket:

1. Nyomja meg a <SETTINGS> gombot.

2. Forgassa a <MENU> forgatógombot valamely
irányba, a következő elemek jelennek az alábbi
sorrendben:

[Audio] [Óra] [Radio] [Nyelv]

A kívánt szintek beállítása után nyomjameg a
(Vissza) gombot többször egymás után, vagy a
<SETTINGS> gombot.

Audio beállítások
1. Nyomja meg a <SETTINGS> gombot, hogy belép-

hessen a beállítások menübe,majd válassza ki az
[Audio] opciót.

2. Forgassa a <MENU> forgatógombot valamely
irányba, a következő elemek jelennek az alábbi
sorrendben:

[Hang] [Speed Vol.] [Bass Boost] [Audio
Reset]

[Hang] menü:
Almenük a hang menüben:

[Basszus] Ezt a funkciót használja a basszus
hangok kiemeléséhez vagy
eltompításához.
Forgassa el a <MENU> tárcsát az
óramutató járásával megegyező
vagy ellentétes irányba, hogy a
basszus hangokat beállíthassa, majd
nyomja meg az <OK> gombot.

[Magas] Ezt a funkciót használja a magas
hangok kiemeléséhez vagy
eltompításához.
Forgassa el a <MENU> tárcsát az
óramutató járásával megegyező
vagy ellentétes irányba, hogy a
magas hangokat beállíthassa, majd
nyomja meg az <OK> gombot.

[Bal.] Ezt a funkciót használja, hogy a bal
és jobb hangszóró közötti hangerőt
kiegyenlíthesse.
Forgassa el a <MENU> tárcsát az
óramutató járásával megegyező
vagy ellentétes irányba, hogy a bal
és jobb oldal között a hangerőt
kiegyenlíthesse, majd nyomja meg
az <OK> gombot.

[Fader] Ezt a funkciót használja, hogy az
első és hátsó hangszóró közötti
hangerőt kiegyenlíthesse.
Forgassa el a <MENU> tárcsát az
óramutató járásával megegyező
vagy ellentétes irányba, hogy az első
és hátsó hangszóró között a
hangerőt kiegyenlíthesse, majd
nyomja meg az <OK> gombot.
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[Speed Vol.] menü:
Az audiorendszer beállítása a hangerő automatikus
szabályozására a jármű sebességétől függően.

Ez az üzemmód automatikusan vezérli a kimenő
hangerőt, a gépjármű sebességének függvény-
ében.
Ha a [Speed Vol.] megjelenik, forgassa el a <MENU>
tárcsát az óramutató járásával megegyező vagy el-
lentétes irányba, hogy beállíthassa a hangerő szint-
jét.
Ha az értéket 0 (nulla) értékre állítja be, kikapcsolja
a sebességfüggő hangerőt. A sebességérzékelő
hangerő növelése azt eredményezi, hogy a hang-
erőgyorsabbannövekszik a járműsebességével.Ha
kiválasztotta, nyomja meg az <OK> gombot, hogy
elmenthesse a beállításokat.

[Bass Boost] menü:
Állítsa a [Bass Boost] elemet [BE] vagy [KI] értékre

[Audio Reset] menü:
Az audiorendszer előre beállított gyári beállítások-
kal rendelkezik. Válassza ki az [IGEN] opciót, hogy az
összes beállítást visszaállíthassa a gyári értékre.Vá-
lassza ki a [NEM] opciót, hogy kiléphessen a menü-
ből és megtarthassa az aktuális beállításokat.

Az óra beállítása
Az óra menü képernyője jelenik meg a kijelzőn, ha
az [Óra] elemet kiválasztja a menüből.

[Set Time]:
Válassza ki a [Set Time] opciót, majd állítsa be az
órát a következők szerint:

1. Az óra kijelző villogni kezd. Az óra beállításához
forgassa el a <MENU> gombot.

2. Nyomja meg az <OK> gombot. A perc kijelző vil-
logni kezd.

3. A percek beállításához forgassa el a <MENU>
gombot.

4. Nyomja meg az <OK> gombot, hogy az óra beál-
lítását befejezhesse.

[ON/OFF]:
Amikor az audioegység ki van kapcsolva, megjele-
nítheti vagy eltüntetheti az órát.

Ha az [ON] opció kerül kiválasztásra, az óra megje-
lenik, amikor az audioegység ki van kapcsolva és
megnyomjaa gombotvagyhaagyújtáskapcso-
lót OFF állásba állítja.

[Váltás]:
Az óra megjelenítése 12 órás vagy 24 órás üzem-
módban történik.

[Radio] menü
Ki- és bekapcsolásához lásd: “<SETTINGS> gomb”
jelen fejezet előző részében.

[TA] Ezt a funkciót használja a
közlekedési jelentések be- vagy
kikapcsolásához, amely az egység
indításakor jelennek meg.
Forgassa el a <MENU> tárcsát az
óramutató járásával megegyező
vagy ellentétes irányba, majd a
megerősítéshez nyomja meg az
<OK> gombot.

[DR
Interrupt…]
(ha van)

Csak a DAB funkcióval rendelkező
modellek esetén.
A speciális digitális
megszakításokat be- vagy
kikapcsolhatja. Ha az elem
kiválasztásra került, a DAB
rádióállomások megszakításra
kerülnek, ha adott típusú üzenet
elérhető.
Forgassa el a <MENU> gombot az
óramutató járásával megegyező
vagy ellentétes irányba, majd a
kiválasztáshoz nyomja meg az
<OK> gombot.

[Ref. FM List] Manuálisan frissítse a FM
állomások listáját
Nyomja meg az <OK> gombot,
hogy az állomások keresését
elindíthassa. Egy megerősítő
üzenet jelenik meg. Az állomások
frissítése rövid időn belül
megtörténik és az utoljára
hallgatott állomás (ha lehetséges)
szólal meg.
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[Ref DRList]
(ha van)

Manuálisan frissítse a DAB
állomások listáját
Nyomja meg az <OK> gombot,
hogy az állomások keresését
elindíthassa. Egy megerősítő
üzenet jelenik meg. Az állomások
frissítése rövid időn belül
megtörténik és az utoljára
hallgatott állomás (ha lehetséges)
szólal meg.

[EPG] (ha
van)

Az DAB Electronic Program Guide
(EPG) úgy került kialakításra, hogy
hasonló szolgáltatásokat
nyújtson a felhasználó számára,
mint a televíziós EPG, de a rádió és
kapcsolódó
adatszolgáltatásokhoz, például:
- programok és események
megjelenítése
- aktuális és jövőbeni programok
listájának keresése

[Intellitext]
(ha van)

Az intellitext üzenetek a DL
(Dynamic Label) üzenetek egy
speciális formája, amelyek
sporttal vagy hírekkel kapcsolatos
adatokat szolgáltatnak.

Nyelv beállításai
Válassza ki a megfelelő nyelvet és nyomja meg az
<OK> gombot. Befejezés után a képernyő automa-
tikusan átvált a beállított nyelvre.

• [UK English]

• [Français]

• [Deutsch]

• [Italiano]

• [Português]

• [Nederlands]

• [Español]

• [Türkçe]

• [русский]

RÁDIÓ MŰKÖDÉSE
Ha a (power ON/OFF) gombot megnyomja, az
audioegység bekapcsol az utolsó hallgatott rádió-
állomással, ha az audioegységet úgy kapcsolta ki,
hogy a rádió üzemmód volt bekapcsolva.

A rádió több audio adás vételére is alkalmas:

– FM

– DAB (Digital Audio Broadcasting) (ha van)

– AM

Rádiósáv kiválasztó gomb
Nyomja meg a <RADIO> gombot, hogy az audio
adások között a következők szerint válthasson:

DAB-bal rendelkező modellek:

FM1 FM2 DAB1 DAB2 AM FM1

A <RADIO> gomb megnyomásával és nyomva tar-
tásával frissítheti az állomáslistát.

DAB-bal nem rendelkező modellek:

FM1 FM2 AM FM1

Ha a <RADIO> gombot megnyomja, a rádió bekap-
csol és az utoljára hallgatott rádióállomás szólal
meg.Haaz audiorendszermár valamelyikmásik be-
menetethasználja (iPod,Bluetooth,USB),a<RADIO>
gombmegnyomásával kikapcsolja az éppenműkö-
désben lévő forrást és az utolsó hallgatott rádióál-
lomás kerül kiválasztásra.

Ha a <RADIO> gombot több, mint 1,5 másodpercig
lenyomva tartja miközben az FM/DAB módok egyi-
ke be van kapcsolva, az aktuális állomáslista auto-
matikusan frissül.

Manuális hangolás

Amikor az állomások frekvenciáját hangolja be ma-
nuálisan, lépjen be az FM listába, majd forgassa el a
<MENU> tárcsát, amíg a kívánt állomást be nem
hangolja, ezután pedig a kiválasztásához nyomja
meg az <OK> gombot.

Az FM sávon a frekvencia 100 kHz lépésközzel válto-
zik, míg az AM sávon 9 kHz-enként.

VIGYÁZAT
A rádiót ne hangolja vezetés közben, hogy teljes
figyelmét a vezetésnek szentelhesse.

SEEK (KERESÉS)
hangolási gombok

FM mód:
A vagy a gomb megnyomásával elindul a
hangolás. A gomb rövidmegnyomásával egy lépés-
sel növelheti vagy csökkentheti a frekvenciát. Ha a
gombot hosszabban nyomja, aktiválhatja a keresés
üzemmódot.A rádióhangolójaazalacsonytól ama-
gas frekvenciáig, vagy fordítva keres, és megáll a
legközelebbi adónál. Keresési mód közben az audio
kimenet elnémul. Ha a teljes tartományban egy
adót sem talál, visszatér a kiindulási frekvenciára.

DAB mód:
A vagy a gomb megnyomásával kiválaszt-
hatja az előző vagy a következő állomást. A hosszú
lenyomás csomag alapú keresést indít.
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Állomástároló gombok ➀➁➂➃➄➅
Az előre programozott gomb 2 másodpercnél rövi-
debb ideig történő lenyomásával kiválaszthatja az
eltárolt rádióállomást.

Ha az előre programozott állomások gombját több,
mint 2 másodpercig nyomja, miközben az FM lista
menüben vagy a rádió fő képernyőjén van, a hallga-
tott rádióállomás eltárolásra kerül az előre progra-
mozható gomb alá.

• Tizenkét állomás (ha elérhető) tárolható el az FM
sáv alatt. (Hatot-hatot az FM1 és FM2 állások
alatt)

• Tizenkét állomás (ha elérhető) tárolható el aDAB
sáv alatt. (Hatot-hatot a DAB1 és a DAB2 állomá-
sok alatt) (ha van)

• AzAMsávrahat rádióállomás (havan)hangolha-
tó be.

Ha leválasztja az akkumulátort, vagy kiég a biztosí-
ték, a rádió memóriája törlődik. Ebben az esetben
az akkumulátor újbóli csatlakoztatása, illetve a biz-
tosíték cseréje után újra állítsa be a kívánt állomá-
sokat.

DAB és Radio Data System (RDS)
működése (ha van)
Az RDS egy olyan rendszer, melyen a normális FM
sugárzás mellett digitálisan kódolt információ is át-
vitelre kerül. Az RDS olyan információkat ad,mint pl.
az állomás neve, közlekedési információk vagy hí-
rek.

DAB (Digital Audio Broadcast):

DAB (Digital Audio Broadcast) a digitális rádióközve-
títés egy standardja.

A vezető által kiválasztott információk (utazás, fi-
gyelmeztetés,hírek, időjárás, sport, stb.) kerülnek fo-
gadásra, illetve továbbításra a vezető felé.

Néha előfordulhat, hogy olyan területeken, ahol a
DAB jelerősség nem megfelelő, az állomás teljes ne-
ve nem jelenik meg a DAB listában a DAB fő képer-
nyőjén. Ilyen esetekben még lehet a rádióállomást
hallgatni, csökkent hangminőség mellett, de ez
azonban nem lehetséges minden esetben.

MEGJEGYZÉS

• A DAB üzemmód működése hasonló az FM
üzemmódhoz, de kis mértékben eltérhet.

• Néhány országban vagy régióban ezek a szol-
gáltatások nem érhetőek el.

Alternatív frekvencia (AF) mód:
Az AF funkció FM (rádió) módban üzemel.

• Az AF funkció FM (rádió) módban is üzemel, illet-
ve a háttérben akkor is működik tovább, amikor
egy másik médiaforrás kerül kiválasztásra.

• Az AF funkció összehasonlítja a jelerősségeket
éskiválasztjaavételi körülményeknek legjobban
megfelelő állomást.

DAB és RDS funkciók
Programszerviz (PS) funkció (állomásnév
megjelenítése a kijelzőn):
– FM:

Ha RDS jelet is sugárzó állomást állít be keresés-
sel vagy manuális hangolással, az RDS adatokat
megkapja és a PS név is kijelzésre kerül.

– DAB:
Ha egy állomást állít be kereséssel vagy manuá-
lis hangolással, az adatokat megkapja és a PS
név is kijelzésre kerül.

TA Közlekedési információk
Ez a funkció FM/DAB (rádió) üzemmódban műkö-
dik. Ez a funkció a háttérben isműködik, ha valame-
lyik forrás ki van választva.

• A <TA> gomb megnyomásával kiválasztja a TA
módot. Ha a TA mód bekapcsol, megjelenik a TA
jelzés a kijelzőn.

• Ha a <TA> vagy <BACK> gombot újramegnyom-
ja. Amód kikapcsol és a jelzés eltűnik a kijelzőről.

Megszakítás közlekedési hírek esetén funkció:
Ha az egység közlekedési híreket érzékel, az adás
behangolásra kerül és a kijelzőn egy figyelmeztető
üzenet jelenik meg a rádióállomás nevével együtt.

Ha vége van a közlekedési információknak, az egy-
ség visszatér az eredetileg hallgatott forráshoz.

Ha megnyomja a <BACK> gombot a közlekedési hí-
rekalatt, amegszakításközlekedési hírekmiattmód
kikapcsol. A TAmód visszaáll készenléti módba, és
az audioegység visszavált az előző forrásra.
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USB (Universal Serial Bus)
CSATLAKOZÁSI PORT

VIGYÁZAT
Vezetés közben ne csatlakoztassa, csatlakoztas-
sa le vagy működtesse az USB eszközt. Ez elvon-
hatja a figyelmét. Ha elvonja figyelmét, elveszít-
heti uralmát a gépjármű felett és balesetet okoz-
hat vagy súlyos sérülést szenvedhet.

FIGYELMEZTETÉS
• Ne erőltesse az USB eszközt az USB csatlako-

zóba. Ha az USB eszközt ferdén vagy fejtetőn
illeszti a csatlakozóba, a csatlakozó sérülhet.
Győződjön meg róla, hogy az USB egység
megfelelően van csatlakoztatva az USB csat-
lakozóba.

• Ne fogja meg az USB csatlakozó burkolatát (ha
van), amikor az USB eszközt húzza ki a csatla-
kozóból. Ezzel sérülhet a csatlakozó és a bur-
kolat.

• Ne hagyja az USB kábelt olyan helyen, ahol vé-
letlenül is meghúzhatja. A kábel meghúzásá-
val a csatlakozó sérülhet.

Eszköz csatlakoztatása az USB
csatlakozóhoz
Az eszköz megfelelő használatával és ápolásával
kapcsolatos információkért lapozza fel az eszköz
használati útmutatóját.

Az USB csatlakozó a műszerfal panel alsó részén
található. Csatlakoztassa az USB eszközt az USB
csatlakozóba. Az USB eszköz automatikusan akti-
válódik. A kijelzőn az [USB Detected Please Wait...]
figyelmeztető üzenet jelenikmeg pármásodpercre,
miközben az adatok beolvasása zajlik.
Ha az audiorendszert akkor kapcsolta ki, amikor az
USBmemória beolvasása történt, a gombmeg-
nyomásával elindíthatja az USB eszköz működését.

MEDIA gomb
Az USB egység működtetéséhez nyomja meg a
<MEDIA> gombot egyszer vagy többször egymás
után, amíg az USB elérhetővé nem válik.

Az audiorendszer működése
• Nézet listázása

• Gyorskeresés

• ,

• MIX (Véletlenszerű lejátszás)

• RPT (Zeneszám lejátszása)

• Mappa tallózása

Nézet listázása:
Ha egy zeneszám lejátszása folyamatban van,
nyomja meg az <ENTER> gombot vagy forgassa el
a MENU gombot, hogy az elérhető zeneszámokat
lista nézetben megjeleníthesse. Ahhoz, hogy egy

zeneszámot kiválaszthasson a listából vagy egy
zeneszámot meghallgathasson, forgassa el a
<MENU> tárcsát vagy nyomja meg az <ENTER>
gombot.
Nyomja meg a gombot, hogy a Mappa képer-
nyőhöz visszatérhessen.

Gyors előre (Cue)/Gyors
hátra (Review) gombok:

Ha a (Cue) vagy (Review) gombokat folya-
matosan nyomva tartja, a zeneszám nagy sebes-
séggel kerül lejátszásra. Ha a gombot felengedi, a
zeneszám lejátszása visszatér a normál sebesség-
hez.

Zeneszám fel/le gombok:

Ha a vagy gombot egyszer megnyomja, a
rendszer a következő zeneszámra vagy az éppen
játszott zeneszám elejére ugrik. Nyomja meg a
vagy a gombot többször egymás után, hogy a
zeneszámokat átugorhassa.

Mappa tallózása:
Haazadathordozón zenei fájlokat tartalmazómap-
pa is található, a vagy gomb megnyomá-
sával a mappában található zeneszámok egymás
után lejátszásra kerülnek.

A kívánt mappa kiválasztásához:

1. Nyomja meg az <ENTER> gombot vagy forgassa
el a<MENU>gombot, ígyazoknakazeneszámok-
nak a listája megjelenik, amelyek a mappában
vannak.

2. Nyomja meg a gombot, a Mappa képer-
nyőbe való belépéshez.
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3. Nyomja meg az <ENTER> gombot, hogy belép-
hessen a mappába. Nyomja meg az <ENTER>
gombot újra az első zeneszám lejátszásához
vagy forgassa el a <MENU> gombot egy másik
zeneszám kiválasztásához,majd nyomja meg az
<ENTER> gombot.

Ha a kiválasztott mappában almappák is találha-
tók, nyomjameg az <ENTER> gombot, egy új képer-
nyő jelenik meg, amelyen az elérhető almappák lis-
tája jelenik meg. Forgassa el a <MENU> gombot a
kívánt almappa kiválasztásához, majd nyomja meg
az <ENTER> gombot. Válassza ki a gyökérmappát,
ha a zeneszámok a gyökérmappában kerültek rög-
zítésre.

Ahhoz, hogy az előző mappa- képernyőre vissza
tudjon lépni nyomja meg a gombot.

<RPT> Ismétlés gomb:
Nyomja meg a <RPT> gombot és az aktuális zene-
szám folyamatos lejátszása megkezdődik.

<MIX> gomb:
Nyomja meg a <MIX> gombot, és az aktuális map-
pában (MP3/USB) vagy lejátszási listán (iPod) talál-
hatóösszeszeneszám lejátszásrakerül véletlensze-
rű sorrendben.

Ha az egész mappa/lejátszási lista lejátszásra ke-
rült, a rendszermegkezdi a következőmappa/leját-
szási lista lejátszását.

<DISP> gomb:
Ha az USB eszköz olyan fájlja kerül lejátszásra, ame-
lyen információs címkék is találhatók (ID3–szöveg
címke),akkor lejátszásközbenazaktuális zeneszám
címe megjelenik. Ha cím információ nem elérhető,
akkor a [Szám] jelenik meg.

Ha a <DISP> gombot többször egymás után meg-
nyomja, a zeneszámról további információk jelen-
nek meg a cím információ mellett:

Zeneszám hossza Előadó neve Album neve
Zeneszám hossza

A zeneszám címe minden esetben megjelenik.

Zeneszám részletei:
A <DISP> hosszan lenyomásával részletes áttekin-
tést jeleníthet meg a kijelzőn. Nyomja meg röviden
a gombot, hogy visszatérhessen a fő képer-
nyőre.

Gyorskeresés:
Ha zenei információs címkével (ID3–szöveg címke)
ellátott USB eszköz lejátszása történik lista nézet-
ből, gyorskereséssel megkeresheti a zeneszámot a
listából.

Nyomja meg az <A-Z> gombot, majd forgassa el a
<MENU> tárcsát, amíg a kívánt zeneszám címének
első betűje/száma meg nem jelenik, ezután nyomja
meg az <OK> gombot. Ha megtalálta, az elérhető
zeneszámok listája megjelenik. Ha nincs egyezés, a
[No match] felirat olvasható és a következő elem
jelenik meg. Válassza ki a zeneszámot és nyomja
meg az <OK> gombot a lejátszáshoz.

iPod® LEJÁTSZÓ MŰKÖDÉSE (ha
van)
Az iPod® csatlakoztatása

VIGYÁZAT
Vezetés közben ne csatlakoztassa, csatlakoztas-
sa le vagy működtesse az USB eszközt. Ez elvon-
hatja a figyelmét. Ha elvonja figyelmét, elveszít-
heti uralmát a gépjármű felett és balesetet okoz-
hat vagy súlyos sérülést szenvedhet.

FIGYELMEZTETÉS
• Ne erőltesse az USB eszközt az USB csatlako-

zóba. Ha az USB eszközt ferdén vagy fejtetőn
illeszti a csatlakozóba, a csatlakozó sérülhet.
Győződjön meg róla, hogy az USB egység
megfelelően van csatlakoztatva az USB csat-
lakozóba.

• Ne fogja meg az USB csatlakozó burkolatát (ha
van), amikor az USB eszközt húzza ki a csatla-
kozóból. Ezzel sérülhet a csatlakozó és a bur-
kolat.

• Ne hagyja az USB kábelt olyan helyen, ahol vé-
letlenül is meghúzhatja. A kábel meghúzásá-
val a csatlakozó sérülhet.

Az eszköz megfelelő használatával és ápolásával
kapcsolatos információkért lapozza fel az eszköz
használati útmutatóját.

Nyissa fel a konzol tetejét és csatlakoztassaaz iPod®
kábelét az USB csatlakozóba. A gépjárműhöz való
csatlakoztatás esetén az iPod® akkumulátora fel-
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töltésrekerül.A kijelzőnaz [iPod<Name>Detected...]
figyelmeztető üzenet jelenikmeg pármásodpercre,
miközben az adatok beolvasása történik.

Ha a rendszert akkor kapcsolta ki, amikor a leját-
szás az iPod®-ról történt, a gombmegnyomásá-
val újra elindíthatja az iPod®-ot. A kapcsolat ideje
alatt az iPod® csak az audiovezérlőkkel kezelhető.

Megjegyzés az iPod használatához:

A “Made for iPod”, a “Made for iPhone” és a “Made for
iPad” feliratok azt jelentik, hogy az elektronikai ki-
egészítő berendezést úgy tervezték, hogy speciáli-
san az iPod, iPhone vagy iPad termékekkel csatla-
kozzanak, továbbá a fejlesztő tanúsítja, hogy ezek
megfelelnek az Apple teljesítménnyel szemben tá-
masztott követelményeinek.

Az Apple nem felelős ezen termékek működéséért,
illetve azok törvényi követelményeknek valómegfe-
leléséért.

Vegye figyelembe, hogy a kiegészítő eszköz iPod,
iPhone vagy iPad termékkel való használata kiha-
tással lehet a vezetéknélküli teljesítményre.

Az iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
shuffle és az iPod touch az Apple Inc. Egyesült Álla-
mokban regisztrált védjegyei. és más országokban
regisztrált védjegye. A Lightning az Apple Inc. végje-
gye.

A NISSAN audiorendszer csak azokat a kiegészítő-
ket támogatja, amelyeket az Apple tanúsított és
amelyek rendelkeznek a “Made for iPod/iPhone/
iPad” logóval.

Kompatibilitás:
Arendszerkompatibilismindenolyaneszközzel (ko-
rábbi modellek és jövőbeni modellek), amelyek tá-
mogatják az Apple kiegészítő protokollját USB csat-
lakozáson keresztül.

Beleértve (de nem korlátozva):

• iPod touch 5th (iOS 9.3.5)

• iPhone 7 Plus (iOS 10.1.1, 11.0.3, 11.1.2)

• iPhone 8 (iOS 11.2)

• iPhone 8 Plus (iOS 11.2.5)

• iPhone X (iOS 11.2, 12.0.1)

MEGJEGYZÉS

Ez az audiorendszer nem támogatja az iPad töl-
tését.

MEDIA gomb
Az iPod működtetéséhez nyomja meg a <MEDIA>
gombot egyszer vagy többször egymás után, amíg
az [iPod <Name>] meg nem jelenik.

Az audiorendszer működése
Interfész:
Az audiorendszer kijelzőjén megjelenített, az iPod®
működtetéséhez használatos interfész hasonló az
iPod® kezelőfelületéhez. Használja a <MENU> gom-
bot és az <OK> gombot, hogy az iPod® -on található
zeneszámokat lejátszhassa.

A menülistából a következő elemek választhatók ki.

• [Playlists]

• [Artists]

• [Albums]

• [Tracks]

• [More...] (Amely hozzáférést biztosít a követke-
zőkhöz)

• [Szerzők]

• [Műfaj]

• [Podcasts]

• [Audiobooks]

Az egyes elemekkel kapcsolatos további informáci-
ókért lapozza fel az iPod® használati útmutatóját.

A következőműveletek azonosak az audio USB esz-
köz használatával kapcsolatos fő műveletekkel. To-
vábbi részletekért, lásd: “USB (Universal Serial Bus)
Csatlakozási port” jelen fejezet előző részében.

• Nézet listázása

• ,

• MIX (Véletlenszerű lejátszás)

• RPT (Zeneszám lejátszása)

• Mappa tallózása
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<DISP> gomb
Ha olyan zeneszám kerül lejátszásra, amelyen infor-
mációs címkék is találhatók (ID3–szöveg címke), az
aktuális zeneszám címe megjelenik. Ha nincsenek
címkék, figyelmeztető üzenet jelenik meg a kijelzőn.

Ha a <DISP> gombot többször egymás után meg-
nyomja, a zeneszámról további információk jelen-
nek meg a cím információ mellett:

Track time Artist name Album title Track
time

Zeneszám részletei:
Ha a <DISP> gombot hosszan nyomja, a képernyőn
megjelenik a zeneszám címe, az előadó neve és az
album címe. Nyomja meg röviden a gombot,
hogy visszatérhessen a fő képernyőre.

BLUETOOTH® MŰKÖDÉSE

Bluetooth® beállításai
Az eszköz illesztéséhez győződjön meg róla, hogy a
Bluetooth be van kapcsolva,majd használja a [Scan
devices] keresés opciót vagy az [Pair device] opciót.
További részletekért, lásd: “[Scan devices]” jelen feje-
zet következő részében.

Ha egy Apple eszközt csatlakoztat USB csatlakozón
és Bluetooth-on keresztül, a rendszer USB eszköz-
ként kerül felismerésre. Az Apple eszköz töltésre ke-
rül, amíg az USB csatlakozó porton keresztül csat-
lakoztatva van.

Maximum5 különbözőBluetooth eszköz csatlakoz-
tatható. De egyszerre csak egy eszköz használható.
Ha 5 különböző Bluetooth eszközt regisztrált, csak
akkor regisztrálhat egy újabbat, ha az 5 meglévő
eszköz valamelyikét lecseréli. Használja a [Del. devi-
ce] opciót, hogy a már regisztrált eszközök valame-
lyikét törölhesse. További részletekért, lásd: “[Del.
device]” jelen fejezet következő részében.

Ha a kapcsolat sikeresen létrejött, egy figyelmez-
tető üzenet jelenik meg, majd az audiorendszer
visszatér az aktuális forrás lejátszásához. Csatla-
koztatás során a következő állapotjelző ikonok je-
lennek meg (a kijelző bal felső részén): Jelerősség
( ), Akkumulátor állapota* ( ) és Bluetooth
ON ( ).
*: Ha az alacsony akkufeszültségre figyelmeztető
üzenet megjelenik, a Bluetooth® eszközt hamaro-
san újra fel kell tölteni.
Az illesztési folyamat, illetve a működés az egyes
eszközök típusától és a kompatibilitástól függ. To-
vábbi részletekért lapozza fel a Bluetooth® eszköz
használati útmutatóját.

MEGJEGYZÉS

• Az eszköz részleteivel kapcsolatban lapozza
fel az audio-/ mobil eszköz használati útmu-
tatóját.

• A Bluetooth® audio/ mobiltelefon rendszerbe
való integrálásával kapcsolatban keressen fel
egy NISSAN márkakereskedőt vagy egy szak-
szervizt.

Amikor a Bluetooth kapcsolatot építi fel egy esz-
közzel, a következő elemek elérhetők:

• [Scan devices]
Megjeleníti az összes látható BT eszközt és inici-
alizálja a BT csatlakozást.

• [Pair device]

Bluetooth eszközök csatlakoztathatók a rend-
szerhez. Maximum 5 Bluetooth eszközt lehet a
rendszerbe regisztrálni.

• [Sel. device]

Az illesztett Bluetooth eszközök felsorolásra ke-
rülnek és kiválaszthatók a kapcsolat létrehozá-
sához.

• [Del. device]

A regisztrált Bluetooth eszköz törölhető.

• [Bluetooth]

Ha ez a beállítás ki van kapcsolva, a Bluetooth
eszköz és a beépített Bluetooth antenna közötti
kapcsolat megszakad.

NIC3996

*: Bluetooth opcióval rendelkező modellek
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[Scan devices]:
1) Nyomja meg a gombot. Válassza ki a [Scan

devices] opciót.
Az audioegység elkezdi keresni a Bluetooth esz-
közöket és megjeleníti a láthatókat. A <BACK>
gomb megnyomása törli a keresést.

Ellenőrizze, hogy azÖnBluetooth eszköze ekkor
látható-e. Az audioegység várakozik aBluetooth
egység csatlakozási kérelmére.

2) Válassza ki az eszközt az illesztéshez.
Használja a <MENU> gombot,majd nyomjameg
az <OK> gombot kiválasztáshoz.

3) Az illesztési folyamat attól is függ, hogy milyen
eszközt szeretne csatlakoztatni:

1) PIN kóddal nem rendelkező eszköz:

A Bluetooth kapcsolat automatikusan létre-
jön minden további beavatkozás nélkül.

2) PIN kóddal rendelkező eszköz:
Az eszköztől függően két különböző illesztés
lehetséges:

– A típus:
A [To pair] [Enter Pin] 0000 üzenet jelenik
meg.
Erősítse meg a PIN kódot az eszközön és
az audioegységen.
A Bluetooth csatlakozás létrejön.
Haavisszaszámlálóeléri a0-t, az illesztési
kísérlet törlésre kerül.

– B típus:
A [Pairing request] [Confirm password]
üzenet jelenik meg egy 6 számjegyű kód-
dal együtt. Az egyedi, azonos kódnak kell
megjelennie a készüléken. Ha a kód azo-
nos, erősítsemeg az eszközön és az audi-
oegységen.
A Bluetooth kapcsolat létrejön.

Eszköz illesztése:
Kapcsolja beaBluetooth®-t az audioeszközön. Lásd
“[Bluetooth]” jelen fejezet következő részében.

• Használja az illeszteni kívánt Bluetooth® audio-
eszközt/mobiltelefont:

1) Kapcsolja be a Bluetooth® eszköz keresése opci-
ót.Ha a keresés soránmegtalálja az audioegysé-
get, megjelenik az eszköz kijelzőjén.

2) Válassza ki a [My Car]-ként megjelenített esz-
közt.

3) Az eszköztől függőenkét különböző illesztési fo-
lyamat lehetséges. Amegfelelő folyamattal kap-
csolatban lásd “[Scan devices]” jelen fejezet elő-
ző részében.

Ha egy Apple eszközt csatlakoztat USB csatlakozón
és Bluetooth®-on keresztül, az eszköz USB eszköz-
ként kerül felismerésre. Az Apple eszköz töltésre ke-
rül, amíg az USB csatlakozó porton keresztül csat-
lakoztatva van.

[Sel. device]:
Az illesztett eszközök listája megjeleníti azokat a
Bluetooth® audio- vagy mobil eszközöket, amelyek
a Bluetooth® audiorendszerhez vannak illesztve
vagy regisztrálva vannak. Ha a lista tartalmaz esz-
közöket, válassza ki azt az eszközt, amelyet csatla-
koztatni szeretne a Bluetooth® audiorendszerhez.

A következő szimbólumok (ha van) jelölik a regiszt-
rált eszközök lehetőségeit:

• : Mobiltelefon integrálása

• : Audio streaming (A2DP - Advanced Audio
Distribution Profile)

[Del. device]:
A regisztrált eszköz eltávolítható a Bluetooth audi-
orendszerből. Válasszon ki egy regisztrált eszközt,
majd a törlés megerősítéséhez nyomja meg az
<OK> gombot.

[Bluetooth]:
Ha a Bluetooth® kikapcsolásra kerül, egy figyelmez-
tető üzenet jelenik meg [ON/OFF], amikor a
[Bluetooth] opciót a telefon menüjéből kiválasztja
(nyomja meg gombot). A Bluetooth® bekap-
csolásához nyomja meg az <OK> gombot. Ekkor
egy újabb képernyő jelenik meg. Válassza ki a [BE]
opciót és nyomja meg az <OK> gombot, hogy a
Bluetooth® beállításokmenü képernyőtmegjelenít-
hesse.
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Bluetooth® audio streaming működése
ÁllítsaagyújtáskapcsolótONállásba.Haa rendszert
akkorkapcsolja ki, amikoraBluetooth®audioeszköz
lejátszása zajlik, a < > gomb megnyomásával el-
kezdődik a Bluetooth® audioeszköz lejátszása.

<MEDIA> gomb:
A Bluetooth® audio streaming működtetéséhez
használja a következő lépéseket:

• Nyomja meg a <MEDIA> gombot többször egy-
más után, amíg a [BT Audio] meg nem jelenik.

Az audio képernyőnmegjelenítésre kerülő kijelző tí-
pusa az eszköz Bluetooth® verziójának függvény-
ében változik.

Gyors előre (Cue)/Gyors
hátra (Review) gombok:

Ha a (Cue) vagy (Review) gombokat folya-
matosan nyomva tartja, a zeneszám nagy sebes-
séggel kerül lejátszásra. Ha a gombot felengedi, a
zeneszám lejátszása visszatér a normál sebesség-
hez.

Zeneszám fel/le gombok:

Ha a vagy gombot egyszer megnyomja, a
rendszer a következő zeneszámra vagy az éppen
játszott zeneszám elejére ugrik. Nyomja meg a
vagy a gombot többször egymás után, hogy a
zeneszámokat átugorhassa.

<DISP> gomb
Ha a zeneszám információs címkével rendelkezik
(ID3–tags), az éppen lejátszott zeneszámcímemeg-
jelenítésre kerül. Ha nincsenek címkék, akkor semmi
sem jelenik meg a kijelzőn.

Ha a <DISP> gombot többször egymás után meg-
nyomja a zeneszámról további információk jelen-
nek meg a cím információ mellett.

A <DISP> gombhosszan lenyomásával részletes át-
tekintést jeleníthet meg a kijelzőn. Nyomja meg rö-
viden a gombot, hogy visszatérhessen a fő
képernyőre.

Bluetooth® mobiltelefon tulajdonság
Ez a rendszer kihangosítós egységet biztosít a Blu-
etooth® tulajdonsággal rendelkező mobiltelefonjá-
hoz, a vezetési biztonság és kényelem fokozása ér-
dekében.
A részletekért lásd: “Mobiltelefon integrálása FM AM
rádióval (ha van)” jelen fejezet következő részében.
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Specifikációs táblázat

Támogatott média USB 2.0

Támogatott fájl-rendszerek ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet
* ISO9660 3. szint (csomagírás) nincs támogatva.
* A Live File System Component szoftverrel mentett fájlok (Windows Vista-alapú
számítógépen) nincsenek támogatva.

Támogatott
változatok *1

MP3 Változat MPEG1, MPEG2

Mintavételi frekvencia 8 kHz - 48 kHz

Adatátviteli sebesség 32 kbps - 448 kbps, VBR*4

WMA *3 Változat WMA7, WMA8, WMA9, WMA9 Pro (kivéve WMA9 Lossless, WMA9 Voice)

Mintavételi frekvencia 8 kHz - 48 kHz

Adatátviteli sebesség 5 kbps - 320 kbps, VBR*4

AAC Változat MPEG-4, AAC

Mintavételi frekvencia 8 kHz - 48 kHz

Adatátviteli sebesség 32 kbps - 192 kbps, VBR*4

Címke információ (Dal címe, előadó és
album címe)

MP3 ID3 címke ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4 (csak MP3)

WMA WMA címke (csak WMA esetén)

Mappa szintek Mappa szintek: 8, Mappák: 2500 (beleértve a gyökérmappát is), Fájlok: 32000

Megjeleníthető karakterek kódja*2 01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE
(UTF-16 Non-BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06: UNICODE (Non-UTF-16
BOM Little Endian)

*1 A 48 kHz mintavételi frekvencia és a 64 Kbps kombinációjával létrehozott fájlok nem játszhatók le.
*2 Az elérhető kódok függenek attól, hogy milyen típusú média, változat és információ kerül kijelzésre.
*3 Védett WMA fájlok (DRM) nem játszhatók le.
*4 VBR fájlok lejátszásakor előfordulhat, hogy a visszajátszási idő nem pontosan jelenik meg. WMA7 és WMA8 nem használható a VBR esetén.
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VIGYÁZAT
• Állítsa meg a gépjárművet egy biztonságos

helyen, majd húzza be a rögzítőféket, mielőtt
a mobil eszközét csatlakoztatná a gépjármű-
höz vagy a mobil eszközét használná a beállí-
táshoz.

• Egyes alkalmazások és funkciók használatát
- például a közösségi hálózatokat vagy a szö-
veges üzenetküldést - egyes helyeken a tör-
vényi előírások korlátozzák. A követelmé-
nyekkel kapcsolatban ellenőrizze a helyi
előírásokat.

Apple CarPlay:

Az Apple CarPlay segítségével a gépjárműben talál-
ható rendszer használható az egyes iPhone funk-
ciók megjelenítéséhez, illetve vezérléséhez. Az App-
le CarPlay támogatja a Siri alkalmazást, amely lehe-
tővé teszi a hangvezérlést. A vezeték nélküli Apple
CarPlay (ha van) egyes iPhone modellekhez is
elérhető. Az elérhető funkciókkal kapcsolatos infor-
mációkért, illetve egyéb részletekért lásd a
NissanConnect használati útmutatóját és látogas-
son el az Apple weboldalára.

MEGJEGYZÉS

A megfelelő vezeték nélküli töltés (ha van) bizto-
sítása érdekében, ne használja egyidejűleg
hosszú ideig a vezeték nélküli Apple CarPlay-t és
a vezeték nélküli töltést. Ebben az esetben hasz-
nálja az USB csatlakozást.

Android Auto:

Az Android Auto segítségével a gépjárműben talál-
ható rendszer használható az egyes Android tele-
fon funkciók megjelenítéséhez, illetve vezérléséhez.
Az Android Auto támogatja a Talk to Google funk-
ciót, amely lehetővé teszi a hangvezérlést. Az elér-
hető funkciókkal kapcsolatos információkért, illetve
egyéb részletekért lásd aNissanConnect használati
útmutatóját és látogasson el az Android Auto web-
oldalára.

A részletekkel kapcsolatban lapozza fel a
NissanConnect rendszer használati útmutatóját.

NAA2011

A típus

NAA2084

B típus

APPLE CARPLAY ÉS ANDROID
AUTO (ha van)

NISSANCONNECT (ha van)
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VEZÉRLŐGOMBOK

➀ Hangerő gombok

➁ Hangoló kapcsoló

Lejátszás vezérlése (Hangoló gomb)
Nyomja a hangoló kapcsolót balra vagy jobbra egy
csatorna, felvétel, CD vagy mappa kiválasztásához,
amikor megjelennek a kijelzőn.

RÁDIÓ:

• Hosszú nyomás balra/jobbra Következő vagy
előző beállított csatorna

• Rövid nyomás balra/jobbra Következő vagy elő-
ző állomás/csatorna

iPod (ha van), USB eszköz (ha van) vagy Blue-
tooth® Audio (ha van):

• Rövid nyomás balra/jobbra
A következő zeneszám vagy az aktuális zene-
szám eleje (az előző zeneszám, ha a gombot
közvetlenül a jelenlegi zeneszám után nyomja
meg)

• Hosszú nyomás balra/jobbra
Tekerés előre vagy hátra.

Hangerőszabályozó gombok
Nyomjameg a hangerőszabályozó gombot a hang-
erő növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Azon modellek esetében, amelyek NissanConnect
rendszerrel vannak szerelve, lásd a különHasználati
útmutatót.

BLUETOOTH® MOBILTELEFON
TULAJDONSÁG

VIGYÁZAT
Vezetés közben mobiltelefon használata igen ve-
szélyes, mivel jelentősen csökkenti a koncentrá-
ciót és hirtelen forgalmi helyzet esetén a reakció-
időt, amely akár halálos balesethez vezethet. Ez
minden telefonálási helyzetre érvényes, bejövő
hívásra, bármely telefonbeszélgetésre vagy ha
telefonkönyvben való keresés által kezdeményez
hívást, stb.

FIGYELMEZTETÉS
Egyes országokban a törvényi szabályozás tiltja
az olyan mobiltelefon használatot, amely lefog-
lalja a kezeket.

Ez a témakör tájékoztatást nyújt a NISSAN
Bluetooth® összeköttetést használó kihangosító
rendszerrel kapcsolatosan.

A Bluetooth® egy vezeték nélküli rádió kommuniká-
ciós rendszer. Ez a rendszer amobiltelefon kihango-
sításával növeli a vezetési komfortot.

NAA2067

KORMÁNYKERÉKEN LEVŐ AUDIOSZABÁLYOZÓ KAPCSOLÓK (ha van) MOBILTELEFON INTEGRÁLÁSA
FM AM RÁDIÓVAL (ha van)
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Amennyiben amobiltelefont Bluetooth® audiorend-
szerrel akarja használni először be kell állítani amo-
biltelefont. További részletekért, lásd: “Bluetooth®
beállítások” jelen fejezet következő részében.
Miután beállította, a kihangosításmód automatiku-
san aktiválásra kerül a regisztrált mobiltelefonon (a
Bluetooth® -on keresztül), ha az hatótávolságonbe-
lülre kerül.

Ha a telefon csatlakoztatva van, ha bejövő hívást
fogad, valamint ha hívást kezdeményez, az audio
kijelzőn értesítés jelenik meg.

Amikor egy hívás aktív, az audiorendszer, a mikro-
fon (amely az utastér tetejében, a visszapillantó tü-
kör előtt helyezkedik el), és a kormánykerék kap-
csolói lehetővé teszik a kezek lefoglalása nélküli
kommunikációt.

Amikor az audiorendszert használja, a rádió, CD,
iPod, USB audio, Bluetooth® vagy AUX mód elnémul
és mindaddig úgy marad, amíg az aktív hívás be
nem fejeződött.

Előfordulhat, hogy a Bluetooth® rendszer nem ké-
pescsatlakozni amobiltelefonhozakövetkezőokok
miatt:

• A mobiltelefon túl messze van a járműtől.

• A mobiltelefonon nem aktiválta a Bluetooth®

módot.

• Az Ön mobiltelefonja nincs összekapcsolva az
audio egység Bluetooth® rendszerével.

• A mobiltelefon nem támogatja a Bluetooth®

technológiát (BT Core v2.0).

MEGJEGYZÉS

• Azon modellek esetében, amelyek NissanCon-
nect (Navigációval szerelt audio) rendszerrel
vannak szerelve, lásd a külön Használati út-
mutatót.

• További információkért olvassa el mobiltele-
fonjának Használati útmutatóját.

• A mobiltelefon integrációjával kapcsolatos to-
vábbi segítségért keresse fel a helyi NISSAN
márkakereskedőt vagy egy szakszervizt.

Vezérlőgombok és mikrofon
Műszerfal:

➀ Telefonkönyv gyorskeresés gombja A-Z

➁ <MENU> vagy <OK> gomb (forgassa el és a
kiválasztáshoz nyomja meg)

➂ (Back) gomb

➃ Telefon gomb

Kormánykerékre szerelt vezérlőgomb:

➀ Hangerő fel/vagy gombok

➁ Telefon/hívás fogadás gomb

➂ Telefonhívás vége gomb

A kihangosítós rendszer működtethető a kormány-
keréken található kapcsolók segítségével.

Mikrofon:
A mikrofon a térképlámpához közel található.

Bluetooth® beállítások
Lépjen be a telefon beállításimenüjébe a (tele-
fon) gomb használatával, válassza ki a [Bluetooth]
opciót, majd ellenőrizze, hogy a Bluetooth® ON ál-
lásban van-e (az alapértelmezett beállítás ON,
nyomja meg az <OK> gombot, ha nincs bekapcsol-
va).
Ahhoz, hogy a Bluetooth® rendszerhez illeszthesse
(csatlakoztassa vagy regisztrálja) az előnyben ré-
szesített mobiltelefont, kövesse a következő lépé-
seket.
Az eszköz illesztéséhez használja a [Scan device]
vagy az [Pair device] opciót.

NAA2003

NAA2068
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Összesen 5 Bluetooth® eszköz csatlakoztatható. De
egyszerre csak egy eszköz használható. Ha 5 külön-
böző Bluetooth® eszközt regisztrált, csak akkor re-
gisztrálhat egy újabbat, ha az 5 meglévő eszköz va-
lamelyikét lecseréli. Használja a [Del. device] opciót,
hogy a már regisztrált eszközök valamelyikét töröl-
hesse. További részletekért, lásd: “[Del. device]” jelen
fejezet következő részében.

Ha a kapcsolat sikeresen létrejött, egy figyelmez-
tető üzenet jelenik meg, majd az audiorendszer
visszatér az aktuális forrás lejátszásához. Csatla-
koztatás során a következő állapotjelző ikonok je-
lennek meg (a kijelző bal felső részén): Jelerősség
( ), Akkumulátor állapota* ( ) és Bluetooth®

“ON” ( ).
*: Ha az alacsony akkufeszültségre figyelmeztető
üzenet megjelenik, a Bluetooth® eszközt hamaro-
san újra fel kell tölteni.
Az illesztési folyamat, illetve a működés az egyes
eszközök típusától és a kompatibilitástól függ. To-
vábbi részletekért lapozza fel a Bluetooth® eszköz
használati útmutatóját.

MEGJEGYZÉS

• Az eszköz részleteivel kapcsolatban lapozza
fel az audio-/ mobil eszköz használati útmu-
tatóját.

• A Bluetooth® audio/ mobiltelefon rendszerbe
való integrálásával kapcsolatban keressen fel
egy NISSAN márkakereskedőt vagy egy szak-
szervizt.

• Maximum 5 Bluetooth® eszköz csatlakoztat-
ható a rendszerhez.

Amikor a Bluetooth® kapcsolatot építi fel egy esz-
közzel, a következő elemek elérhetők:

• [Scan device]

Megjeleníti az összes elérhető látható
Bluetooth® eszközt és inicializálja a Bluetooth®

kapcsolatot az audioegységről.

• [Pair device]

Inicializálja aBluetooth® kapcsolatot amobilesz-
közről.

• [Sel. device]

A párosított Bluetooth® eszközök felsorolásra
kerülnek és kiválaszthatók a kapcsolat létreho-
zásához.

• [Del. device]

A regisztrált Bluetooth® eszköz törölhető.

• [Bluetooth]

Ha ez a beállítás ki van kapcsolva, az Bluetooth®

eszköz és a beépített Bluetooth® antenna kö-
zötti kapcsolat megszakad.

[Scan devices]:
1) Nyomja meg a gombot. Válassza ki a [Scan

device] opciót.
Azaudioegységelkezdi keresniaBluetooth®esz-
közöket és megjeleníti a láthatókat.

A gomb megnyomása törli a keresést.

2) Válassza ki az eszközt az illesztéshez.
Használja a <MENU> gombot,majd nyomjameg
a kiválasztáshoz.

3) A párosítás folyamata a csatlakoztatni kívánt
eszközön múlik:

1) PIN kóddal nem rendelkező eszköz:

A Bluetooth® kapcsolat automatikusan létre-
jön minden további beavatkozás nélkül.

2) PIN kóddal rendelkező eszköz:
Az eszköztől függően két különböző illesztés
lehetséges:

– A típus:
A [To pair] [Enter Pin] 0000 üzenet jelenik
meg egy visszaszámlálóval együtt.
Erősítse meg a PIN kódot az eszközön.
A Bluetooth® kapcsolat létrejön.

Haavisszaszámlálóeléri a0-t, az illesztési
kísérlet törlésre kerül.

– B típus:
A [Pairing request] [Confirm password]
üzenet jelenik meg egy 6 számjegyű kód-
dal együtt. Az egyedi, azonos kódnak kell
megjelennie a készüléken. Ha a kód azo-
nos, erősítse meg az eszközt.
A Bluetooth® kapcsolat létrejön.
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Eszköz illesztése:
Kapcsolja beaBluetooth®-t az audioeszközön. Lásd
“[Bluetooth]” jelen fejezet következő részében.

• Használja az audioegységet az illesztéshez:

Nyomja meg a gombot a műszerfalon. Vá-
lassza ki az [Pair Device] opciót.

Az illesztés folyamata a csatlakoztatni kívánt
Bluetooth® eszközön múlik:
1) PIN kóddal nem rendelkező eszköz:

A Bluetooth® kapcsolat automatikusan lét-
rejön minden további beavatkozás nélkül.

2) PIN kóddal rendelkező eszköz:

Azeszköztől függőenkétkülönböző illesztési
folyamat lehetséges. A megfelelő folyamat-
tal kapcsolatban lásd “[Scan devices]” jelen
fejezet előző részében.

• Használja az illeszteni kívánt Bluetooth® audio-
eszközt/mobiltelefont:

1) Kapcsolja be a Bluetooth® eszköz keresése opci-
ót.Ha a keresés soránmegtalálja az audioegysé-
get, megjelenik az eszköz kijelzőjén.

2) Válassza ki a [My Car]-ként megjelenített esz-
közt.

3) Írja be az adott Bluetooth® eszközön megjelenő
kódot az eszköz billentyűzetét használva, majd
nyomja meg a megerősítő gombot az eszközön
magánés a <MENU>/<OK> tárcsát az audioegy-
ségen.

Ha egy Apple eszközt csatlakoztat USB csatlakozón
és Bluetooth®-on keresztül, az eszköz USB eszköz-
ként kerül felismerésre. Az Apple eszköz töltésre ke-
rül, amíg az USB csatlakozó porton keresztül csat-
lakoztatva van.

További részletekkel kapcsolatban lapozza fel a
Bluetooth® eszköz használati útmutatóját.

[Sel. device]:
Az illesztett eszközök listája megjeleníti azokat a
Bluetooth® audio- vagy mobil eszközöket, amelyek
a Bluetooth® audiorendszerhez vannak illesztve
vagy regisztrálva vannak. Ha a lista tartalmaz esz-
közöket, válassza ki azt az eszközt, amelyet csatla-
koztatni szeretne a Bluetooth® audiorendszerhez.

A következő szimbólumok (ha van) jelölik a regiszt-
rált eszközök lehetőségeit:

• : Mobiltelefon integrálása

• : Audio streaming (A2DP - Advanced Audio
Distribution Profile)

[Del. device]:
A regisztrált eszköz eltávolítható a Bluetooth® audi-
orendszerből. Válasszon ki egy regisztrált eszközt,
majd a törlés megerősítéséhez nyomja meg az
<OK> gombot.

[Bluetooth]:
HaaBluetooth® bekapcsolásra kerül, egy figyelmez-
tető üzenet jelenik meg [ON/OFF], amikor a
[Bluetooth] opciót a telefon menüjéből kiválasztja
(nyomja meg gombot). A Bluetooth® bekap-
csolásához nyomja meg az <OK> gombot. Ekkor
egy újabb képernyő jelenik meg. Majd válassza ki a
[BE] opciót és nyomjameg az gombot, hogy a
Bluetooth® beállítások menü képernyőt megjelenít-
hesse.

TELEFON-KIHANGOSÍTÓ KEZELÉSE
A kihangosítós üzemmódot a telefon gomb
audiorendszeren vagy a gomb (ha van) kor-
mánykeréken történőmegnyomásával indíthatja el.

Hívás fogadása
Bejövő hívás esetén a rendszermegjeleníti a hívó fél
telefonszámát (vagy egy figyelmeztető üzenetet,
hogy a hívó fél telefonszáma nem jeleníthető meg),
illetve három ikont.

1. Hívás fogadása és tartása:
Fogadja a hívást az <OK> gomb megnyomásával (a

kiemelve).

Az <OK> gombmegnyomásával kiválaszthatja a kö-
vetkező opciókat:

• A hívás befejezéséhez válassza ki a opciót,
majd nyomja meg az <OK> gombot.

• Ahívás várakoztatásához válassza ki az op-
ciót, majd nyomja meg az <OK> gombot.

• [ ]
Használja ezt a elemet (hívás átadása a készü-
lékre), hogy a hívást átadhassa az audiorend-
szerről a készülékre.
Ha szeretné a hívást átadni a készülékről az au-
diorendszerre, válassza ki az [ ] opciót.
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2. Hívás várakoztatása:
Forgassa el a <MENU> tárcsát, amíg a elem ki-
jelölésrenemkerül,majdnyomjamegaz<OK>gom-
bot. A hívás tartásba kerül. Az <OK> gomb megnyo-
másával fogadhatja a hívást, az elutasításhoz for-
gassa el a <MENU> tárcsát az óramutató járásával
megegyező irányba, majd nyomja meg az <OK>
gombot.

3. Hívás elutasítása:
Forgassa el a <MENU> tárcsát, amíg a elem
kijelölésre nem kerül, majd nyomja meg az <OK>
gombot. A hívás elutasításra kerül.

Hívás indítása
Hívást a következő módszerekkel indíthat:
– Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből

– Telefonszám hívása kézzel

– Újratárcsázással

– Hívás az előzményekből (Híváslisták menü)

• Kimenő

• Bejövő

• Nem fogadott

Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből:
Ha a Bluetooth® kapcsolat létrejött a regisztráltmo-
biltelefon és az audiorendszer között, a telefon-
könyv adatai automatikusan átkerülnek az audio-
rendszerbe. Az adatok átvitele kis időt vehet igény-
be.

MEGJEGYZÉS

A telefonkönyv adati akkor törlődnek, ha:

• Átvált egy másik regisztrált mobiltelefonra.

• A mobiltelefont leválasztja a rendszerről.

• A regisztrált mobiltelefont törli az audiorend-
szerből.

1. Nyomja meg a < >.

2. Forgassa el a <MENU> tárcsát és görgessen a
[Phonebook] opcióra,majd nyomjameg az <OK>
gombot.

3. Görgesse végig a listát, válassza ki a megfelelő
személy nevét (kijelölve), majd nyomja meg az
<OK> gombot.

4. A következő képernyőn megjelenik a tárcsázott
szám. Ha megfelelő, nyomja meg ismét az <OK>
gombot a híváshoz.

Ezen felül a gyorskeresés opciót a következők sze-
rint használhatja:

1. A telefonkönyv képernyőn nyomja meg az
<A-Z/➅> gombot.

2. Forgassa el a <MENU> gombot, a név kezdőbetű-
jének vagy számának megjelenítéséhez. Ha kije-
lölte, nyomja meg az <OK> gombot, hogy kivá-
laszthassa a betűt.

3. A kijelzőn megjelennek a megfelelő nevek. Ha
szükséges, használja a <MENU> gombot, hogy
görgetésselmegtalálja a felhívni kívánt személyt.

4. A következő képernyőn megjelenik a tárcsázott
szám. Ha megfelelő, nyomja meg ismét az <OK>
gombot a híváshoz.

Telefonszám hívása kézzel:

VIGYÁZAT
Álljon meg a gépjárművel egy biztonságos he-
lyen, húzza be a kéziféket mielőtt tárcsázna.

Egy telefonszám kézzel történő felhívásához hasz-
nálja az audiorendszer kijelzőjét (virtuális billentyű-
zet) a következők szerint:

1. Nyomja meg a gombot, majd forgassa el a
<MENU> gombot, hogy kijelölhesse a [Dial Num-
ber] opciót.

2. Nyomja meg az <OK> gombot a [Dial Number]
kiválasztásához.
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3. Forgassa el a <MENU> tárcsát és válassza ki a
telefonszám egyes számait. Ha kijelölte, nyomja
meg az <OK> gombot minden szám után.

Az utolsó beírt szám törléséhez görgessen [ ]
(Backspace) a jelhez, és ha a szám kijelölésre ke-
rült, nyomja meg az <OK> gombot. Az utolsó
szám törlésre kerül. Ha az <OK> gombot több-
szörmegnyomja, az egymásutánkövetkező szá-
mok törlésre kerülnek.

4. Az utolsó szám beírása után görgessen a
jelre, majd nyomja meg az <OK> gombot,

hogy a számot tárcsázni tudja.

Redial:
Az utolsó tárcsázott szám hívásához vagy újratár-
csázásához nyomja meg és tartsa nyomva a
gombot több, mint 2 másodpercig.

Hívás az előzményekből (Híváslisták menü):
A tárcsázott, a fogadott és a nem fogadott hívások
között található számok közül is indíthat hívást.

• [Outgoing]

Használja a tárcsázott hívások üzemmódot,
hogy az ott található kimenő (tárcsázott) szá-
mot hívhassa.

• [Incoming]

Használja a fogadott hívások üzemmódot, hogy
az ott található fogadott számot hívhassa.

• [Missed]

Használja a nem fogadott hívások üzemmódot,
hogy az ott található nem fogadott számot hív-
hassa.

1. Nyomja meg a gombot és válassza ki a [Call
History] opciót.

2. Forgassa el a <MENU> tárcsát, hogy egy adott
elemregörgethessen,majdnyomjamegaz <OK>
gombot a kiválasztáshoz.

3. Görgessen a kívánt telefonszámhoz,majd nyom-
ja meg az <OK> gombot, vagy nyomja meg a

jelet a tárcsázáshoz.

Második bejövő hívás
Második bejövő hívás esetén az megjelenik a kijel-
zőn. A ikon kiválasztásával fogadhatja a bejövő
hívást, illetve az aktuális hívást várakoztathatja.
A kiválasztásával - a <MENU> elforgatása és
az <OK> gomb megnyomása - elutasíthatja a má-
sodik bejövő hívást. Ha ezt a beszélgetés közben
hajtja végre, a beszélgetés megszakad.
Ha az opciót a <MENU> tárcsával kiválasztja,
majd az <OK> gombot megnyomja, válthat a tele-
fonbeszélgetések között.
(Egyéb elemek kiválasztásához lásd a Hívás kezde-
ményezése a telefonkönyvből c. részt korábban)

Általános beállítások
A telefonmenüben válassza ki a [Beállítások] opciót
Ebben a menüben beállíthatja a hangerőt, illetve
manuálisan letöltheti a telefonkönyvet.
Menü működése:
Nyomjameg az <OK> gombot a kiválasztáshoz, for-
gassa el a <MENU> gombot, hogy a hangerőt nö-
velhesse vagy csökkenthesse.
Nyomja meg az <OK> gombot a megerősítéshez.
Menüelemek:

• [Volume]

– [Ring]
Beállíthatja a telefon csengésének hangere-
jét

– [Call]
Beállíthatja a telefonbeszélgetés hangerejét.

• [Ring]

– [Járműinformáció]
Kiválaszthatja az autó saját csengőhangját.

– [Telefon]
Kiválaszthatja a telefon saját csengőhangját.

• [PB download]
Manuálisan letöltheti a mobiltelefon telefon-
könyvét az audioegységre.
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Készenléti üzemmód működése
Az audiorendszer készenléti üzemmódba kerül,
amikor az audiorendszer inaktív, de az óra akkor is
megjelenik a képernyőn.

Ha a mobil eszköz Bluetooth-on keresztül van csat-
lakoztatva a fedélzeti audiorendszerhez, miközben
a készenléti üzemmód aktív, az audiorendszer au-
tomatikusan bekapcsol a következő esetekben:

• A csatlakoztatott mobil eszközön bejövő hívás
van.

• A csatlakoztatott telefonról kimenő hívást kez-
deményeznek.

A Bluetooth kihangosítós rendszer használata le-
hetővé válik az audiorendszeren, amint azt bekap-
csolja. Az audiorendszer automatikusan készenléti
üzemmódba vált, amint a hívás befejeződött.
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Az első 1.600 km (1.000 mérföld), új járművének jö-
vőbeli megbízhatósága és gazdaságossága érde-
kében vegye figyelembe az alábbi ajánlásokat. Ezek
figyelmen kívül hagyása megrövidítheti a motor
élettartalmát és csökkentheti teljesítményét.

• Kerülje a hosszabb ideig azonos sebességen va-
ló vezetést, legyen az lassú, vagy gyors.

• Semmilyen sebességi fokozatban ne gyorsítson
teljes gázzal.

• Kerülje a gyors indulásokat.

• Amennyire lehetséges, kerülje a kemény fékezé-
seket.

• Az első 800 km-en (500 mérföld) ne vontasson
utánfutót.

VIGYÁZAT
A járműve vezetési tulajdonságai jelentősen
megváltozhatnak bármilyen tehertől, és annak
elosztásától, valamint bármilyen kiegészítő be-
rendezéstől (utánfutó csatlakoztatása, tetőcso-
magtartó, stb.). A vezetési stílusát és sebességét
ennek megfelelően kell megválasztania. Különö-
sen nehéz teher szállításakor a sebességét meg-
felelően kell csökkentenie.

• Győződjön meg róla, hogy a jármű körüli terület
akadálymentes.

• Ellenőrizze a folyadékszinteket: motorolaj, hűtő-
folyadék, fék- és tengelykapcsoló-folyadék és
ablakmosó folyadék, amilyen gyakran csak le-
het, de tankoláskor mindenképp.

• Szemrevételezéssel ellenőrizze a gumiabron-
csok küllemét és állapotát. Valamint ellenőrizze
a gumiabroncs nyomását.

• A karbantartandó elemek tekintetében rend-
szeresen ellenőrizze a “8. Karbantartás és önál-
lóan elvégezhető műveletek” fejezetet.

• Ellenőrizze, hogy az összes ablak és lámpa tisz-
ta-e.

• Ellenőrizze, hogy az összes ajtó be van-e zárva.

• Állítsa be az ülést és a fejtámaszt.

• Állítsa be a külső tükröket.

• Kösse be a biztonsági övét, és kérje meg az uta-
sait, hogy ők is tegyenek így.

• Ellenőrizze a figyelmeztető/visszajelző lámpák
működését, ON állásba fordított gyújtáskapcso-
lóval.

• Ne helyezzen kemény vagy nehéz tárgyakat a
műszerfalra.vagy a hátsó csomagtartópolcra
így megakadályozza az esetleges hirtelen meg-
álláskor keletkező sérüléseket.

BEJÁRATÁSI ÜTEMTERV A MOTOR BEINDÍTÁSA ELŐTT
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VIGYÁZAT
• Mások támogatására rászoruló felnőtteket,

gyermeket ne hagyjon magukra a járműben.
Kisállatokat magukra hagyni a járműben tilos!
Ezek, a jármű használata közben véletlenül
megsebesíthetik egymást és másokat. Vala-
mint zárt járműben, napos, meleg napokon a
hőmérséklet rövid idő alatt olyan magasra
szökhet, hogy az az emberre, állatra súlyos,
esetleg halálos hatással lehet.

• A csomagok fékezéskor történő előrecsúszá-
sának megakadályozása érdekében a cso-
magtérbe ne pakoljon az üléstámlánál maga-
sabbra.

• A rakományt kötelekkel, hevederekkel rögzít-
se, hogy azok ne csúszhassanak, vagy eshes-
senek előre.

• Az ülések helytelen használata “Ülések” a
“1. Biztonság — ülések, biztonsági övek és ki-
egészítő utasvédelmi rendszer” fejezetben,
ütközéskor, vagy hirtelen megállás esetén sú-
lyos személyi sérülést okozhat.

MEGJEGYZÉS

Az új gépjármű megvásárlása után pár hónapig,
ha erős szagokat érezne a gépjárműben az illé-
kony szerves vegyületeknek (VOC) köszönhető-
en, alaposan szellőztesse ki az utasteret. Húzza
le az összes ablakot, mielőtt beülne a járműbe.
Ha a hőmérséklet megemelkedik az utastérben
vagy a gépjármű hosszabb ideig közvetlen nap-

sütésben áll, kapcsolja ki a légkondicionáló leve-
gőkeringetés üzemmódját és/vagy húzza le az
ablakokat, hogy elegendő friss levegő jusson az
utastérbe.

KIPUFOGÓGÁZ (szén-monoxid)

VIGYÁZAT
• Ne lélegezze be a kipufogógázt, mivel ez szín-

telen és szagtalan szén-monoxidot tartalmaz.
A szén-monoxid egy veszélyes gáz, mely esz-
méletvesztést és halált is okozhat.

• Ha azt gyanítja, hogy kipufogógáz jut be az
utastérbe, vezetés közben nyissa ki az összes
ablakot és azonnal nézesse át a járművet.

• Zárt helyeken, mint pl. garázs ne járassa a mo-
tort csak a feltétlenül szükséges ideig.

• Hosszabb ideig ne parkoljon járó motorral.

• Hagyja a hátfali ajtót zárva vezetés közben,
mivel nyitott állapotban kipufogógáz juthat
az utastérbe. Ha valamilyen okból mégis így
kell vezetnie, tegye meg az alábbi intézkedé-
seket:

1) Nyissa ki az összes ablakot.

2) Állítsa a levegőkeringetés módot ( )
“OFF” (KI) helyzetbe.

3) A levegő keringés érdekében állítsa a ven-
tilátor sebességszabályzóját legnagyobb
fokozatra.

• A jármű burkolatának szigetelésén keresztül
elektromos vezetéket kell vezetni a pótkocsi-
hoz, a szénmonoxid bejutásának elkerülése
érdekében kövesse a gyártó útmutatásait.

• Ha nyílt helyen állította meg a járművet és a
motor hosszabb ideig jár, kapcsolja be a ven-
tilátort, így friss levegőt juttat a járműbe.

• Ha rekreációs vagy más céllal speciális esz-
közt vagy berendezést szerel fel, a szén-mo-
noxid bejutásának elkerülése érdekében kö-
vesse a gyártó útmutatását. (Néhány rekreá-
ciós célú berendezés, mint pl: tűzhely,
hűtőszekrény, fűtőtest, stb., szintén termel
szén-monoxidot).

• Nézesse át a kipufogórendszert és a burkola-
tokat egy NISSAN kereskedővel, vagy szak-
szervizzel, ha:

– szervizeltetni viszi a járművet

– ha azt gyanítja, hogy kipufogógáz jut az
utastérbe.

– ha hangváltozást észlel a kipufogórend-
szer működésében.

– ha balesetben megsérült a kipufogórend-
szer, az alváz vagy a jármű hátulja.

ÓVINTÉZKEDÉSEK INDULÁSKOR
ÉS VEZETÉS KÖZBEN
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ja TPMS visszajelző lámpa

jb TPMS abroncs helyét visszajelző lámpa

jA Abroncs szelepe érzékelővel

A keréknyomás figyelő rendszer mind a négy ab-
roncs nyomását figyeli miközben a gépjármű moz-
gásban van. Nyomáscsökkenés esetén a rendszer
vizuális figyelmeztetéssel hívja fel a vezető figyel-
mét. Minden TPMS szenzorjA regisztrált kerék po-

zícióval bír és a nyomás- illetve a hőmérséklet ada-
tokat rádiójelekkel küldi a gépjármű belsejében ta-
lálható vevőegységhez.

Minden egyes kereket, beleértve a pótkereket is (ha
van) havonta egyszer ellenőrizni kell hideg állapot-
ban és fel kell fújatni a gépjármű gyártója által meg-
határozott értékre, amely a gépkocsin elhelyezett
táblázaton található. (Ha a gépjárművön a táblázat-
ban feltüntetett abroncsméretnél nagyobb ab-
roncs van, akkor a keréknyomást azokhoz az ab-
roncsokhoz kell igazítani.)

A keréknyomás figyelő rendszer (TPMS) vezérli a
TPMS visszajelző lámpátja , amely felkapcsolja azt,
amikor egy vagy több abroncs nyomása jelentősen
lecsökkent. A figyelmeztetés és az abroncs helyét
visszajelző lámpa jb megjelenik a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén, így azonosíthatja az alacsony
nyomású kereket vagy kerekeket.

Ennek megfelelően, amikor a TPMS visszajelző lám-
pa világít, a lehető leghamarabb biztonságosan áll-
jon meg és ellenőrizze az abroncsok nyomását és
fújja fel azokat a megfelelő működési nyomásra. Ha
nem megfelelően felfújatott abroncsokkal közleke-
dik, az abroncsok túlmelegedhetnek és defekthez
vezethetnek. A nem megfelelően felfújatott abron-
csoknövelik az üzemanyagfogyasztást és csökken-
tik az abroncs élettartamát illetve negatívan befo-
lyásolják az autó vezethetőségét és megállási ké-
pességeit.

MEGJEGYZÉS

Tartsa szem előtt, hogy a TPMS nem helyettesíti
az abroncsok megfelelő karbantartását. A vezető
felelőssége az abroncsok megfelelő nyomásának
fenntartása, még abban az esetben is ha az ala-
csony nyomás nem érte el azt a szintet, amely
előidézné a TPMS visszajelző lámpa felvillanását
ja .

A TPMS visszajelző lámpa rövid ideig villog, majd fo-
lyamatosan világít, ha a rendszer nem működik
megfelelően. Ez a szekvencia a gépjármű indítása-
kor mindaddig jelentkezik, amíg a hiba fent áll (hi-
ányzó vagy hibás TPMS szenzor vagy hiba a TPMS
szenzor működésében). Ha a figyelmeztető lámpa
felvillan, a rendszer nemképes felismerni vagymeg-
jeleníteni az alacsony abroncsnyomást. TPMS hibás
működése több ok miatt is előfordulhat, beleértve
azt a lehetőséget is, hogy a gépkocsira felszerelt
pótkerék vagy másik kerék nem teszi lehetővé a
TPMS rendszer számára, hogymegfelelőenműköd-
jön. Ha a gépkocsin egy vagy több kereket cserél,
minden esetben ellenőrizze a TPMS rendszer hibás
működésére figyelmeztető lámpát, hogy biztosítani
tudja a TPMS további megfelelő működését a ke-
rékcsere után is.

• A TPMS rendszer nem ellenőrzi a pótkerék nyo-
mását.

• A TPMS csak akkor aktiválódik, ha a gépjármű-
vet 25 km/h-nál (16 MPH) magasabb sebesség-
gel vezeti. A rendszer nem érzékeli az abroncs-
ban fellépő hirtelen nyomáscsökkenést (pl. de-
fekt vezetés közben).

NIC4118

NDI1751

KERÉKNYOMÁST FIGYELŐ
RENDSZER (TPMS) (ha van)
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• Előfordulhat, hogy a TPMS visszajelző lámpa
nemalszik ki automatikusan,amikorakeréknyo-
mást beállította a megfelelő értékre. Azt köve-
tően, hogy a kereket felfújatta a javasolt HI-
DEG értékre, vezesse a járművet 25 km/h-nál
(16 MPH) magasabb sebességgel, hogy a TPMS-t
aktiválni tudja. Lásd “Új és áthelyezett TPMS
szenzorok (beleértve az alternatív kerekek fel-
szerelését is)” jelen fejezet következő részében

• A külső levegőhőmérséklet változásait követve
a TPMS keréknyomásra figyelmeztető lámpa fel-
villanhat, még akkor is, ha a keréknyomást a
megfelelő értékre beállította. Állítsa be a kerék-
nyomást a javasolt HIDEG értékre, amikor az ab-
roncsok hidegek és állítsa vissza a TPMS-t.
További információért lásd “[Check Cold Tyre]
üzenet” jelen fejezet következő részében.

VIGYÁZAT
• Ha a TPMS visszajelző lámpa vezetés közben

világít:

– kerülje a hirtelen kormánymozdulatokat

– kerülje a hirtelen, intenzív fékezést

– csökkentse a gépjármű sebességét

– húzódjon félre az útestről egy biztonságos
helyre

– amint lehet, állítsa meg a gépjárművet

• Ha nem megfelelően felfújt abroncsokkal köz-
lekedik, az abroncsok sérülhetnek és megnő-
het a defekt valószínűsége. A gépjármű súlyo-
san sérülhet, de baleset is előfordulhat, amely
súlyos személyi sérülésekhez vezethet.

• Ellenőrizze mind a négy kerék nyomását. Állít-
sa be az abroncsok nyomását a javasolt HI-
DEG értékre, amely a gumiabroncsok címkén
található, hogy a TPMS figyelmeztető lámpája
“OFF” állásba váltson. Defekt esetén azonnal
cseréljen kereket. (Lásd “Gumidefekt” a
“6. Szükséghelyzet esetén” fejezetben a de-
fektes kerék cseréjével kapcsolatban.)

• Amikor a pótkereket felszereli vagy a kereket
kicseréli, a TPMS nem működik és a TPMS fi-
gyelmeztető lámpa kb. 1 percig villog. A lámpa
1 perc eltelte után folyamatosan világít. Min-
den esetben kövesse a kerékcserére és a TPMS
rendszer megfelelő felszerelésére vonatkozó
utasításokat.

• Ha olyan típusú abroncsokat használ, amelye-
ket a NISSAN eredetileg nem határozott meg,
az befolyásolhatja a TPMS rendszer működé-
sét.

• Az abroncs ideiglenes javítására az eredeti
NISSAN javítókészlet vagy azzal egyenértékű
használható. Az abroncsba ne fecskendezzen
semmilyen más folyadékot vagy aeroszolt,
mivel ez az abroncsok nyomását figyelő szen-
zorok hibás működését eredményezheti.

• A NISSAN azt javasolja, hogy csak az eredeti, a
gépjárműhöz adott javítókészletet használja.
Más típusú tömítőanyagok használata káro-
síthatja a szelep tömítését, amely miatt az ab-
roncsban csökkenhet a légnyomás. Keressen
fel egy NISSAN márkakereskedést vagy szak-
szervizt a javítókészlet használata után ( javí-
tókészlettel szerelt modellek esetében).

FIGYELMEZTETÉS
• Elfordulhat, hogy a TPMS nem működik meg-

felelően, ha az abroncsokra hólánc van sze-
relve vagy az abroncsok hóval borítottak.

• Ne helyezzen fémfóliát vagy fém alkatrészt
(antenna, stb.) az ablakra. Ez gyengítheti a ke-
réknyomás-szenzorokból érkező jelek vételét
és előfordulhat, hogy a TPMS nem működik
megfelelően.

Előfordulhat, hogy bizonyos eszközök vagy
jeladók interferálnak a TPMS rendszerrel,
ezért előfordulhat, hogy a TPMS figyelmezte-
tő lámpa felvillan. Néhány példa:

– Olyan elektromos berendezések vagy léte-
sítmények, amelyek hasonló rádiófrekven-
ciát használnak a gépjármű közelében.

– Ha a jeladó hasonló frekvenciát használ a
gépjármű belsejében vagy ahhoz közel.

– Ha számítógépet (vagy hasonló berende-
zést) vagy DC/AC átalakítót használ a gép-
jármű közelében.

– Ha az egység, amely a elektromos zajt to-
vábbítja, csatlakoztatva van a gépjármű
12V-os elektromos aljzatához.

• Amikor az abroncsokat fújatja fel vagy a ke-
réknyomást ellenőrzi, ne hajlítsa el a szelepe-
ket.

• Használjon eredeti NISSAN szelepsapkát,
amely megfelel a gyárilag felszerelt szelep-
sapka specifikációjának.

• Ne használjon fém szelepsapkát.
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• Megfelelően szerelje fel a szelepsapkát. A sze-
lepsapka nélkül a szelep és a keréknyomás fi-
gyelő szenzorok sérülhetnek.

• Tárolás vagy másik kerék felszerelésekor a
szelepek és a szenzorok ne sérüljenek.

• Cserélje ki a TPMS szenzor szelepszárát (bele-
értve a szeleptűt és sapkát) és a csavart (ha
van), ha az abroncsokat elhasználódás vagy
életkor miatt lecseréli. A csavart (ha van) meg-
felelően, 1,4 ± 0,1 Nm nyomatékkal kell rögzí-
teni. A TPMS szenzorok újra felhasználhatók.

• Ha olyan felfújató eszközt használ, amely me-
rev csővel van ellátva, óvatosan járjon el, mivel
a cső által kifejtett erő tönkreteheti a
szelepszárat.

MŰSZER INFORMÁCIÓ

TPMS visszajelző lámpa(k) Lehetséges okok Javasolt művelet

m Alacsony abroncsnyomás Fújassa fel az abroncso(ka)t a
megfelelő nyomásra

m
A rendszer nem érzékelte az eredeti
NISSAN TPMS szenzort egy vagy
több keréken

Ellenőrizze, hogy a TPMS szenzor
meg van-e.
Ha nincs meg a szenzor, szereljen
fel eredeti NISSAN TPMS szenzort.

TPMS rádió kommunikációs
interferencia a TPMS kerék szenzor
és a TPMS vevőegység között külső
források miatt.

Távolodjon el az interferenciát
okozó területtől

TPMS alkatrészek hibás működése

Ha a probléma továbbra is fent áll,
vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN
márkakereskedéssel vagy
szakszervizzel
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AKTIVÁLÁS
Gyújtás ON állásban. Ha a gépjármű mozgásban
van, a rendszer figyeli a keréknyomást.

ÚJ ÉS ÁTHELYEZETT TPMS
SZENZOROK (beleértve az
alternatív kerekek felszerelését is)
Javasolt az új TPMS szenzor regisztrációját vagy a
szenzor felhelyeztetését egy NISSAN márkakereső-
vel elvégeztetni.

Ön is elvégezheti a szenzor regisztrálást az alábbi
folyamat segítségével:

Folyamat:

1. Változtassa meg a kerekek pozícióját vagy sze-
reljen fel egy új TPMS szenzort.

2. EllenőrizzeaHIDEGkeréknyomásértéket, éshajt-
sa végre a Hőmérsékelt kalibrálása műveltet.
Lásd “TPMS hőmérséklet kalibrálása” jelen feje-
zet következő részében.

3. Vezesse a gépjárművet pár percig 25 km/h
(16 MPH) és 100 km/h (64MPH) közötti sebesség-
gel. Az TPMS szenzor azonosítóját és pozícióját a
rendszer automatikusan érzékeli.

MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy a TPMS szinkronizálása nem
sikerül, ha a következő feltételek közül egy vagy
több fent áll:

• Rossz útviszonyok

• A TPMS egység nem kap megfelelő adatokat a
keréknyomás érzékelőtől

• A sebesség 25 km/h (16 MPH) alatt van

• A sebesség 100 km/h (64 MPH) felett van

• Hirtelen gyorsítás

• Hirtelen lassítás

• Olyan forgalmi helyzetekben, ahol többször
meg kell állni, el kell indulni

jA Gumiabroncs nyomása

jB Keréknyomás egységek

jC Első abroncs cél nyomása

jD Hátsó abroncs cél nyomása

A TPMS CÉL NYOMÁS BEÁLLÍTÁSA
Ha a gépjárművet úgy használja, hogy az meg van
terhelve, a keréknyomást a ‘Laden Pressure’ értékre
kell beállítani, amely a címkén található.

A TPMS rendszer beállítható a gépjármű informá-
ciós kijelzőjén, hogy a cél nyomásérték a címkén ta-
lálható ‘Laden Pressure’ értékre legyen beállítva.
Lásd “Gépjármű információs kijelzője” a “2. Műsze-
rek és kezelőszervek” fejezetben. A cél nyomásérték
beállításához használja a kormánykerék kapcsolóit,
válassza ki a [Beállítások] menüt, majd a [Abroncs-
nyomás] menüt. Válassza ki az [Előírt nyomás elöl]
és az [Előírt nyomás hátul] elemeket és állítsa be a
kívánt nyomásértéket.

A TPMS célnyomás megjelenik a kijelzőn, az első és
hátsó tengely közepén a TPMS képernyőn, a gép-
jármű információs kijelzőjén.

KERÉKNYOMÁS EGYSÉGEK
A gépjármű információs kijelzőjét használva beállít-
hatja a mértékegységet, amelyet a TPMS rendszer
megjelenít. Válassza ki a [Beállítások]menüt,majd a
[Abroncsnyomás] elemet. Válassza a [Abroncsnyo-
más: Egység] elemet, majd válassza ki a kívánt mér-
tékegységet.

[CHECK COLD TYRE] ÜZENET
Ha a keréknyomás a cél nyomásérték fölé emelke-
dik az alacsony nyomás feltételeinek fennállása
esetén, a [Check Cold Tyre] üzenet jelenik meg a
gépjármű információs kijelzőjén.

Lásd “Gépjármű információs kijelzője” a “2. Műsze-
rek és kezelőszervek” fejezetben.

NIC3711
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MEGJEGYZÉS

Még akkor is, ha a nyomás az előre beállított nyo-
másérték felett van, a figyelmeztetésben a sárga
szín azt jelenti, hogy a keréknyomás valójában
alacsony. A keréknyomás vezetés közben meg-
nő. Ellenőrizze a keréknyomást, amikor az ab-
roncs hideg.

TPMS HŐMÉRSÉKLET KALIBRÁLÁSA
A keréknyomást az abroncs hőmérséklete befolyá-
solja; az abroncs hőmérséklete növekszik, ha a gép-
járművel halad. Ahhoz, hogy az abroncs levegőszi-
várgását megfelelően ellenőrizhesse, illetve meg-
előzhesse a TPMS figyelmeztetést, amelyet a
hőmérséklet csökkenése okoz, a TPMS rendszer hő-
mérsékletérzékelőket használ az abroncsban a hő-
mérséklet- kompenzációs számításokhoz.

Ritka esetben előfordul, hogy a TPMS rendszer refe-
rencia hőmérsékletét újra kell kalibrálni a gépjármű
információs kijelzőjének segítségével. Lásd “Gépjár-
mű információs kijelzője” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben. Ezt a műveletet csak ak-
kor kell elvégezni, ha a tényleges keréknyomást be-
állította és közbenazaktuális környezeti hőmérsék-
let jelentősen eltér az aktuális kalibrálási hőmérsék-
lettől.

A TPMS hőmérséklet- kalibráció indításához hasz-
nálja a kormánykerék kapcsolóit, válassza ki a [Be-
állítások] menüt, majd a [Abroncsnyomás] menüt.
Válassza a [Calibrate] opciót. Ha a kalibrálás folya-
matban van, a [Calibrate] üzenet jelenik meg a gép-
jármű információs kijelzőjén.

A haszonjárművek felborulási rátája jelentősen
magasabb, mint más a típusú járműveké.

Ezekneknagyobbaszabadhasmagassága,mely le-
hetővé teszi, hogy számos manővert elvégezzenek
terepen és szilárd burkolatú úton. Viszont ezáltal a
tömegközéppontjuk is magasabbra kerül, mint a
normál autóké.Anagyszabadhasmagasság továb-
bi előnye, hogy jobb útlátást biztosít, mely lehetővé
teszi a veszélyek jobb előrelátását. Viszont ezek
nemugyanolyansebességelérésérekészültek,mint
a normál kétkerék-meghajtású (2WD) járművek,
ugyanúgy, mint az alacsonyra tervezett sportautók
sem teljesítenek megfelelően terepen. Ha lehetsé-
ges, kerülje az éles fordulásokat, hirtelen manőve-
reket, különösen nagy sebesség esetén. Csakúgy,
mint más típusú járművek esetében a helytelen ve-
zetés a jármű feletti uralom elvesztését és felboru-
lást okozhat. Felborulásos balesetben a biztonsági
övvel bekötött személyt kisebb sérülésveszély fe-
nyegeti, mint a nem bekötöttet.

A háromutas katalizátor egy károsanyag-kibocsátó
eszköz,mely a kipufogórendszerbe vagy amotorba
van telepítve. Az átalakítóban, a kipufogógázokat
magas hőfokon égetik el, hogy csökkentsék a kibo-
csátott szennyezőanyagok mennyiségét.

FIGYELMEZTETÉS
• A kipufogógázok és a kipufogórendszer rend-

kívül forróak. Amíg a motor jár, tartsa távol az
embereket és gyúlékony gázokat a kipufogó-
cső végétől.

• Ne állítsa, vagy parkolja le a gépjárművet gyú-
lékony anyagok felett, mint pl. száraz fű, hul-
ladékpapír, vagy rongyok, mivel ezek könnye-
dén lángra lobbanhatnak.

• Amíg parkol, tartsa távol az embereket és gyú-
lékony gázokat a kipufogócső végétől.

A SÉRÜLÉSEK MEGELŐZÉSE VÉGETT

FIGYELMEZTETÉS
• KIZÁRÓLAG ÓLMOZATLAN BENZINT használjon,

elsősorban az ajánlott típust. További részle-
tekért, lásd: “Ajánlott folyadékok/kenőanya-
gok és mennyiségek” a “9. Műszaki
információk” fejezetben.

• Ne használjon ólmozott benzint. Az ólmozott
benzin súlyosan károsítja a háromutas katali-
zátort.

A SZILÁRD BURKOLATÚ ÚTON
ÉS A TEREPEN TÖRTÉNŐ
VEZETÉSRE VONATKOZÓ
ÓVINTÉZKEDÉSEK

HÁROMUTAS KATALIZÁTOR
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Az ólmozott benzin olyan lerakódásokat ké-
pez, ami megakadályozza, hogy a háromutas
katalizátor csökkentse a szennyezőanyagok
kibocsátását.

• Tartsa a motort mindig megfelelő állapotban.
A gyújtás, üzemanyag-befecskendezés, vagy
az elektromos rendszerek hibája következté-
ben túl nagy mennyiségű üzemanyag kerül-
het az átalakítóba, ami így ezáltal túlmeleged-
het.

• Kerülje el a túl alacsony üzemanyagszinttel
történő vezetést. Amennyiben a motor
nagyon alacsony üzemanyagszint mellett
üzemel, gyújtáskihagyás léphet fel, ami káro-
síthatja a háromutas katalizátort.

• Ne vezessen tovább, ha a motor gyújtáskiha-
gyását, jelentős teljesítményvesztését vagy
egyéb más szokatlan körülményt észlel. Ellen-
őriztesse a járművet azonnal egy NISSAN már-
kakereskedőnél vagy szakszervizben.

• Ne túráztassa a motort, hogy hamarabb be-
melegedjen.

• Ne tolja be vagy húzassa be a járművet a mo-
tor indításához.

Ha járművétbenzinmotorral szerelték, akkor a káro-
sanyag-kibocsátást szabályozó rendszer részeként
valószínűleg megtalálható az üzemanyag részecs-
keszűrő (GPF) (vagy benzin részecskeszűrő) is.

A GPF kiszűri a kipufogógázokból a szén részecské-
ket, így csökkentve a környezetbe kibocsátott ko-
rom mennyiségét.

Normál vezetési körülmények között a GPF szűrő-
ben felhalmozódott szén részecskéket rendszere-
sen elégeti a rendszer, így szabadítva meg a szűrőt
a szén részecskéktől. Így a GPF “regenerálódik” és
újra kész arra, hogy a szén részecskéket kiszűrje a
kipufogógázból.

FIGYELMEZTETÉS
• Kevésbé kedvező körülmények között a GPF

telítődhet/eltömődhet, mivel a vezetési körül-
mények nem teszik lehetővé a szűrő automa-
tikus regenerációját. Ebben az esetben a gép-
kocsi információs kijelzőjén figyelmeztető
üzenet jelenik meg, és felvillanhat.a hibajelző
lámpa (MIL - narancssárga) vagy a hibára fi-
gyelmeztető lámpa (MWL - piros) (azonban le-
hetnek egyéb motorral kapcsolatos problé-
mák is, amelyek miatt ez a lámpa felvillanhat).
A GPF telítettsége/eltömődése a motor telje-
sítményének csökkenését, illetve a fordulat-
szám korlátozását eredményezheti.

• Ha az [Exhaust filter maintenance See owner’s
manual] üzenet megjelenik – feltéve,- hogy a
jogi és biztonsági előírások lehetővé teszik –
vezesse a gépjárművet 50 km/h (30 MPH) fe-
letti sebességgel, óvatosan nyomva a gázpe-
dált, amíg az üzenet eltűnik.

• Amennyiben bármilyen okból felvillan a MIL
vagy MWL jelzőlámpa, illetve az [Exhaust filter
maintenance See owner’s manual] figyelmez-
tető üzenet továbbra is látható a jármű infor-
mációs kijelzőjén és nem tűnik el, a lehető leg-
hamarabb keressen fel NISSAN márkakeres-
kedőt vagy szakszervizt. Ha hosszan halad
úgy, hogy a MIL/MWL lámpa világít, a motorve-
zérlő rendszer károsodhat.

Mit tehet azért, hogy megakadályozza a GPF telítő-
dését/eltömődését:

• Kerülje a gyakori rövid utakat, amelyek során a
motor nem éri el a normál üzemi hőmérsékletet.

• Rendszeresen vezesse a gépjárművet 60 km/h
feletti sebességgel hosszabb ideig (több, mint
30 perc).

NIC3521
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A turbófeltöltő rendszer motorolajat használ a for-
gó alkatrészek kenésére és hűtésére. A turbófeltöltő
turbinája magas sebességgel forog és emiatt kife-
jezetten magas hőmérsékletet érhet el. Tiszta olaj
keringetése a turbófeltöltő rendszerben létfontos-
ságú. Az olajellátás hirtelen leállása a turbófeltöltő
meghibásodásához vezethet.

A turbófeltöltő hosszabb élettartama és jobb telje-
sítménye érdekében létfontosságú végrehajtani a
következő javaslatokat:

FIGYELMEZTETÉS
• Cserélje le a turbófeltöltős motor olaját az elő-

zőkben leírtak szerint. Lásd a külön mellékelt
Garanciafüzet és Karbantartási Füzet oldalait
további információért.

• Csak az ajánlott motorolajat használja. Lásd
“Ajánlott folyadékok/kenőanyagok és
mennyiségek” a “9. Műszaki információk” fe-
jezetben.

• Ha a motor magas fordulatszámon dolgozott
hosszabb ideig, hagyja a motort egy darabig
alapjáraton hűlni leállítás előtt.

• Ne gyorsítsa a motort magas fordulatszámra
közvetlenül a beindítás után.

Az Ön biztonsága és kényelme érdekében létfon-
tosságú, hogy a körülményeknek megfelelően ve-
zesse a járművet. Vezetőként Önnek kell a legjob-
ban tudnia, miképpen kell vezetnie az adott körül-
mények között.

MOTOR HIDEGINDÍTÁSI
IDŐTARTAMA
Mivel a motor fordulatszáma nagyobb, míg hideg,
fokozott figyelemmel kell lennie a sebességmegvá-
lasztásakor a motor felmelegedése során, miután
elindította a járművet.

POGGYÁSZ BERAKODÁSA
A teher, annak elosztása és rögzítése (csatoló esz-
közök, tetőcsomagtartó) számottevőenbefolyásol-
ja a jármű vezetési tulajdonságait. A vezetési stílust
és sebességet ennek megfelelően kell megválasz-
tani.

VEZETÉS NEDVES ÚTON
• Kerülje a hirtelen indulást, gyorsítást és fékezést.

• Kerülje a hirtelen fordulatokat és sávváltásokat.

• Tartson nagyobb távolságot az Ön előtt haladó
járműtől.

• Amikor az úton a víz tócsákba gyűlik, vagy pata-
kokban folyik, stb. CSÖKKENTSE A SEBESSÉGÉT,
hogy ne alakulhasson ki a vízen csúszás (aquap-
laning), mert megcsúszhat, és elvesztheti az
uralmát a jármű felett. A kopott gumik növelik
ennek kockázatát.

VEZETÉS TÉLI VISZONYOK KÖZÖTT
• Vezessen biztonságosan.

• Kerülje a hirtelen indulást, gyorsítást vagy féke-
zést.

• Kerülje a hirtelen fordulatokat és sávváltásokat.

• Kerülje a hirtelen kormányzó mozdulatokat.

• Tartson nagyobb távolságot az Ön előtt haladó
járműtől.

TURBÓFELTÖLTŐ RENDSZER KÖRÜLTEKINTŐ VEZETÉSI MÓD
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ÓVINTÉZKEDÉSEK A
GYÚJTÁSKAPCSOLÓ
HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN

VIGYÁZAT
Ne használja a gyújtáskapcsoló nyomógombját
vezetés közben, kivéve, ha a jármű veszélyben
van. (A motor leáll, ha a gyújtáskapcsoló gombot
3-szor egymás után gyorsan megnyomja vagy ha
több, mint 2 másodpercig folyamatosan lenyom-
va tartja.) Ha a motor vezetés közben áll le, bal-
esetet és súlyos sérüléseket szenvedhet.

Mielőtt a gyújtáskapcsoló nyomógombját működ-
tetné:

• Állítsa a sebességváltót N (üres) állásba, vagy
nyomja le a tengelykapcsoló pedált (kézi sebes-
ségváltóval szerelt modellek (MT)).

• Nyomja meg a P (parkolás) gombot a váltó P
(parkolás) pozícióba történő átváltásához (Xtro-
nic sebességváltóval szerelt modellek esetén).

INTELLIGENS KULCSRENDSZER
Az intelligens kulccsal anélkül is működtetheti a
gyújtáskapcsolót, hogy azt ki kellene vennie a zse-
béből vagy táskájából. A működési környezet és/
vagy feltételek befolyásolhatják az intelligens kulcs-
rendszer működését.

FIGYELMEZTETÉS
• Győződjön meg róla, hogy Önnél van-e az in-

telligens kulcs, ha működteti a járművet.

• Ha kiszáll a járműből, sose hagyja az intelli-
gens kulcsot a járműben.

• Ha az intelligens kulcs túl messze van a veze-
tőtől, a jármű elképzelhető, hogy nem fog in-
dulni.

• Ha a gépjármű akkumulátora lemerült, a gyúj-
táskapcsolót nem lehet ON állásba állítani, va-
lamint a kormányzárat kioldani, ha az le lett
zárva. Töltse fel az akkumulátor amint lehet
(Lásd “Beindítás külső akkumulátorral” a
“6. Szükséghelyzet esetén” fejezetben.)

Működési távolság

Az intelligens kulcs segítségével a gépjármű elindít-
ható, ha a kulcs egy meghatározott működési tá-
volságon belül van, ahogy az az ábrán is látható ➀.

Ha az intelligens kulcs elemei lemerülőben vannak
vagy aműködési környezetben erősek a rádióhullá-
mok, az intelligens kulcs működési távolsága
lecsökkenhet vagy előfordulhat, hogy nem műkö-
dik megfelelően.

Ha az intelligens kulcs a működési távolságon belül
van, bárki, még egy olyan személy is, akinél nincs az
intelligens kulcs,megnyomhatja agyújtáskapcsolót
és elindíthatja a motort.

• A csomagtér nem tartozik már bele a működési
távolságba, de az intelligens kulcs még működ-
het.

• Ha az intelligens kulcs a műszerfalon, a kesztyű-
tartóban, az ajtózsebben vagy az utastér egyik
sarkában van, előfordulhat, hogy nem működik
megfelelően.

• Ha az intelligens kulcs az ajtóhoz közel vagy a
szélvédőhöz közel, de kívül található, előfordul-
hat, hogy működik.

GYÚJTÁSKAPCSOLÓ POZÍCIÓI

Ha a gyújtáskapcsolót anélkül nyomja meg, hogy a
fékpedált lenyomná, a gyújtáskapcsoló világít:

Nyomja meg a gyújtáskapcsoló gomb közepét:

• Egyszer a gyújtáskapcsoló ON állásba állításá-
hoz.

NIC4101
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• Kétszer a gyújtáskapcsoló OFF állásba állításá-
hoz.

A kormányzár automatikusan aktiválódik, ha vala-
melyik ajtót kinyitja vagy bezárja, miközben a gyúj-
táskapcsoló OFF állásban van.

Néhány, a működéssel kapcsolatos visszajelző és fi-
gyelmeztető lámpa megjelenik a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén. Lásd “Gépjármű információs
kijelzője” a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezet-
ben.

ON (normál üzemi állás)
Ebben a helyzetben bekapcsol a gyújtás rendszer
és az elektromos tartozékok.

Akkumulátorkímélő rendszer:
A gyújtáskapcsoló ON állás rendelkezik egy akku-
mulátorkímélő funkcióval is. Ha a gépjármű nem jár,
meghatározott időtartam elteltével a gyújtáskap-
csoló automatikusan OFF állásba vált.

Az akkumulátor kímélő funkciója felfüggesztésre
kerül, ha megváltozik a gyújtáskapcsoló állása.

FIGYELMEZTETÉS
Az elektromos berendezéseket mindig járó mo-
tor mellett használja, hogy elkerülje az akkumu-
látor lemerülését. Ha a kiegészítő eszközöket
olyankor szeretné használni, amikor a motor nem
jár, akkor ne használja őket hosszabb ideig és ne
használjon több kiegészítő eszközt egy időben.

OFF
A gyújtáskapcsoló OFF állásban van, amikor a mo-
tor ki van kapcsolva a gyújtáskapcsoló segítségé-
vel. A gyújtáskapcsolón nem világít semmilyen lám-
pa.

Xtronic sebességváltó:
Amikor a gyújtáskapcsolót OFF állásba állítja, győ-
ződjön meg róla, hogy a sebességváltó P (parkolás)
állásban van.

A sebességbáltó akkor mozdítható el P (parkolás)
állásból, ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van és le
van nyomva a fékpedál.

Ha a gépjármű akkumulátora lemerült, a gyújtás-
kapcsolót nem lehet ON állásba állítani.

ACC
Ha a gépjármű P (parkolás) állásban van, az intelli-
gens kulcs Önnél van és a gyújtáskapcsoló gombot
ON állásból OFF állásba állítja, a rádió még egy ideig
hallgatható, illetve addig, amíg a vezetőoldali ajtót
ki nem nyitja.

Bizonyos idő elteltével olyan funkciók, mint a rádió,
navigáció és Bluetooth® kihangosítós rendszer újra
használható, ha a POWER ON-OFF gombot/VOLU-
ME vezérlőgombot megnyomja, vagy az intelligens
kulcs nyitó gombját összesen 30 percig nyomva
tartja.

MOTOR LEÁLLÍTÁSA
VÉSZHELYZETBEN
Ha vezetés közben fellépő vészhelyzet miatt kell a
gépjárművet leállítani, a következők szerint járjon
el:

• Gyorsanegymásután3-szor nyomjameganyo-
mógombos gyújtáskapcsolót, összesen keve-
sebb, mint 1,5 másodpercig, vagy

• Nyomja meg és tartsa lenyomva a nyomógom-
bos gyújtáskapcsolót több,mint 2másodpercig.

KORMÁNYZÁR
A gyújtáskapcsolóhoz csatlakozik egy lopásgátló
kormányzár is.

A kormányzár lezárásához
1. Állítsa a gyújtáskapcsolót OFF állásba, ebben a

helyzetben a kapcsoló jelzőlámpája nem világít.

2. Nyissa ki vagy csukja be az ajtót.

3. Az egyenes álláshoz képest fordítsa el a
kormánykereket 1/6 fordulattal.
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A kormányzár kinyitásához.
Állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba és a kormány-
kerék zárja automatikusan kiold.

FIGYELMEZTETÉS
• Ha a gépjármű akkumulátora lemerült, a nyo-

mógombos gyújtáskapcsolót nem lehet ON
állásba állítani.

• Ha a gyújtáskapcsoló nem vált át ON állásba,
nyomja meg a gyújtáskapcsolót újra, miköz-
ben a kormánykereket enyhén jobbra vagy
balra elforgatja.

INTELLIGENS KULCS ELEMÉNEK
LEMERÜLÉSE

Ha az intelligens kulcs eleme lemerült vagy a kör-
nyezeti feltételek interferálnak az intelligens kulcs
működésével, indítsa el a motort a következők sze-
rint:

1. Nyomja meg a P (parkolás) gombot a sebesség-
váltó P (parkolás) állásba történő átváltásához
(Xtronic sebességváltóval szerelt modellek ese-

tén), vagy váltson N (üres) állásba (kézi sebesség-
váltóval szerelt modellek esetén).

2. Gyengén nyomja meg a fékpedált.

3. Nyomja lea tengelykapcsolópedált apadlóig (MT
modellek)

4. Érintse meg a gyújtáskapcsolót az intelligens
kulccsal, ahogy az az ábrán is látható. (Hangjel-
zést hall.)

5. A hangjelzést követő 10 másodpercen belül
nyomja meg a gyújtáskapcsolót miközben a fék-
pedált is nyomja. A motor elindul.

Miután a 4. lépést végrehajtotta, és a gyújtáskap-
csolót a fékpedál lenyomása nélkül megnyomta, a
gyújtáskapcsoló ON állásba vált.

MEGJEGYZÉS

• Ha a gyújtáskapcsolót ACC vagy ON állásba ál-
lítja vagy ha a motort a fenti műveletek sze-
rint elindította, az intelligens kulcs rendszer fi-
gyelmeztető felirata jelenhet meg a gépjármű
információs kijelzőn, még akkor is, ha az intel-
ligens kulcs a gépjármű belsejében van. Ez
nem hiba.

• Ha az intelligens kulcs rendszer [Key Battery
Low] figyelmeztető üzenete megjelenik a gép-
kocsi információs kijelzőjén, cserélje ki az ele-
met, amint lehet. (Lásd “Intelligens kulcs
elemcsere” a “8. Karbantartás és önállóan el-
végezhető műveletek” fejezetben.)

1. Mielőtt beindítaná a motort, ellenőrizze, hogy a
rögzítőfék be van-e húzva és a gépjármű bizton-
ságos-e. További információért lásd “Elektronikus
rögzítőfék ” a “3. Indulás előtti ellenőrzések és
beállítások” fejezetben.

2. Kézi sebességváltós modellek:

Állítsa a sebességváltót N (üres) állásba, majd
nyomja le a tengelykapcsoló pedált a padlóig,
amíg indítja a motort.

Xtronic sebességváltóval szerelt modellek:

Nyomja meg a P (parkolás) gombot, hogy át tud-
ja tenni a sebességváltót P (parkolás) állásba,
majd nyomja le és tartsameg a fékpedált,miköz-
ben beindítja a motort.

Az indítómotort úgy tervezték meg, hogy csak
akkor induljon, amikor a sebességváltó a meg-
felelő állásban van.

Tartsa magánál az intelligens kulcsot (ha van)
miközben a gépjármű belsejében tartózkodik
és a gyújtáskapcsolót működteti.

3. A motor elindítása:

• MTmodellek – tartsa lenyomva a tengelykap-
csoló pedált és/vagy nyomja le a fékpedált,
majd nyomja meg a gyújtáskapcsolót.

• Xtronic sebességváltóval szerelt modellek –
nyomja le a fékpedált, majd nyomja meg a
gyújtáskapcsolót. Ha úgy próbálja beindítani
amotort, hogy a sebességváltó N (üres) állás-
ban van, de a lábfék nincs lenyomva, a motor
nem fog elindulni, és a [Shift to Park] üzenet
jelenik meg a gépjármű információs kijelző-
jén.

SSD0860Z

A MOTOR BEINDÍTÁSA
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4. Azonnal engedje el a gyújtáskapcsolót, ha a mo-
tor beindul. Ha a motor indul, de nem jár, ismé-
telje meg a fenti műveleteket.

MEGJEGYZÉS

Benzinmotoros modellek:

• Ha nagyon hideg időben, vagy újraindítás-
nál a motor nehezen indul, nyomja le a gáz-
pedált egy kicsit (kb. a pedál útjának 1/3)
és tartsa nyomva, majd így indítsa el a mo-
tort. Engedje el a gyújtáskapcsolót és en-
gedje fel a gázpedált ha a motor elindul.

• Ha a motort amiatt nehéz elindítani, hogy
az üzemanyag túlfolyt, nyomja le a gázpe-
dált teljesen padlóig és tartsa úgy. Próbál-
ja meg indítani a motort 5-6 másodpercig.
A motor indítózása után engedje fel a gáz-
pedált. Indítsa el a motort úgy, hogy a lábát
leveszi a gázpedálról, és a gyújtáskapcso-
lót megnyomja. Engedje fel a kapcsolót, ha
a motor beindul. Ha a motor indul, de nem
jár, ismételje meg a fenti műveletet.

FIGYELMEZTETÉS
• Amint a motor beindult, engedje el a gom-

bot.

• Ne indítózzon 15 másodpercnél hosszabb
ideig egyszerre. Ha a motor nem indul be,
engedje el a gyújtáskapcsolót, és az újbóli
próbálkozás előtt várjon 10 másodpercet,
egyéb esetben az önindító megsérülhet.

• Amennyiben szükségessé válik a motor ki-
segítő akkumulátorral és indító kábellel
történő indítása, kövesse gondosan a “6.
Vészhelyzet esetére” című részben
leírtakat.

5. Indítás után hagyja a motort legalább 30 má-
sodpercig alapjáraton járni, hogy felmelegedhes-
sen. Először alacsony sebességgel vezessen egy
rövid távon, különösen hideg időben.

FIGYELMEZTETÉS
Ne hagyja a járművét felügyelet nélkül, amíg a
motor melegszik.

6. A motor leállítása:

– Kézi sebességváltóval szerelt modellek: húz-
za be a rögzítőféket és állítsa a gyújtáskap-
csolót OFF állásba.

– Xtronic sebességváltóval szerelt modellek:
Nyomja meg a P (parkolás) gombot, hogy át
tudja tenni a sebességváltót P (parkolás) ál-
lásba,húzzabea rögzítőféket ésállítsa agyúj-
táskapcsolót OFF állásba.

7. A kormányzár bezár, amikor a gyújtáskapcsolót
OFF állásba állítja és egy ajtót kinyit vagy bezár.

VEZETÉS MANUÁLIS
SEBESSÉGVÁLTÓVAL

FIGYELMEZTETÉS
• Ne kapcsoljon vissza hirtelen csúszós úton.

Ennek következtében elveszítheti uralmát a
gépjármű felett.

• Ne pörgesse túl a motort, ha alacsonyabb se-
bességi fokozatba szeretne váltani. Ezzel el-
veszítheti uralmát a gépjármű felett és a mo-
tor is sérülhet.

• Ne hagyja a lábát vezetés közben a tengely-
kapcsoló pedálon. Ez a tengelykapcsoló káro-
sodását okozhatja.Váltás előtt teljesen nyom-
ja ki a tengelykapcsoló pedált, ellenkező eset-
ben a váltó károsodhat.

• Állítsa meg teljesen a járművet azelőtt, hogy R
(hátramenet) állásba vált.

• Amikor sebességet vált, feltétlenül nyomja be
a tengelykapcsoló pedált, hogy elkerülje a fo-
gaskerekek ledarálását vagy forgácsolását.

• Az Ön biztonsága érdekében, kerülje a hirte-
len elindulásokat és fékezéseket.

• Álló helyzetből elindulva ne pörgesse túl a mo-
tort, illetve ne engedje fel hirtelen a tengely-
kapcsoló pedált. Ha nem tartja be ezt az óvin-
tézkedést, a sebességváltó-rendszer káro-
sodhat.

A JÁRMŰ VEZETÉSE
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• Amennyiben bármilyen okból kifolyólag gyor-
sítania kell, váltson vissza egy alacsonyabb
sebességi fokozatba, és gyorsítson úgy, hogy
minden sebességben eléri a közel maximális
sebességet. Ne lépje túl az egyes sebességek
sebességkorlátját.

Váltás
jA Jobbkormányos modellek

jB Balkormányos modellek

➀ Váltókar- gyűrű

Sebességváltáshoz, nyomja be teljesen a tengely-
kapcsoló pedált, állítsa a váltókart a megfelelő fo-
kozatba, majd finoman engedje fel a tengelykap-
csoló pedált.

A sima sebességváltáshoz teljesen nyomja le a ten-
gelykapcsoló pedált a sebességváltókar működte-
tése előtt. Ha a tengelykapcsoló pedált nemnyomja
be teljesen,mielőtt sebességet vált, recsegő hangot
hallhat. Ez a váltó sérüléséhez vezethet.

A járművet 1-es sebességi fokozatból indítsa és fo-
lyamatosan kapcsoljon magasabb sebességi foko-
zatba a jármű sebességének növekedésével.

Váltó visszajelző (ha van):
A gépjármű információs kijelzőjének alsó részén ta-
lálható váltó visszajelző jA segít javítani a környe-
zetbarát vezetési stílust.

Ha követi a váltó visszajelzőjét a javasolt sebesség-
be váltással amikor az megjelenik, javíthatja az
üzemanyagfogyasztást.

Azonban minden esetben a vezető felelős eldön-
teni azt, hogy melyik a legmegfelelőbb sebességi
fokozat az aktuális gépjármű és útviszonyokhoz.

MEGJEGYZÉS

Nem jelenik meg nyíl a következő feltételek ese-
tén:

– A tényleges sebességi fokozat megfelel a ja-
vasolt fokozatnak

– A gépjármű sebessége kb. 0 km/h

Hátramenet:
A 6-sebességes manuális váltóval a hátramenet
kapcsolásához kövesse ezeket a lépéseket:

1) Állítsa meg a járművet.

2) Helyezze a sebességváltót N (üres) állásba.

3) Húzza fel és tartsa úgy a váltókaron található ➀
gyűrűt.

4) Állítsa a sebességváltót R (hátramenet) helyzet-
be.

5) Engedje el a váltókar gyűrűt és óvatosan indul-
jon el hátramenetben.

A váltókar gyűrű automatikusan visszaáll erede-
ti helyzetébe, ha a váltókart N (Üres) állásba rak-
ja.

Ha a sebességváltót R (hátramenet) állásba állítja, a
NissanConnect monitor (ha van) vagy az ultrahan-
gos parkoló szenzor (ha van) kapcsol be. További
részletekért, lásd: “Rear-view monitor (ha van)” a
“4. Kijelző képernyő, fűtés és légkondicionáló, vala-
mint audiorendszer” fejezetben vagy “Intelligent
Around View Monitor (IAVM)” a “4. Kijelző képernyő,
fűtés és légkondicionáló, valamint audiorendszer”
fejezetben vagy “ Első és hátsó ultrahangos parko-
lószenzorok (ha vannak)” jelen fejezet következő
részében.

Ha a váltókar csak nehezen helyezhető R (hátrame-
net) vagy 1. sebességi fokozatba. Váltson N (Üres)
állásba, majd engedje fel a tengelykapcsoló pedált.
Nyomja be a tengelykapcsoló pedált ismét, majd
próbáljon meg R (hátramenet) vagy 1. sebességi fo-
kozatba váltani.

NSD525

6–sebességes manuális sebességváltó (ha van)

NSD1053
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VEZETÉS XTRONIC
SEBESSÉGVÁLTÓVAL
Az Xtronic sebességváltó az Ön gépjárművében a
maximális teljesítmény elérését és a minél simább
működtetést szolgálja.

Ennek a váltónak az ajánlott működtetési művele-
tei a következő oldalakon láthatók. Kövesse ezeket
a műveleteket a jármű maximális teljesítményének
eléréséhez és minél élvezetesebb vezetéséhez.

A motor teljesítménye automatikusan csökken-
het az Xtronic sebességváltó védelme érdekében,
ha a motor sebessége hirtelen emelkedik, amikor
csúszós úton halad, vagy amikor valamely telje-
sítménymérővel tesztelik.

VIGYÁZAT
• Ne nyomja a gázpedált, miközben P (parkoló)

vagy N (üres) állásból R (hátramenet), D (hala-
dás)/Ds (Drive Sport) állásokba kapcsol. Min-
dig nyomja a fékpedált a váltások befejezé-
séig. Ha nem így tesz, elvesztheti uralmát a
jármű felett és balesetet szenvedhet.

• A hideg motor alapjárata magasabb, így óva-
tosan járjon el első, vagy hátrameneti sebes-
ségi fokozatba kapcsoláskor a motor bemele-
gedése előtt.

• Ne kapcsoljon vissza hirtelen csúszós úton.
Ezzel elveszítheti a jármű felett az uralmat.

• Soha ne kapcsoljon se P (parkolás), se R (hát-
ramenet) állásba, miközben a gépjármű előre
halad, illetve P (parkolás), vagy D (haladás)/ Ds

(Drive Sport) állásba, amikor a gépjármű hát-
rafelé halad. Ez balesetet okozhat vagy káro-
sítja a sebességváltót.

• Vészhelyzet kivételével ne állítsa a sebesség-
váltó karját N (Üres) állásba vezetés közben.
Ezen felül a hajtáslánc is sérülhet ha úgy ha-
lad, hogy a sebességváltó N (Üres) állásban
van.

FIGYELMEZTETÉS
• Az esetleges károsodások elkerülése érdeké-

ben ne a gázpedál lenyomásával tartsa meg a
gépjárművet, amikor emelkedőn állítja meg a
járművet. Erre a célra használja a féket.

• Ne függesszen semmilyen tárgyat a sebes-
ségváltó karra. A hirtelen elindulás balesetet
okozhat.

A jármű indítása
1. A motor beindítása után teljesen nyomja le a láb-

fékpedált, mielőtt megpróbálná kimozdítani a
váltó pozícióját a P (parkolás) állásból. Az Xtronic
sebességváltó úgy lett kialakítva, hogy a láb-
fékpedált be kell nyomnia, mielőtt P (parkoló)
állásból bármelyik haladási sebességbe válta-
na, miközben a gyújtáskapcsoló ON állásban
van. A váltó pozíciója nem mozdítható ki a P
(parkolás) állásból bármely más fokozatba, ha
a gyújtáskapcsoló OFF állásban van.

2. Tartsa lenyomva a lábfékpedált és mozdítsa a
váltókart valamelyik haladás állásba.

3. Engedje fel le a lábféket és fokozatosan nyomja
le a gázpedált. Ha a rögzítőfék be van kapcsolva,
automatikusan kioldásra kerül, ha a vezető biz-
tonsági öve be van kapcsolva.

FIGYELMEZTETÉS
• NYOMJA LE A LÁBFÉKPEDÁLT - Ha a váltókart D

(haladás)/Ds (Drive Sport) vagy R (hátrame-
net) állásba állítja a lábfékpedál lenyomása
nélkül, akkor emiatt járó motorral is lassan fog
mozogni a gépjármű. Feltétlenül teljesen
nyomja le a lábfékpedált és állítsa meg a gép-
járművet, mielőtt váltana a sebességváltóval.

• ELLENŐRIZZE A SEBESSÉGVÁLTÓ POZÍCIÓJÁT -
Ellenőrizzen a gépjármű információs kijelző-
jén, hogy a sebességváltó a kívánt pozícióban
van-e. A D (haladás)/Ds (Drive Sport) az előre,
az R (hátramenet) mód a hátrafelé haladás-
hoz használatos.

• MOTOR BEMELEGÍTÉSE - A hideg motor maga-
sabb fordulatszáma miatt különös óvatos-
sággal kell eljárni a sebességváltó haladási
helyzetbe kapcsolásakor, közvetlenül a motor
indítása után.
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Váltás

jA Kezdő állás (központi állás)

A fokozatváltáshoz mozgassa a kart a kívánt állás-
ba az ábrázolt módon, majd engedje el. A hátrame-
netbe váltáshoz először le kell nyomni a ➀ gombot.

m:
Nyomja meg a gombot ➀ a
váltáshoz.

m:
A ➀ gomb lenyomása nélküli
váltás.

Nyomjameg a P (parkolás) gombot➁ a P (parkolás)
állásba váltáshoz.

A motor indítását követően nyomja be teljesen a
fékpedált és mozgassa a kart a kívánt állásba az
ábrázolt módon, majd engedje el. A hátramenetbe
váltáshoz először le kell nyomni a ➀ gombot.

Ellenőrizze, hogy a sebességváltó a kívánt állásban
vanúgy,hogy leellenőrzi a váltó visszajelzőjét, amely
a sebességváltó kar mellett található, vagy a gép-
jármű információs kijelzőjén.

VIGYÁZAT
Használja az elektronikus rögzítőféket, ha a se-
bességváltó bármely állásban van és a motor
nem jár. Ennek elmulasztása esetén a jármű vá-
ratlanul megmozdulhat vagy elgurulhat, ezzel
akár súlyos személyi sérülést és anyagi kárt
okozva.

FIGYELMEZTETÉS
• Csak akkor váltson P (parkoló), R (hátramenet)

vagy D (haladás)/Ds (Drive Sport) állásba, ha a
gépjármű teljesen megállt.

• Ha a kívánt váltó pozícióba vált a választókar
elmozdításával, ellenőrizze, hogy a választó-
kar visszatér-e a középső állásba ha elengedi
a kart. Ha a választókart középső állásban
tartja, a sebességváltó-vezérlés károsodhat.

• Ne mozgassa a váltókart, ha a gázpedál le van
nyomva. Ettől a gépjármű hirtelen elindulhat
és balesetet okozhat.

• A következő műveleteket nem lehet végrehaj-
tani, mivel az túlzott erőhatást fejtene ki a se-
bességváltóra, ami károsodást okozna a gép-
járműben. Ha ezeket a műveleteket megpró-
bálja végrehajtani, figyelmeztető hangot hall
és a sebességváltó N (üres) állásba vált:

– A sebességváltó R (hátramenet) állásba ál-
lítása, miközben előre halad

– A sebességváltó D (haladás) állásba állítá-
sa, miközben tolat

P (parkoló) állás:

FIGYELMEZTETÉS
• A sebességváltó károsodásának megelőzése

érdekében, a P (parkolás) vagy R (hátramenet)
állást csak akkor használja, ha a gépjármű tel-
jesen megállt.

• Ne mozdítsa el a választókart miközben a P
(parkolás) gombot nyomva tartja. Ezzel káro-
síthatja a sebességváltó-vezérlést.

Használja ezt az állást, ha a gépjármű parkol vagy a
motort indítja. Mindig állítsa meg teljesen a gépjár-
művet, mielőtt a P (parkolás) gombot megnyomja,
hogy a P (parkoló) állást kiválaszthassa. A maximá-
lis biztonság érdekében, a fékpedált le kell nyomni,
mielőtt a P (parkolás) állást kiválasztja. Ezt az állást
az elektronikus rögzítőfékkel együtt használja. Ha
lejtőn parkol, először nyomja be a fékpedált, húzza
be az elektronikus rögzítőféket,majd válassza ki a P
(parkolás) állást. Parkolás közben a parkolózárat ne
használja, mint fék. A gépjármű rögzítéséhez min-
den esetben húzza be az elektronikus rögzítőféket,
a parkolózáron felül.

Ha a gépjármű elektronikai rendszerében hiba lép-
ne fel, előfordulhat, hogy a sebességváltó P (parko-
lás) állásbanmarad. Azonnal ellenőriztesse le a gép-
jármű elektronikai rendszerét. Javasolt felkeresni
egyNISSANmárkakereskedőt vagy szakszervizt eh-
hez a javításhoz.

A P (parkoló) állás automatikusan bekapcsol, ha:

• OFF állásba állítja a gyújtáskapcsolót

NSD1094
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• Kioldja a vezetőoldali biztonsági övet és kinyitja
a vezetőoldali ajtót, miközben a gépjármű áll,
vagy rendkívül alacsony sebességgel vezet és a
sebességváltó a D (haladás), R (hátramenet)
vagy az N (üres) állásban van, kivéve, ha be van
kapcsolva az üresjárat tartás üzemmód.

FIGYELMEZTETÉS
Az Xtronic sebességváltó meghibásodásának el-
kerülése érdekében javasolt, hogy mindig manu-
álisan állítsa P (parkoló) állásba a sebességváltót
a fenti körülmények fennállása esetén.

R (hátramenet):

FIGYELMEZTETÉS
A sebességváltó károsodásának megelőzése ér-
dekében, a R (hátramenet) állást csak akkor hasz-
nálja, ha a gépjármű teljesen megállt.

Az R (Hátramenet) állást tolatáskor használja. Győ-
ződjön meg róla, hogy a gépjármű teljesen megállt,
mielőtt az R (hátramenet) állásba kapcsolna. A fék-
pedált teljesen le kell nyomni és meg kell nyomni
a váltókar gombját, hogy a váltókart a kezdő ál-
lásból R (hátramenet) állásba tudja mozgatni. Ha
a választókart R (hátramenet) állásba állítja mi-
közben a gépjármű előre halad, egy figyelmez-
tető hangjelzés szólal meg és a gépjármű N (üres)
állásba vált.

N (üres):
Sem az előre, sem a hátramenet váltás nincs be-
kapcsolva. Amotort beindíthatja ebben az állásban.
N (üres) helyzetbe válthat és újraindíthatja a leállt
motort, miközben a jármű mozog.

Ezt az állást úgy választhatja ki, ha a váltókart 0,5
másodpercig ebben a pozícióban tartja.

D (Haladás):
Használja ezt az állást a normál előrehaladáshoz.
Az Xtronic sebességváltó automatikusan vált se-
bességet. Minden előremeneti fokozat elérhető. Ha
a sebességváltót D (haladás) állásba állítja miköz-
ben a gépjármű tolat, egy figyelmeztető hangjel-
zés szólal meg és a gépjármű N (üres) állásba vált.

Ds (Drive Sport):
A Ds (Drive Sport) üzemmód kiválasztásához moz-
dítsa a váltókart újból a D (haladás) állásba, miköz-
ben a gépjármű már eleve D (haladás) állásban van.
A gépjármű információs kijelzőjén a haladás állás
visszajelzője <Ds> értéket mutat.

Amikor a Ds (Drive Sport) üzemmódot ki szeretné
kapcsolni, mozdítsa vissza a váltókart a D (haladás)
állásba.

MEGJEGYZÉS

• A Ds (Drive Sport) üzemmód nem csak a spor-
tos vezetésre szolgál, hanem többek között
előzésre is használható.

• Ha megváltoznak a vezetési körülmények,
kapcsolja ki a Ds (Drive Sport) üzemmódot.

• A Ds (Drive Sport) megnöveli az üzemanyagfo-
gyasztást.

Üresjárat tartás funkció
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kikapcsolja a mo-
tor, miközben a gépjármű N (üres) állásban van. Ha
aktiválja ezt a funkciót, a gépjármű kézzel való to-
lással is mozgatható (például az autó mosása ese-
tén), akkor is, ha OFF állásban van a gyújtáskapcso-
ló. Ezen funkció használata során engedje ki az
elektronikus rögzítőféket.

VIGYÁZAT
• Ezt a funkciót kizárólag sík felületen használ-

ja. Amennyiben nem így tesz, a gépjármű vé-
letlenül megmozdulhat, ami ütközéshez, vagy
súlyos sérüléshez vezethet.

• Ha a gyújtáskapcsolót ON állásba állítják ezen
funkció aktiválását követően, nyomja be a fék-
pedált a gépjármű megállításához, mivel a
váltókar az N (üres) állásban van.

• Ha ez a funkció a megfelelő műveletek mellett
sem kapcsol be, hibás lehet a sebességváltó.
Javasolt felkeresni egy NISSAN márkakeres-
kedőt vagy szakszervizt ehhez a javításhoz.

Az üresjárat tartás üzemmód aktiválásához végez-
ze el a következő műveleteket.

1. Nyomjamegagyújtáskapcsolót amotor elindítá-
sához.

2. Engedje ki az elektronikus rögzítőféke és auto-
matikus féktartás funkciókat.

3. Nyomja le és tartsa lenyomva a fékpedált. Moz-
dítsa el a váltókart a P (parkolás) állásból.

4. Nyomja meg a P (parkolás) gombot.
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5. Mozdítsa a váltókart N (üres) állásba és tartsa ott
0,5 másodpercig, amíg meg nem jelenik az [N] a
gépjármű információs kijelzőjén,majdmozgassa
vissza a kart a központi állásba.

6. Mozdítsa a váltókart újból az N (üres) állásba és
tartsa ott 0,5 másodpercig, amíg meg nem jele-
nik a [Neutral Hold Mode has been activated]
üzenet a gépjármű információs kijelzőjén. (Lásd
“50. Aktivált üresjárat tartás útmutatás (ha van)”
a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben.)

7. Állítsa a gyújtáskapcsolót OFF állásba. A motor
kikapcsol, miközben megtartja az N (üres) állást.

Az üresjárat tartás üzemmódmegszakításáért állít-
sa a sebességváltót az N (üres) állástól eltérő pozí-
cióba.

MEGJEGYZÉS

• A nem megfelelő működés elkerülése érdeké-
ben a 4 - 6. lépéseket megközelítőleg 5 má-
sodpercen, az 5. és 6. lépéseket pedig 0,5 má-
sodpercen belül kell elvégezni.

• Ha a gyújtáskapcsoló OFF állásban van, mi-
közben a sebességváltó N (üres) állásban ven,
egy üzenet fog megjelenni a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén. (Lásd “42. [Nyomja le a fék-
pedált] figyelmeztetés (ha van)” a “2. Műsze-
rek és kezelőszervek” fejezetben.)

• Ha az üresjárat tartás üzemmód nem elérhe-
tő, egy üzenet fog megjelenni a gépjármű in-
formációs kijelzőjén. (Lásd “51. [Üresben tar-
tás üzemmód nincs bekapcsolova] útmutatás
(ha van)” a “2. Műszerek és kezelőszervek” fe-
jezetben.) Az üresjárat tartás üzemmód akti-

válásához várjon egy kis ideig sebességváltás
nélkül, majd végezze el újra a műveleteket.

Manuális sebességváltási mód

Haaközbenhasználja a sebességváltó füleket, hogy
Ds (Drive Sport) üzemmódban van, a sebességváltó
manuális sebességváltási módra áll át. A kormány-
kerék váltófüleivel manuálisan válthat sebességfo-
kozatot.

Felváltáskor húzza meg a jobb oldali váltófület (+)
jA . A sebességváltó magasabb fokozatba kapcsol.

Visszakapcsoláshoz húzza meg a bal oldali váltófü-
let (−) jB . A sebességváltó alacsonyabb fokozatba
kapcsol.

Amanuális sebességváltásimódból való kilépéshez,
állítsa vissza a váltókart D (haladás) állásba. A se-
bességváltó D (haladás) állásba vált át. Ha szeretne
visszatérni a Ds (Drive Sport) állásba, húzza meg és
tartsa úgy a váltófület kb. 1,5 másodpercig. Ha a se-
bességváltó fület olyankor húzza meg, amikor a se-
bességváltó D (haladás) állásban van, a sebesség-
váltó ideiglenesenmagasabb vagy alacsonyabb se-

bességi fokozatba kapcsol. A sebességváltó rövid
idő elteltével visszatér a D (haladás) üzemmódba.

Ha manuálisan szeretne visszatérni a D (haladás)
állásba, manuálisan mozdítsa a váltókart a D (hala-
dás) állásba, vagy húzza meg és tartsa úgy a váltó-
fület kb. 1,5 másodpercig.

Manuális sebességváltási módban a sebességi fo-
kozatok a gépjármű információs paneljén kerülnek
kijelzésre.

Váltsa a sebességi fokozatokat fel vagy le a követ-
kezők szerint:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

7 (7.):

Használja ezt az állást minden normális előrehala-
dásnál autópálya sebességnél.

6 (6.) és 5 (5.):

Használja ezeket az állásokat, ha hosszú emelkedő-
kön halad, vagy motorfékhez, ha hosszú lejtőkön
halad.

4 (4.), 3 (3.) és 2 (2.):

Használja ezeket az állásokat hegynek felfelé, vagy
lefelé motorfékkel történő haladáshoz.

1 (1.):

Használja ezt a pozíciót, amikor meredek emelke-
dőre lassan megy felfelé vagy mély hóban autózik,
vagy maximális motorfékre van szükség meredek
lejtőn lefelé való haladáshoz.

• Ne feledje, hogy ne vezessen nagy sebességgel
hosszú időn keresztül 7. fokozatnál alacsonyabb
fokozatban. Ellenkező esetben megnőhet a jár-
mű fogyasztása.

WAF0417XZ
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• Ha egymás után kétszer húzza meg ugyanazt a
váltófület, akkor egymás után vált a fokozatok
között. Azonban ha gyorsan végzi ezt a moz-
gást, előfordulhat, hogy a második váltás nem
történik meg megfelelően.

• Manuális sebességváltási üzemmódban a se-
bességváltó lehet, hogy nem vált a kívánt fo-
kozatba. Ez segít fenntartani a menetteljesít-
ményt és csökkentheti a jármű sérülésének
vagy a jármű feletti uralom elvesztésének esé-
lyét.

• Ebben az esetben az Xtronic sebességváltó
visszajelzője villogni kezd és egy hangjelzés
lesz hallható.

• Manuális sebességváltási mód esetén a se-
bességváltó automatikusan a kijelöltnél ma-
gasabb sebességbe válthat át, ha a motor for-
dulatszáma túl magas. Amikor a jármű sebes-
sége csökken, a váltó automatikusan
visszavált és bekapcsolja az 1. sebességi foko-
zatot, mielőtt a jármű megáll.

• Az Xtronic sebességváltóműködése az automa-
tikus haladási üzemmódra korlátozódik, ha az
Xtronic sebességváltó folyadék hőmérséklete
rendkívül alacsony, akkor is, ha manuális sebes-
ségváltási módba vált át. Ez nem hiba. Amikor
felmelegedett az Xtronic sebességváltó folya-
dék, ismét átválthat manuális sebességváltási
módba.

• Amikor az Xtronic sebességváltó folyadék hő-
mérséklete magas, a sebességfokozat a szoká-
sosnál alacsonyabb fordulatszámon feljebb
kapcsolhat. Ez nem hiba.

Gyorsító visszakapcsolás - D (haladás)
helyzetben -
Előzésnél vagy hegymenetben nyomja le teljesen a
gázpedált. A váltó automatikusan egy alacsonyabb
sebességi fokozatba vált vissza a jármű sebességé-
től függően.

Magas folyadékhőmérséklettől védő
mód
Ez a sebességváltó egy magas folyadékhőmérsék-
lettől védő móddal van ellátva. Ha a folyadék hő-
mérséklete túl magas (pl. meleg időben meredek
emelkedőn súlyos rakománnyal, mint pl. utánfutót
vontatva való haladásnál), a motor ereje, és bizo-
nyos körülmények között a gépjármű sebessége
automatikusan csökken, ezzel csökkentve a sebes-
ségváltó károsodásánakesélyét. A gépjárműsebes-
sége szabályozható a gázpedállal, de a motor és a
jármű sebessége korlátozott maradhat.

Biztonsági üzemmód
Ha a biztonsági üzemmód bekapcsol, az Xtronic se-
bességváltót nem lehet a kiválasztott pozícióba ál-
lítani.

Ha a járművet szélsőséges körülmények között
vezeti, mint például túl nagy kerékkipörgés, majd
azt követő erőteljes fékezés, elképzelhető, hogy
bekapcsol a biztonsági üzemmód. Bekapcsolhat
a hibás működést jelző lámpa (MIL), jelezve ezzel,
hogy bekapcsolt a biztonsági üzemmód. Ez ak-
kor is bekövetkezhet, ha egyébként minden
elektromos áramkör megfelelően működik. Eb-
ben az esetben fordítsa a gyújtáskapcsolót OFF
állásba és várjon 10 másodpercet. Majd újból kap-
csolja ON állásba a gyújtáskapcsolót. A járműnek

vissza kell térnie normál üzemmódba. (A MIL ak-
kor is világíthat, ha a gépjármű visszatért a nor-
mál üzemmódba.) Ha nem tér vissza normál
üzemmódba, ellenőriztesse és javíttassa meg a
sebességváltót egy NISSAN márkakereskedővel
vagy szakszervizzel.

VIGYÁZAT
Amikor a magas folyadékhőmérséklettől védő
mód vagy a biztonsági üzemmód bekapcsol, a
gépjármű sebessége fokozatosan csökkenhet. A
lecsökkentett sebesség alacsonyabb lehet, mint
a forgalom átlagos sebessége, így megnőhet az
ütközés lehetősége. Legyen óvatos, különösen ha
éppen vezet. Ha szükséges, húzódjon az út szé-
lére egy biztonságos helyre, hogy a váltó vissza-
állhasson normál üzemmódba, vagy javíttassa
meg, ha szükséges.
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A Stop/Start rendszert úgy tervezték meg, hogy
megakadályozza a felesleges üzemanyagfogyasz-
tást, kipufogógáz kibocsátást és a szükségtelen za-
jokat az utazás során:

Stop/Start rendszer aktiválása:

• Kézi sebességváltó rendszerrel ellátott model-
lek esetében állítsa meg teljesen a gépjárművet,
üzemeltesse üresjáratban N (üres) állásban,
majd engedje fel a tengelykapcsoló pedált.

• Xtronic sebességváltóval szerelt modellek ese-
tében állítsa meg teljesen a gépjárművet és
nyomja le a fékpedált, vagy váltson N (üres) vagy
P (parkoló) állásba.

Ha be van kapcsolva az automatikus féktartás,
leveheti a lábát a fékpedálról, ha felvillant az au-
tomatikus féktartás visszajelző lámpája (zöld), és
a motor nem indul automatikusan újra.

A motor újraindítása, ha a Stop/Start rendszer akti-
válva van:

• Kézi sebességváltó rendszerrel ellátott model-
lek esetében amotor újraindul amint lenyomja a
tengelykapcsoló pedált, hogy (előre- vagyhátra-
meneti) fokozatba váltson.

• Xtronic sebességváltóval szerelt modellek ese-
tében:

– Ha az automatikus féktartás visszajelző lám-
pája (zöld) ég, váltsonD (haladás) vagyR (hát-
ramenet) állásba, vagy nyomja le a gázpedált
a motor újraindításához.

– Ha az automatikus féktartás ki van kapcsol-
va vagy nincs is, illetve ha a visszajelző nem
világít, a motor akkor indul újra, amikor leve-
szi a lábát a fékpedálról.

FIGYELMEZTETÉS
Az utazás végén a motort le kell állítani a gyújtás-
kapcsoló OFF állásba állításával. Zárja le a gép-
járművet, ahogy szokta. Ha a gyújtáskapcsolót
OFF állásba állítja, az összes elektromos rendszer
kikapcsolásra kerül. Ha ezt elmulasztja, az akku-
mulátor lemerülhet.

NORMÁL MŰKÖDÉS

A Stop/Start rendszer leállítja a motort és automa-
tikusan újraindítja azt. A Stop/Start rendszer vissza-
jelző lámpa ég.

MEGJEGYZÉS

A Stop/Start rendszer vagy a fokozatos
Stop/Start rendszer (csak Xtronic sebességváltó
esetén) a következő feltételek fennállása esetén
nem aktiválódik:

• Ha a motor alapjáraton jár anélkül, hogy ha-
ladna a gépjárművel, azt követően, hogy a
motort elindította.

• Ha a motor hűtőfolyadékának hőmérséklete
alacsony.

• Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony.

• Ha az akkumulátor hőmérséklete alacsony
vagy túlzottan magas.

• Ha a vákuum a fékrásegítőben lecsökken.

• Ha a motorháztetőt járó motor mellett felnyit-
ja.

• Ha a motort nyitott motorháztető mellett el-
indítja.

• Ha a vezetőoldali biztonsági öv nincs bekap-
csolva.

• Ha a vezetőoldali ajtót kinyitja.

• Ha a Stop/Start rendszer visszajelzője
alacsony sebesség mellett villog.

• Ha a gázpedált lenyomja (Xtronic sebesség-
váltóval szerelt modellek).

• Ha a sebességváltó R (hátramenet) állásban
van.

NIC3713

7 hüvelykes kijelző
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Teljes képernyő

STOP/START RENDSZER (ha van)
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• Ha a ventilátor sebességét szabályozó tárcsa
OFF (0) állástól eltérő egyéb állásban van, mi-
közben a légáramlást szabályozó tárcsa első
párátlanító módban van (manuális légkondi-
cionáló).

• Ha az első párátlanító kapcsoló ON állásban
van (automatikus légkondicionálóval szerelt
modellek).

• Ha a Stop/Start rendszer OFF kapcsolója be
van kapcsolva.

• Ha az intelligens kulcs nem érzékelhető.

• Ha a fékpedált nem nyomja le teljesen (Xtronic
sebességváltóval szerelt modellek).

• Ha az áramfelvétel túl magas.

• Ha magas területen tartózkodik.

MEGJEGYZÉS

A Stop/Start rendszer nem aktiválódik a követ-
kező feltételek fennállása esetén:

• Ha a gépjármű mozgásban van.

• Ha a gépjárművel meredek emelkedőn áll
meg.

MEGJEGYZÉS

A fokozatos Stop/Start rendszer (csak Xtronic se-
bességváltó esetén) nem aktiválódik a következő
feltételek fennállása esetén:

• Ha a gépjármű sebessége magasabb, mint 18
km/h (4 MPH).

• Ha a sebességváltó nem D (haladás) állásban
van.

• A gépjármű egyenetlen úton halad.

• Ha egy gyalogost vagy gépjárművet észlel az
intelligens vészfékező rendszer funkció (ha
van).

• Ha aktiválva van a ProPILOT (ha van) vagy az
ICC (ha van).

MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy a Stop/Start rendszer aktivá-
lása egy kis időt vesz igénybe az alábbi feltételek
mellett:

• Ha az akkumulátor lemerült.

• Ha a külső hőmérséklet alacsony vagy túlzot-
tan magas.

• Ha a savas ólomakkumulátort kicserélte vagy
a savas ólomakkumulátor érintkezőjét
hosszabb időre lecsatlakoztatta, majd újra-
csatlakoztatta.

MEGJEGYZÉS

A motor nem indul újra - még akkor sem, ha a
fékpedált felengedte (Xtronic sebességváltó)
vagy a tengelykapcsoló pedált lenyomta (kézi se-
bességváltó) miközben a Stop/Start rendszer ak-
tiválva van - a következő körülmények között (a
motor egy másik motor újraindítási feltétel miatt
újraindulhat):

• Ha a sebességváltó P (parkolás) állásban van
(Xtronic sebességváltóval szerelt modellek).

• Ha a sebességváltó nem N (üres) állásban van
(ha a vezető teljesen lenyomja a tengelykap-
csoló pedált, a motor újraindul) (kézi sebes-
ségváltóval szerelt modellek).

• Ha a sebességváltó N (üres) állásban van, és a
rögzítőfék be van húzva, vagy az automatikus

féktartás visszajelző lámpája zölden világít
(Xtronic sebességváltóval szerelt modellek).

• Amikor a ProPILOT (ha van) rendszer aktiválva
van.

MEGJEGYZÉS

A motor újraindul a fékpedál felengedése nélkül
(Xtronic sebességváltóval szerelt modellek), illet-
ve a tengelykapcsoló pedál lenyomása nélkül (ké-
zi sebességváltóval szerelt modellek) a Stop/
Start rendszer vagy a fokozatos Stop/Start rend-
szer aktív állapota mellett, a következő feltételek
között:

• Ha a Stop/Start rendszer OFF kapcsolóját
megnyomja.

• Ha a ventilátor sebességét szabályozó tárcsa
OFF (0) állástól eltérő egyéb állásban van, mi-
közben a légáramlást szabályozó tárcsa első
párátlanító módban van (manuális légkondi-
cionáló).

• Ha az első párátlanító kapcsoló ON állásban
van (automatikus légkondicionálóval szerelt
modellek).

• Ha a gázpedál le van nyomva. (Xtronic sebes-
ségváltóval szerelt modellek)

• Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony.

• Ha az áramfelvétel túl magas.

• A kormányváltó működtetésekor (ha van) (Xt-
ronic sebességváltóval szerelt modellek)

• Ha az intelligens kulcs nem érzékelhető.

• Ha a vákuum a fékrásegítőben nem megfelelő
azt követően sem, hogy a fékpedált egymás
után többször lenyomta.
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• Ha a vezetőoldali biztonsági övet kioldja vagy
a vezetőoldali ajtót kinyitja. (Xtronic sebes-
ségváltóval szerelt modellek) (Kézi sebesség-
váltóval szerelt modellek, ha nincs fokozat-
ban).

• Ha az akkumulátor feszültsége alacsony (a
gépjármű egyes rendszerei jelentette terhe-
lés miatt, pl. fényszórók, fűtés, stb. vagy a
12 voltos csatlakozóra csatlakoztatott külső
eszközök miatt)

• Ha több, mint 3 perc telt el azóta, hogy a Stop/
Start rendszer aktiválódott. (Xtronic sebes-
ségváltóval szerelt modellek)

• Ha aktiválva van a ProPILOT (ha van) rendszer
(A fékfolyadék nyomásától függően előfordul-
hat, hogy a motor nem indul újra).

• Ha a vezető a ProPILOT (ha van) rendszer se-
gítségével mozdítja el álló helyzetből a gép-
járművet.

• Ha a ProPILOT (ha van) rendszer azt érzékeli,
hogy az elöl haladó gépjármű eltávolodik.

MEGJEGYZÉS

A motor újraindul a fékpedál felengedése nélkül
(Xtronic sebességváltóval szerelt modellek), illet-
ve a tengelykapcsoló pedál lenyomása nélkül (MT
modellek) a Stop/Start rendszer aktív állapota
mellett, ha a következő feltételek fent állnak:

• Ha a fékpedált felengedi lejtős úton és a gép-
jármű megmozdul.

• Ha a rögzítőfék ki van engedve, miközben a
sebességváltó N (üres) állásban van, és a fék-
pedál nincs lenyomva.

• Ha a sebességváltót R (hátramenet) állásba
állítja. (Xtronic sebességváltóval szerelt mo-
dellek)

• Ha a D (haladás) állásba vált P (parkoló) vagy N
(üres) állásból a Stop/Start rendszer leállása
során, Xtronic sebességváltóval szerelt gép-
jármű esetében.

MEGJEGYZÉS

A motor újraindul anélkül, hogy a fékpedált felen-
gedné, miközben a fokozatos Stop/Start rend-
szer (csak Xtronic sebességváltó esetén) aktivál-
va van a következő körülmények között

• • Ha a jármű sebessége nagyobb, mint 18 km/h
(12 MPH).

• Ha a sebességváltó nem D (haladás) állásban
van.

• Ha a motorháztető fel van nyitva.

MEGJEGYZÉS

A motor nem fog újraindulni amíg a gépjármű
mozog, ha a fokozatos Stop/Start rendszer mű-
ködése közben aktiválásra kerül a vészfék. A mo-
tor azután fog újraindulni, hogy a gépjármű meg-
állt.

MEGJEGYZÉS

A következő feltételek esetén a Stop/Start rend-
szer nem indítja el automatikusan a gépjármű
motorját. Ebben az esetben a gyújtáskapcsoló
szükséges a motor elindításához

• Ha a motorháztető fel van nyitva

• Ha a vezető biztonsági öve nincs bekapcsolva
és a vezetőoldali ajtó ki van nyitva (kézi se-
bességváltóval szerelt modellek).

Használja ezt a rendszert, amíg a közlekedési lám-
páknál, stb. várakozik. Ha a gépjárművel hosszabb
ideig áll, állítsa le a motort.
Ha a motort leállítja a Stop/Start rendszer, a fűtés, a
hűtés és a páramentesítési funkciók kevésbé lesz-
nek hatékonyak. Ahhoz, hogy ezt elkerülje kapcsolja
ki a Stop/Start rendszert a Stop/Start rendszer OFF
kapcsolójával.

A Stop/Start rendszer minden esetben bekapcsol
(ha a motort egyszer elindította). A motor automa-
tikusan megáll és újraindul az utazás közben, ha a
feltételek megfelelőek.

MEGJEGYZÉS

A motor automatikus újraindítása lehetséges, ha
a Stop/Start rendszer visszajelző lámpája meg-
jelenik a gépjármű információs kijelzőjén.

NSY1030
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STOP/START RENDSZER KIJELZŐJE
Lásd “Gépjármű információs kijelzője” a “2. Műsze-
rekéskezelőszervek” fejezetbenakijelzővel kapcso-
latos további információkért.

Stop/Start rendszer ON vagy OFF

Ha a Stop/Start rendszer aktiválva vagy deaktiválva
van a Stop/Start rendszer OFF kapcsolójának kö-
szönhetően, az üzenet megjelenik.

A ki nem bocsátott CO2 vagy
megtakarított üzemanyag mennyisége
és a motor állásideje

Mialatt a motor nem üzemel, a gépjármű informá-
ciós kijelzőjén megjeleníthető annak a széndioxid-
nak a (becsült) mennyisége, amely nem került kibo-
csátásra annak köszönhetően, hogy a Stop/Start
rendszer (ha van) megállította a motort.

A ki nem bocsátott CO2 vagy megtakarított üzem-
anyagmennyisége és amotor állásideje opció a kö-
vetkező elemeket tartalmazza:

• A CO2 kibocsátás csökkentése üzemmód meg-
mutatja azt a CO2 mennyiséget, amely kibocsá-
tását aStop/Start rendszermegakadályoztaaz-
zal,hogymindenegyesalkalommalautomatiku-
san leállította a motort.

• A motor állásideje üzemmód megmutatja, hogy
amotormennyit állt annak köszönhetően, hogy
a Stop/Start rendszer leállította.

Két CO2 számláló van, az egyik a teljes élettartam
alatt működik, míg a másik manuálisan visszaállít-
ható. Ezt a [Megtakarított CO2] lapon található
<OK> gomb lenyomásával, vagy a [Beállítások] me-
nün keresztül végezheti el; lásd “Gépjármű informá-
ciós kijelzője” a “2. Műszerek és kezelőszervek” feje-
zetben.

JVS0638XZ

NSD1054

NSD1055
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Automatikus indítás kikapcsolása

Ha a motor megáll, amikor a Stop/Start rendszer
aktiválva van és nem indul el újra automatikusan, az
üzenet megjelenik.

Rendszerhiba

Ez az üzenet jelenik meg, ha a Stop/Start rendszer
nem működik megfelelően.

Ellenőriztesse a rendszert egy NISSAN márkakeres-
kedővel, vagy szakszervizzel.

Stop/Start tiltása

Ez a visszajelző akkor jelenik meg, ha a gépjármű
úgy áll le, hogy a Stop/Start rendszer a tiltó körül-
mények miatt meggátolja a motor automatikus le-
állását.

Stop/Start útmutatás ([Stop/Start
Press Brake Pedal])

Ez az útmutatás jelenik meg, ha a gépjármű úgy áll
le, hogy a Stop/Start rendszer kikapcsol, mivel nem
lett teljesen lenyomva a fékpedál.

Ha szeretné újból aktiválni a Stop/Start rendszert,
nyomja le jobban a fékpedált.

A kijelző eltűnik a következő körülmények között:

• A Stop/Start rendszer aktiválva van.

• A gépjármű mozog.

Stop/Start útmutatás ([Stop/Start
Release Clutch Pedal])

Ez az útmutatás jelenik meg, ha a gépjármű úgy áll
le, hogy a Stop/Start rendszer kikapcsol, mivel nem
lett teljesen felengedve a tengelykapcsoló pedál.

Ha szeretné újból aktiválni a Stop/Start rendszert,
teljesen engedje fel a tengelykapcsoló pedált.

A kijelző eltűnik a következő körülmények között:

• A Stop/Start rendszer aktiválva van.

• A gépjármű mozog.

JVS0344XZ

JVS0346XZ

NSD1056

NSD1059

NSD1060
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Stop/Start útmutatás ([Steering
Prioritised])

Ez az útmutatás jelenik meg, ha a gépjármű úgy áll
le, hogy a Stop/Start rendszer kikapcsol, mivel kor-
mányzást észlelt.

A kijelző eltűnik a következő körülmények között:

• A Stop/Start rendszer aktiválva van.

• A gépjármű mozog.

Stop/Start útmutatás ([Climate Control
Prioritised])

Ez az útmutatás jelenik meg, ha a gépjármű úgy áll
le, hogy a Stop/Start rendszer kikapcsolt, mivel a
légkondicionáló (hűtési, fűtési és páramentesítési
funkciók) élveznek prioritást.

A kijelző eltűnik a következő körülmények között:

• A Stop/Start rendszer aktiválva van.

• A gépjármű mozog.

STOP/START SYSTEM OFF GOMB

A rendszert ideiglenesen kikapcsolhatja, ha meg-
nyomja a Stop/Start System OFF gombot. Ha a
gombot másodszor is megnyomja, a Stop/Start
rendszer újra működőképes.

• Ha a Stop/Start rendszert akkor kapcsolja ki,
amikor a motor jár, a rendszer nem állítja le au-
tomatikusan a motort.

• HaaStop/Start rendszert azt követőenkapcsol-
ja ki, hogy a motort automatikusan leállította, a
motor azonnal újraindul ha a megfelelő feltéte-
lek, amelyek a NORMÁLMŰKÖDÉS pont alatt be-

mutatásra kerültek, fent állnak. Az adott utazás
alatt a rendszer nem állítja le automatikusan a
motort.

• Ha a Stop/Start rendszer ki van kapcsolva, a
rendszer nem tudja megakadályozni a szükség-
telenüzemanyag-fogyasztást, a kipufogógáz ki-
bocsátást vagy a hanghatásokat.

A Stop/Start rendszerrel kapcsolatos további infor-
mációkat a [Beállítások] menü használatával sze-
rezhet (lásd Műszerek és Vezérlők).

MEGJEGYZÉS

A Stop/Start rendszer ON vagy OFF üzenete né-
hány másodpercre megjelenik a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén, amikor a Stop/Start rendszer
OFF kapcsolóját megnyomja.

NSD1057

NSD1058

NIC4052

JVS0638XZ
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Amild hibrid rendszer technológia hatékonyan sza-
bályozza a nyomaték rásegítés funkciót és az akku-
mulátor töltését (energia-visszanyerés funkció) és
javítja a stop/start funkciót, amely ezzel javítja az
üzemanyagfogyasztást. A rendszer egy kettős ak-
kumulátor rendszert használ: egy 12V-os savas ólo-
makkumulátor (fő) és egy lítium-ion akkumulátor
(mellék) van beszerelve. Ezek az akkumulátorok a
fékezés sorángenerált energiát tárolják,melyekelő-
segítik a motor alapjárati stop-start és nyomaték
rásegítés funkcióit. A lítium-ion akkumulátorban tá-
rolt energia gyorsítás közben nyújt támogatást, ami
elősegíti a motort az optimális gyorsítás és teljesít-
mény biztosításában.

Ha a gépjármű anélkül halad, hogy le lenne nyomva
a gázpedál, vagy ha a fékpedál lenyomásával lassít,
azzal töltődnek az akkumulátorok, eltárolva az így
generált energiát.

Ha az akkumulátor megfelelő mértékben fel van
töltve, ezt az energiát felhasználhatja arra, hogy 20
másodpercig rásegítsen a motorra gyorsítás köz-
ben, így biztosítva az optimális teljesítményt és
üzemanyagfogyasztást.

MEGJEGYZÉS

Az enyhe hibrid rendszer funkció nem aktiválódik
a következő feltételek fennállása esetén.

• Ha a hátramenet (R) sebességi fokozatot vá-
lasztja ki.

• (csak kézi sebességváltó esetén) ha a tengely-
kapcsoló pedál nincs teljesen lenyomva (nincs
teljesen felengedve a tengelykapcsoló pedál).

• Ha hirtelen indul el vagy gyorsít.

• Ha azután nyomja le a fékpedált, hogy meg-
kezdte a gyorsítást.

• Ha azután engedi fel a gázpedált, hogy meg-
kezdte a gyorsítást.

• Ha működésben van a blokkolásgátló rend-
szer (ABS) vagy az ESP.

• Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony.

• Ha a külső hőmérséklet alacsony és védeni kell
az akkumulátort.

A [Menetmód választó] rendszer segítségével kivá-
laszthatja a vezetési körülményekhez szükséges
4WD üzemmódot.

Négykerék-meghajtás (4WD) rendszer a kapcsoló-
szerkezetet működését szabályozza. A [Menetmód
választó] választó elforgatásával (lásd az ábrát) vá-
lassza ki a vezetési körülményeknek megfelelő
üzemmódokat.

WAF0515XZ

[Menetmód választó]: 4WD modellek

NSD1042

Gépjármű információs kijelző: 4WD modellek

MILD HIBRID RENDSZER
TECHNOLÓGIA (HA VAN)

NÉGYKERÉK-MEGHAJTÁS (4WD)
(ha van)
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MEGJEGYZÉS

Ha a [Menetmód választó] segítségével kiválaszt
egy üzemmódot, előfordulhat, hogy az üzemmód
nem kerül azonnal kiválasztásra. Ez nem hiba.

Az aktuális üzemmód megjelenik a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén. A választható üzemmódok listája
megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén és ki-
választhatja az üzemmódot.

MEGJEGYZÉS

A választható üzemmódok listája kb. 5 másod-
perccel azt követően, hogy az üzemmódot kivá-
lasztotta, eltűnik. Úgy is törölheti az üzenetet,
hogy megnyomja a kormánykerék kapcsolón az
<OK> gombot.

Ha nem tud vezetési üzemmódot váltani a [Menet-
mód választó] segítségével, miközben a gyújtás-
kapcsoló ON állásban van, ellenőriztesse a rend-
szert. Javasolt felkeresni egyNISSANmárkakereske-
dőt vagy szakszervizt ehhez a szervizművelethez.

[OFF-ROAD] ÜZEMMÓD (4WD
MODELLEK)
Könnyebb vezetést vagy indítást tesz lehetővé
egyenetlen útfelületen, például egyenetlen föld-
úton, meredek emelkedőn vagy homokban.

FIGYELMEZTETÉS
Kemény útburkolatú úton soha ne vezessen
[OFF-ROAD] üzemmódban, mivel ezzel túlterheli
a hajtásláncot, amely rendellenes működést
eredményezhet. Ez továbbá korai gumiabroncs
kopáshoz, és megnövekedett üzemanyag-fo-
gyasztáshoz vezethet.

Ha kiválasztja az [OFF-ROAD] üzemmódot, egy eny-
he éles kanyar fékezési jelenség vagy rezgés követ-
kezhet be. Ez nem hiba.

[SNOW] ÜZEMMÓD (4WD
MODELLEK)
Ez az üzemmód megkönnyíti a havas és fagyott
utakon történő indulást és vezetést.

FIGYELMEZTETÉS
Kemény útburkolatú úton soha ne vezessen
[SNOW] üzemmódban, mivel ezzel túlterheli a
hajtásláncot, amely rendellenes működést ered-
ményezhet. Ez továbbá korai gumiabroncs ko-
páshoz, és megnövekedett üzemanyag-fogyasz-
táshoz vezethet.

A [SNOW] üzemmód kiválasztását követően előfor-
dulhat, hogy kanyarodáskor enyhe rezgés érzékel-
hető. Ez nem hiba.

[STANDARD] ÜZEMMÓD
Ez az alapértelmezett üzemmód, amely a legmeg-
felelőbb az általános vezetéshez.

Ez az üzemmód kerül kiválasztásra minden egyes
alkalommal, amikor a gyújtáskapcsolót ON állásba
állítja.

[ECO] ÜZEMMÓD
Segíti a vezetőt a gazdaságos vezetésben. A motor
és sebességváltási pontok úgy kerültek beállításra,
hogy javítsák az üzemanyagfogyasztást, miközben
az üzemmód biztosítja az egyenletes elindulást és
folyamatos haladást.

MEGJEGYZÉS

Az [ECO] üzemmódnak a kiválasztása nem feltét-
lenül csökkenti az üzemanyag-fogyasztást mivel
a vezetési tényezők is hatással vannak arra.

[SPORT] ÜZEMMÓD
• Ez az üzemmód lehetővé teszi a motor és a se-

bességváltó gyorsabb reakcióját.

• A rendszer módosítja a kormányrendszer beállí-
tásait, kis mértékben növelve a kormányzáshoz
szükséges erőt a sportos érzés érdekében.

MEGJEGYZÉS

[SPORT] üzemmódban az üzemanyagfogyasztás
növekedhet.

4WD MEGHAJTÁSBA VALÓ VÁLTÁSI
TIPPEK
• Válassza a helyzetnek legmegfelelőbb vezetési

üzemmódot, például: városban vezetés során
nem javasolt a [SNOW] vagy az [OFF-ROAD]
üzemmódok használata.

• A kiválasztott vezetési üzemmódtól függetlenül,
ha a rendszer egy potenciálisan veszélyes hely-
zetet észlel (például a kerék megcsúszását) be-
kapcsol a 4WD.
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BIZTONSÁGOS HALADÁS
NÉGYKERÉK-MEGHAJTÁSSAL (4WD)
Az Ön NISSAN járműve normál viszonyok között és
terepen egyaránt használható. Ennek ellenére ke-
rülje a mély vízben vagy sárban való közlekedést,
mivel az Ön NISSAN járműve elsősorban szabadidő
autó, nem pedig egy hagyományos terepjáró.

Ne feledkezzen meg arról, hogy a kétkerék-meghaj-
tású (2WD) modellek kevésbé alkalmasak az egye-
netlen terepen való haladásra, mint a négykerék-
meghajtású (4WD)modellek, és nehezebben szaba-
díthatók ki, ha elakadnak, például mély hóban vagy
sárban.

Kérjük, tartsa szem előtt a következő óvintézkedé-
seket:

• Terepen óvatosan vezessen, és kerülje el a ve-
szélyes területeket. Mindig használja a bizton-
sági öveket,hogyÖnésazutasaimegfelelőhely-
zetben maradjanak az egyenetlen talajon való
haladáskor.

• Ne haladjon keresztben meredek emelkedőn
vagy lejtőn. Ehelyett egyenesen lefelé vagy fel-
felé tartson.A terepjárók sokkal könnyebbenbo-
rulnak oldalra, mint előre vagy hátra.

• A legtöbb hegyoldal minden járműnek túl mere-
dek volna. Ha felfelé halad rajtuk, leállhat. Ha le-
felé halad rajtuk, előfordulhat, hogy elveszti az
uralmat a sebessége felett. Ha keresztben halad
rajtuk, felborulhat és legurulhat.

• Ne váltson sebességet, amikor lejtőn lefelé ha-
lad, mert ezzel levesztheti az uralmat a jármű
felett.

• Legyen éber, mialatt egy hegytető felé halad. A
hegytető után lehet egy szakadék vagy más ve-
szély, ami balesetet okozhat.

• Ha a motor leáll, vagy ha nem tud feljutni a me-
redek emelkedő tetejére, soha ne próbáljon
visszafordulni. A jármű felborulhat, és legurulhat.
Mindig egyenesen hátrafelé menjen vissza, hát-
ramenetbe R (hátramenet) állított sebességvál-
tóval.

Soha ne haladjon hátrafelé úgy, hogy a sebes-
ségváltóN (üres) állásbanvanés/vagya tengely-
kapcsoló pedál le van nyomva,mivel így elveszít-
heti uralmát a gépjármű felett.

• A hegyoldalon való erős fékezés miatt a fékek
túlmelegedhetnek, ezzel elveszítheti az uralmát
a jármű felett, és balesetet okozhat. A fékeket
finoman használja, és használjon alacsony se-
bességfokozatot, hogy uralja a járművet.

• A rögzítetlen szállítmány kieshet, mialatt egye-
netlen talajon halad. Megfelelően rögzítse, hogy
ne eshessen előre, és ne okozhasson sérülést
Önben vagy az utasaiban.

• A tömegközéppont jelentős megemelkedésé-
nek elkerülése végett, ne lépje túl a tetőcsomag-
tartó/kiegészítő csomagtartó névleges kapaci-
tását és egyenletesen ossza el a terhelést. A sú-
lyos terheket megfelelően és a lehető
legalacsonyabban rögzítse a csomagtartóban.
A megadottnál ne rakjon nagyobb kerekeket a
járműre. Ez a jármű felborulásához vezethet.

• A hirtelen gyorsítás, a hirtelen manőverek vagy
a hirtelen fékezésmiatt elveszítheti az uralmát a
jármű felett.

• Ne használja a gumiabroncsokat azok tűrésha-
tárán túl, még négykerék-meghajtásban sem. A
hirtelen gyorsítás, a hirtelen manőverek vagy a
hirtelen fékezés miatt elveszítheti az uralmát a
jármű felett, és a jármű elakadhat.

• Ha csak lehetséges, kerülje a hirtelen fordulato-
kat, főleg nagy sebességnél. Az Ön négykerék-
meghajtású járművének a tömegközéppontja
magasabban található, mint egy kétkerék-meg-
hajtású jármű esetében, ezért könnyebben fel
tud borulni. A jármű nem alkalmas a kanyarok
ugyanakkora sebességen való bevételére, mint
ahagyományos kétkerék-meghajtásúmodellek,
mint ahogy az alacsony sportkocsik sem arra
lettek kialakítva, hogy jól teljesítsenek terepi kö-
rülmények között. Hanemmegfelelőenhasznál-
ja a járművet, ezzel elveszítheti az uralmát felet-
te, és/vagy felborulhat.

• A kormányt soha ne fogja meg belülről vagy a
küllőinél fogva, ha terepen halad. A kormányke-
rék hirtelen megrándulhat, és megsértheti a ke-
zét. Ehelyett úgy fogja meg a kormánykereket,
hogy az ujjai és a hüvelykujja kívül legyenek.

• Mielőtt elkezdené üzemeltetni a járművet, győ-
ződjönmeg róla, hogy a vezető és az utasok biz-
tonsági övei be vannak-e kötve.

• Mindig legyenek a helyükön a padlószőnyegek,
mert a padló felforrósodhat. Különösenakkor le-
gyen óvatos, ha mezítláb van.

• Csökkentse a sebességét, ha erős oldalszélben
halad. A magasabban lévő tömegközéppontja
miatt az Ön NISSAN járműve érzékenyebben re-
agál a széllökésekre oldalszélben. A lassabb se-
besség jobban uralhatóvá teszi a járművet.
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• Mindenféleképpen ellenőrizze a fékeket közvet-
lenül azután, hogy sárban vagy vízben haladt,
amint az a következő részben meghatározott:
“Nedves fékek” jelen fejezet következő részében.

• Ha olyan terepen haladt, ahol a homok, sár vagy
víz elérte a kerékagyat, gyakoribb karbantartás-
ra lehet szükség. A részletekkel kapcsolatban la-
pozza fel a különálló garancia és karbantartási
füzetet.

• Mossa le tiszta vízzel a jármű alját, miután sáron
vagy homokon ment keresztül. Távolítson el
minden levelet és ágat, ami beszorult.

• Mind a négy (4) kerékre ugyanakkora téli gumi-
abroncsokat szereljen fel (pl. nem szöges gumi-
kat), vagy szereljen fel hóláncokat a hátsó kere-
kekre, ha csúszós úton halad (pl. hóesés után),
és vezessen óvatosan négykerék-meghajtással.

• Kerüljeameredekútszakaszokonvalóparkolást.
Ha kiszáll a járműből, és az előre, hátra, vagy ol-
dalra gurul, megsérülhet.

Több vezetési üzemmód közül választhat a [Menet-
mód választó] segítségével.

2WD: [SPORT], [STANDARD] és [ECO]

Az üzemmód megváltoztatásához nyomja meg a
[Menetmód választó] kapcsolót felfelé vagy lefelé.

4WD: [OFF-ROAD], [SNOW], [STANDARD], [ECO] és
[SPORT]

Az üzemmód megváltoztatásához nyomja meg a
[Menetmód választó] kapcsolót jobbra vagy balra.

WAF0514XZ

[Menetmód választó]: 2WD modellek

WAF0515XZ

[Menetmód választó]: 4WD modellek

WAF0540XZ

Gépjármű információs kijelző: 2WD modellek

NSD1042

Gépjármű információs kijelző: 4WD modellek

[MENETMÓD VÁLASZTÓ]
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MEGJEGYZÉS

Ha a [Menetmód választó] segítségével kiválaszt
egy üzemmódot, előfordulhat, hogy az üzemmód
nem kerül azonnal kiválasztásra. Ez nem hiba.

Az aktuális üzemmód megjelenik a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén. A választható üzemmódok listája
megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén és ki-
választhatja az üzemmódot.

MEGJEGYZÉS

A választható üzemmódok listája kb. 5 másod-
perccel azt követően, hogy az üzemmódot kivá-
lasztotta, eltűnik. Úgy is törölheti az üzenetet,
hogy megnyomja a kormánykerék kapcsolón az
<OK> gombot.

Ha nem tud vezetési üzemmódot váltani a [Menet-
mód választó] segítségével, miközben a gyújtás-
kapcsoló ON állásban van, ellenőriztesse a rend-
szert. Javasolt felkeresni egyNISSANmárkakereske-
dőt vagy szakszervizt ehhez a szervizművelethez.

VIGYÁZAT
Vezetés közben ne figyelje a [Menetmód válasz-
tó] menüt vagy kijelzőt, hogy minden figyelmét a
gépjármű vezetésére fordíthassa.

[OFF-ROAD] ÜZEMMÓD (4WD
MODELLEK)
Könnyebb vezetést vagy indítást tesz lehetővé
egyenetlen útfelületen, például egyenetlen föld-
úton, meredek emelkedőn vagy homokban.

FIGYELMEZTETÉS
Kemény útburkolatú úton soha ne vezessen
[OFF-ROAD] üzemmódban, mivel ezzel túlterheli
a hajtásláncot, amely rendellenes működést
eredményezhet. Ez továbbá korai gumiabroncs
kopáshoz, és megnövekedett üzemanyag-fo-
gyasztáshoz vezethet.

Ha kiválasztja az [OFF-ROAD] üzemmódot, egy eny-
he éles kanyar fékezési jelenség vagy rezgés követ-
kezhet be. Ez nem hiba.

[SNOW] ÜZEMMÓD (4WD
MODELLEK)
Ez az üzemmód megkönnyíti a havas és fagyott
utakon történő indulást és vezetést.

FIGYELMEZTETÉS
Kemény útburkolatú úton soha ne vezessen
[SNOW] üzemmódban, mivel ezzel túlterheli a
hajtásláncot, amely rendellenes működést ered-
ményezhet. Ez továbbá korai gumiabroncs ko-
páshoz, és megnövekedett üzemanyag-fogyasz-
táshoz vezethet.

A [SNOW] üzemmód kiválasztását követően előfor-
dulhat, hogy kanyarodáskor enyhe rezgés érzékel-
hető. Ez nem hiba.

[STANDARD] ÜZEMMÓD
Ez az alapértelmezett üzemmód, amely a legmeg-
felelőbb az általános vezetéshez.

Ez az üzemmód kerül kiválasztásra minden egyes
alkalommal, amikor a gyújtáskapcsolót ON állásba
állítja.

[ECO] ÜZEMMÓD
Segíti a vezetőt a gazdaságos vezetésben. A motor
és sebességváltási pontok úgy kerültek beállításra,
hogy javítsák az üzemanyagfogyasztást, miközben
az üzemmód biztosítja az egyenletes elindulást és
folyamatos haladást.

MEGJEGYZÉS

Az [ECO] üzemmódnak a kiválasztása nem feltét-
lenül csökkenti az üzemanyag-fogyasztást mivel
a vezetési tényezők is hatással vannak arra.

Működtetés
Válassza ki az [ECO] üzemmódot a [Menetmód vá-
lasztó] segítségével. Az [ECO] jelzőlámpa világít.

Ha a gázpedált a gazdaságos tartományon belül
nyomja le, az [ECO] visszajelző zölden világít. Ha a
gázpedált a gazdaságos tartományon felül nyomja
le, az [ECO] visszajelző kialszik.

Az [ECO] visszajelző nem világít a következő esetek-
ben:

• Haa sebességváltó R (hátramenet) állásban van.

• Haa jármű sebessége alacsonyabb,mint 3 km/h
(2 MPH), vagy magasabb, mint 145 km/h
(90 MPH).
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• Haasebességszabályozó rendszer (havan) vagy
az intelligens sebességszabályozó (ICC) rend-
szer (ha van) működésben van.

[ECO Drive Mode]
Az [ECO Drive Mode] egy olyan funkció, amely meg-
változtatja azautomatikus sebességszabályozó (ha
van), illetve az intelligens sebességszabályozó (ICC)
funkció prioritását az üzemanyagfogyasztás javítá-
sára. Az ECO üzemmód kiválasztásakor állítható be.
A funkció aktiválásához vagy deaktiválásához lásd
“Gépjármű információs kijelzője” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben.

• [ECO Cruise Control]

Ha az opció BE van kapcsolva, javul az utazóse-
besség során az üzemanyagfogyasztás azzal,
hogy a normál (opció KIkapcsolva) üzemmód-
hoz képest lecsökkenti a célgyorsulást.

MEGJEGYZÉS

Ha csökken a gépjármű sebessége (például, sík
helyett dombos úton halad a gépjárművel), több
időt fog igénybe venni, hogy visszatérjen a ko-
rábban beállított sebességre, mint normál üzem-
mód esetén.

[Tyre ECO advice]
A [Tyre ECO advice] funkció ECO tanácsokat jelenít
meg a gépjármű információs kijelzőjén, ha alacsony
keréknyomás észlelhető. A funkció aktiválásához
vagy deaktiválásához lásd “Gépjármű információs
kijelzője” a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezet-
ben.

A [Tyre ECO advice] funkció BEkapcsolását követő-
en, ha a keréknyomás alacsony vagy ha a [Check
Tire Pressures for Best Energy Economy] üzenet
megjelenik.

Ha a [Alacsony abroncsnyomás] figyelmeztetés
megjelenik, a kijelzőt átválthatja a keréknyomás
üzemmódra a scroll tárcsa megnyomásával, így
megjelenítheti a figyelmeztetés további részleteit.

[ECO pedál útmutató] funkció

Az [ECO pedál útmutató] képernyő a gépjármű in-
formációs kijelzőjén választható ki, ECO üzemmód
esetén. (Lásd “Gépjármű információs kijelzője” a
“2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben.) Használ-
ja az [ECO pedál útmutató] funkciót, hogy javítsa az
üzemanyagfogyasztást.

Ha az [ECO pedál útmutató] sáv a zöld tartomány-
ban van ➀, azt jelzi, hogy a gépjárművet a rendkívül
gazdaságos tartományon belül vezeti.

Ha az [ECO pedál útmutató] sáv a világoszöld tarto-
mányban van ➁, azt jelzi, hogy a gépjárművet a
gazdaságos tartományom belül vezeti.

Ha az [ECO pedál útmutató] nem a zöld tartomány-
ban van (➀ és➁), az azt jelzi, hogy a gázpedált nem
a gazdaságos tartományon belül használja.

Az [ECO pedál útmutató] sáv nem jelenik meg, ha:

• A gépjármű sebessége alacsonyabb, mint kb.
4 km/h (2 MPH).

• A sebességváltó P (parkolás), N (üres) vagy R
(hátramenet) állásban van.

[SPORT] ÜZEMMÓD
• Ez az üzemmód lehetővé teszi a motor és a se-

bességváltó gyorsabb reakcióját.

• A rendszer módosítja a kormányrendszer beállí-
tásait, kis mértékben növelve a kormányzáshoz
szükséges erőt a sportos érzés érdekében.

MEGJEGYZÉS

[SPORT] üzemmódban az üzemanyagfogyasztás
növekedhet.

WAF0126XZ
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A Traffic Sign Recognition (TSR) (közlekedési táblá-
kat felismerő) rendszer tájékoztatja a vezetőt az ak-
tuálisan érzékelt sebességkorlátozásról. A rendszer
érzékeli a kamera segítségével, amely a belső
visszapillantó tükör előtt helyezkedik el ➀, a közle-
kedési tábla információt és megjeleníti azt az infor-
mációs kijelzőn. A NissanConnect rendszerrel sze-
relt modellek esetében a sebességkorlátozások a
navigációs rendszer adatainak, illetve a kamera ál-
tal felismert táblák kombinációja alapján kerülnek
megjelenítésre. A TSR információk minden esetben
a gépjármű információs kijelzőjének tetején jelen-
nek meg, illetve opcionálisan megjeleníthetők a ki-
jelző középső részén is. Lásd “Gépjármű informáci-
ós kijelzője” a “2.Műszerek és kezelőszervek” fejezet-
ben c. részt a részletekkel kapcsolatban, hogyan kell
a TSR információkat megjeleníteni.

VIGYÁZAT
A TSR rendszer feladata a vezető támogatása és
az információk továbbítása a vezető felé. A rend-
szer nem figyeli a közlekedési helyzeteket a ve-
zető helyett, illetve nem felelős a biztonságos ve-

zetésért. Nem előzi meg a gondatlanságból faka-
dó baleseteket. Minden esetben a vezető
felelőssége ébernek maradni és biztonságosan
vezetni.

A RENDSZER MŰKÖDÉSE

NIC4018

NSD1109

7 hüvelykes kijelző

NSD1110

Teljes képernyő

NIC3874

TSR: elérhető közlekedési táblák

KÖZLEKEDÉSI TÁBLÁK
FELISMERÉSE (ha van)
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A közlekedési táblákat felismerő rendszer a követ-
kező típusú táblákat jeleníti meg:

jA A legfrissebb érzékelt sebességkorlátozás.

jB Mozgó járművekre vonatkozó tilalmak vége.

jC Nincs sebességkorlátozás információ.

jD Előzési tilalom.

jE Előzési tilalom vége.

jF Feltételes sebességkorlátozás, a következő
feltételekkel:

jg Hó

jh Vontatás

ji Tehergépjárművek

jj Általános

jk Megengedett balra kanyarodás

jl Megengedett jobbra kanyarodás

FIGYELMEZTETÉS
• A Traffic Sign Recognition (TSR) (közlekedési

táblákat felismerő) rendszer célja, hogy segít-
se a vezetőt a körültekintő vezetésben. A ve-
zető felelőssége, hogy körültekintően és biz-
tonságosan vezessen, betartsa a vonatkozó
közlekedési szabályokat, beleértve a közleke-
dési táblákat is.

• Előfordulhat, hogy a következő körülmények
között a Traffic Sign Recognition (TSR) (közle-
kedési táblákat felismerő) rendszer nem mű-
ködik megfelelően:

• Ha eső, hó, köd vagy egyéb szennyeződés
rakodik le a szélvédőre az TSR kamera elé.

• Ha a fényszórók nem világítanak megfele-
lő erősséggel szennyeződés miatt illetve
ha azok beállítása nem megfelelő.

• Ha erős fény esik a kamerára. (Például nap-
keltekor vagy napnyugtakor közvetlen
fény esik a gépjármű elejére.)

• Ha a fényesség hirtelen megváltozik. (Pél-
dául a gépjárművel alagútba hajt be vagy
abból ki, híd alatt.)

• Ha rosszak a látási viszonyok. (Például az
út nincs megfelelően megvilágítva, rossz
időjárási körülmények hó, eső, köd vagy
nagyobb mértékű ködszitálás miatt.)

• Ha a közlekedési táblák sérültek, vagy nem
szabványosak. (Például helytelen méret,
magasság, irány vagy megvilágítottság, il-
letve törött vagy meghajlott).

• Ha a közlekedési táblákat nehéz észlelni.
(Például szennyeződés vagy hő borítja
őket, vagy nincsenek megfelelően megvi-
lágítva.)

• Ha a táblák félreérthetőek. (Például építke-
zéseken, ellenkező sávokban vagy kijárati
sávban található közlekedési táblák.)

• Ha közlekedési táblákhoz hasonló tárgy
látható. (Például hasonló táblák, panelek
vagy építmények.)

• A kamera látómezején kívül eső közleke-
dési táblák melletti elhaladás során. (Pél-
dául éles kanyar után, vagy ha túl messze
van.)

• Ha az elektromos közlekedési táblákat ne-
héz észlelni. (Például alacsony kontraszt,
túl messze van, 3 számjegyű)

• Olyan területeken, amelyeken nem elérhe-
tő a navigációs rendszer lefedettsége.

• Ha a navigációs rendszer adatait helytele-
nek vagy elvaultak.

• Ha a navigációs rendszer adataihoz képest
eltérés van, például az út irányának meg-
változása.

• Buszok vagy teherautók előzésekor, ame-
lyek sebességkorlátozást jelző matricák-
kal vannak ellátva.

• Előfordulhat, hogy a TSR rendszer akkor is
megjelenít közlekedési táblákat, ha nem lát-
ható egy közlekedési tábla sem a gépjármű
előtt. Személyszállító gépjárművek esetén
előfordulhat, hogy eltérő sebességkorláto-
zást jelenít meg. Előfordulhat, hogy a legna-
gyobb megengedhető sebesség tábla egy ak-
tuális sebességkorlátozásnál magasabb vagy
alacsonyabb számot jelenít meg, ha a teher-
autókhoz eltérő sebességkorlátozást, nap-
szaktól vagy a hét napjától függően eltérő se-
bességkorlátozást, vagy határ közelében elté-
rő mértékegységet (MPH vagy km/h) használó
sebességkorlátozó táblát észlel, ha elektro-
mos közlekedési táblát észlel sebességkorlá-
tozással vagy anélkül, illetve autópálya kijára-
tánál vagy kereszteződésben lényegtelen se-
bességkorlátozást észlel, stb.
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➀ Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

➁ Gépjármű információs kijelzője

A TSR RENDSZER BE- ÉS
KIKAPCSOLÁSA (ON/OFF)
A TSR rendszer be,- illetve kikapcsolható a [Beállítá-
sok] menüben a gépjármű információs kijelzőjén.
További részletekért, lásd: “Gépjármű információs
kijelzője” a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezet-
ben.

A TSR rendszer engedélyezéséhez vagy letiltásához
a következő lépéseket hajtsa végre:

1. Nyomja meg a vagy gombot, amíg a
[Beállítások] meg nem jelenik a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén, majd nyomja meg a scroll tár-
csát. Használja a scroll tárcsa gombjait a [Veze-
tési segéd] kiválasztásához. Majd nyomja meg a
scroll tárcsát.

2. Használja a scroll tárcsa gombjait a [Traffic Sign]
kiválasztásához. Majd nyomja meg a scroll tár-
csáta rendszerbe-éskikapcsolásához (ON/OFF).

A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM
ELÉRHETŐ
Ha a gépjárművel közvetlen napsütésben parkolt
magas hőmérsékleti viszonyok között (kb. 40°C
(104°F) felett) és ezt követően indult el, előfordulhat,
hogy a TSR rendszer automatikusan deaktiválódik.

Teendők:

Ha a belső hőmérséklet csökken, az TSR rendszer
működése automatikusan helyreáll.

WAF0412X
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RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
Ha a TSR rendszer működésében hiba lépett fel, au-
tomatikusan kikapcsol és a rendszer a [Rendszerhi-
ba] figyelmeztetést jeleníti meg a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén.

Teendők:

Ha a [Rendszerhiba] figyelmeztetés megjelenik, hú-
zódjon le az útról egy biztonságos helyre és állítsa
meg a gépjárművet. Állítsa le a motort, majd indítsa
újra. Ha a [Rendszerhiba] üzenet továbbra is látha-
tó, ellenőriztesse a rendszert egy NISSAN márkake-
reskedésben vagy szakszervizben.

KARBANTARTÁS

A közlekedési táblákat felismerő (TSR) rendszer sá-
vot figyelő kamera egysége ➀ a belső visszapillan-
tó tükör felett található. Ahhoz, hogy a közlekedési
táblákat felismerő (TSR) rendszer megfelelő műkö-
dése fenntartható, a rendszer hibás működése pe-
dig elkerülhető legyen, ügyeljen a következőkre:

• A szélvédő legyen mindig tiszta.

• Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát
sem) vagy szereljen fel más kiegészítőt a kame-
ra környékére.

• Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl. fehér
papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A visszaverő-
dő napfény negatívan befolyásolhatja a kamera
érzékelési képességeit.

• Ne üsse vagy törje össze a kamera körüli terüle-
teket. Ne érintse meg kamera lencséjét vagy tá-
volítsa el a csavart, amely a kamerán található.
Ha a kamera megsérül baleset következtében,
keressen fel egy NISSANmárkakereskedést vagy
szakszervizt.

Ez a fejezet a következő rendszereket mutatja be:

• Holttér figyelmeztető rendszer (BSW)

• Intelligens holttér beavatkozó rendszer

VIGYÁZAT
Az alábbiakban megtalálhatók az BSW/intelli-
gens holttér beavatkozó rendszer korlátai. Ha a
gépjárművet úgy üzemelteti, hogy ezeket a kor-
látokat nem veszi figyelembe, súlyos, akár halá-
los balesetet is szenvedhet.

• A BSW/intelligens holttér beavatkozó rend-
szerek nem helyettesítik a megfelelő vezetési
műveleteket és nem úgy tervezték meg őket,
hogy megakadályozzák a más gépjárművek-
kel vagy tárgyakkal való összeütközést. Veze-
tés közben minden esetben használja a
visszapillantó tükröket és mindig nézzen el
abba az irányba, amerre haladni szeretne,
hogy a sávváltást biztonsággal végrehajthas-
sa. Soha ne támaszkodjon csak a BSW rend-
szerre.

• A radarnak működésbeli korlátai vannak. Ha a
BSW és az intelligens holttér beavatkozó rend-
szereket bizonyos út, sávelválasztó vonal
vagy időjárási körülmények között alkalmaz-
za, az a rendszerek nem megfelelő működé-
séhez vezethet. Minden esetben saját magá-
ban bízzon, így elkerülheti a baleseteket.

• A BSW rendszer csak kb. 32 km/h (20 MPH) fe-
lett működik.

• Az intelligens holttér beavatkozó rendszer kb.
60 km/h (37 MPH) sebesség felett működik.

NIC4018

HOLTTÉR FIGYELMEZTETŐ (BSW)
RENDSZER/INTELLIGENS HOLTTÉR
BEAVATKOZÓ RENDSZER (ha van)
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A BSW ÉS AZ INTELLIGENS HOLTTÉR
BEAVATKOZÓ RENDSZEREK

A holttér figyelmeztető (BSW) és az intelligens holt-
tér beavatkozó rendszerek figyelmeztetik a vezetőt
a párhuzamos sávban közlekedő járművekre sáv-
váltáskor.

A BSW rendszer szenzorokat használjA , amelyek a
hátsó lökhárító közelében vannak felszerelve és ér-
zékelik a szomszédos sávban haladó gépjárműve-
ket. A szenzorokon felül az intelligens holttér be-

avatkozó rendszer egy kamerát is használ➀, amely
a szélvédőmögé van felszerelve és figyeli a forgalmi
sávot, amelyben a gépjármű halad.

A szenzorok a gépjármű bármelyik oldalán képesek
a másik gépjárművet érzékelni az ábrán jelzett ér-
zékelő zónán belül. Ez az érzékelő zóna a külső tük-
rök vonalától kezdődik és körülbelül 3,0 m-re (10 ft)
nyúlik túl a gépjárműhátulján és 3,0m-re (10 ft) nyú-
lik túl a gépjármű oldalán.

A BSW rendszer csak kb. 32 km/h (20 MPH) felett
működik. Ha a rendszer gépjárművet érzékel a zó-
nában, a BSW LED visszajelző lámpa világít. Ha a ve-
zető ilyenkor hozza működésbe az irányjelzőt, fi-
gyelmeztető hang szólal meg (kétszer) egymás
után és a BSW LED visszajelző villog.

Az intelligens holttér beavatkozó rendszer kb.
60 km/h (37 MPH) sebesség felett működik. Ha a
radar gépjárművet érzékel az érzékelési zónában és
a gépjármű megközelíti a sávelválasztó vonalat, a
rendszer (háromszor) hallható figyelmeztetést ad,
villogtatja a BSW LED visszajelző lámpát, és enyhén
működésbe hozza a fékeket az egyik oldalon egy

rövid időre, így segítve elő a gépjármű visszatérését
a forgalmi sávba.

NAA2080

NIC4018

SSD1030Z

Érzékelő zónák
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➀ Oldalsó visszajelző lámpa

➁ BSW visszajelző lámpa (gépjármű információs
kijelzőjén)

➂ Gépjármű információs kijelzője

➃ Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

BSW RENDSZER MŰKÖDÉSE
A BSW rendszer csak kb. 32 km/h (20 MPH) felett
működik.

Ha a rendszer gépjárművet érzékel a zónában, a
BSW LED visszajelző lámpa világít.

Ha az irányjelzőt működésbe hozza, a rendszer
hangjelzést ad (kétszer) és a BSW LED visszajelző
lámpája villog. Ha a BSW LED visszajelző lámpa ad-
dig villog, amíg az érzékelt gépjármű el nem hagyja
az érzékelési zónát.

A BSW LED visszajelző lámpa világít néhány másod-
percig, amikor a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja.
Az oldalsó visszajelző lámpa fényerejét a rendszer
automatikusan beállítja a környezeti fények függ-
vényében.

WAF0413X
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➀ Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

➁ Gépjármű információs kijelzője

A BSW rendszer be-, illetve kikapcsolása
(ON/OFF)
A BSW rendszer engedélyezéséhez vagy letiltásá-
hoz a következő lépéseket hajtsa végre.

1. Nyomja meg a gombot, amíg a [Beál-
lítások] meg nem jelenik a gépjármű információs
kijelzőjén,majdnyomjamegascroll tárcsát.Hasz-
nálja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] kiválasz-
tásához. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza ki a [Blind Spot] lehetőséget, majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Válassza ki a [Figyelmeztetés] lehetőséget, majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

A részletekért. lásd “Gépjármű információs kijelzője”
a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben.

MEGJEGYZÉS

A rendszer engedélyezésekor/letiltásakor a
rendszer aktuális beállítása megőrzésre kerül,
még akkor is, ha a motort újraindítja.

BSW ideiglenesen letiltott állapota
Ha a BSW rendszer azt érzékeli, hogy a radar blok-
kolva van, automatikusan kikapcsol. A [Nem elér-
hető Oldalsó radar blokkolva] figyelmeztető üzenet
jelenik meg a gépjármű információs kijelzőjén.

A BSWrendszer nemelérhető, amíg a fenti feltételek
fent állnak.

A szenzorokat ideiglenes környezeti feltételek aka-
dályozhatják, mint például felverődő víz, pára vagy
köd. A szenzorokat olyan tárgyak is akadályozhat-
ják, mint például jég vagy egyéb szennyeződés.

WAF0412X
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MEGJEGYZÉS

Ha a BSW rendszer működése leáll, a holttér be-
avatkozó (ha van) és a hátsó keresztforgalmi fi-
gyelmeztető (RCTA) rendszerek működése is le-
áll.

Teendők:

Ha a fenti feltételek megszűntek, a rendszer műkö-
dése automatikusan visszaáll.

Rendszer hibás működése
Ha a BSW rendszer nem működik megfelelőn, a
rendszer automatikusan kikapcsolja a működését.
A [Rendszerhiba] üzenet megjelenik a gépjármű in-
formációs kijelzőjén.

MEGJEGYZÉS

Ha a BSW rendszer működése leáll, a holttér be-
avatkozó (ha van) és a hátsó keresztforgalmi fi-
gyelmeztető (RCTA) rendszerek működése is le-
áll.

Teendők:

Állítsa le a gépjárművet egy biztonságos helyen, ál-
lítsa le a motort, majd indítsa újra azt. Ha az üzenet
továbbra is látható, ellenőriztesse a BSW rendszert
egy NISSAN márkakereskedőnél vagy szakszerviz-
ben. AZ INTELLIGENS HOLTTÉR

BEAVATKOZÓ RENDSZER
MŰKÖDÉSE
➀ BSW LED visszajelző a külső tükör üvegén (ha

van)

➁ A vezetési asszisztens visszajelzője (ha van)
vagy a ProPILOT állapot visszajelző lámpája
(ha van) a gépjármű információs kijelzőjén

➂ BSW visszajelző

➃ Gépjármű információs kijelzője

➄ ProPILOT kapcsoló (ProPILOT rendszerrel
szerelt modellek), Vezetési asszisztens
kapcsoló (ICC és Kormányzás segítő
rendszerrel szerelt modellek kézi
sebességváltó (MT))

WAF0415X
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Ha a szenzorok gépjárművet érzékelnek az érzéke-
lési zónában, a BSW LED visszajelző, amely a külső
tükrökön található, világít. Ha a gépjárművel meg-
közelíti a sávelválasztó vonalat, a rendszermegszó-
laltatja a hangjelzést (háromszor) és a BSW LED
visszajelző lámpája villog. A rendszer működésbe
hozza a fékeket egy pillanatra a gépjármű egyik ol-
dalán, így segítve a gépjármű visszatérését a for-
galmi sáv közepére. Az intelligens holttér beavat-
kozó rendszer az irányjelző használatától függetle-
nül működik.

MEGJEGYZÉS

A figyelmeztetés és fékezés csak akkor aktiváló-
dik, ha a BSW LED visszajelző lámpa már világí-
tott, amikor a gépjármű megközelíti az útburko-
lati jelet. Ha egy másik gépjármű kerül be az érzé-
kelő zónába miután a gépjármű már áthaladt az
útburkolati jelen, a rendszer nem ad figyelmezte-
tést és a fékeket sem hozza működésbe. További
információért lásd “BSW/intelligens holttér be-
avatkozó rendszer vezetési helyzetek” jelen feje-
zet következő részében. Az intelligens holttér be-
avatkozó rendszer általában előbb aktiválódik,
mint az Intelligen Lane Intervention (ILI) rendszer,
ha a gépjármű a sávelválasztó vonalak felé köze-
lít.

Az intelligens holttér beavatkozó rendszer akkor
kapcsol be, ha megnyomják a ProPILOT kapcsolót
(ProPILOT rendszerrel szerelt modelleknél), a Veze-
tési asszisztens kapcsolót (ICC és Kormányzás segí-
tő rendszerrel szerelt modellek kézi sebességváltó
(MT)), vagy a sebességkorlátozó kapcsolót a kor-
mánykeréken, amikor a holttér beavatkozó rend-
szer engedélyezve van a [Vezetési segéd] menüben
a gépjármű információs kijelzőjén.

A ProPILOT állapotának visszajelzője (ProPILOT
rendszerrel szerelt modellek), vagy a Vezetési
asszisztens visszajelző (ICC és Kormányzás segítő
rendszerrel szerelt modellek (kézi sebességváltó))
felvillan a gépjármű információs kijelzőjén.
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Az intelligens holttér beavatkozó
rendszer aktiválása és működése
➀ Kormánykerékre szerelt vezérlő (bal oldal)

➁ Gépjármű információs kijelzője

➂ ProPILOT kapcsoló (ProPILOT rendszerrel
szerelt modellek), Vezetési asszisztens
kapcsoló (ICC és Kormányzás segítő
rendszerrel szerelt modellek kézi
sebességváltó (MT))

Az intelligens holttér beavatkozó rendszert úgy le-
het aktiválni, ha megnyomják a ProPILOT kapcsolót
(ProPILOT rendszerrel szerelt modelleknél), vagy a
Vezetési asszisztens kapcsolót (ICC és Kormányzás
segítő rendszerrel szerelt modellek kézi sebesség-
váltó (MT)) a kormánykeréken, amikor a holttér be-
avatkozó rendszer engedélyezve vana [Vezetési se-
géd] menüben a gépjármű információs kijelzőjén.

Az intelligens holttér beavatkozó rendszer kikap-
csolásához nyomja meg újból ugyanazt a kapcso-
lót, vagy kapcsolja ki a holttér beavatkozó rendszer
beállítást a [Vezetési segéd] menüben. A rendszer
automatikusan kikapcsol, ha a gyújtáskapcsolót
OFF állásba állítja.

A holttér beavatkozó rendszer engedélyezése vagy
letiltása:

1. Nyomja meg a gombot, amíg a [Beállí-
tások] meg nem jelenik a gépjármű információs
kijelzőjén,majdnyomjamegascroll tárcsát.Hasz-
nálja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] kiválasz-
tásához. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza ki a [Blind Spot] lehetőséget, majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Válassza ki az [Intervention] lehetőséget, majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

4. Nyomja meg a ProPILOT kapcsolót (ProPILOT
rendszerrel szerelt modellek), vagy a Vezetési
asszisztens kapcsolót (ICC és Kormányzás segí-
tő rendszerrel szereltmodellek kézi sebességvál-
tó (MT)) a rendszer be- és kikapcsolásához.

A részletekért. lásd “Gépjármű információs kijelzője”
a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben.

WAF0519X

Elindulás és haladás 263



MEGJEGYZÉS

Az intelligens holttér beavatkozó rendszer akti-
válása előtt aktiválni kell a holttér figyelmeztető
rendszert. A holttér figyelmeztető rendszer en-
gedélyezése vagy letiltása:

1. Nyomja meg a gombot, amíg a [Beállí-
tások] meg nem jelenik a gépjármű információs
kijelzőjén,majdnyomjamegascroll tárcsát.Hasz-
nálja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] kiválasz-
tásához. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza ki a [Blind Spot] lehetőséget, majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Válassza ki a [Figyelmeztetés] lehetőséget, majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

A holttér figyelmeztető rendszer kikapcsolása azzal
egyidejűleg kikapcsolja az intelligens holttér
beavatkozó rendszert is.

Az intelligens holttér beavatkozó
rendszer ideiglenesen nem elérhető
Ha a következő üzenetek bármelyike megjelenik a
gépjármű információs kijelzőjén, egy figyelmeztető
hangjelzés szólal meg, és az intelligens holttér be-
avatkozó rendszer automatikusan kikapcsol.

• [Nem elérhető Rossz útviszonyok]: Amikor az
ESP rendszer (kivéve a kipörgetésgátló rendszer
funkcióit) vagy az ABS működik.

• [Jelenleg nem elérhető]:

– Ha a ESP rendszer OFF állásban van.

– Ha a [SNOW] vagy az [OFF-ROAD] üzemmó-
dot választják ki (4WD modellek ELA nélkül).

• [NemelérhetőMagas utastér hőmérséklet]: Ha a
kamera azt érzékeli, hogy a belső hőmérséklet
magas (kb. 40°C (104°F) feletti).

• [Not Available Side Radar Obstructed]: Ha az ol-
dalsó radar blokkolva van.

Kapcsolja ki az intelligens holttér beavatkozó rend-
szert és kapcsolja be újra, ha a fenti feltételek már
nem állnak fent.

BSW/intelligens holttér beavatkozó
rendszer hibás működése
Ha az intelligens holttér beavatkozó rendszer nem
működik megfelelőn, a rendszer automatikusan ki-
kapcsolja. A [Rendszerhiba] figyelmeztető üzenet
megjelenik, és a BSW (sárga) visszajelzője világít a
gépjármű információs kijelzőjén.

Teendők:

Állítsa le a gépjárművet egy biztonságos helyen, ál-
lítsa le a motort, majd indítsa újra azt. Ha az üzenet
továbbra is látható, ellenőriztesse az intelligens
holttér beavatkozó rendszert egy NISSANmárkake-
reskedőnél vagy szakszervizben.

BSW/INTELLIGENS HOLTTÉR
BEAVATKOZÓ RENDSZERREL
KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

VIGYÁZAT
• Előfordulhat, hogy a radar szenzorok nem ér-

zékelnek és nem aktiválják a BSW/intelligens
holttér beavatkozó rendszereket, ha bizonyos
tárgyak jelen vannak, mint pl:

– Gyalogosok, kerékpárok, állatok.

– Olyan gépjárművek, mint például motorok,
kis súlyú gépjárművek vagy magas has-
magasságú gépjárművek.

– Közeledő gépjárművek.

– Az érzékelő zónában maradó gépjármű-
vek, ha álló helyzetből kezd el gyorsítani.

– Szomszédos sávban azonos sebességgel
haladó gépjármű.

– Hátulról nagy sebességgel érkező gépjár-
mű.

– Gépjármű, amelyet gyorsan előz meg.

– Lásd “BSW/intelligens holttér beavatkozó
rendszer vezetési helyzetek” jelen fejezet
következő részében olyan szituációkért,
amikor a radar szenzor nem képes gépjár-
műve(ke)t érzékelni.

• A BSW és az intelligens holttér beavatkozó
rendszerek nem lépnek működésbe (figyel-
meztetés vagy fékezés funkciókkal) olyankor,
amikor más gépjárművek csak gyorsan átha-
ladnak az érzékelési zónán.

• A radarok érzékelő zónáját a standard sávszé-
lesség alapján határozták meg. Ha szélesebb
forgalmi sávban halad, előfordulhat, hogy a
rendszer nem érzékeli a szomszédos sávban
közlekedő gépjárműveket. Ha szűkebb forgal-
mi sávban halad, előfordulhat, hogy a rend-
szer olyan gépjárművet érzékel, amely két for-
galmi sávval arrébb halad.

• A radarokat úgy tervezték meg, hogy a leg-
több álló tárgyat figyelmen kívül hagyja, elfor-
dulhat azonban, hogy a rendszer ilyen tárgya-
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kat is érzékel: szalagkorlátok, falak, díszek, ál-
ló gépjárművek. Ez a normál működés része.

• Rossz időjárási körülmények vagy esőfelverő-
dés csökkenthetik a radarok érzékelőképes-
ségét.

• Előfordulhat, hogy a kamera nem érzékeli a
sávelválasztó vonalakat és a Blind Spot Inter-
vention rendszer nem működik megfelelően.

– Olyan útszakaszokon, ahol több, egymás-
sal párhuzamos útburkolati jel van; az út-
burkolati jelek halványak vagy nincsenek
megfelelően felfestve; sárga útburkolati
jelek vannak felfestve; nem szabvány sze-
rinti útburkolati jelek vannak felfestve; az
útburkolati jeleket víz, sár vagy hó takarja,
stb.

– Olyan útszakaszokon, ahol a már nem
használatos útburkolati jelek még mindig
érzékelhetők.

– Éles kanyarokkal tűzdelt útszakaszokon.

– Olyan útszakaszokon, ahol éles kontrasz-
tot adó tárgyak vagy jelenségek találha-
tók, pl: árnyékok, hó, víz, rozsda, útjavítás
után még megtalálható jelek.

– Olyan útszakaszokon, ahol az útburkolati
jelek egymásba futnak vagy különválnak.

– Ha a gépjármű haladási iránya nem egye-
zik meg az útburkolati jelek haladási irá-
nyával.

– Ha a gépjármű túl közel halad az előtte ha-
ladó járműhöz, amely így korlátozza a ka-
mera érzékelési tartományát.

– Ha eső, hó vagy egyéb szennyeződés rako-
dik le a szélvédőre a kamera elé.

– Ha a fényszórók nem világítanak megfele-
lően erősséggel szennyeződés miatt illet-
ve ha azok beállítása nem megfelelő.

– Ha erős fény esik a sávfigyelő kamerára.
(Például napkeltekor vagy napnyugtakor
közvetlen fény esik a gépjármű elejére.)

– Ha a fényesség hirtelen megváltozik. (Pél-
dául a gépjárművel alagútba hajt be vagy
abból ki, híd alatt.)

• Ne használja az intelligens holttér beavatko-
zó rendszert a következő körülmények között,
mert az a rendszer hibás működését eredmé-
nyezheti.

– Rossz időjárási viszonyok között (például
eső, köd, hó, stb.)

– Ha csúszós utakon vezet ( jég, hó, stb.)

– Ha kanyargós, egyenetlen utakon vezet.

– Ha útjavítások miatt az utak le vannak zár-
va.

– Ha ideiglenes forgalmi sávban halad.

– Ha olyan utakon vezet, ahol a sáv széles-
sége nem megfelelő.

– Ha olyan abronccsal halad, amely nem fe-
lel meg a normál feltételeknek (pl. elhasz-
nálódott, alacsony nyomás, pótkerék, hó-
lánc, nem standard felni).

– Ha a gépjármű nem eredeti fék és felfüg-
gesztés alkatrészekkel van felszerelve.

– Ha utánfutót vagy egy másik gépjárművet
vontat.

• A túlzott zajok miatt (pl: audiorendszer hang-
ereje, lehúzott ablak) előfordulhat, hogy nem
hallja meg a figyelmeztető hangokat.
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BSW/INTELLIGENS HOLTTÉR
BEAVATKOZÓ RENDSZER VEZETÉSI
HELYZETEK

Visszajelző be m

Visszajelző ki m

Visszajelző villog m

Egy másik gépjármű közelít hátulról

Illusztráció 1: A BSW LED visszajelző lámpa világít,
ha egy gépjármű a szomszédos sávban az érzéke-
lési zónábakerül. Ha az előzőgépjárműsokkal gyor-
sabban halad,mint az Ön gépjárműve, előfordulhat,
hogy a BSW LED visszajelző lámpa nem világít az-
előtt, hogy amásik gépjárműÖnmellé érne.Minden
esetben használja a visszapillantó tükröket és néz-
zen el abba az irányba, amerre haladni szeretne,
hogy a sávváltás biztonsággal végrehajthassa.

Illusztráció 2: Ha a vezető aktiválja az irányjelzőt, a
rendszer figyelmeztető hangot ad (kétszer), majd a
BSW LED visszajelző lámpa villog.

MEGJEGYZÉS

Ha a vezető az előtt hozza működésbe az irány-
jelzőt, hogy a másik gépjármű bekerülne az érzé-
kelő zónába, a BSW LED visszajelző villogni kezd,
de a rendszer nem ad figyelmeztető hangot, ami-
kor érzékeli a másik járművet.

Illusztráció 3: Ha az intelligens holttér beavatkozó
rendszer be van kapcsolva és a gépjárművel meg-
közelíti a sávelválasztó vonalakat, miközben egy
másik gépjármű van az érzékelési zónában, a rend-
szer figyelmeztető hangot szólaltat meg (három-
szor), és a BSW LED villog. Az intelligens holttér be-
avatkozó rendszer enyhén működésbe hozza a fé-
keket az egyik oldalon, így segítve vissza a
gépjárművet a forgalmi sáv közepébe.

Másik gépjármű előzése

Illusztráció 4: A BSW LED visszajelző lámpa világít,
miközben egy másik gépjárművet előz, és az a gép-
jármű kb. 3másodpercig az érzékelési zónábanma-
rad.

Előfordulhat, hogy a szenzor nem érzékel lassabb
gépjárműveket, ha azokat rövid időn belül megelő-
zi.

JVS0737XZ

Illusztráció 1 Megközelítés hátulról

JVS0738XZ

Illusztráció 2 Megközelítés hátulról

JVS0760XZ

Illusztráció 3 Megközelítés hátulról

JVS0739XZ

Illusztráció 4 Másik gépjármű előzése
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Illusztráció 5: Ha a vezető akkor aktiválja az irány-
jelzőt, amikor egy másik gépjármű is az érzékelési
zónában van, a rendszer figyelmeztető hangot ad
(kétszer), és a BSW LED visszajelző lámpa villog.

Illusztráció 6: Ha az intelligens holttér beavatkozó
rendszer be van kapcsolva és a gépjárműve meg-
közelíti a sávelválasztó vonalakat, miközben egy
másik gépjármű van az érzékelési zónában, a rend-
szer figyelmeztető hangot szólaltat meg (három-
szor), és villog a BSW LED visszajelző lámpa. Majd az

intelligens holttér beavatkozó rendszer működés-
be hozza a fékeket a megfelelő oldalon, így segítve
vissza a gépjárművet a forgalmi sáv közepébe.

MEGJEGYZÉS

• Ha több gépjárművet előz meg egy sorban,
előfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli az
első gépjármű után haladókat, mivel azok na-
gyon közel vannak egymáshoz.

• Előfordulhat, hogy a szenzor nem érzékel las-
sabb gépjárműveket, ha azokat rövid időn be-
lül megelőzi.

Érkezés oldalról

Illusztráció 7: A BSW LED visszajelző lámpa világít,
ha gépjármű érkezik az érzékelési zónába bárme-
lyik oldalról.

MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy a szenzorok nem érzékelik az
azonos sebességgel érkező, a zónába belépő
gépjárművet.

Illusztráció 8: Ha a vezető működésbe hozza az
irányjelzőt miközben egy másik gépjármű az érzé-
kelő zónában van, a BSW LED visszajelző villogni
kezd, és a figyelmeztető hang kétszer megszólal.

MEGJEGYZÉS

Ha a vezető az előtt hozza működésbe az irány-
jelzőt, hogy a másik gépjármű bekerülne az érzé-
kelő zónába, a BSW LED visszajelző villogni kezd,
de a rendszer nem ad figyelmeztető hangot, ami-
kor érzékeli a másik járművet.

JVS0740XZ

Illusztráció 5 Másik gépjármű előzése

JVS0761XZ

Illusztráció 6 Másik gépjármű előzése

JVS0741XZ

Illusztráció 7 Közelítés oldalról

WAF0555XZ

Illusztráció 8 Közelítés oldalról
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Illusztráció 9: Ha az intelligens holttér beavatkozó
rendszer be van kapcsolva és a gépjármű megkö-
zelíti a sávelválasztó vonalakat, miközben egy má-
sik gépjármű az érzékelési zónában van, a BSW LED
visszajelző lámpája villog, és a figyelmeztető hang
háromszor megszólal. Majd az intelligens holttér
beavatkozó rendszer működésbe hozza a fékeket a
megfelelő oldalon, így segítve vissza a gépjárművet
a forgalmi sáv közepébe.

Illusztráció 10: Az intelligens holttér beavatkozó
rendszer nem működik, ha a gépjármű a sávelvá-
lasztó vonalon van, amikor egy másik gépjármű be-
lép az érzékelési tartományba. Ebben az esetben
csak a BSW rendszer működik.

MEGJEGYZÉS

Az intelligens holttér beavatkozó rendszer féke-
zése nem működik, vagy a fékezés megszakad,
és csak a figyelmeztető hangjelzést hallja a kö-
vetkező körülmények fennállása esetén:

• Ha a fékpedál le van nyomva.

• Ha a gépjárművel az intelligens holttér
beavatkozó rendszer működése közben gyor-
sul.

• Ha gyors kormánymozdulatokat végez.

• Ha az ICC vagy a intelligens vészfékező rend-
szer figyelmeztetése megszólal.

• Ha a vészvillogók aktívak

• Ha kanyarban nagy sebességgel halad.

RENDSZER KARBANTARTÁSA

ABSW/az intelligens holttér beavatkozó rendszerek
azt a két radarszenzort jA használják, amelyek a
hátsó lökhárító közelében találhatók.

Annak érdekében, hogy az BSW/intelligens holttér
beavatkozó rendszerekmegfelelőenműködjenek, a
következőket mindig tartsa szem előtt:

• A szenzorok területét minden esetben tartsa
tisztán.

• A szenzorokat ideiglenes környezeti feltételek
akadályozhatják, mint például felverődő víz, pá-
ra vagy köd.

• A szenzorokat olyan tárgyak is akadályozhatják,
mint például jég vagy egyéb szennyeződés. El-
lenőrizze és távolítsa el azokat a tárgyakat, ame-
lyek akadályozzák a radar szenzor körüli terüle-
tet.

• Ne ragasszon semmilyen matricát (még áttet-
sző anyagút sem), ne szereljen fel kiegészítőket
vagy ne fesse le az radarok környékét.

JVS0761XZ

Illusztráció 9 Közelítés oldalról

JVS0742XZ

Illusztráció 10 Közelítés oldalról

NAA2080
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• Ne szereljen fel fém tárgyakat a szenzor köze-
lébe (pl. ágtörőt, stb.). Ez hibás működést ered-
ményezhet.

• Ne üsse meg, illetve kerülje a radarok területé-
nek sérülését. Ha a radar szenzorok körüli terü-
let egy balesetben megsérül, látogasson el egy
NISSAN márkakereskedésbe vagy szakszerviz-
be.

Az intelligens holttér beavatkozó rendszer sávot fi-
gyelő kamerája ➀ a belső visszapillantó tükör felett
található. Ahhoz, hogy az intelligens holttér beavat-
kozó rendszer megfelelő működése fenntartható
legyen és a rendszer hibás működése elkerülhető
legyen, ügyeljen a következőkre:

• A szélvédő legyen mindig tiszta.

• Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát
sem) vagy szereljen fel más kiegészítőt a kame-
ra környékére.

• Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl. fehér
papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A visszaverő-
dő napfény negatívan befolyásolhatja a kamera
érzékelési képességeit.

• Ne üsse vagy törje össze a kamera körüli terüle-
teket. Ne érintse meg kamera lencséjét vagy tá-
volítsa el a csavart, amely a kamerán található.
Ha a kamera megsérül baleset következtében,
keressen fel egy NISSANmárkakereskedést vagy
szakszervizt.

VIGYÁZAT
Ha nem tartja be az RCTA rendszer megfelelő
használatához szükséges figyelmeztetéseket és
utasításokat, súlyos, akár halálos sérüléseket is
szenvedhet.

• Az RCTA rendszer nem helyettesíti a megfe-
lelő vezetési műveleteket és nem úgy tervez-
ték, hogy megakadályozza a gépjárművek
összeütközését vagy az egyéb tárgyakkal va-
ló érintkezést. Amikor parkolóhelyről tolat ki,
minden esetben használja a belső és vissza-
pillantó tükröket és forduljon el, nézzen körül
abban az irányban, amelyre haladni szeretne.
Soha ne támaszkodjon csak az RCTA
rendszerre.

Az RCTA rendszer akkor nyújt segítséget, amikor a
parkolóhelyről tolat ki. Amikor a gépjárműhátrame-
netben van, a rendszer kialakításánál fogva érzékeli
a gépjármű bal és jobb oldaláról érkező egyéb jár-
műveket. Ha a rendszer keresztirányú forgalmat ér-
zékel, riasztást ad.

NIC4018

HÁTSÓ KERESZTFORGALMI
FIGYELMEZTETŐ (RCTA)
RENDSZER (ha van)
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➀ BSW LED visszajelző

➁ Gépjármű információs kijelzője

➂ Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

RCTA RENDSZER MŰKÖDÉSE
Az RCTA rendszer segít felhívni a vezető figyelmét a
gépjármű mögött közeledő másik gépjárműre, mi-
közben a gépjárművel a parkolóhelyről tolat ki.

Ha a sebességváltó karját R (hátramenet) állásba
állítja és a gépjármű sebessége kevesebb, mint kb.
8 km/h (5 MPH), az RCTA rendszer működésbe lép.

Ha a radar valamelyik oldalról közeledő gépjármű-
vet észlel, a rendszerhangjelzése (egyszer)megszó-
lal, illetve a BSWLED visszajelző lámpa villog azon az
oldalon, ahonnan a gépjármű érkezik.

Az RCTA rendszer a lökhárító két oldalán található
radar szenzorokatjA használja a közeledő gépjár-
mű érzékelésére.

A radar szenzorokjA a közeledő gépjárművet már
20 m-es (66 ft) távolságról érzékelik.

WAF0416XZ

JVS0173XZ

NAA2080
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➀ Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

➁ Gépjármű információs kijelzője

AZ RCTA RENDSZER
ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA
Az RCTA rendszer engedélyezéséhez vagy letiltásá-
hoz a következő lépéseket hajtsa végre.

1. Nyomja meg a vagy gombot, amíg a
[Beállítások] meg nem jelenik a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén, majd nyomja meg a scroll tár-
csát. Használja a scroll tárcsa gombjait a [Veze-
tési segéd] kiválasztásához. Majd nyomja meg a
scroll tárcsát.

2. Használja a scroll tárcsa gombjait a [Hátsó ke-
resztirányú figyelmeztetés] kiválasztásához.
Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Ahhoz, hogy az RCTA rendszert be- vagy kikap-
csolhassa, használja a scroll tárcsát a menüben
történő navigáláshoz és nyomjameg a scroll tár-
csát egy adott elem kijelöléséhez vagy módosí-
tásához.

MEGJEGYZÉS

A rendszer engedélyezésekor/letiltásakor a
rendszer beállítása megőrzésre kerül, még akkor
is, ha a motort újraindítja.

WAF0412X
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AZ RCTA RENDSZER KORLÁTAI

VIGYÁZAT
Az alábbiakban megtalálhatók az RCTA rendszer
korlátai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti, hogy
ezeket a korlátokat nem veszi figyelembe, súlyos,
akár halálos balesetet is szenvedhet.

• Minden esetben ellenőrizze a környezetet és
tolatáskor forduljon hátra, hogy ellenőrizhes-
se, mi van a gépjármű mögött. A radar szen-
zor közeledő (mozgó) gépjárműveket érzékel.
A radar szenzor nem érzékelhet minden tár-
gyat, például:

– Gyalogosok, kerékpárok, motorkerékpá-
rok, állatok vagy gyerekek által használt já-
ték járművek.

– Olyan gépjárművet, amelynek sebessége
nagyobb, mint kb. 30 km/h (19 MPH).

– Olyan gépjárművet, amelynek sebessége
alacsonyabb, mint kb. 8 km/h (5 MPH).

• Előfordulhat, hogy a radar szenzor nem érzé-
keli a közeledő gépjárműveket bizonyos hely-
zetekben:
– Illusztráció ja : Ha az Ön mellett parkoló

gépjármű eltakarja a radar szenzor által ki-
bocsátott sugarat.

– Illusztráció jb : Ha a gépjárművel szögben
parkolt le a parkolóhelyen.

– Illusztrációjc : Ha a gépjárművel emelkedő
területen parkolt le.

– Illusztrációjd : Ha a közeledő gépjármű be-
fordul abba a sorba, ahol az Ön gépjármű-
ve parkol.

– Illusztráció je : Ha az Ön gépjárműve és a
közeledő gépjármű egymáshoz képest kis
szöget zár be

• A következő körülmények között romlik a ra-
dar azon képessége, hogy más gépjárműve-
ket felismerjen:
– Rossz időjárási körülmények
– Vízfelverődés
– Gépjárműre lerakódott jég/hó/szennye-

ződés

• Ne ragasszon semmilyen matricát (még áttet-
sző anyagút sem), ne szereljen fel kiegészítő-
ket vagy ne fesse le az radarok környékét.
Ezen körülmények között romlik a radar azon
képessége, hogy más gépjárműveket felis-
merjen.

JVS0479XZ
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• A túlzott zajok miatt (pl: audiorendszer hang-
ereje, lehúzott ablak) előfordulhat, hogy nem
hallja meg a figyelmeztető hangokat.

MEGJEGYZÉS

Abban az esetben, ha több gépjármű érkezik egy
sorban (1. illusztráció), vagy az ellenkező oldalról
(2. illusztráció) is érkezik gépjármű, az RCTA rend-
szer által kiadott figyelmeztető hang nem szólal
meg újra azt követően, hogy az első gépjármű el-
haladt a szenzor előtt.

A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM
ELÉRHETŐ
Ha a rendszer azt érzékeli, hogy a radar blokkolva
van, a automatikusandeaktiválódik. A [Not available
Side Radar Obstructed] figyelmeztető üzenet jele-
nik meg a gépjármű információs kijelzőjén.

A rendszer nem elérhető, amíg a fenti feltételek fent
állnak.

A szenzorokat ideiglenes környezeti feltételek aka-
dályozhatják, mint például felverődő víz, pára vagy
köd.

A szenzorokat olyan tárgyak is akadályozhatják,
mint például jég vagy egyéb szennyeződés.

MEGJEGYZÉS

Ha a BSW rendszer működése leáll, az RCTA rend-
szer is leáll.

Teendők:

Ha a fenti feltételek megszűntek, a rendszer mű-
ködése automatikusan visszaáll.

RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
Ha az RCTA rendszer nem működik megfelelőn, a
rendszer automatikusan törli működését. A [Rend-
szerhiba] üzenet megjelenik a gépjármű informá-
ciós kijelzőjén.

MEGJEGYZÉS

Ha a BSW rendszer működése leáll, az RCTA rend-
szer is leáll.

Teendők:

Állítsa le a gépjárművet egy biztonságos helyen, ál-
lítsa le a motort, majd indítsa újra azt. Ha az üzenet
továbbra is látható, ellenőriztesse a rendszert egy
NISSAN márkakereskedőnél vagy szakszervizben.

RENDSZER KARBANTARTÁSA

Az RCTA rendszer két radar szenzorajA a hátsó lök-
hárító közelében helyezkedik el. A szenzorok terüle-
tét minden esetben tartsa tisztán.

A szenzorokat ideiglenes környezeti feltételek aka-
dályozhatják, mint például felverődő víz, pára vagy
köd.

A szenzorokat olyan tárgyak is akadályozhatják,
mint például jég vagy egyéb szennyeződés.

Ellenőrizze és távolítsa el azokat a tárgyakat, ame-
lyek akadályozzák a radar szenzor körüli területet.

Ne ragasszon semmilyen matricát (még áttetsző
anyagút sem), ne szereljen fel kiegészítőket vagy ne
fesse le az radarok környékét.

JVS0172XZ

Illusztráció 1

JVS0173XZ

Illusztráció 2

NAA2080
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Ne szereljen fel fém tárgyakat a szenzor közelébe
(pl. ágtörőt, stb.). Ez hibás működést eredményez-
het.

Ne üsse meg, illetve kerülje a radarok területének
sérülését. Javasolt felvenni a kapcsolatot egy NIS-
SAN márkakereskedéssel vagy szakszervizzel, ha a
radarok környéke egy esetleges ütközés közben
megsérül.

A rádió jóváhagyási számokkal és információkkal
kapcsolatban lásd “Rádiófrekvencia jóváhagyás” a
“9. Műszaki információk” fejezetben.

VIGYÁZAT
Ha nem tartja be az RAB rendszer megfelelő hasz-
nálathoz szükséges figyelmeztetéseket és utasí-
tásokat, súlyos, akár halálos sérüléseket is szen-
vedhet.

• Az RAB rendszer egy kiegészítő rendszer a ve-
zető számára. Nem helyettesíti a megfelelő
vezetési műveleteket. Minden esetben hasz-
nálja a belső és visszapillantó tükröket és for-
duljon el, nézzen körül abban az irányba,
amerre haladni szeretne, a tolatás előtt és
közben is. Soha ne támaszkodjon csak az RAB
rendszerre. A vezető felelős a biztonságos ve-
zetésért, valamint a gépjármű kontroll alatt
tartásáért.

• Az RAB rendszer teljesítménye korlátozott. Az
RAB rendszer nem minden helyzetben
használható.

Az RAB rendszer segíthet a vezetőnek, amikor hát-
ramenetben halad a gépjárművel és közvetlenül a
gépjármű mögött lévő tárgyakat közelít meg.

Az RAB rendszer a gépjárműmögött lévő akadályo-
kat észleli a hátsó lökhárítóban található parkoló-
szenzorokjA segítségével.

MEGJEGYZÉS

Ideiglenesen kikapcsolhatja a gépjármű szonár
funkcióját, ez azonban ideiglenesen kikapcsolja
az RAB rendszert is. További információért lásd “
Első és hátsó ultrahangos parkolószenzorok (ha
vannak)” jelen fejezet következő részében.

NAA2081

4 parkolószenzorral (szonár) szerelt modellek

NAA2082

6 parkolószenzorral (szonár) szerelt modellek

HÁTSÓ AUTOMATA FÉK (RAB) (ha
van)
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➀ RAB rendszer figyelmeztető visszajelző (a
gépjármű információs kijelzőjén)

➁ RAB rendszer kikapcsolt állapotára (OFF)
figyelmeztető lámpa (a műszerfalon)

➂ Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

➃ Gépjármű információs kijelzője

➄ Középső kijelző (ha van)

RAB RENDSZER MŰKÖDÉSE
Ha a sebességváltót R (hátramenet) állásba állítja
és a gépjármű sebessége kb. 3 km/h (2 MPH) és
15 km/h (9 MPH) között mozog, aktiválódik az RAB
rendszer.

Ha egy akadállyal való ütközés kockázata áll fenn
miközben hátramenetben halad a gépjárművel, az
RAB rendszer figyelmeztető jelzése felvillan a gép-
jármű információs kijelzőjén, egy piros keret jelenik
megaközépsőkijelzőn (IntelligentAroundViewMo-
nitor rendszerrel szereltmodellek), és a rendszerhá-
rom hangjelzést ad le. Ezt követően a rendszer au-
tomatikusan működésbe hozza a fékeket. Az auto-
matikus fékezés után a vezetőnek le kell nyomnia a
fékpedált, hogy a féknyomást fent tarthassa.

MEGJEGYZÉS

• Ha az RAB rendszer a fékeket működteti, a fék-
lámpák felvillannak.

• Amikor a fékek működnek, zajt hallhat. Ez nem
hiba.

WAF0435X
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AZ RAB RENDSZER BE-, ILLETVE
KIKAPCSOLÁSA (ON/OFF)
➀ RAB rendszer kikapcsolt állapotára (OFF)

figyelmeztető lámpa

➁ Gépjármű információs kijelzője

➂ Kormánykerékre szerelt vezérlő (bal oldal)

Az RAB rendszer be- vagy kikapcsolásához hasz-
nálja a következő lépések valamelyikét.

1. Nyomja meg a gombot, amíg a [Beál-
lítások] meg nem jelenik a gépjármű információs
kijelzőjén,majdnyomjamegascroll tárcsát.Hasz-
nálja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] kiválasz-
tásához. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza ki az [Emergency Brake] lehetőséget,
majd nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Válassza ki a [Hátsó] lehetőséget, majd nyomja
meg a scroll tárcsát a rendszer be-, illetve kikap-
csolásához.

Ha az RAB rendszer ki van kapcsolva, az RAB rend-
szer kikapcsolt állapotára (OFF) figyelmeztető lám-
pa világít, amikor a sebességváltó R (hátramenet)
állásban van.

Az RAB rendszer kikapcsolt állapotára (OFF) figyel-
meztető lámpa akkor is világít, ha a sebességváltó
R (hátramenet) állásban van, és az RAB rendszer be
van kapcsolva, de a parkolószenzorokat ideiglene-
sen kikapcsolták a [Parkolássegítő] beállítás segít-
ségével.

MEGJEGYZÉS

Az RAB rendszer automatikusan bekapcsolódik,
ha a motort újraindítja.

MEGJEGYZÉS

WAF0436X

NSD1071
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Ha a sebességváltó R (hátramenet) állásban van,
és a gépjármű információs kijelzőjén meg van je-
lenítve a [Parkolássegítő] képernyő, ideiglenesen
kikapcsolhatja az RAB rendszert a kormánykerék
<OK> kapcsolójával.

AZ RAB RENDSZER KORLÁTAI

VIGYÁZAT
Az alábbiakban megtalálhatók az RAB rendszer
korlátai. Ha nem tartja be az RAB rendszer meg-
felelő használathoz szükséges figyelmeztetése-
ket és utasításokat, súlyos, akár halálos sérülése-
ket is szenvedhet.

• Ha a gépjármű akadályhoz közelít, a gázpedál
vagy a fékpedál pedig le van nyomva, lehet,
hogy a funkció nem fog működésbe lépni vagy
lassabban kapcsol be. Lehet, hogy az RAB
rendszer a gépjármű állapota, a vezetési kö-
rülmények, a forgalmi viszonyok, az időjárás,
az útviszonyok stb. függvényében nem vagy
nem megfelelően működik. Ne várakozzon a
rendszer bekapcsolására. Használja a fékpe-
dált saját maga, ha azt szükségesnek érzi.

• Ha mindenképp felül kell írni az RAB rendszer
működését, nyomja le erősen a gázpedált.

• Minden esetben ellenőrizze a környezetét, il-
letve tolatás előtt és közben forduljon hátra,
hogy ellenőrizhesse, mi van a gépjármű mö-
gött. Az RAB rendszer érzékeli a gépjármű mö-
gött található álló tárgyakat. Az RAB rendszer
nem érzékelheti a következő tárgyakat:

– Mozgó tárgyakat

– Alacsonyan fekvő tárgyakat

– Keskeny tárgyakat

– Ék alakú tárgyakat

– Komplex alakú tárgyakat

– Egymás után több tárgyat

– A lökhárítóhoz közel lévő tárgyakat (keve-
sebb, mint kb. 30 cm (1 ft))

– Hirtelen megjelenő tárgyakat

– Vékony tárgyakat, például köteleket, veze-
tékeket és láncokat, stb.

• Előfordulhat, hogy az RAB rendszer gyalogo-
sok vagy állatok esetén nem lép működésbe.

• Előfordulhat, hogy az RAB rendszer az alábbi
akadályok esetén nem lép működésbe:

– A földhöz képest túl magasan lévő akadá-
lyok

– A gépjárművétől távolabb lévő akadályok

– Olyan szivacsos vagy hóakadályok, melyek
puha felületűek és könnyedén képesek el-
nyelni a hanghullámokat

• Előfordulhat, hogy az RAB rendszer a követ-
kező körülmények között nem lép működés-
be:

– A parkolószenzorokra eső, hó, jég, kosz stb.
tapadt.

– A jármű körül erős hang hallható.

– Az akadály felülete átlósan helyezkedik el
a gépjármű hátsó részéhez képest.

– A parkolószenzorok vagy a szenzorok kö-
rüli terület rendkívül meleg vagy hideg.

• Előfordulhat, hogy az RAB rendszer a követ-
kező körülmények között véletlenül műkö-
désbe lép:

– A jármű körül túl magas fű található.

– A gépjármű oldalához közel valamilyen
építmény található (például fal, útdíjfizető
berendezés, keskeny alagút vagy parkoló-
ház-kapu).

– Az útfelületen egyenetlenségek, kiemelke-
dések vagy csatornafedelek találhatók.

– A gépjármű lógó zászlón vagy függönyön
halad keresztül.

– A gépjárművel meredek lejtőn halad.

– Felgyülemlett hó vagy jég található a gép-
jármű mögött.

– Egy ultrahangforrás, például egy másik
gépjármű szonárja van gépjármű közelé-
ben.

• Az automatikus fékvezérlési funkció működik,
de nem lép működésbe ismét, ha a jármű
ugyanahhoz az akadályhoz közelít.

• Az automatikus fékvezérlési funkció csak rö-
vid ideig képes működni. Ezért a vezetőnek le
kell nyomnia a fékpedált.

• Lehet, hogy az alábbi helyzetekben az RAB
rendszer nem működik helyesen vagy megfe-
lelően:

– A gépjárművel rossz időben (eső, köd, hó,
stb.) halad.

– A gépjárművel meredek lejtőn halad.

– A gépjármű helyzete megváltozott (pl.
amikor bukkanón halad át).
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– A gépjárművel csúszós úton halad.

– A gépjármű a kormánykerék teljes elfordí-
tásával éles fordulatot vesz.

– Hóláncok használata esetén.

– Nem a NISSAN által javasolt kerekek vagy
abroncsok használata esetén.

– A fékek alacsony környezeti hőmérséklet
esetén vagy közvetlenül indulás után hide-
gek.

– A fékerő a fékek tócsán történő áthaladás
vagy a gépjármű mosása miatti nedvessé-
ge miatt csökken.

• Kapcsolja ki az RAB rendszert az alábbi ese-
tekben, hogy megakadályozza a rendszer hir-
telen bekapcsolása miatti balesetek bekövet-
keztét:

– A gépjárművet vontatják.

– A gépjárművet lapos platós teherautón
szállítják.

– A jármű alváz-próbapadon van.

– A jármű egyenetlen útfelületen halad.

– A felfüggesztéshez az eredetiként jelzet-
ten kívüli más alkatrészeket használnak.
(Ha a gépjármű magassága vagy dőlése
módosul, lehet, hogy a rendszer nem ké-
pes megfelelően észlelni egy adott
akadályt.)

• A túlzott zajok miatt (pl: audiorendszer hang-
ereje, lehúzott ablak) előfordulhat, hogy nem
hallja meg a figyelmeztető hangokat.

RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
Ha az RAB rendszer működésében hiba lépett fel,
automatikusan kikapcsol, az RAB rendszer figyel-
meztető lámpája világít és a [Rendszerhiba] figyel-
meztető üzenet jelenik meg a gépjármű informá-
ciós kijelzőjén.

Teendők
Ha a figyelmeztető lámpa világít, biztonságos he-
lyen álljon le gépjárművel, állítsa le,majd indítsa újra
amotort. Ha a figyelmeztető lámpa továbbra is vilá-
gít, ellenőriztesse az RAB rendszert. Javasolt felke-
resni egy NISSAN márkakereskedőt vagy szakszer-
vizt ehhez a javításhoz.

MEGJEGYZÉS

Ha az RAB rendszer ideiglenesen nem működtet-
hető, villog az RAB rendszer kikapcsolt állapotára
(OFF) figyelmeztető lámpa.

RENDSZER KARBANTARTÁSA

A parkolószenzorokjA a hátsó lökhárító közelében
találhatók. Vegye figyelembe a következő elemeket,
hogy biztosítani tudja a rendszer megfelelő műkö-
dését:

• A szenzorokat minden esetben tartsa tisztán.

• Haaszenzorokszennyezettek, törölje leőketegy
puha ruhadarabbal, és ügyeljen arra, hogy ne
okozzon kárt bennük.

• A szenzorokat ideiglenes környezeti feltételek
akadályozhatják, mint például felverődő víz, pá-
ra vagy köd. A szenzorokat olyan tárgyak is blok-
kolhatják, mint például a jég, zúzmara vagy
egyéb szennyeződés. Ellenőrizze és távolítsa el
azokat a tárgyakat, amelyek akadályozzák a
szenzorok körüli területet.

• Ne tegye ki a szenzorok körüli területet erős
ütésnek. Továbbá ne távolítsa el és ne szerelje
szét a szenzorokat. Ha a szenzorok és a környe-
ző területek egy baleset, stb. következtében el-
deformálódnak, ellenőriztesse le a szenzorokat.
Javasolt felkeresni egyNISSANmárkakereskedőt
vagy szakszervizt ehhez a javításhoz.

NAA2081

4 parkolószenzorral (szonár) szerelt modellek

NAA2082

6 parkolószenzorral (szonár) szerelt modellek
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• Ne ragasszon semmilyen matricát (még áttet-
szőt sem), ne szereljen fel kiegészítőket vagy ne
fesse le a szenzorokat vagy a szenzorok környé-
két. Ez meghibásodást vagy nem megfelelő mű-
ködést eredményezhet.

• Ha nagynyomású mosóval mossa le a gépjár-
művet, ne tegye ki közvetlenül a mosó nyomá-
sának a szenzorokat. Ez a szenzorok meghibá-
sodását okozhatja.

MEGJEGYZÉS

ICC, Kormányzás segítő vagy ProPILOT rendszer-
rel szerelt gépjármű esetén tekintse meg a kézi-
könyvben található különálló részt a Sávelha-
gyásra figyelmeztető rendszerrel kapcsolatos in-
formációkért.

• ICC és Kormányzás segítő rendszer: Lásd “In-
telligens sebességszabályozó (ICC) és Kor-
mányzás segítő (ha van) (kézi sebességváltó-
val szerelt modellek esetében)” jelen fejezet
következő részében.

• ProPILOT: Lásd “ProPILOT (ha van)” jelen feje-
zet következő részében.

Az LDW akkor lép működésbe, ha a gépjármű se-
bessége a következő, illetve ha a forgalmi sávokat
elválasztó útburkolati jelek láthatók az úton:

• Európa:

körülbelül 60 km/h (37 MPH)

• Kivéve Európa:

körülbelül 70 km/h (45 MPH)

Az LDWrendszer az útburkolati jeleket figyelik, a bel-
ső tükör felett elhelyezett kamerát felhasználva ➀.

Az LDW rendszer az információs kijelzőn megjelenő
visszajelzéssel, illetve a kormánykerék rezgetésével
figyelmezteti a vezetőt, hogy a gépjármű kezdi el-
hagyni a forgalmi sávot.

VIGYÁZAT
Az alábbiakban megtalálhatók a sávelhagyás-fi-
gyelő rendszer korlátai. Ha a gépjárművet úgy
üzemelteti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi
figyelembe, súlyos, akár halálos balesetet is szen-
vedhet.

• Az LDW rendszer csak egy figyelmeztető rend-
szer, amelynek feladata felhívni a vezető fi-
gyelmét a nem szándékos sávelhagyásra. A
rendszer nem kormányozza a gépjárművet
vagy akadályozza meg a gépjármű feletti ura-
lom elvesztését. A vezető felelőssége, hogy
mindig megfelelő figyelmet fordítson a biz-
tonságos vezetésre, a megfelelő forgalmi sáv-
ban tartsa és megfelelően kontrollálja a
gépjárművet.

NIC4018

SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZTETŐ (LDW) RENDSZER (ha van)
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➀ LDW visszajelző lámpa (gépjármű információs
kijelzőjén)

➁ Gépjármű információs kijelzője

➂ Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

LDW RENDSZER MŰKÖDÉSE
Európa:

Az LDW rendszer figyelmeztet a sávelhagyásra, ha a
gépjármű 60 km/h-val (37 MPH) vagy annál maga-
sabb sebességgel halad, és a sávelválasztó felfesté-
sek tiszták.

Kivéve Európa:

Az LDW rendszer figyelmeztet a sávelhagyásra, ha a
gépjármű kb. 70 km/h-val (45 MPH) vagy annál ma-
gasabbsebességgelhalad,ésasávelválasztó felfes-
tések tiszták.

Ha a gépjármű megközelíti a baloldali vagy jobbol-
dali sávelválasztó vonalat, a kormánykerék rezegni
kezd, illetve az LDWvisszajelzője villogni kezd a gép-
jármű információs kijelzőjén, így figyelmeztetve a
vezetőt.

A figyelmeztetés megszűnik ha a gépjármű vissza-
tér a forgalmi sáv közepébe.

WAF0411X

280 Elindulás és haladás



➀ Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

➁ Gépjármű információs kijelzője

Az LDW rendszer be-, illetve
kikapcsolása (ON/OFF)
A gépjármű információs kijelzőjén a [Beállítások]
menüt használva be-, illetve kikapcsolhatja az LDW
rendszert.

A részletekért. lásd “Gépjármű információs kijelzője”
a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben.

1. Nyomja meg a gombot, amíg a [Beál-
lítások] meg nem jelenik a gépjármű információs
kijelzőjén,majdnyomjamegascroll tárcsát.Hasz-
nálja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] kiválasz-
tásához. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza ki a [Sáv] lehetőséget,majdnyomjameg
a scroll tárcsát.

3. Válassza ki a [Figyelmeztetés] lehetőséget, majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

MEGJEGYZÉS

Ha a LDW rendszert kikapcsolja a [Beállítások]
menü segítségével, a rendszer kikapcsolva ma-
rad akkor is, amikor a motort ismét elindítja.

WAF0412X

Elindulás és haladás 281



VIGYÁZAT
Az alábbiakban megtalálhatók a sávelhagyás-fi-
gyelő rendszer korlátai. Ha a gépjárművet úgy
üzemelteti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi
figyelembe, súlyos, akár halálos balesetet is szen-
vedhet.

• A rendszer nem működik kb. 60 km/h (37 MPH)
(Európa), vagy 70 km/h (45 MPH) (kivéve Euró-
pa) sebesség alatt, vagy ha a rendszer nem
érzékel sávelválasztó vonalakat

• Ne használja az LDW rendszert a következő
feltételek esetén, mert előfordulhat, hogy nem
működik megfelelően:

– Rossz időjárási viszonyok között (eső, köd,
hó, stb.).

– Ha csúszós utakon vezet ( jég, hó, stb.).

– Ha kanyargós, egyenetlen utakon vezet.

– Ha útjavítások miatt az utak le vannak zár-
va.

– Ha ideiglenes forgalmi sávban halad.

– Ha olyan utakon vezet, ahol a sáv széles-
sége nem megfelelő.

– Ha úgy közlekedik a gépjárművel, hogy az
abroncsok állapota nem megfelelő (kopott
abroncs, alacsony guminyomás, felszerelt
pótkerék, hólánc, nem megfelelő abroncs).

– Ha a gépjármű nem eredeti fék és felfüg-
gesztés alkatrészekkel van felszerelve.

– Ha utánfutót vagy egy másik gépjárművet
vontat.

• A rendszer a következő körülmények között
nem működik megfelelően:

– Olyan útszakaszokon, ahol több, egymás-
sal párhuzamos útburkolati jel van; az út-
burkolati jelek halványak vagy nincsenek
megfelelően felfestve; sárga útburkolati
jelek vannak felfestve; nem szabvány sze-
rinti útburkolati jelek vannak felfestve;
vagy az útburkolati jeleket víz, sár vagy hó
takarja, stb.

– Olyan útszakaszokon, ahol a már nem
használatos útburkolati jelek még mindig
érzékelhetők.

– Éles kanyarokkal tűzdelt útszakaszokon.

– Olyan útszakaszokon, ahol éles kontrasz-
tot adó tárgyak vagy jelenségek találha-
tók, pl: árnyékok, hó, víz, rozsda, útjavítás
után még megtalálható jelek. (Az LDW
rendszer ezeket a tárgyakat, elemeket út-
burkolati jelként érzékelheti.)

– Olyan útszakaszokon, ahol az útburkolati
jelek egymásba futnak vagy különválnak.

– Ha a gépjármű haladási iránya nem egye-
zik meg az útburkolati jelek haladási irá-
nyával.

– Ha a gépjármű túl közel halad az előtte ha-
ladó járműhöz, amely így korlátozza a ka-
mera érzékelési tartományát.

– Ha eső, hó, szennyeződés vagy egyéb tárgy
tapad a szélvédőre a kamera elé.

– Ha a fényszórók nem világítanak megfele-
lő erősséggel szennyeződés miatt illetve
ha azok beállítása nem megfelelő.

– Ha erős fény esik a kamerára. (Például nap-
keltekor vagy napnyugtakor közvetlen
fény esik a gépjármű elejére.)

– Ha a fényesség hirtelen megváltozik. (Pél-
dául a gépjárművel alagútba hajt be vagy
abból ki, híd alatt.)

LDW IDEIGLENESEN LETILTOTT
ÁLLAPOTA
Ha a gépjárművel közvetlen napsütésben, magas
hőmérsékleti viszonyok között (kb. 40 °C (104 °F) fe-
lett) parkol és elindul, előfordulhat, hogy az LDW
rendszer automatikusan deaktiválódik, és a [Not
available High Cabin Temperature] üzenet jelenik
meg a gépjármű információs kijelzőjén.

Ha a belső hőmérséklet csökken, az LDW rendszer
működése automatikusan helyreáll.

Az LDW rendszert nem úgy tervezték meg, hogy a
következő feltételek esetén is figyelmeztessen:

• Ha az irányjelzőt a sávváltás irányábaműködteti
és sávot vált. (Az LDW rendszer az irányjelző ki-
kapcsolását követő kb. két másodpercen belül
lesz aktív.)

• Ha a gépjármű sebessége kb. 60 km/h (37 MPH)
(Európa), vagy 70 km/h (45 MPH) (kivéve Európa)
alá csökken.

Ha a fent említett körülmények megszűnnek és a
működéshezszükségesegyéb feltételek fennállnak,
az LDW rendszer visszatér a normál működéshez.
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LDW HIBÁS MŰKÖDÉSE
Ha az LDW rendszer működésében hiba lép fel, a
rendszer automatikusan kikapcsol és a [Rendszer-
hiba] üzenet jelenik meg a gépjármű információs
kijelzőjén. Ha a [Rendszerhiba] üzenet megjelenik a
gépjármű információs kijelzőjén, húzódjon félre egy
biztonságos helyen, állítsa le, majd indítsa újra a
motort. Ha a [Rendszerhiba] üzenet továbbra is lát-
ható a gépjármű információs kijelzőjén, ellenőriz-
tesse az LDW rendszert egy NISSAN márkakereske-
désben vagy szakszervizben.

MULTIFUNKCIÓS KAMERA
KARBANTARTÁSA

Az LDW rendszer sávot figyelő kamerája ➀ a belső
visszapillantó tükör felett. Ahhoz,hogyaz LDWrend-
szer megfelelő működése fenntartható legyen és a
rendszerhibásműködéseelkerülhető legyen,ügyel-
jen a következőkre:

• A szélvédő legyen mindig tiszta.

• Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát
sem) vagy szereljen fel más kiegészítőt a kame-
ra környékére.

• Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl. fehér
papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A visszaverő-
dő napfény negatívan befolyásolhatja a kamera
érzékelési képességeit.

• Ne üsse vagy törje össze a kamera körüli terüle-
teket. Ne érintse meg kamera lencséjét vagy tá-
volítsa el a csavart, amely a kamerán található.
Ha a kamera megsérül baleset következtében,
keressen fel egy NISSANmárkakereskedést vagy
szakszervizt. MEGJEGYZÉS

Intelligens sebességszabályozó rendszerrel (ICC)
vagy ProPILOT rendszerrel szerelt gépjármű ese-
tén tekintse meg a kézikönyvben található külön-
álló részt a Sávelhagyásra figyelmeztető rend-
szerrel (LDW) kapcsolatos információkért.

• ICC: Lásd “Intelligens sebességszabályozó
(ICC) és Kormányzás segítő (ha van) (kézi se-
bességváltóval szerelt modellek esetében)”
jelen fejezet következő részében.

• ProPILOT: Lásd “ProPILOT (ha van)” jelen feje-
zet következő részében.NIC4018

NIC4018

INTELLIGENT LANE INTERVENTION
(INTELLIGENS SÁVTARTÁS-SEGÍTŐ
RENDSZER) (ILI) (ha van)
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VIGYÁZAT
Ha nem tartja be az Intelligent Lane Intervention
rendszer megfelelő használatához szükséges fi-
gyelmeztetéseket és utasításokat, súlyos, akár
halálos sérüléseket is szenvedhet.

• Az Intelligent Lane Intervention rendszer nem
kormányozza a gépjárművet vagy akadályoz-
za meg a gépjármű feletti uralom elvesztését.
A vezető felelőssége, hogy mindig megfelelő
figyelmet fordítson a biztonságos vezetésre,
a megfelelő forgalmi sávban tartsa és megfe-
lelően kontrollálja a gépjárművet.

• Az Intelligent Lane Intervention rendszer el-
sősorban megfelelően kiépített autópályákon
működik. Előfordulhat, hogy nem érzékeli az
útburkolati jeleket bizonyos forgalmi- vagy
időjárási körülmények között.

Az Intelligent Lane Intervention rendszert minden
egyes alkalommal be kell kapcsolni a ILI kapcsoló-
val, amikor a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja.

Az Intelligent Lane Intervention akkor lépműködés-
be, ha a gépjármű sebessége a következő, illetve ha
a forgalmi sávokat elválasztó útburkolati jelek lát-
hatók az úton:

• Európa:

körülbelül 60 km/h (37 MPH)

• Kivéve Európa:

körülbelül 70 km/h (45 MPH)

Az Intelligent Lane Intervention rendszer egy a gép-
jármű információs kijelzőjén megjelenő Intelligent
Lane Intervention figyelmeztető lámpával és a kor-
mánykerék vibrációjával figyelmezteti a vezetőt, ha

a gépjármű elhagyja az adott forgalmi sáv közepét.
A rendszer segít a vezetőnek visszatérni az adott
forgalmi sáv közepére úgy, hogy a bal vagy jobb ol-
dalonegymástól függetlenülműködésbehozza (rö-
vid időre) a fékeket.

Az Intelligent Lane Intervention rendszer az útbur-
kolati jeleket figyeli, a belső tükör felett elhelyezett
kamerát felhasználva ➀.
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➀ ILI kapcsoló

➁ ILI visszajelző lámpa (gépjármű információs
kijelzőjén)

➂ Gépjármű információs kijelzője

INTELLIGENT LANE INTERVENTION
RENDSZER MŰKÖDÉSE
Az Intelligent Lane Intervention rendszer az alábbi
sebesség fölött lép működésbe:

• Európa:

60 km/h (37 MPH)

• Kivéve Európa:

70 km/h (45 MPH)

Ha a gépjármű megközelíti a baloldali vagy jobbol-
dali sávelválasztó vonalat, a kormánykerék rezegni
kezd, illetve az ILI visszajelzője (sárga) villogni kezd a
gépjármű információs kijelzőjén, így figyelmeztetve
a vezetőt. Ekkor az Intelligent Lane Intervention
rendszer automatikusan működésbe hozza a féke-
ketegy rövid időre, így segítveavezetőtabban,hogy
visszatérhessen a forgalmi sáv közepére.

NSD1084
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INTELLIGENT LANE INTERVENTION
AKTIVÁLÁSA/DEAKTIVÁLÁSA
➀ ILI kapcsoló

➁ ILI visszajelző lámpa (gépjármű információs
kijelzőjén)

➂ Gépjármű információs kijelzője

➃ Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

Az Intelligent Lane Intervention rendszer bekapcso-
lásához nyomjameg az ILI gombot aműszerfalon a
motor elindítása után.

Az Intelligent Lane Intervention ON visszajelző lám-
pa kigyullad a gépjármű információs kijelzőjén.
Nyomja meg ismét az ILI kapcsolót az Intelligent
Lane Intervention rendszer kikapcsolásához. Az In-
telligent Lane Intervention visszajelző lámpája kial-
szik a gépjármű információs kijelzőjén.

INTELLIGENT LANE INTERVENTION
KORLÁTOZÁSOK

VIGYÁZAT
Az alábbiakban megtalálhatók az Intelligent Lane
Intervention rendszer korlátai. Ha a gépjárművet
úgy üzemelteti, hogy ezeket a korlátokat nem ve-
szi figyelembe, súlyos, akár halálos balesetet is
szenvedhet.

• Az Intelligent Lane Intervention rendszer akti-
válódhat, ha anélkül kezdi meg a sávváltást,
hogy először aktiválná az irányjelzőt, például
egy útépítésnél elterelés miatt át kell lépni a
már meglévő sávelválasztó jelöléseket. Ha ez
előfordul, a megfelelő kormánymozdulatok-
kal kell végrehajtania a sávváltást.

• Mivel előfordulhat, hogy az Intelligent Lane In-
tervention nem aktiválódik bizonyos útviszo-
nyok, időjárási körülmények és útfelfestések
esetén, amelyeket ebben a fejezetben már be-
mutattunk, előfordulhat, hogy nem aktiváló-
dik minden egyes alkalommal, amikor a gép-
jármű elkezdi elhagyni a forgalmi sávot, ezért
korrigálnia kell a kormányzást.

• Az Intelligent Lane Intervention rendszer a kö-
vetkező sebesség alatt nem működik, illetve
akkor sem, ha nem érzékel útburkolati jeleket.

– Európa:

körülbelül 60 km/h (37 MPH)

– Kivéve Európa:

körülbelül 70 km/h (45 MPH)

NSD1085
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• Ne használja az Intelligent Lane Intervention
rendszert a következő feltételek esetén, mert
előfordulhat, hogy nem működik megfelelő-
en:

– Rossz időjárási viszonyok között (eső, köd,
hó, stb.).

– Ha csúszós utakon vezet ( jég, hó, stb.).

– Ha kanyargós, egyenetlen utakon vezet.

– Ha útjavítások miatt az utak le vannak zár-
va.

– Ha ideiglenes forgalmi sávban halad.

– Ha olyan utakon vezet, ahol a sáv széles-
sége nem megfelelő.

– Ha úgy közlekedik a gépjárművel, hogy az
abroncsok állapota nem megfelelő (kopott
abroncs, alacsony guminyomás, felszerelt
pótkerék, hólánc, nem megfelelő abroncs).

– Ha a gépjármű nem eredeti fék és felfüg-
gesztés alkatrészekkel van felszerelve.

– Olyan útszakaszokon, ahol több, egymás-
sal párhuzamos útburkolati jel van; az út-
burkolati jelek halványak vagy nincsenek
megfelelően felfestve; sárga útburkolati
jelek vannak felfestve; nem szabvány sze-
rinti útburkolati jelek vannak felfestve;
vagy az útburkolati jeleket víz, sár vagy hó
takarja, stb.

– Olyan útszakaszokon, ahol a már nem
használatos útburkolati jelek még mindig
érzékelhetők.

– Éles kanyarokkal tűzdelt útszakaszokon.

– Olyan útszakaszokon, ahol éles kontrasz-
tot adó tárgyak vagy jelenségek találha-
tók, pl: árnyékok, hó, víz, rozsda, útjavítás
után még megtalálható jelek. (Az Intelli-
gent Lane Intervention rendszer ezeket a
tárgyakat, elemeket útburkolati jelként ér-
zékelheti.)

– Olyan útszakaszokon, ahol az útburkolati
jelek egymásba futnak vagy különválnak.

– Ha a gépjármű haladási iránya nem egye-
zik meg az útburkolati jelek haladási irá-
nyával.

– Ha a gépjármű túl közel halad az előtte ha-
ladó járműhöz, amely így korlátozza a ka-
mera érzékelési tartományát.

– Ha eső, hó, szennyeződés vagy egyéb tárgy
tapad a szélvédőre a kamera elé.

– Ha a fényszórók nem világítanak megfele-
lő erősséggel szennyeződés miatt illetve
ha azok beállítása nem megfelelő.

– Ha erős fény esik a kamerára. (Például nap-
keltekor vagy napnyugtakor közvetlen
fény esik a gépjármű elejére.)

– Ha a fényesség hirtelen megváltozik. (Pél-
dául a gépjárművel alagútba hajt be vagy
abból ki, híd alatt.)

– Ha utánfutót vagy egy másik gépjárművet
vontat.

MEGJEGYZÉS

Az Intelligent Lane Intervention rendszer műkö-
dése közben a fékrendszer működésére utaló
hangokat hallhat. Ez normális jelenség, és azt je-
lenti, hogy az Intelligent Lane Intervention rend-
szer megfelelően működik.

AZ INTELLIGENT LANE
INTERVENTION RENDSZER
IDEIGLENESEN NEM ÉRHETŐ EL
A feltétel:

Az Intelligent Lane Intervention rendszer figyelmez-
tető és fékasszisztens funkciói a következő körül-
mények között nem működnek:

• Ha az irányjelzőt a sávváltás irányábaműködteti
és sávot vált. (Az Intelligent Lane Intervention
rendszer az irányjelző kikapcsolását követő kb. 2
másodpercben nem lesz aktív.)

• Ha a gépjármű sebessége kb.az alábbi érték alá
csökken:

– Európa:

60 km/h (37 MPH)

– Kivéve Európa:

70 km/h (45 MPH)

Ha a fent említett körülmények megszűnnek és a
működéshezszükségesegyéb feltételek fennállnak,
a figyelmeztető és fékasszisztens funkciók vissza-
térnek a normál működéshez.
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B feltétel:

Az Intelligent Lane Intervention rendszer fék-
asszisztens funkciója a következő feltételek fennál-
lása eseténnemműködik (a figyelmeztetésmégak-
tív):

• Ha a fékpedál le van nyomva.

• A kormánykerék olyan mértékben el van fordít-
va, amely ahhoz szükséges, hogy agépjármű sá-
vot válthasson.

• Ha a gépjárművel az Intelligent Lane Interventi-
on rendszer működése közben gyorsul.

• Ha a vészvillogók aktívak.

• Ha kanyarban nagy sebességgel halad.

Ha a fenti feltételek megszűntek, illetve a működés-
hez szükséges feltételek fennállnak, az Intelligent
Lane Intervention rendszer működése helyreáll (fé-
kek működtetése).

C feltétel:

Ha a következő üzenetek jelennek meg a gépjármű
információskijelzőjén,egy figyelmeztetőhangjelzés
szólal meg és az Intelligent Lane Intervention rend-
szer automatikusan kikapcsol.

• [Not Available Poor Road Conditions]:

Ha az ESP rendszer (kivéve a kipörgésgátló rend-
szer (TCS) funkcióit) vagy az ABS működik.

• [Currently not available]:

– Ha a ESP rendszer OFF állásban van.

– Ha a [SNOW] vagy az [OFF-ROAD] üzemmó-
dot választják ki (4WD modellek ELA nélkül)

Ha a fenti feltételekmár nemállnak fent többé, kap-
csolja ki az Intelligent Lane Intervention rendszert.
Nyomja meg az ILI gombot újra, hogy az Intelligent
Lane Intervention rendszert ismét bekapcsolhassa.

Ideiglenesen letiltott állapot magas hőmérséklet
esetén:

Ha a gépjárművel közvetlen napsütésben parkol
magas hőmérsékleti viszonyok között (körülbelül
40°C (104°F) felett), majd az Intelligent Lane Inter-
vention rendszert bekapcsolja, előfordulhat, hogy
az Intelligent Lane Intervention rendszer automati-
kusan deaktiválódik, és a következő üzenet jelenik
meg a gépjármű információs kijelzőjén: [Not avai-
lable High cabin temperature].

RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
Ha az ILI rendszer nem működik megfelelően, a
rendszer automatikusan törli működését. Felvillan
az ILI visszajelzője (narancssárga) és megjelenik a
[Rendszerhiba] üzenet a gépjármű információs ki-
jelzőjén. Ha a [Rendszerhiba] üzenet megjelenik a
gépjármű információs kijelzőjén, húzódjon félre egy
biztonságos helyen, állítsa le, majd indítsa újra a
motort. Ha a [Rendszerhiba] üzenet továbbra is lát-
ható a gépjármű információs kijelzőjén, ellenőriz-
tesseaz ILI rendszertegyNISSANmárkakereskedés-
ben vagy szakszervizben.

MULTIFUNKCIÓS KAMERA
KARBANTARTÁSA

Az Intelligent Lane Intervention rendszer sávot fi-
gyelő kamerája ➀ a belső tükör felett található. Ah-
hoz, hogy az Intelligent Lane Intervention rendszer
megfelelőműködése fenntartható legyenésa rend-
szer hibás működése elkerülhető legyen, ügyeljen a
következőkre:

• A szélvédő legyen mindig tiszta.

• Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát
sem) vagy szereljen fel más kiegészítőt a kame-
ra környékére.

• Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl. fehér
papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A visszaverő-
dő napfény negatívan befolyásolhatja a kamera
azon képességét, hogy az útburkolati jeleket
megfelelően felismerje.

• Ne üsse vagy törje össze a kamera körüli terüle-
teket. Ne érintse meg kamera lencséjét vagy tá-
volítsa el a csavart, amely a kamerán található.

NIC4018
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Ha a kamera megsérül baleset következtében,
keressen fel egy NISSANmárkakereskedést vagy
szakszervizt.

VIGYÁZAT
Ha nem tartja be az ELA rendszer megfelelő hasz-
nálathoz szükséges figyelmeztetéseket és utasí-
tásokat, súlyos, akár halálos sérüléseket is szen-
vedhet.

• Az ELA rendszer nem kormányozza a gépjár-
művet vagy akadályozza meg a gépjármű fe-
letti uralom elvesztését. A vezető felelőssége,
hogy mindig megfelelő figyelmet fordítson a

biztonságos vezetésre, a megfelelő forgalmi
sávban tartsa és megfelelően kontrollálja a
gépjárművet.

• Az ELA rendszert arra tervezték, hogy olyan
minden olyan úton működjön, amelynek meg-
felelően látható jelzései vagy útszélei vannak,
de előfordulhat, hogy bizonyos forgalmi, idő-
járási vagy vezetési körülmények között nem
érzékeli az út szélét vagy az útburkolati jele-
ket.

• A radaroknak és a kamerának működésbeli
korlátai vannak. A rendszer nem érzékel min-
den mozgó tárgyat vagy gépjárművet. Minden
esetben saját magában bízzon, így elkerülheti
a baleseteket.

Az ELA rendszer automatikusan bekapcsolódik,
amikor a motort újraindítja.

Az ELA rendszer érzékenysége állítható és ez a be-
állítás a vezető újbóli módosításáig megmarad

Az ELA egy többérzékelős kamerát jB használ,
amely a belső visszapillantó tükör felett található,
és ezzel figyeli az adott forgalmi sáv útburkolati je-
leit, illetve észleli a többi gépjárművet. Az ELA rend-
szer ezen felül radar szenzorokat jA használ, me-
lyek a gépjármű elején ésjC a hátsó lökhárítóknál
helyezkednek el, ezekkel észleli a többi gépjármű-
vet.

NIC4036

NAA2085

EMERGENCY LANE ASSIST (ELA)
RENDSZER (ha van)
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➀ Oldalsó visszajelző lámpa

➁ ELA visszajelző (gépjármű információs
kijelzőjén)

➂ Gépjármű információs kijelzője

ELA RENDSZER MŰKÖDÉSE
Az ELA akkor lép működésbe, ha a gépjármű sebes-
sége a következő, illetve ha a forgalmi sávokat elvá-
lasztó jelölések vagy az út széle tisztán látható az
úton:

• Európa:

körülbelül 60 km/h (37 MPH)

• Kivéve Európa:

körülbelül 70 km/h (45 MPH)

Az ELA rendszer egy gépjármű információs kijelző-
jénmegjelenő visszajelzővel és a kormánykerék vib-
rációjával figyelmezteti a vezetőt, ha agépjárműkö-
zelít az út széléhez vagy egy egybefüggő fehér vo-
nalhoz. A rendszer segít a vezetőnek visszatérni a
forgalmi sáv közepére úgy, hogy a bal vagy jobb ke-
rekek esetében egymástól függetlenül működésbe
hozza (rövid időre) a fékeket, a következő körülmé-
nyek között:

• A gépjármű például az út széle, fű, kavicsos sáv
vagy útpadka felé közeledik.

• A gépjármű szimpla sávelválasztó jelölésnél ta-
lálható egybefüggő vonal felé közeledik.

• Közeledő gépjárművek vannak a szomszédos
sávban. Az oldalsó visszajelző lámpa is felvillan.

• Szomszédos sávban lévő gépjármű előzése so-
rán.

• Az Intelligent Lane intervention is bekapcsolha-
tó, hogy segítséget nyújtson autópályán/osz-
tott pályás úttesteken.

NSD1033
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AZ ELA AKTIVÁLÁSA/
DEAKTIVÁLÁSA
➀ Az ELA rendszer kikapcsolt állapotára (OFF)

figyelmeztető lámpa (a műszerfalon)

➁ Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

➂ Gépjármű információs kijelzője

➃ Parancsikon gomb

1. Nyomja meg a parancsikon gombot ➃ a kor-
mánykapcsolón.

2. Nyomja meg a scroll tárcsát ez ELA be- vagy ki-
kapcsolásához.

Vagy

1. Nyomja meg a gombot, amíg a [Beál-
lítások] meg nem jelenik a gépjármű információs
kijelzőjén,majdnyomjamegascroll tárcsát.Hasz-
nálja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] kiválasz-
tásához. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza ki a [Sáv] lehetőséget,majdnyomjameg
a scroll tárcsát.

3. Válassza ki az [Emergency Lane] lehetőséget,
majd nyomja meg a scroll tárcsát a rendszer be-,
illetve kikapcsolásához.

Ha az ELA rendszer ki van kapcsolva, az ELA rend-
szer kikapcsolt állapotára (OFF) figyelmeztető lám-
pa világít.

A részletekért. lásd “Gépjármű információs kijelzője”
a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben.

MEGJEGYZÉS

• Az ELA rendszer automatikusan bekapcsoló-
dik, amikor a motort újraindítja.

• Az Intelligent Lane Intervention (ILI) egy kiegé-
szítő segítség, amely szükség esetén az ELA
rendszerrel együtt kapcsolható be. A részlete-
kért. lásd “Intelligent Lane Intervention (Intel-
ligens sávtartás-segítő rendszer) (ILI) (ha van)”
a “5. Elindulás és haladás” fejezetben.

NSD1041
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Sávérzékenység beállítása
A gépjármű információs kijelzőjén a [Beállítások]
menüt használva állíthatja be a sávérzékenységet.

A részletekért. lásd “Gépjármű információs kijelzője”
a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben.

1. Nyomja meg a gombot, amíg a [Beál-
lítások] meg nem jelenik a gépjármű információs
kijelzőjén, majd nyomja meg a scroll tárcsát.

A [Beállítások]menüből válassza ki a [Vezetési se-
géd] gombot a scroll tárcsa segítségével, majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza ki a [Sáv] almenüt a scroll tárcsa meg-
nyomásával.

3. Válassza ki a [Lane Sensitivity] beállítását
– Erős
– Normál
– Enyhe

MEGJEGYZÉS

• Az érzékenységi beállítást a rendszer akkor is
megőrzi, ha a motort újraindítja. Ez a beállítás
az ILI és az LDW rendszer esetében is haszná-
latos (ha van ELA).

• Még akkor is, ha az ELA rendszer a [Beállítá-
sok] menüben le lett toltva, az ELA automati-
kusan bekapcsolódik, ha aktív az ILI vagy a
kormányzás segítő rendszer (ha van).

AZ ELA KORLÁTOZÁSAI

VIGYÁZAT
Az alábbiakban megtalálhatók az ELA rendszer
korlátai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti, hogy
ezeket a korlátokat nem veszi figyelembe, súlyos,
akár halálos balesetet is szenvedhet.

• Az ILI rendszer aktiválódhat, ha anélkül halad
át egy egybefüggő sávelválasztó jelölésen,
hogy először aktiválná az irányjelzőt, például
egy útépítésnél elterelés miatt át kell lépni a
már meglévő sávelválasztó jelöléseket. Ha ez
előfordul, a megfelelő kormánymozdulatok-
kal kell végrehajtania a sávváltást.

• Mivel előfordulhat, hogy az ELA nem aktiváló-
dik bizonyos forgalmi, időjárási körülmények
és sávelválasztó jelölések esetén, amelyeket
ebben a fejezetben már bemutattunk, előfor-
dulhat, hogy nem aktiválódik minden egyes
alkalommal, amikor a gépjármű elkezdi
elhagyni a forgalmi sávot, ezért korrigálnia
kell a kormányzást.

• Az ELA rendszer a következő sebesség alatt
nem működik, illetve akkor sem, ha nem érzé-
kel útburkolati jeleket.

– Európa:

körülbelül 60 km/h (37 MPH)

– Kivéve Európa:

körülbelül 70 km/h (45 MPH)

• Ha az ELA rendszer a szomszédos sávban kö-
zeledő gépjárműveket észlel, a rendszer nem
fog üzemelni kb 120 km/h (74 MPH) feletti se-
bességnél.

• NE HASZNÁLJA az ELA rendszer a következő
feltételek esetén, mivel súlyosan befolyásol-
hatják a gépjármű biztonságát, és fennállhat
a baleset, illetve sérülés vagy halál kockázata.
– Ha úgy közlekedik a gépjárművel, hogy az

abroncsok állapota nem megfelelő (kopott
abroncs, alacsony guminyomás, felszerelt
pótkerék, hólánc, nem megfelelő abroncs).
Lásd “Kerekek és gumiabroncsok” a “8. Kar-
bantartás és önállóan elvégezhető
műveletek” fejezetben.

– Ha a gépjármű nem eredeti fék és felfüg-
gesztés alkatrészekkel van felszerelve.

– Ha utánfutót vagy egy másik gépjárművet
vontat.

• Az ELA rendszer a következő körülmények kö-
zött nem működik megfelelően:
– Rossz időjárási viszonyok között (eső, köd,

hó, stb.).
– Ha csúszós utakon vezet ( jég, hó, stb.).
– Ha kanyargós, egyenetlen utakon vezet.
– Ha útjavítások miatt az utak le vannak zár-

va.
– Ha ideiglenes forgalmi sávban halad.
– Ha olyan utakon vezet, ahol a sáv széles-

sége nem megfelelő.
– Olyan útszakaszokon, ahol több, egymás-

sal párhuzamos útburkolati jel van; az út-
burkolati jelek halványak vagy nincsenek
megfelelően felfestve; sárga útburkolati
jelek vannak felfestve; nem szabvány sze-
rinti útburkolati jelek vannak felfestve;
vagy az útburkolati jeleket víz, sár vagy hó
takarja, stb.
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– Olyan útszakaszokon, ahol az úttest széle
nem teljesen látható.

– Olyan útszakaszokon, ahol a már nem
használatos útburkolati jelek még mindig
érzékelhetők.

– Éles kanyarokkal tűzdelt útszakaszokon.

– Olyan útszakaszokon, ahol éles kontrasz-
tot adó tárgyak vagy jelenségek találha-
tók, pl: árnyékok, hó, víz, rozsda, útjavítás
után még megtalálható jelek. (Az ELA rend-
szer ezeket a tárgyakat, elemeket útbur-
kolati jelként érzékelheti.)

– Olyan útszakaszokon, ahol az útburkolati
jelek egymásba futnak vagy különválnak.

– Ha a gépjármű haladási iránya nem egye-
zik meg az útburkolati jelek haladási irá-
nyával.

– Ha a gépjármű túl közel halad az előtte ha-
ladó járműhöz, amely így korlátozza a ka-
mera érzékelési tartományát.

– Ha eső, hó, szennyeződés vagy egyéb tárgy
tapad a szélvédőre a kamera elé.

– Ha a fényszórók nem világítanak megfele-
lő erősséggel szennyeződés miatt illetve
ha azok beállítása nem megfelelő.

– Ha erős fény esik a kamerára. (Például nap-
keltekor vagy napnyugtakor közvetlen
fény esik a gépjármű elejére.)

– Ha a fényesség hirtelen megváltozik. (Pél-
dául a gépjárművel alagútba hajt be vagy
abból ki, híd alatt.)

Az alábbiakban megtalálhatók az ELA rendszer
előzés-érzékelési funkciójának korlátai. Ha a
gépjárművet úgy üzemelteti, hogy ezeket a kor-
látokat nem veszi figyelembe, súlyos, akár halá-
los balesetet is szenvedhet.

• Az ELA rendszer nem érzékel minden előzést
végrehajtó gépjárművet minden körülmény
között.

• Előfordulhat, hogy a szenzorok nem érzékel-
nek és nem aktiválják az ELA rendszereket ha
bizonyos tárgyak jelen vannak, mint pl:

– Gyalogosok, kerékpárok, állatok.

– Gépjárművek, mint például motorok, kis
súlyú gépjárművek vagy magas hasma-
gasságú gépjárművek.

– Az érzékelő zónában maradó gépjármű-
vek, ha álló helyzetből kezd el gyorsítani.

– Szomszédos sávban azonos sebességgel
haladó gépjármű.

– Hátulról nagy sebességgel érkező gépjár-
mű.

– Gépjármű, amelyet gyorsan előz meg.

– Gépjármű, amely nagy sebességgel halad
át az érzékelési zónán.

• A radar szenzorok érzékelő zónáját a standard
sávszélesség alapján határozták meg. Ha szé-
lesebb forgalmi sávban halad, előfordulhat,
hogy a rendszer nem érzékeli a szomszédos
sávban közlekedő gépjárműveket. Ha szű-
kebb forgalmi sávban halad, előfordulhat,
hogy a rendszer olyan gépjárművet érzékel,
amely két forgalmi sávval arrébb halad.

• A radarokat úgy tervezték meg, hogy a leg-
több álló tárgyat figyelmen kívül hagyja, elfor-
dulhat azonban, hogy a rendszer ilyen tárgya-
kat is érzékel: szalagkorlátok, falak, díszek, ál-
ló gépjárművek. Ez a normál működés része.

• A következő körülmények között romlik a ra-
dar azon képessége, hogy más gépjárműve-
ket felismerjen:

– Rossz időjárási körülmények

– Vízfelverődés

– Gépjárműre lerakódott jég/hó/szennye-
ződés

• Ne ragasszon semmilyen matricát (még áttet-
sző anyagút sem), ne szereljen fel kiegészítő-
ket vagy ne fesse le az radarok környékét.
Ezen körülmények között romlik a radar azon
képessége, hogy más gépjárműveket felis-
merjen.

Az alábbiakban megtalálhatók az ELA rendszer
közeledő gépjármű érzékelési funkciójának kor-
látai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti, hogy eze-
ket a korlátokat nem veszi figyelembe, súlyos,
akár halálos balesetet is szenvedhet.

• Az ELA rendszer nem érzékel minden közele-
dő gépjárművet minden körülmény között.

• A következőket nem érzékeli közeledő gépjár-
művekként:

– Gyalogosok, kerékpárok, állatok.

– Gépjárművek, mint például motorok, kis
súlyú gépjárművek vagy magas hasma-
gasságú gépjárművek.
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– Parkoló gépjárművek vagy lassú gépjár-
művek.

– Azonos sávban haladó közeledő gépjár-
művek.

• Az ELA rendszer nem működik megfelelően
vagy nem érzékeli a közeledő gépjárművet a
következő feltételek között:

– Rossz látási viszonyok (például eső, hó,
köd, porvihar, homokvihar, füst, útról más
gépjárművek által felvert vízpermet).

– Ha szennyeződés, jég, hó, köd vagy egyéb
anyag takarja el a szélvédő radar szenzor
vagy kamera területét.

– Ha erős fény (például napfény vagy távol-
sági fényszóró) éri az első kamerát, vagy
hirtelen változnak a fényviszonyok (példá-
ul alagút behajtásnál vagy villámcsapás
alatt történő vezetés során).

– Sötét vagy gyengén megvilágított körül-
mények között, mint például éjszaka vagy
alagutakban, beleértve az olyan eseteket
is, amikor a gépjármű fényszórói kikap-
csolt vagy tompított állapotban vannak, il-
letve ha az elől haladó gépjármű hátsó
lámpái ki vannak kapcsolva.

– Ha a kamera iránya nem megfelelő.

– Meredek lejtőn vagy éles kanyarokkal tűz-
delt úton halad, és/vagy egyenetlen útfe-
lületen vagy földúton haladáskor.

– Más radarforrásokból származó interfe-
rencia esetén.

– Ha a gépjármű pozíciója vagy mozgása
gyorsan vagy nagyobb mértékben válto-

zik (például sávváltás, a gépjármű kanya-
rodása, hirtelen kormányzás, hirtelen
gyorsítás vagy lassítás esetén).

– Ha az elől haladó gépjármű alakja egyedi
vagy szokatlan, rendkívül alacsony vagy
nagy felszín feletti magasságú, vagy szo-
katlan árut szállít, vagy túl keskeny (példá-
ul egy motorkerékpár).

MEGJEGYZÉS

Az ELA rendszer működése közben a fékrendszer
működésére utaló hangokat hallhat. Ez normális,
azt jelzi, hogy az ELA rendszer megfelelően üze-
mel.

A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM
ELÉRHETŐ
A feltétel:

Az ELA rendszer figyelmeztető és fékasszisztens
funkciói a következő körülmények között nem mű-
ködnek:

• Ha az irányjelzőt a sávváltás irányábaműködteti
és sávot vált. (Az ELA rendszer az irányjelző ki-
kapcsolását követő kb. 2 másodpercben nem
lesz aktív). Ez előzést végrehajtó gépjármű ese-
tén nem érvényesül.

• Ha a gépjármű sebessége kb.az alábbi érték alá
csökken:

– Európa:

60 km/h (37 MPH)

– Kivéve Európa:

70 km/h (45 MPH)

• Amikor a közeledő gépjármű sebessége maga-
sabb, mint kb 120 km/h (74 MPH)

Ha a fent említett körülmények megszűnnek és a
működéshezszükségesegyéb feltételek fennállnak,
a figyelmeztető és fékasszisztens funkciók vissza-
térnek a normál működéshez.

B feltétel:

Az ELA rendszer fékasszisztens funkciója a követ-
kező feltételek fennállása esetén nem működik (a
figyelmeztetés még aktív):

• Ha a fékpedál le van nyomva.

• A kormánykerék olyan mértékben el van fordít-
va, amely ahhoz szükséges, hogy agépjármű sá-
vot válthasson.

• Ha a gépjárművet az ELA rendszer működése
közben gyorsítja.

• Ha az intelligens sebességtartó rendszer (ICC)
megközelítésre figyelmeztető figyelmeztetése
aktív (ha van)

• Ha a vészvillogók aktívak.

• Ha kanyarban nagy sebességgel halad.

Ha a fenti feltételek megszűntek, illetve a működés-
hez szükséges feltételek fennállnak, az ELA rend-
szer működése helyreáll (fékek működtetése).

C feltétel:

Ha az ESP rendszert kikapcsolják, az ELA rendszer
kikapcsolt állapotára (OFF) figyelmeztető lámpa vi-
lágít, egy hangjelzés hallatszik és az ELA rendszer
automatikusan kikapcsol.

Ha az ESP rendszer ismét bekapcsol, és aműködés-
hez szükséges feltételek fennállnak, az ELA rend-
szer működése helyreáll (fékek működtetése).
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D feltétel:

Haaz alábbi üzenetek bármelyikemegjelenik a gép-
jármű információs kijelzőjén, valamint felvillan az
ELA rendszer figyelmeztető lámpája a gépjármű in-
formációs kijelzőjén, az ELA rendszer automatiku-
san kikapcsol:

• [NemelérhetőOldalsó radarblokkolva]:Haahát-
só radar blokkolva van. A szenzorok területét
minden esetben tartsa tisztán.

• [Ideiglenesen letiltva Elsö radar blokkolva]: Ha az
első radar blokkolva van. A szenzorok területét
minden esetben tartsa tisztán.

• [Nem elérhető Eső kamera blokkolva]: Ha az első
kamera blokkolva van. Az első kamera környe-
zetét minden esetben tartsa tisztán.

• Ha a gépjárművel közvetlen napsütésben par-
kolt magas hőmérsékleti viszonyok között (kb.
40°C (104°F) felett) és az ELA rendszert ezt köve-
tően kapcsolta be, előfordulhat, hogy az ELA
rendszer automatikusan deaktiválódik és felvil-
lan a rendszer figyelmeztető lámpája.

RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
Ha az ELA rendszer nem működik megfelelően, a
rendszer automatikusan törli működését. Felvillan
az ELA visszajelzője (narancssárga) és megjelenik a
[Rendszerhiba] üzenet a gépjármű információs ki-
jelzőjén. Ha a [Rendszerhiba] üzenet megjelenik a
gépjármű információs kijelzőjén, húzódjon félre egy
biztonságos helyen, állítsa le, majd indítsa újra a
motort. Ha a [Rendszerhiba] üzenet továbbra is lát-
ható a gépjármű információs kijelzőjén, ellenőriz-
tesse az ELA rendszert egy NISSAN márkakereske-
désben vagy szakszervizben.

RENDSZER KARBANTARTÁSA

Az első radar szenzor jA a gépjármű elején talál-
ható. A kamerajB a szélvédő felső részén található.
Annak érdekében, hogy az ELA rendszer megfele-
lően működjön, a következőket mindig tartsa szem
előtt:

• A gépjármű és a szélvédő elején a szenzor körüli
részt minden esetben tartsa tisztán.

• Ügyeljen arra, hogy a szenzor területét (lökhá-
rító, szélvédő) ne üsse meg, az ne sérüljön.

• Ne fedje le, takarja el matricákkal vagy hasonló
tárgyakkal a gépjármű elején az első lökhárító
szenzor körüli részt. Ez hibásműködést eredmé-
nyezhet.

• Ne szereljen fel fém tárgyakat a radar szenzor
közelébe (pl. ágtörőt, stb.). Ez hibás működést
eredményezhet.

• Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl. fehér
papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A visszaverő-
dő napfény negatívan befolyásolhatja a kamera
érzékelési képességeit.

• Ne módosítsa, távolítsa el vagy fesse le a gép-
jármű elején a szenzor körüli részt. Az első lök-
hárító személyre szabása vagy visszaállítása
előtt javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot egy
NISSANmárkakereskedővel vagy szakszervizzel.

Az ELA rendszer két hátsó radar szenzorajC a hát-
só lökhárító közelében helyezkedik el. A szenzorok
területét minden esetben tartsa tisztán.

A szenzorokat ideiglenes környezeti feltételek aka-
dályozhatják, mint például felverődő víz, pára vagy
köd. A szenzorokat olyan tárgyak is akadályozhat-
ják, mint például jég vagy egyéb szennyeződés.

Ellenőrizze és távolítsa el azokat a tárgyakat, ame-
lyek akadályozzák a radar szenzor körüli területet.

Ne ragasszon semmilyen matricát (még áttetsző
anyagút sem), ne szereljen fel kiegészítőket vagy ne
fesse le az radarok környékét.

Ne üsse meg, illetve kerülje a radarok területének
sérülését.

Javasolt felvennie a kapcsolatot egyNISSANmárka-
kereskedéssel vagyszakszervizzel,haa radarokkör-
nyéke egy esetleges ütközés közben megsérül.

NIC4036

NAA2085
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MEGJEGYZÉS

Intelligens sebességszabályozó rendszerrel (ICC)
vagy ProPILOT rendszerrel szerelt gépjármű ese-
tén tekintse meg a kézikönyvben található külön-
álló részt a Sebességszabályozó rendszerrel kap-
csolatos információkért.

• ICC: Lásd “Intelligens sebességszabályozó
(ICC) és Kormányzás segítő (ha van) (kézi se-
bességváltóval szerelt modellek esetében)”
jelen fejezet következő részében.

• ProPILOT: Lásd “ProPILOT (ha van)” jelen feje-
zet következő részében.

Az automatikus sebességszabályozó berendezés
segítségével egyenletes sebességgel haladhat,
anélkül, hogy lábát a gázpedálon tartaná.

VIGYÁZAT
• Az automatikus sebességszabályozó beren-

dezés CSAK a beállított sebességet tartja, nem
helyettesíti a vezetőt.

• Mindig vegye figyelembe az adott sebesség-
korlátozásokat, soha ne állítsa az automati-
kus sebességszabályozó berendezést annál
magasabb értékre.

• Ne használja az automatikus sebességszabá-
lyozó rendszert a következő körülmények kö-
zött. Ha így tesz, elvesztheti az uralmát a jár-
mű felett, amivel balesetet okozhat.

– Ha nem lehetséges a jármű sebességét ál-
landó értéken tartani

– Ha nagy forgalomban vezet

– Ha olyan forgalomban vezet, ahol a sebes-
ség folyamatosan változik

– Ha szeles területeken vezet

– Ha kanyargós vagy hegyes területeken ve-
zet

– Ha csúszós úton vezet (eső, hó, jég, stb.)

FIGYELMEZTETÉS
A kézi sebességváltóval felszerelt modellek ese-
tében ne váltson N (üres) állásba anélkül, hogy le-
nyomná a tengelykapcsoló pedált, ha az automa-
tikus sebességszabályozó berendezés be van
kapcsolva. Ha így tenne, azonnal nyomja le a ten-
gelykapcsoló pedált, és kapcsolja ki az automati-
kus sebességszabályozó berendezést. Ha nem
így tesz, ezzel kárt okozhat a motorban.

Ha az automatikus sebességszabályozó berende-
zés be van kapcsolva, a sebességkorlátozó beren-
dezést nem lehet bekapcsolni.

Az automatikus sebességszabályozó berendezés
vezérlőgombjai a kormánykeréken találhatók ( jobb
oldalt).

A sebességszabályozó rendszer működése látható
a gépjármű információs kijelzőjén.

A SEBESSÉGSZABÁLYOZÁSSAL
KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
• Az automatikus sebességszabályozó berende-

zés hiba esetén automatikusan kikapcsol. Ellen-
őriztessea rendszert egyNISSANmárkakereske-
dővel, vagy szakszervizzel.

• Az automatikus sebességszabályozó berende-
zésmegfelelő beállításához végezze el az itt leírt
lépéseket: “Azutazósebességbeállítása” jelen fe-
jezet következő részében.

AZ AUTOMATIKUS
SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ
BERENDEZÉS MŰKÖDÉSE

➀ <CANCEL> kapcsoló

jA <RES+> (Resume) kapcsoló

jB <SET–> kapcsoló

➁ A sebességkorlátozó főkapcsolója (“ON/OFF”)
(További részletekért lásd: “Sebességkorlátozó
(ha van)” jelen fejezet következő részében) (ha
van)

➂ Az automatikus sebességszabályozó
berendezés főkapcsolója (“ON/OFF”)

NAA2066

AUTOMATIKUS SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ BERENDEZÉS (ha van)
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➃ Az automatikus sebességszabályozó
berendezés szimbóluma

➄ Beállított sebesség érték

Az automatikus sebességszabályozó
berendezés bekapcsolása
Nyomja meg az automatikus sebességszabályozó
rendszer főkapcsolóját ➂. A sebességszabályozó
szimbóluma ➃ a még nem beállított sebesség ér-
tékkel [— — —] együtt megjelenik ➄ a gépjármű in-
formációs kijelzőjének felső részén.

Az utazósebesség beállítása
1. Gyorsítson fel a kívánt sebességre.

2. Nyomjameg a <SET–> kapcsolótjB ,majd enged-
je fel.

3. A sebességszabályozó szimbóluma ➃ a beállí-
tott sebességgel (a kívánt utazósebesség) zöldre
vált ➄ a gépjármű információs kijelzőjének felső
részén.

4. Vegye le a lábát a gázpedálról.

A gépjármű fenntartja a beállított sebességet.
Ha a gépjármű sebessége alacsonyabb, mint a
minimálisként beállított sebesség, nem lehet
majd az automatikus sebességszabályozó rend-
szer beállítani.

Az utazósebesség megváltoztatása
A következő lehetőségek bármelyikével megváltoz-
tathatja az előre beállított sebességet.

• Lassítsa le a gépjárművet a szokott módon a
lábfékpedál segítségével.
Ha a gépjármű eléri a kívánt utazósebességet,
nyomja meg a <SET–> kapcsolót jB , majd en-
gedje el.
Az újonnan beállított sebességérték megjelenik
a gépjármű információs kijelzőjének tetején.

• Nyomja le a gázpedált.
Ha a gépjármű eléri a kívánt utazósebességet,
nyomja fel a <SET–> kapcsolótjB , majd engedje
el.
Az újonnan beállított sebességérték megjelenik
a gépjármű információs kijelzőjének tetején.

• Nyomja fel, majd engedje el a <RES+> (Resume)
jA kapcsolót, hogy a sebességet lépésenként
növelhesse, vagy nyomja le és engedje fel
<SET–> kapcsolót jB , hogy csökkenthesse,
1 km/h-s (1 MPH) lépésekben.
Az újonnan beállított sebességérték megjelenik
a gépjármű információs kijelzőjének tetején.

• Nyomja le és tartsa meg a <RES+> (Resume)
jA kapcsolót vagy nyomja fel és tartsa meg a
<SET–> kapcsolótjB . A gépjármű sebessége nö-
vekszik vagy lecsökken a újonnan beállított ér-
tékre.
Az újonnan beállított sebességérték megjelenik
a gépjármű információs kijelzőjének tetején.

Másik gépjármű előzése
Nyomja le a gázpedált a felgyorsításhoz. A gázpedál
felengedése után a gépjármű visszatér az előzőleg
beállított sebességértékre.
A beállított sebességérték ➄ addig villog, amíg a
gépjármű vissza nem tér az előzőleg beállított se-
bességre.

NSD1076

A sebesség beállítása előtt

NSD1077

A sebesség beállítását követően
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Az automatikus sebességszabályozó
berendezés kikapcsolása
A beállított sebességkorlát törléséhez nyomja meg
a <CANCEL> gombot. ➀ A sebességszabályozó
szimbólum
és a beállított sebességérték ➃ a gépjármű infor-
mációs kijelzőjének tetején szürkére vált.➄ Az au-
tomatikus sebességszabályozó rendszer automati-
kusan kikapcsolható, a következőkkel:

• Lábfékpedál megnyomása.

• A tengelykapcsoló pedál megnyomása.

• A sebességváltó N (üres) állásba állítása. Először
nyomja le a tengelykapcsoló pedált.

• Ha a gépjármű a sebessége kb. 12 km/ h- val
(8 MPH) a beállított érték alá csökken.

Az előzőleg beállított
utazósebességhez való visszatérés
Ha az utazósebességet törölte, az utoljára beállított
sebesség eltárolásra kerül a sebességszabályozó
rendszer memóriájában és szürke színnel jeleníti
megagépjármű információs kijelzőjének tetején. Ez
az utazósebesség újra aktiválható, ha a <RES+> (re-
sume) kapcsolótjA megnyomja.
Ha a gépjármű sebessége kevesebb, mint a mini-
málisan beállított sebesség, nem lehet visszatér-
ni az előre beállított sebességhez.

Az automatikus sebességszabályozó
berendezés kikapcsolása.
Az automatikus sebességszabályozó berendezés
kikapcsolásra kerül, ha a következőműveletek vala-
melyikét végrehajtja:

• Nyomjamegazautomatikussebességszabályo-
zó rendszer főkapcsolóját (“ON/OFF”) ➂. A se-
bességszabályozó rendszer szimbóluma ➃ és a
beállított sebesség érték ➄ kikapcsol a kombi-
nált műszer kijelzőjén.

• Nyomja meg a sebességkorlátozó rendszer fő-
kapcsolóját (“ON/OFF”) ➁. Az automatikus se-
bességszabályozó berendezés információit fel-
váltják a sebességkorlátozó rendszer informáci-
ói. A részletekért lásd “Sebességkorlátozó (ha
van)” jelen fejezet következő részében.

• Amikor agépjárműmegáll és agyújtáskapcsolót
OFF állásban van.

Az automatikus sebességszabályozó berende-
zés kikapcsolása törölni fogja az automatikus se-
bességszabályozó berendezés memóriáját.

MEGJEGYZÉS

ProPILOT rendszerrel, Intelligens sebességszabá-
lyozó rendszerrel (ICC) vagy Kormányzás segítő
rendszerrel szerelt gépjármű esetén tekintse
meg a kézikönyvben található különálló részt a
ProPILOT Sebességkorlátozóval, az Intelligens
sebességszabályozó rendszerrel (ICC) vagy a Kor-
mányzást segítő rendszer sebességkorlátozójá-
val kapcsolatban.

A sebességkorlátozó lehetővé teszi, hogy a gépjár-
művet egy beállított sebességgel tudja csak vezet-
ni. Amikor a sebességkorlátozó aktiválva van, a már
megszokott módon gyorsíthat és fékezhet, da a
gépjármű a beállított sebességet nem fogja túllép-
ni.

Amikor a gépjármű eléri a beállított sebesség érté-
ket vagy ha a beállított sebességérték alacsonyabb,
mint a gépjármű aktuális sebessége, a gázpedál
nem fog működni, (hacsak teljes mértékben le nem
nyomja) amíg a gépjármű sebessége a beállított ér-
ték alá nem kerül.

Ha a gépjármű aktuális sebessége meghaladja a
beállított sebességet, rövid időre egy figyelmeztető
hangjelzést hall azt követően, hogy a beállított se-
bességet túllépte és a rendszer nem érzékeli a ve-
zető beavatkozását.

Amikor a sebességkorlátozó rendszer be van kap-
csolva, az automatikus sebességszabályozó rend-
szert nem lehet bekapcsolni.

SEBESSÉGKORLÁTOZÓ (ha van)
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VIGYÁZAT
• A sebességkorlátozó nem fogja automatiku-

san lelassítani a gépjárművet a beállított se-
bességértékre.

• Mindig ügyeljen a kihelyezett sebességkorlá-
tozásokra. Soha ne állítsa a sebességértéket
ezek fölé.

• A sebességkorlátozó állapotáról mindig győ-
ződjön meg a gépjármű információs kijelzőjé-
ről.

• Amikor a rendszer be van kapcsolva, ne gyor-
sítson túl agresszíven, hogy a rendszer a gép-
jármű sebességét biztosan szabályozni tudja.

• Ha kiegészítő padlószőnyegeket használ,
ügyeljen arra, hogy a szőnyegek ne akadá-
lyozzák a gázpedál működését. A sebesség-
korlátozó működését a nem megfelelően il-
lesztett szőnyegek akadályozhatják.

A sebességkorlátozó rendszer kapcsolói a kor-
mánykeréken találhatók ( jobb oldalon).

A sebességkorlátozó rendszer működési feltételei a
gépjármű információs kijelzőjének tetején láthatók.
További részletekért, lásd: “Gépjármű információs
kijelzője” a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezet-
ben.

A SEBESSÉGKORLÁTOZÓ RENDSZER
MŰKÖDÉSE

➀ <CANCEL> kapcsoló

jA <RES+> (Resume) kapcsoló

jB <SET–> (Set) kapcsoló

➁ A sebességkorlátozó rendszer főkapcsolója
(“ON/OFF”)

➂ Az automatikus sebességszabályozó
berendezés “ON/OFF” kapcsolója. Részletes
információkért nézze meg a “Automatikus
sebességszabályozó berendezés (ha van)”
jelen fejezet előző részében) ➃ Sebességkorlátozó jele

➄ Beállított sebesség érték

NAA2066

NSD1100

A sebesség beállítása előtt

NSD1101

A sebesség beállítását követően
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A sebességkorlátozó bekapcsolása
A sebességkorlátozó rendszer a motor beindítása
után kapcsolható be vagy vezetés közben.

Nyomja meg a sebességkorlátozó rendszer főkap-
csolóját (ON/OFF) ➁.

A sebességkorlátozó jele ➃ és a beállított sebessé-
gérték ➄ megjelenik a gépjármű információs kijel-
zőjén.

A sebességkorlát beállítása
Nyomja meg a <SET–> kapcsolótjB lefelé.

A sebességkorlát ebben az esetben az éppen aktu-
ális sebesség lesz.

Amikor 30 km/h- nál (20 MPH) alacsonyabb sebes-
séggel vezet, a sebességkorlátozó rendszer a lega-
lacsonyabb beállítható sebességre fog beállni, azaz
30 km/h- ra (20 MPH).

Ha a sebességkorlátozó rendszer beállításra került,
a rendszer szimbóluma ➃ és a beállított sebesség
➄ zöldre vált.

A sebességkorlát megváltoztatása
Akövetkezőopciók valamelyikét használvamegvál-
toztathatja az aktív sebességkorlátot:

• Nyomja meg, majd engedje el a <RES+> (Resu-
me) kapcsolót jA vagy nyomja meg, majd en-
gedje el a <SET–> kapcsolótjB . Minden alkalom-
mal, ha így tesz, a beállított sebesség kb. 1 km/h
(1 MPH)-val növekszik vagy csökken.

• Nyomja és tartsa meg a <RES+> (Resume) kap-
csolót jA vagy nyomja és tartsa meg a <SET–>
kapcsolót jB . A beállított sebesség az 5 km/h
(5 MPH) következő egész számú többszörösére
ugrik, majd az 5 km/h (5 MPH) lépésekben nö-
vekszik.

Az újonnan beállított sebességhatár ➄ megjelenik
a gépjármű információs kijelzőjén.

Ha a gépjármű aktuális sebessége meghaladja a
beállított sebességet, rövid időre egy figyelmeztető
hangjelzést hall azt követően, hogy a beállított se-
bességet túllépte és a rendszer nem érzékeli a ve-
zető beavatkozását.

A sebességkorlát törlése
A beállított sebesség törléséhez nyomja meg a
<CANCEL> kapcsolót ➀. A sebességkorlátozó szim-
bóluma ➃ és a beállított érték ➄ szürkére vált a
gépjármű információs kijelzőjén.

A sebességkorlátozó rendszert felülírhatja, ha a
gázpedált teljesen lenyomja, túl az ellenállási pon-
ton.

VIGYÁZAT
• A gépjármű gyorsulni kezd, ha a sebességkor-

látozás törlésre kerül.

• Ha kiegészítő padlószőnyegeket használ,
ügyeljen arra, hogy a szőnyegek ne akadá-
lyozzák a gázpedál működését. A sebesség-
korlátozó működését a nem megfelelően il-
lesztett szőnyegek akadályozhatják.

Nyomja le a gázpedált teljesen, az ellenállási ponton
túl. A sebességkorlátozóműködése felfüggesztésre

kerül, hogy a beállított értéknél magasabb sebes-
séggel is tudjon haladni. A beállított sebesség érték
➄ villog,miközben egy figyelmeztető hangjelzést is
hall. A sebességkorlátozó rendszer automatikusan
visszaáll, amikor a gépjármű sebessége a beállított
sebességérték alá csökken.

Az előzőleg beállított sebességhez való
visszatérés
Ha a beállított sebességkorlátozást törli, a rendszer
eltárolja a beállított sebességértéket a sebesség-
korlátozó memóriájában és szürke színnel jeleníti
meg a gépjármű információs kijelzőjének tetején.

A sebességkorlátot reaktiválhatja a <RES+> (Resu-
me) kapcsolójA megnyomásával.

Ha a jármű aktuális sebességre magasabb, mint az
előzőleg beállított sebessége, a gázpedál addig
nem fog működni és a beállított érték villogni kezd
a kijelzőn ➄, amíg a gépjármű sebessége a beállí-
tott érték alá nem csökken.

Ha a gépjármű aktuális sebessége meghaladja a
beállított sebességet, rövid időre egy figyelmeztető
hangjelzést hall azt követően, hogy a beállított se-
bességet túllépte és a rendszer nem érzékeli a ve-
zető beavatkozását.

A sebességkorlátozó kikapcsolása
A sebességkorlátozó rendszer kikapcsolásra kerül,
ha a következő műveletek valamelyikét végrehajtja:

• Nyomja meg a sebességkorlátozó rendszer fő-
kapcsolóját (ON/OFF) ➁. A sebességkorlátozó
szimbóluma ➃ és a beállított érték ➄ kikapcsol
a gépjármű információs kijelzőjén.
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• Nyomjamegazautomatikussebességszabályo-
zó rendszer főkapcsolóját (ON/OFF) ➂. A sebes-
ségkorlátozó rendszer információit a gépjármű
információs kijelzőjén felváltják az automatikus
sebességszabályozó rendszer információi. A
részletekért lásd “Automatikus sebességszabá-
lyozó berendezés (ha van)” jelen fejezet előző
részében, “Intelligens sebességszabályozó (ICC)
és Kormányzás segítő (ha van) (kézi sebesség-
váltóval szerelt modellek esetében)” jelen fejezet
következő részében vagy “ProPILOT (ha van)” je-
len fejezet következő részében.

• Amikor agépjárműmegáll és agyújtáskapcsolót
OFF állásba állítják.

Ha a sebességkorlátozót kikapcsolja, azzal
együtt törli a beállított sebességet is a rendszer
memóriájából.

A sebességkorlátozó rendszer hibás
működése
Ha a sebességkorlátozó működésében hiba lép fel,
a sebességkorlátozó jele ➃ villog a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén.

A sebességkorlátozó rendszert kapcsolja ki úgy,
hogy megnyomja a rendszer főkapcsolóját (“ON/
OFF”) ➁ és ellenőriztesse a rendszert egy NISSAN
márkakereskedőnél vagy szakszerviznél.

MEGJEGYZÉS

ICC, Kormányzás segítő vagy ProPILOT rendszer-
rel szerelt gépjármű esetén tekintse meg a kézi-
könyvben található különálló részt az Intelligens
sebességszabályozó (ICC) rendszerrel kapcsola-
tos információkért.

• ICC és Kormányzás segítő rendszer: Lásd “In-
telligens sebességszabályozó (ICC) és Kor-
mányzás segítő (ha van) (kézi sebességváltó-
val szerelt modellek esetében)” jelen fejezet
következő részében.

• ProPILOT: Lásd “ProPILOT (ha van)” jelen feje-
zet következő részében.

VIGYÁZAT
Ha nem tartja be az ICC monitor megfelelő hasz-
nálathoz szükséges figyelmeztetéseket és utasí-
tásokat, súlyos, akár halálos sérüléseket is szen-
vedhet.

• Az ICC nem ütközésmegelőző vagy figyelmez-
tető rendszer. Csak autópályán használja, for-
galmas területeken vagy városokban ne. Ha
elmulasztja a fék használatát, balesethez ve-
zethet.

• Az ICC rendszer csak egy segítség és nem egy
ütközés elkerülésére figyelmeztető vagy azt
megakadályozó rendszer. A vezető felelős a
biztonságos vezetésért, valamint a gépjármű
kontroll alatt tartásáért.

• Mindig vegye figyelembe az adott sebesség-
korlátozásokat, soha ne állítsa az automati-
kus sebességszabályozó berendezést annál
magasabb értékre.

• Bármelyik üzemmódot is használja, mindig
vezessen óvatosan és körültekintően. Olvassa
el és értelmezze a használati útmutatót, mi-
előtt a sebességszabályozó rendszert hasz-
nálná. Súlyos sérülések vagy halálesetek elke-
rülése érdekében ne hagyatkozzon a rend-
szerre, ne hagyja, hogy vészhelyzetekben a
rendszer szabályozza a gépjármű sebességét.
A sebességszabályozó rendszert csak megfe-
lelő út- és közlekedési viszonyok között hasz-
nálja.

• Ha a hagyományos (fix sebességes) sebes-
ségszabályozó üzemmódot használja, egy fi-
gyelmeztető hangot hall, amely arra figyel-
mezteti, hogy az elöl haladó jármű túl közel
van. Fordítson különös figyelmet az elöl hala-
dó jármű és az Ön járműve közötti távolságra,
egyéb esetben ütközés történhet.

Az ICC rendszer állandó sebességet tart fent vagy
tartja a beállított távolságot az elöl haladó jármű-
höz képest a beállított sebességgel.

A gépjármű a beállított sebességgel halad, ha az
úttesten nincs akadály.

Az ICC rendszer a két sebességtartó üzemmód kö-
zül az egyikre állítható be.

• Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód:

A kiválasztott távolság tartása az Ön és az elöl
haladó gépjármű között, a beállított sebességig.

• Hagyományos (fix sebességes) sebességszabá-
lyozó üzemmód:

Utazás a beállított sebességgel.

INTELLIGENS SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ (ICC) RENDSZER (ha van)
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Az ICC rendszer nemműködtethető, ha a sebesség-
korlátozó rendszer be van kapcsolva, lásd: “Sebes-
ségkorlátozó (ha van)” jelen fejezet előző részében
további információért.

➀ DISTANCE kapcsoló:

Megváltoztatja a gépkocsi által tartott
követési távolságot:

Long Middle Short Long

➁ <RES+> kapcsoló:

Visszatér a beállított sebességre vagy
fokozatosan növeli a sebességet.

➂ <CANCEL> kapcsoló:

Deaktiválja a rendszer működését anélkül,
hogy törölné a beállított sebességet.

➃ <SET–> kapcsoló:

A kívánt utazási sebesség beállítása,
fokozatosan csökkenti a sebességet.

➄ ICC ON/OFF kapcsoló

Főkapcsoló, amellyel a rendszert aktiválni
lehet.

AZ AUTOMATIKUS
SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ
RENDSZERREL KAPCSOLATOS
MŰVELETEK
Nyomja meg az ICC ON/OFF gombját ➄ röviden,
hogy kiválaszthassa a gépjármű-gépjármű távol-
ságszabályozó üzemmódot.

Nyomja meg az ICC ON/OFF gombját ➄ és tartsa
lenyomva, hogy kiválaszthassa a hagyományos (fix
sebességes) sebességszabályozó üzemmódot.

Ha az egyik üzemmódot kiválasztotta, nem válthat
a másik üzemmódra. Az üzemmód megváltoztatá-
sához nyomja meg az ICC ON/OFF gombját ➄ egy-
szer, hogy a rendszert kikapcsolja OFF. Majd nyomja
meg az ICC ON/OFF gombját ➄ újra a rendszer
visszakapcsolásához és a kívánt üzemmód
kiválasztásához.

Az ICC rendszer állapotáról mindig győződjön meg
a gépjármű információs kijelzőjéről.

A SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ
ÜZEMMÓDOK KIVÁLASZTÁSA
Gépjármű- gépjármű távolság
üzemmód kiválasztása
A gépjármű- gépjármű távolság üzemmódot kivá-
laszthatja, ha az ICC ON/OFF kapcsolót gyorsan
megnyomja és felengedi.

Hagyományos (fix sebességes)
sebességszabályozó üzemmód
kiválasztása
A hagyományos (fix sebességes) sebességszabá-
lyozó üzemmód kiválasztásához nyomja meg és
tartsa nyomva az ICC ON/OFF kapcsolót több, mint
1,5 másodpercig.

A hagyományos (fix sebességes) sebességszabá-
lyozó üzemmód működésével kapcsolatban lásd
“Hagyományos (fix sebességes) sebességszabályo-
zó üzemmód” jelen fejezet következő részében.

GÉPJÁRMŰ- GÉPJÁRMŰ TÁVOLSÁG
ÜZEMMÓD
A gépjármű- gépjármű távolság üzemmódban az
ICC rendszer automatikusan fenntartja a kiválasz-
tott távolságot az elöl haladó gépjárműhöz képest
a meghatározott sebesség függvényében (a beállí-
tott sebességig), vagy fenntartja a beállított sebes-
séget, ha az út üres a gépjármű előtt.

A rendszer célja, hogy javítsa a gépjármű teljesítmé-
nyét, ha egy másik gépjárművet követ azonos for-
galmi sávban.

Ha a radar egy lassabban haladó járművet észlel, a
rendszer csökkenti a gépjármű sebességét, így az
Ön járműve az elöl haladó járművet a meghatáro-
zott távolságra követi.

A rendszer automatikusan vezérli a gyorsítást és a
fékezést (a fékerő körülbelül 40%-ig) ha szükséges.

NSD1095
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Gépjármű- gépjármű távolság
üzemmód működés
A gépjármű- gépjármű távolság üzemmódot úgy
tervezték meg, hogy fenntartsa az elöl haladó gép-
járműhöz mért távolságot és ennek megfelelően
csökkentse a sebességet; a rendszer lassítja a gép-
járművet, ha szükséges. Azonban az ICC rendszer
csak a gépjármű teljes fékerejének körülbelül
40 %-át használja. A rendszert csak akkor szabad
használni, ha a közlekedési viszonyok lehetővé te-
szik a jármű számára a folyamatos sebességtartást,
vagy amikor a sebességek jelentősen változnak. Ha
egy gépjármű az azonos forgalmi sávba bevág az
Ön gépjárműve elé vagy ha az elöl haladó gépjármű
hirtelen lassít, a járművek közötti távolság kisebb
lehet, mert az ICC rendszer nem tudja elég gyorsan
lelassítani az Ön járművét. Ha ez előfordul, az ICC
rendszer figyelmeztető hangot ad és a rendszerki-
jelző villogni kezd, hogy figyelmeztesse a vezetőt a
szükséges lépések megtételére.

MEGJEGYZÉS

A rendszer kikapcsol és figyelmeztető hangot ad
ki, ha a sebesség kb. 30 km/h (20 MPH) alá csök-
ken és nem érzékel elöl haladó járművet.

A rendszer a következő elemeket szabályozza a
gépjármű- gépjármű távolság üzemmódban:

• A gépjármű- gépjármű távolság üzemmódban
fenntartja a vezető által beállított sebességet.
A beállítható sebességtartomány kb. 30 -
170 km/h (20 - 105 MPH).

• Xtronic sebességváltóval (CVT) szerelt gépjár-
művek: Ha a gépjármű előtt egymásik gépkocsi
halad, a gépjármű- gépjármű távolság üzem-
módúgy állítja be a gépkocsi sebességét, hogy a

két gépkocsi között lévő távolság megfeleljen a
vezető által beállított távolságnak.A rendszer ál-
tal használt sebességhatárokabeállított értéke-
kig terjednek. Ha az elöl haladó jármű megáll, az
Ön gépjárműve is álló helyzetre lassít a rendszer
korlátain belül. Ha a rendszer egy figyelmeztető
hang kíséretében kikapcsol, ha úgy ítéli meg,
hogy a gépjármű megállt. Szükség esetén hasz-
nálja a lábféket a gépjármű álló helyzetben tar-
tásához.

• Kézi sebességváltóval (MT) szerelt gépjármű-
vek: Haagépjárműelőtt egymásik gépkocsi ha-
lad, a gépjármű- gépjármű távolság üzemmód
úgy állítja be a gépkocsi sebességét, hogy a két
gépkocsi között lévő távolság megfeleljen a ve-
zető által beállított távolságnak. A kihasználha-
tó sebességtartomány kb. 30 km/h (20 MPH) és
a maximális beállított sebesség között van.

• Ha az elöl haladó gépjármű kitért a forgalmi sáv-
ból, a gépjármű- gépjármű távolság üzemmód
felgyorsítja a gépjárművet és tartja a beállított
sebességet.

Fordítson figyelmet az egyes vezetési műveletekre,
hogy a gyorsítás alatt a gépjárművet uralma alatt
tudja tartani.

Az ICC rendszer nem szabályozza a gépjármű se-
bességét vagy figyelmezteti a vezetőt, ha álló vagy
lassan mozgó gépjárművet közelít meg. Figyelmet
kell fordítania a gépjármű működésére, hogy az elöl
haladógépjárműmögöttmegfelelő távolságot tud-
jon tartani, amikor fizetőkapuhoz ér vagy forgalmi
dugóban közlekedik.

Előfordulhat, hogy a gépjármű kanyargós, hegyes
területeken nem tudja tartani a beállított sebessé-
get. Ha ez előfordul, manuálisan kell a gépjármű se-
bességét szabályozni és szükség esetén sebessé-
get váltani (kézi sebességváltós gépjárművek ese-
tén).

MEGJEGYZÉS

A sebességváltás nem kapcsolja ki az ICC funk-
ciót (kézi sebességváltóval szerelt gépjárművek).

Alap esetben, amikor a rendszer az elöl haladó jár-
műhöz képest szabályozza a követési távolságot,
automatikusan növeli vagy csökkenti a gépjármű
sebességét, az elöl haladó jármű sebességének
függvényében. Nyomja le a gázpedált, hogy megfe-
lelően fel tudja gyorsítani a gépjárművet, ha sávvál-
tás szükséges. Nyomja le a fékpedált, ha a járművet
lassítani szeretné, hogy az elöl haladó járműhöz ké-
pest a megfelelő távolságot fenn tudja tartani, ha
az hirtelen lassítana, vagy egy másik gépjármű be-
vágnaÖn elé.Mindig legyen éber ha a ICC rendszert
használja.

NSD806
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Gépjármű- gépjármű távolság
üzemmód kapcsolói
A rendszer az ICC ON/OFF kapcsolóval és másik
négy kapcsolóval szabályozható, amelyek a
kormánykeréken kerültek elhelyezésre.

➀ DISTANCE kapcsoló:

Megváltoztatja a gépkocsi által tartott
követési távolságot:

Long Middle Short Long

➁ <RES+> kapcsoló:

Visszatér a beállított sebességre vagy
fokozatosan növeli a sebességet.

➂ <CANCEL> kapcsoló:

Deaktiválja a rendszer működését anélkül,
hogy törölné a beállított sebességet.

➃ <SET–> kapcsoló:

A kívánt utazási sebesség beállítása,
fokozatosan csökkenti a sebességet.

➄ ICC ON/OFF kapcsoló:

Főkapcsoló, amellyel a rendszert aktiválni
lehet.

Gépjármű- gépjármű távolság
üzemmód kijelzője és visszajelzők

A kijelző a gépjármű információs kijelzőjén találha-
tó.

1) Beállított távolság visszajelzője:

Megjeleníti a gépjárművek közötti távolságot,
amelyet a DISTANCE kapcsolóval állíthat be.

2) Elöl haladó gépjármű érzékelése, visszajelző:

Jelzi, hogy a rendszer érzékelt-e elöl haladó jár-
művet (kizárólag aktív ICC esetén).

3) Ez a visszajelző színekkel jelöli az ICC rendszer
állapotát.

• ICC rendszer ON visszajelző (szürke):

ICC készenlétben.

• ICC rendszer ON visszajelző (zöld):

Azt jelzi, hogy az ICC rendszer ON állásban
van és aktív. Azt jelzi, hogy a sebességszabá-
lyozó rendszer be van kapcsolva.

– Zöld gépjármű ikon megjelenítve: Elöl ha-
ladó gépjármű érzékelve.

– Nem látható gépjármű ikon: Nemérzékel-
hető elöl haladó gépjármű (Az Ön gépjár-
műve fenntartja a vezető által beállított
sebességet.)

• ICC rendszer ON visszajelző (sárga):

Azt jelzi, hogy hiba lépett fel az ICC rendszer
működésében.

4) Beállított sebesség visszajelzője:

Jelzi a beállított gépjármű sebességet.

• Zöld: ICC aktív

• Szürke: ICC készenlétben

Gépjármű- gépjármű távolság
üzemmód működés

NSD1095
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A sebességszabályozó üzemmódbekapcsolásához
gyorsan nyomja meg és engedje fel az ICC kapcso-
lótjA . Az ICC rendszer ON visszajelzője (szürke) és a
gépjármű sebesség visszajelzője ---jB felvillan.

Az utazósebesség beállításához gyorsítsa fel a gép-
járművet a kívánt sebességre, majd nyomja meg és
engedje fel a <SET–> kapcsolót. (Az ICC visszajelzője
és a beállított gépjárműsebesség visszajelzője zöld-
re vált.) Vegye le a lábát a gázpedálról. A jármű tar-
tani fogja a beállított sebességet vagy az elől hala-
dó gépjárműhöz képest kiválasztott távolságot.

Ha a <SET–> kapcsolót a következő feltételek fenn-
állása esetén megnyomja, a rendszer nem állítható
be és az ICC visszajelző kb. 2 másodpercig villog:

• Ha 30 km/h (20 MPH) alatti sebességgel halad.

• Ha a sebességváltó karját N (üres) állásba állítja.

• Ha a vezető a fékeket működteti.

Ha a <SET–> kapcsolót a következő körülmények
között nyomja meg a rendszert nem lehet beállí-
tani.

Egy figyelmeztetőhangjelzésszólalmegésegyüze-
net ugrik fel:

• Ha az ESP rendszer ki van kapcsolva (Az ICC
rendszer használatához kapcsolja be az ESP
rendszert. Nyomja meg az ICC ON/OFF kapcso-
lót, hogy az ICC rendszer kikapcsolhassa, illetve
az ICC rendszert visszaállítsa az ICC ON/OFF
kapcsoló ismételt megnyomásával.) Az ESP
rendszerrel kapcsolatos további információkért
lásd “Elektronikus menetstabilizáló rendszer
(ESP) (ha van)” jelen fejezet következő részében.

• Ha az ESP (beleértve a kipörgésgátló rendszert
is) működik.

• Ha a [SNOW] vagy az [OFF-ROAD] üzemmódot
választják ki (4WD gépjárművek).

• Ha a kerék kipörög (Az ICC rendszer használatá-
hoz győződjön meg róla, hogy a kerekek nem
pörögnek ki.)

• Ha a rögzítőfék be van húzva.

A vezetőnek mindig az útviszonyoknak megfelelő-
en kell a gépjármű sebességét meghatároznia. Az
ICC rendszer fenntartja a beállított sebességet, ha-

sonlóan a hagyományos sebességszabályozó
rendszerhez, amíg nem észlel másik gépjárművet
az adott forgalmi sávban.

Az ICC rendszer megjeleníti a beállított sebességet.

Elöl haladó jármű érzékelése:
Ha a rendszer gépjárművet érzékel az azonos for-
galmi sávban, az ICC rendszer lassítja a gépjármű-
vet úgy, hogy szabályozza a gázadást és működés-
be hozza a fékeket, hogy a sebesség megfeleljen az
elöl haladó lassabbgépjárműsebességének.Ezt kö-
vetően fenntartja a gépjármű sebességét, függően
az elöl haladó gépjármű sebességétől, valamint
fenntartja a kiválasztott távolságot.A körülmények-
től függően esetleges sebességváltásra lehet szük-
ség (kézi sebességváltóval szerelt gépjárművek).

MEGJEGYZÉS

• Ha az ICC rendszer a fékeket működteti, a fék-
lámpák felvillannak.

• Amikor a fékek működnek, zajt hallhat. Ez nem
hiba.

Haa rendszer egygépjárművet érzékel, a figyelmez-
tető ikon megjelenik. Az ICC rendszer megjeleníti a
beállított sebességet és a kiválasztott távolságot is.

Nem érzékelhető elöl haladó jármű:
Ha a rendszer nem érzékel elöl haladó járművet, az
ICC rendszer fokozatosan felgyorsítja a gépjármű-
vet a z előzőleg már beállított sebességértékre. Az
ICC rendszer fenntartja a beállított sebességet.

Ha a rendszer nem érzékel gépjárművet, a figyel-
meztető ikon kialszik.

NSD1102

A rendszer beállításait jelző képernyő elöl haladó
gépjárművel

NSD1103

A rendszer beállításait jelző képernyő elöl haladó
gépjármű nélkül
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Ha a beállított értékre való felgyorsítás során, vagy
az ICC rendszer működés során bármikor egy gép-
jármű jelenik meg az Ön járműve előtt, az ICC rend-
szer beállítja a távolságot ahhoz a gépjárműhöz.

Elöl haladó gépjármű érzékelése esetén a rendszer
folytatja működését egészen addig, amíg a gépjár-
mű meg nem áll.

Ha a sebesség 30 km/h-nál alacsonyabb (20 MPH),
a rendszer kikapcsol.

Ha egy másik gépjárművet előz meg:

Agázpedál lenyomásával a vezető felülírhatjaaz ICC
rendszert. A beállított sebesség visszajelzője villog-
ni kezd, amikor a gépjármű túllépi a beállított se-
bességet. Az érzékelő visszajelző ikonja kialszik ha a
gépkocsi előtti terület szabad. Ha felengedi a pe-
dált, a gépkocsi visszatér az előzőleg már beállított
sebességre.

Annak ellenére, hogy az ICC rendszerben egy se-
besség meghatározásra került, Ön lenyomhatja a
gázpedált, ha a gépjármű hirtelen gyorsítására van
szükség.

Az ICC rendszer kikapcsolása
Az ICCON/OFFkapcsolóoff pozícióba történőelfor-
dításával kikapcsolhatja az ICC rendszert. Az ICC
visszajelző lámpa kialszik.

A beállított gépjármű sebesség
megváltoztatása
Az előzetesen beállított sebesség törléséhez
használja a következő műveletek valamelyikét:

• Nyomja meg a <CANCEL> kapcsolót. Mind a se-
bességszabályozó, mind pedig a beállított se-
besség visszajelzője elszürkül.

• Érintse meg a fékpedált. Mind a sebességszabá-
lyozó,mind pedig a beállított sebesség visszajel-
zője elszürkül.

Gyorsabb utazósebesség beállításához a követ-
kező három művelet valamelyikét alkalmazhatja:

• Nyomja le a gázpedált. Amikor a gépjármű eléri
a kívánt sebességet, nyomja le és engedje fel a
<SET–> kapcsolót.

• Nyomja le és tartsa lenyomva a <RES+> kapcso-
lót. A beállított sebesség 10 km/h-s (5MPH) lépé-
senként emelkedik.

• Nyomja le, majd gyorsan engedje fel a <RES+>
kapcsolót. Minden alkalommal, ha így tesz, a be-
állított sebesség 1 km/h-val (1 MPH) növekszik.

Alacsonyabb utazósebesség beállításához a kö-
vetkező három művelet valamelyikét alkalmazhat-
ja:

• Enyhén érintse meg a fékpedált. Amikor a gép-
jármű eléri a kívánt sebességet, nyomja le a
<SET–> kapcsolót és engedje fel.

• Nyomja le és tartsa lenyomva a <SET–> kapcso-
lót. A beállított sebesség 10 km/h-s (5MPH) lépé-
senként csökken.

• Nyomja le, majd gyorsan engedje fel a <SET–>
kapcsolót. Minden alkalommal, ha így tesz, a be-
állított sebesség 1 km/h-val (1 MPH) csökken.

Az ICC törlését követően az előre beállított sebes-
ség visszaállításához nyomja meg és engedje fel a
<RES+> kapcsolót. A jármű visszatér az utoljára be-
állított utazósebességhez, amikor túllépi a 30 km/h
(20 MPH) sebességet.

A elöl haladó gépjárműhöz képest
beállított távolság megváltoztatása

Az elöl haladó gépjárműhöz képest mért távolsá-
got, amely a forgalmi viszonyoktól függ, bármikor
kiválaszthatja.

Mindenegyesalkalommal,amikoraDISTANCEgom-
bot ( ) megnyomja, a távolság a következő sor-
rendben változik: hosszú, közepes, rövid,majd ismét
hosszú.

NSD1104

NSD1098
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Távolság Kijelző A becsült távolság (m
(ft)) 100 km/h-s
(60 MPH) sebesség
mellett

Long
(Hosszú) m

60 (200)

Middle
(Közepes) m

45 (150)

Short (Rövid)
m

30 (100)

• Az elöl haladó gépjárműhöz mért távolság a
gépjárműsebességének függvényében változik.
Minél magasabb a sebesség, annál nagyobb a
távolság.

• A távolság beállítása akkor is a megadott érté-
ken marad, ha a motort újraindítja.

Figyelmeztetés a megközelítésre
HaazÖngépjárműve közel kerül az elöl haladógép-
járműhöz, mert az hirtelen lassított vagy bevágott
Ön elé, a rendszer figyelmezteti a vezetőt egy figyel-
meztető hanggal illetve a ICC rendszer kijelzőjének
felvillantásával. A fékpedált megnyomva lassítson,
hogy a megfelelő távolságot fenn tudja tartani, ha:

• A figyelmeztető hang megszólal.

• Gépjármű érzékelésére figyelmeztető lámpa vil-
log.

Ha a gépjárművek közötti távolság túl kicsi, előfor-
dulhat, hogy a figyelmeztető hang nem szólal meg.
Néhány példa:

• Amikor a gépjárművek azonos sebességgel ha-
ladnak és a távolság köztük nem változik.

• Ha az elöl haladó gépjármű gyorsabban halad
és a járművek közötti távolság nő.

• Haamásikgépkocsi azÖn járművéhezközel vág
be.

A figyelmeztető hang nem szólal meg, ha:

• A gépjárművel parkoló vagy egyéb lassan hala-
dó gépjárműveket közelít meg.

• A gázpedál le van nyomva és ezzel felülírja a
rendszer működését.

MEGJEGYZÉS

A megközelítésre figyelmeztető hangjelzés meg-
szólalhat és a rendszer kijelzője villoghat, ha a ra-
dar szenzora bármilyen tárgyat érzékel a gépjár-
mű mellett vagy az út mellett. Ennek következté-
ben az ICC rendszer lassíthatja vagy gyorsíthatja
a gépjárművet. A radar szenzor érzékelheti eze-
ket a tárgyakat, amikor a gépkocsival kanyargós,
szűk vagy dombos úton halad vagy éles kanya-
rokba hajt be vagy azokból hajt ki. Ezekben az
esetekben manuálisan kell fenntartani a távolsá-
got az elöl haladó gépjárműhöz képest.

A szenzor érzékenységét a gépkocsi működése
(kormányzás vagy az adott forgalmi sávban való
pozíció), a forgalom de a gépkocsi állapota is befo-
lyásolhatja (pl. ha a gépkocsi valamelyik része sé-
rült).

Gyorsítás előzés során (ha van)
A gyorsítás előzés során funkció kizárólag egyes or-
szágokban és bizonyos osztályú gépjárművek ese-
tén érhető el.

Bal oldalról történő előzés (olyan országokhoz,
amelyekben a közlekedés az út jobb kéz felőli ol-
dalán történik):

Ha az ICC rendszer 70 km/h-t (44 MPH) meghaladó
sebesség mellett be van kapcsolva és egy lassabb
járművet követ (az ICC beállított sebessége alatt),
valamint bekapcsolja a bal irányjelzőt, az ICC rend-
szer automatikusan felgyorsítja a gépjárművet, ez-
zel elősegítve az elöl haladó jármű bal oldalon tör-
ténő előzését, valamint az elöl haladó jármű távol-
ságának csökkentését. Kizárólag a bal irányjelző
hozza működésbe ezt a funkciót. Az ICC rendszer
tovább folytatja a beállított sebességre történő
gyorsítást, haazelőzési sávba történőkormányzást
követően a rendszer nem érzékel elől haladó gép-
járművet.

Ha a rendszer elől haladó gépjárművet észlel, az ICC
rendszer egészen az elől haladó gépjármű sebessé-
géig fog felgyorsítani. Ha a vezető az előzéshez nem
kormányoz a bal sávba, a gyorsulás rövid időn belül
megszűnik és a gépjármű visszaáll a beállított kö-
vetési távolságra.

A gyorsulást bármikor megszüntetheti a fékpedál
vagy a kormánykeréken található <CANCEL> kap-
csoló lenyomásával.
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Jobb oldalról történő előzés (olyan országokhoz,
amelyekben a közlekedés az út bal kéz felőli ol-
dalán történik):

Ha az ICC rendszer 70 km/h-t (44 MPH) meghaladó
sebesség mellett be van kapcsolva és egy lassabb
járművet követ (az ICC beállított sebessége alatt),
valamint bekapcsolja a jobb irányjelzőt, az ICC rend-
szer automatikusan felgyorsítja a gépjárművet, ez-
zel elősegítve az elöl haladó jármű jobb oldalon tör-
ténő előzését, valamint az elöl haladó jármű távol-
ságának csökkentését. Kizárólag a jobb irányjelző
hozza működésbe ezt a funkciót. Az ICC rendszer
tovább folytatja a beállított sebességre történő
gyorsítást, haazelőzési sávba történőkormányzást
követően a rendszer nem érzékel elől haladó gép-
járművet.

Ha a rendszer elől haladó gépjárművet észlel, az ICC
rendszer egészen az elől haladó gépjármű sebessé-
géig fog felgyorsítani. Ha a vezető az előzéshez nem
kormányoz a jobb sávba, a gyorsulás rövid időn be-
lül megszűnik és a gépjármű visszaáll a beállított
követési távolságra.

A gyorsulást bármikor megszüntetheti a fékpedál
vagy a kormánykeréken található <CANCEL> kap-
csoló lenyomásával

VIGYÁZAT
A súlyos sérülést vagy halálesetet eredményező
ütközések kockázatának elkerülése érdekében,
kérjük vegye figyelembe az alábbiakat:

• A funkció kizárólag a bal vagy jobb irányjelző
bekapcsolását követően lép működésbe és a
gépjármű akkor is gyorsulni kezd, ha nem kez-

deményez sávváltást. Ez magában foglalhat-
ja az előzéssel nem járó helyzeteket, például a
bal vagy a jobb oldali kijáratokat.

• Ügyeljen arra, hogy másik gépjármű előzése
során a szomszédos sáv szabadon legyen, mi-
előtt elkezdi az előzési manővert. Előzéskor
hirtelen forgalmi változások is bekövetkez-
hetnek. Mindig manuálisan kormányozzon
vagy fékezzen, soha ne hagyatkozzon kizáró-
lag a rendszerre.

Automatikus törlés
A következő körülmények megléte esetén figyel-
meztető hangot hall és a rendszer automatikusan
kikapcsol.

• Ha az Ön gépjárműve 30 km/h (20 MPH) alatti
sebességgel halad (kézi sebességváltóval (MT)
szerelt gépjárművek).

• Ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy a gépkocsi
megállt (Xtronic sebességváltóval szerelt gép-
járművek).

• Ha a rögzítőfék be van húzva.

• Ha a ESP rendszer ki van kapcsolva.

• Ha a [SNOW] vagy az [OFF-ROAD] üzemmódot
választják ki (4WD gépjárművek).

• Ha az ESP (beleértve a kipörgésgátló rendszert
is) működik.

• Ha a távolság mérése nem lehetséges, mert a
szenzoron szennyeződés gyülemlett fel.

• Ha a kerekek kipörögnek.

• Ha a radar jel ideiglenesen megszakad.

• Ha a tengelykapcsoló pedál kb. 8 másodpercig
le van nyomva (kézi sebességváltóval szerelt
gépjárművek).

• Ha a sebességváltó nem D (haladás) vagy Ds
(Drive Sport) állásban van (Xtronic sebességvál-
tóval szerelt gépjárművek).

Gépjármű- gépjármű távolság
üzemmód korlátai

VIGYÁZAT
Az alábbiakban megtalálhatók az ICC rendszer
korlátai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti, hogy
ezeket a korlátokat nem veszi figyelembe, súlyos,
akár halálos balesetet is szenvedhet.

• A rendszert elsődlegesen egyenes, száraz,
nyílt utakon enyhe forgalom mellett célszerű
alkalmazni. Nem javasolt a rendszer haszná-
lata városi forgalomban vagy zsúfolt területe-
ken.

• A rendszer nem alkalmazkodik automatiku-
san az útviszonyokhoz. A rendszert folyama-
tosan haladó forgalomban célszerű használ-
ni. Ne használja éles kanyarokkal tűzdelt uta-
kon, jéggel borított utakon vagy heves
esőben, ködben.

• Mivel a távolságérzékelő rendszernek vannak
teljesítménybeli korlátai, soha ne bízzon meg
csak az ICC- ben. A rendszer nem korrigálja a
figyelmetlen vezetésből, rossz látási viszo-
nyokból (eső, köd) vagy rossz időjárási körül-
ményekből fakadó helyzeteket. Csökkentse a
gépjármű sebességét a fékpedál lenyomásá-
val, az elöl haladó gépjármű távolságának és
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az egyéb környezeti tényezők függvényében,
hogy a gépjárművek közötti biztonságos tá-
volságot fenn tudja tartani.

• Mindig figyeljen oda a jármű működésére és
álljon készen a manuálisan történő beavatko-
zásra. Az ICC rendszer gépjármű- gépjármű
távolság üzemmódja bizonyos körülmények
között nem képes fenntartani a gépjárművek
közötti távolságot (követési távolság) vagy a
kiválasztott sebességet.

• A rendszer bizonyos út- illetve időjárási viszo-
nyok között nem érzékeli az Ön előtt haladó
járművet. A balesetek elkerülése érdekében
soha ne használja az ICC rendszert a követ-
kező körülmények között:

– Forgalmas vagy éles kanyarokkal tűzdelt
úton

– Csúszós felületeken, pl. jég vagy hó, stb.

– Rossz időjárási viszonyok között (eső, köd,
hó, stb.)

– Ha eső, hó vagy egyéb szennyeződés ta-
pad a rendszer érzékelőjére

– Meredek lejtőkön (a gépkocsi a beállított
sebességérték fölé gyorsulhat és a gyakori
fékezés a fékek túlmelegedését okozná)

– Folyamatosan váltakozó lejtőkön, emelke-
dőkön

– Ha a közlekedési viszonyok megnehezítik
a megfelelő távolság betartását a gépjár-
művek között az állandó gyorsítás és las-
sítás miatt

– Más radar források interferenciát okoznak

• Bizonyos út- és forgalmi viszonyok között egy
gépjármű vagy tárgy hirtelen bekerülhet a
szenzor érzékelési zónájába és automatikus
fékezést válthat ki. Előfordulhat, hogy a távol-
ságot csak a gázpedál megnyomásával tudja
fenntartani. Mindig figyeljen a forgalomra és
kerülje az ICC használatát a nem javasolt kö-
rülmények között.

• Ne használja az ICC rendszert ha utánfutót
vontat. Előfordulhat, hogy a rendszer nem ér-
zékeli az elöl haladó járművet.

A radar nem érzékeli a következő tárgyakat:

• Álló és lassan haladó gépjárműveket

• A gyalogosokat vagy egyéb tárgyakat az úton

• Az azonos sávban közeledő járműveket

• Motorkerékpárokat és egyéb gépjárműveket,
amelyek a forgalmi sávban eltoltan közlekednek

A szenzor általában az elöl haladó gépjárművekről
érkező jeleket érzékeli. Ha az ICC rendszer nem ér-
zékel visszaverődést az elöl haladó gépjárműről,
előfordulhat, hogy nem tudja tartani a kiválasztott
távolságot.

A következőkben olyan körülményeket soroltunk
fel, amely körülmények között a szenzor nem érzé-
keli a jeleket:

• Ha hó vagy eső felverődés csökkenti a látótávol-
ságot

• Ha a gépkocsi hátsó ülésén vagy a csomagtar-
tóban különösen nehéz csomag található

• Ha a gépjárművel utánfutót vontat, stb.

Az ICC rendszert úgy tervezték meg, hogy automa-
tikusan ellenőrizze a szenzorműködését a rendszer
korlátain belül. Ha a szenzor szennyeződéssel fe-
dett vagy le van takarva, a rendszer automatikusan
törli aműködését. Ha a szenzor jéggel, átlátszó vagy
áttetsző műanyaggal, stb. borított, az ICC rendszer
nem érzékel. Ezekben az esetekben a gépjármű-
gépjármű távolság üzemmód nem törlődik de nem
is képes az elöl haladó jármű mögött a meghatáro-
zott követési távolságot tartani. Rendszeresen el-
lenőrizze és tisztítsa meg a szenzort.
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A radar szenzorának működési zónája korlátozott.
Az elöl haladó gépjárműnek a gépjármű- gépjármű
távolság üzemmód érzékelő zónáján belül kell len-
ni, hogy az elöl haladó jármű mögött a beállított
távolság tartható legyen.

Az elöl haladó jármű eltűnhet az érzékelési zónából,
ha a forgalmi sávbanmegváltoztatja pozícióját. Elő-
fordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli az azonos
sávban haladó motorkerékpárokat.

NSD775
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Ha éles kanyarokkal tűzdelt, hegyes területen, szűk
úton vagy építés alatt lévő úton halad, a radar szen-
zoraérzékelheti a szemközti sávbanközlekedőgép-
járműveket is, de előfordulhat az is, hogy ideiglene-
sen nem érzékeli az azonos forgalmi sávban elöl
haladó járművet. Ennek következtében az ICC rend-
szer lassíthatja vagy gyorsíthatja a gépjárművet.

Az elöl haladó járművek érzékelését befolyásolhatja
a gépjármű működése (kormánymanőverek vagy
az adott forgalmi sávban elfoglalt pozíció, stb.) vagy
a gépjármű állapota.

A rendszer ideiglenesen nem elérhető
A következőkben olyan állapotokat mutatunk be,
amikor előfordulhat, hogy az ICC rendszer ideigle-
nesen nem elérhető. Ezekben az esetekben az ICC
rendszer nem törlődik de nem is képes az elöl hala-
dó jármű mögött a meghatározott követési távol-
ságot tartani.

A feltétel:
A következő esetekben az ICC rendszer működése
automatikusan törlődik. Figyelmeztető hangot hall
és a rendszert nem lehet beállítani:

• Ha a ESP ki van kapcsolva

• Ha az ESP (beleértve a kipörgésgátló rendszert
is) működik

• Ha a gépjármű sebessége 30 km/h (20 MPH) alá
csökken

• Ha a rögzítőfék be van húzva

• Ha az abroncsok kipörögnek

• Ha a radar jel ideiglenesen megszakad

• Ha a radar jel ideiglenesen megszakad

• Ha a tengelykapcsoló pedál kb. 8 másodpercig
le van nyomva (kézi sebességváltóval szerelt
gépjárművek)

• Ha a sebességváltó nem D (haladás) vagy Ds
(Drive Sport) állásban van (Xtronic sebességvál-
tóval szerelt gépjárművek).

• Ha valamelyik ajtó nyitva van.

• Ha a [SNOW] vagy az [OFF-ROAD] üzemmódot
választják ki (4WD járművek)

• Ha az első radar nem használható, mert a radar
szenzor szennyeződés vagy valamilyen tárgy
miatt nem működik.

Teendők:

Ha a fent felsorolt feltételek nemállnak fent, nyomja
meg a <RES+> kapcsolót az ICC rendszer használa-
tának folytatásához.

B feltétel:
Egy figyelmeztető hangjelzés szólal meg és a [Ide-
iglenesen letiltva Elsö radar blokkolva] figyelmezte-
tő üzenet jelenik meg a gépjármű információs kijel-
zőjén.

• Haa radar szenzor környezete szennyezett vagy
valami akadályozza az elöl haladó gépjármű ér-
zékelését, az ICC rendszer működése automati-
kusan törlődik.

Teendők:

Ha a figyelmeztető üzenet megjelenik, parkoljon a
gépjárművel egy biztonságos helyen és állítsa le a
motort. Ha a radar jel ideiglenesenmegszakad, tisz-
títsa meg a szenzor területét és indítsa újra a mo-
tort. A rendszernek időre van szüksége, hogy érzé-
kelje, hogy a szenzor területe tiszta. Ha a figyelmez-
tető üzenet továbbra is látható, ellenőriztesse az
ICC rendszert egy NISSAN márkakereskedőnél vagy
szakszervizben.

• Ha olyan utakon vagy építményeken (például túl
hosszú hidak, sivatag, hómező, haladás hosszú
falak mellett) halad, amelyek nincsenek megfe-
lelően kiépítve, a [Ideiglenesen letiltva Elsö radar
blokkolva] üzenet jelenik meg.

NSD679
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Teendők:

Ha a fent felsorolt feltételek nem állnak fent, kap-
csolja vissza az ICC rendszert, hogy használhassa
azt.

C feltétel:
Ha az ICC rendszer nem működik megfelelően, egy
figyelmeztető hangot hall és az ICC rendszer ON fi-
gyelmeztető lámpája (sárga) felvillan.

Teendők:

Ha a figyelmeztetés megjelenik, parkoljon le a gép-
járművel egy biztonságos helyen. Kapcsolja le a
gyújtást,majd indítsa újra, induljon el és állítsa be az
ICC rendszert újra.

Ha a rendszert nem lehet beállítani vagy a vissza-
jelző lámpa nem alszik ki, az azt jelezheti, hogy az
ICC rendszer nem működik megfelelően. Azon-
ban a gépjármű továbbra is vezethető normál kö-
rülmények között, de a gépjárművet ellenőriztet-
ni kell egy NISSAN márkakereskedővel, vagy szak-
szervizzel.

Az ICC rendszerrel kapcsolatos hibák
Ha az ICC rendszer működésében hiba lép fel, auto-
matikusan kikapcsol, egy figyelmeztető hangot hall
és a sebességszabályozó figyelmeztető lámpája
(sárga) világít.

Teendők:

Ha a figyelmeztető lámpa felvillan, álljonmeg a gép-
járművel egy biztonságos helyen. Állítsa le amotort,
majd indítsa újra és állítsa be az ICC rendszert újra.
Ha az ICC rendszert nem lehet beállítani vagy a fi-
gyelmeztető lámpa nem alszik ki, az azt jelezheti,
hogy hiba van a rendszerben. Habár a gépjárművel

továbbra is megfelelően közlekedhet, ellenőriztes-
se az ICC rendszert egy NISSANmárkakereskedőnél
vagy szakszerviznél.

Rendszer karbantartása
Az ICC rendszer szenzora a gépjármű elején talál-
hatójA .

Annak érdekében, hogy az ICC rendszer megfele-
lően működjön, a következőket mindig tartsa szem
előtt:

• A szenzor területe legyen mindig tiszta.

• Ne üsse meg vagy törje össze a szenzor körüli
területeket.

• Ne fedje le, takarja el matricákkal vagy hasonló
tárgyakkal a szenzor körüli részt. Ez hibás mű-
ködést eredményezhet.

• Ne szereljen fel fém tárgyakat a szenzor köze-
lébe (pl. ágtörőt, stb.). Ez hibás működést ered-
ményezhet.

Speed Limit Link - ICC (ha van)

VIGYÁZAT
Az alábbi lista a Speed Limit Link rendszer korlá-
tozásait tartalmazza. Ha a gépjárművet úgy üze-
melteti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi figye-
lembe, súlyos, akár halálos balesetet is szenved-
het:

• A vezető felelőssége a megfelelő sebesség ki-
választása, az összes közlekedési szabály be-
tartása és az útszakaszon közlekedőkre való
ügyelés.

• Előfordulhat, hogy a Speed Limit Link nem
megfelelően működik, és a tényleges sebes-
ségkorlát nem alkalmazható minden körül-
mények között a gépjármű beállított sebes-
ségére. A vezetőnek manuálisan kell szabá-
lyoznia a gépjármű sebességét.

Alább pár példa található:

– Ha a forgalmi jelzés felismerő (TSR) rend-
szer nem működik megfelelően, vagy ki
van kapcsolva. (Lásd “Közlekedési táblák
felismerése (ha van)” jelen fejezet előző
részében.)

– Ha közeli párhuzamos utakkal rendelkező
területen halad (például párhuzamos szer-
vizúttal rendelkező autópálya).

– Ha olyan területen vezet, ahol minden sáv-
ban más sebességkorlátozó tábla van.

– Ha olyan úton vezet, amely építése folya-
matban van, vagy építési területen keresz-
tül halad át.

NIC4037
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– Ha egy tábla jelzi a sebességkorlátozás vé-
gét.

• Ha a [Kijelző beállítások] menüben kiválasz-
tott sebesség-mértékegység eltér a sebes-
ségkorlátozó tábla mértékegységétől.

Ha az ICC rendszer aktív és a sebességhatár módo-
sulását észleli, megjelenik az új sebességkorlát és
manuálisan alkalmazza a gépjármű beállított se-
bességére.

A Speed Limit Link akkor működik:

• Ha az észlelt sebességkorlátozás meghaladja a
30 km/h (20 MPH) sebességet.

• A [Speed Limit Link] elemet a gépjármű informá-
ciós kijelzőjének beállítások menüjében lehet
engedélyezni.

MEGJEGYZÉS

• A következő szituációk esetében Speed Limit
Link nem fog működni:

– Ha a kihelyezett sebességkorlátozás növe-
lése lett észlelve, de a gépjármű beállított
sebessége már meghaladja az új sebes-
ségkorlátozást.

– Ha a kihelyezett sebességkorlátozás csök-
kenése lett észlelve, de a gépjármű beállí-
tott sebessége már kisebb, mint az új se-
bességkorlátozás.

Rendszer kijelzője és visszajelzői:

1. Érzékelt sebességkorlátozás visszajelző
Megjeleníti a jelenleg kiválasztott sebességkorlá-
tot. További információért lásd “Közlekedési táb-
lák felismerése (ha van)” jelen fejezet előző rész-
ében.

2. Alkalmazott sebességkorlát visszajelzője (zöld
keret)
Jelzi, hogy az észlelt sebességkorlátozás alkal-
mazható a gépjármű beállított sebességére.

3. Speed Limit Link rendszer visszajelző

Jelző a rendszer aktiválását vagy a rendszer mű-
ködését.

Aktiválva van a manuális üzemmód és egy
új sebességkorlátozás (nagyobb sebességérték)
van jelezve.

Aktiválva van a manuális üzemmód és
megjelenik egyúj sebességkorlátozás (kisebbse-
bességérték).

4. Útmutató üzenet, utasítás az új sebesség beállí-
tását illetően.

A rendszer működése:
Ha a rendszer egy másik sebességkorlátozást ész-
lel, megjeleníti az új sebességértéket. A gépjármű
beállított sebessége manuálisan módosítható a
megjelenített sebességkorlátra.

• Az új megjelenített sebességkorlát elfogadásá-
hoz használja a <RES+> kapcsolót (nagyobb se-
bességkorlát esetén) vagy a <SET-> kapcsolót
(kisebb sebességkorlát esetén).

• A Speed Limit Link visszajelző ( vagy )
kb. 15másodpercen belül kikapcsol, ha nemmű-
ködteti a <RES+> vagy a <SET-> kapcsolót. (A
Speed Limit Link visszajelző azonnal kikapcsol-
ható a Speed Limit Link visszajelzője által jelzett
iránnyal szemközti kapcsoló működtetésével.)

A rendszer nem aktiválódik, ha nem észlelt módosí-
tott sebességkorlátot.

[Speed Link Offset]:
Beállíthatja, hogy a sebességkorlát pontosan, vagy
-10 km/h (–5 MPH) és +10 km/h (+5 MPH) tűréssel
legyen-e elfogadva.

Hogyan aktiválja vagy deaktiválja a rendszert:

1. Nyomja meg a gombot a kormányke-
réken, amíga [Beállítások]megnem jelenik agép-
jármű információs kijelzőjén, majd nyomja meg a
scroll tárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] kivá-
lasztásához. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Válassza ki a [Speed Limit Link] lehetőséget,majd
nyomja meg a scroll tárcsát a rendszer be-, illet-
ve kikapcsolásához.

A rendszer kikapcsolásához válassza az [OFF] lehe-
tőséget.
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MEGJEGYZÉS

A rendszer megőrzi az aktuális beállításait a gép-
jármű információs kijelzőjében a motor újraindí-
tását követően is.

A [Speed Link Offset] tűrésének beállítása:

1. Nyomja meg a gombot a kormányke-
réken, amíga [Beállítások]megnem jelenik agép-
jármű információs kijelzőjén, majd nyomja meg a
scroll tárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] kivá-
lasztásához. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Válassza ki a [Speed Link Offset] lehetőséget,
majd nyomja meg a scroll tárcsát a tűrés értéké-
nek kiválasztásához.

A rendszer kikapcsolásához válassza az [OFF] lehe-
tőséget.

MEGJEGYZÉS

A rendszer megőrzi az aktuális beállításait a gép-
jármű információs kijelzőjében a motor újraindí-
tását követően is.

Speed Limit Link - ICC navigációs
rendszerrel (ha van)

VIGYÁZAT
Az alábbi lista a Speed Limit Link rendszer korlá-
tozásait tartalmazza. Ha a gépjárművet úgy üze-
melteti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi figye-
lembe, súlyos, akár halálos balesetet is szenved-
het:

• A vezető felelőssége a megfelelő sebesség ki-
választása, az összes közlekedési szabály be-
tartása és az útszakaszon közlekedőkre való
ügyelés.

• Előfordulhat, hogy a Speed Limit Link nem
megfelelően működik, és a tényleges sebes-
ségkorlát nem alkalmazható minden körül-
mények között a gépjármű beállított sebes-
ségére. A vezetőnek manuálisan kell szabá-
lyoznia a gépjármű sebességét.

Alább pár példa található:

– Ha a forgalmi jelzés felismerő (TSR) rend-
szer nem működik megfelelően, vagy ki
van kapcsolva. (Lásd “Közlekedési táblák
felismerése (ha van)” jelen fejezet előző
részében.)

– Ha a navigációs rendszer által le nem fe-
dett országokban vagy területeken vezet.

– Ha nemzeti határokon halad át.

– Ha a navigációs térképadatok szerint be-
azonosított korlátozott hozzáférésű autó-
pályának a kilépési szakaszán halad.

– Ha közeli párhuzamos utakkal rendelkező
területen halad (például párhuzamos szer-
vizúttal rendelkező autópálya).

– Ha olyan területen vezet, ahol minden sáv-
ban más sebességkorlátozó tábla van.

– Ha olyan úton vezet, amely építése folya-
matban van, vagy építési területen keresz-
tül halad át.

– Ha a navigációs rendszer adatai nem nap-
rakészek vagy nem elérhetőek.

Ha az ICC Speed Limit Link rendszer aktív és a se-
bességkorlát módosulását észleli, megjelenik az új
sebességkorlát és manuálisan alkalmazza a gép-
jármű beállított sebességére.

A Speed Limit Link akkor működik:

• Ha az észlelt sebességkorlátozás meghaladja a
30 km/h (20 MPH) sebességet.

• A [Speed Limit Link] elemet a gépjármű informá-
ciós kijelzőjének beállítások menüjében lehet
engedélyezni.

MEGJEGYZÉS

• A következő szituációk esetében Speed Limit
Link nem fog működni:

– Ha a kihelyezett sebességkorlátozás növe-
lése lett észlelve, de a gépjármű beállított
sebessége már meghaladja az új sebes-
ségkorlátozást.

– Ha a kihelyezett sebességkorlátozás csök-
kenése lett észlelve, de a gépjármű beállí-
tott sebessége már kisebb, mint az új se-
bességkorlátozás.
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Németország esetében: Korlátozás nélküli
sebesség beállítás:
Ha bekapcsolja a gyújtást és ezt követően egy se-
bességkorlát nélküli autópályára lép fel, a rendszer
kezdetben 130 km/h-ra korlátozza a sebességet.
Ezt követően a vezető által legutóbb sebességkor-
lát nélküli autópályán tárolt sebessége kerül alkal-
mazásra.

MEGJEGYZÉS

Ez a funkció kizárólag Németországban használ-
ható.

Rendszer kijelzője és visszajelzői:

1. Érzékelt sebességkorlátozás visszajelző

Megjeleníti a jelenleg kiválasztott sebességkorlá-
tot. További információért lásd “Közlekedési táb-
lák felismerése (ha van)” jelen fejezet előző rész-
ében.

2. Alkalmazott sebességkorlát visszajelzője (zöld
keret)

Jelzi, hogy az észlelt sebességkorlátozás alkal-
mazható a gépjármű beállított sebességére.

3. Speed Limit Link rendszer visszajelző

Jelző a rendszer aktiválását vagy a rendszer mű-
ködését.

Aktiválva van a manuális üzemmód és egy
új sebességkorlátozás (nagyobb sebességérték)
van jelezve.

Aktiválva van a manuális üzemmód és
megjelenik egyúj sebességkorlátozás (kisebbse-
bességérték).

4. Útmutató üzenet, utasítás az új sebesség beállí-
tását illetően.

A rendszer működése:
Ha a rendszer egy másik sebességkorlátozást ész-
lel, megjeleníti az új sebességértéket. A gépjármű
beállított sebessége manuálisan módosítható a
megjelenített sebességkorlátra.

• Az új megjelenített sebességkorlát elfogadásá-
hoz használja a <RES+> kapcsolót (nagyobb se-
bességkorlát esetén) vagy a <SET-> kapcsolót
(kisebb sebességkorlát esetén).

• A Speed Limit Link visszajelző ( vagy )
kb. 15másodpercen belül kikapcsol, ha nemmű-
ködteti a <RES+> vagy a <SET-> kapcsolót. (A
Speed Limit Link visszajelző azonnal kikapcsol-
ható a Speed Limit Link visszajelzője által jelzett
iránnyal szemközti kapcsoló működtetésével.)

A rendszer nem aktiválódik, ha nem észlelt módosí-
tott sebességkorlátot.

[Speed Link Offset]:
Beállíthatja, hogy a sebességkorlát pontosan, vagy
-10 km/h (–5 MPH) és +10 km/h (+5 MPH) tűréssel
legyen-e elfogadva

Hogyan aktiválja vagy deaktiválja a rendszert:

1. Nyomja meg a gombot a kormányke-
réken, amíga [Beállítások]megnem jelenik agép-
jármű információs kijelzőjén, majd nyomja meg a
scroll tárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] kivá-
lasztásához. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Válassza ki a [Speed Limit Link] lehetőséget,majd
nyomja meg a scroll tárcsát a rendszer be-, illet-
ve kikapcsolásához.

A rendszer kikapcsolásához válassza az [OFF] lehe-
tőséget.

MEGJEGYZÉS

A rendszer megőrzi az aktuális beállításait a gép-
jármű információs kijelzőjében a motor újraindí-
tását követően is.

A [Speed Link Offset] tűrésének beállítása:

1. Nyomja meg a gombot a kormányke-
réken, amíga [Beállítások]megnem jelenik agép-
jármű információs kijelzőjén, majd nyomja meg a
scroll tárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] kivá-
lasztásához. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Válassza ki a [Speed Link Offset] lehetőséget,
majd nyomja meg a scroll tárcsát a tűrés értéké-
nek kiválasztásához.

A rendszer kikapcsolásához válassza az [OFF] lehe-
tőséget.
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MEGJEGYZÉS

A rendszer megőrzi az aktuális beállításait a gép-
jármű információs kijelzőjében a motor újraindí-
tását követően is.

HAGYOMÁNYOS (fix sebességes)
SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ ÜZEMMÓD
Ebben az üzemmódban kb. 30 - 170 km/h közötti
(20 - 105MPH) sebességgel vezethet anélkül, hogy a
lábát a gázpedálon kellene tartania.

VIGYÁZAT
• A hagyományos (fix sebességes) sebesség-

szabályozó üzemmódban a figyelmeztető
hang szólal meg, ha túl közel kerül az elöl ha-
ladó gépjárműhöz, mivel a rendszer nem ér-
zékeli az elöl haladó járművet és a járművek
közötti távolságot.

• Fordítson különös figyelmet az elöl haladó jár-
mű és az Ön járműve közötti távolságra, egyéb
esetben ütközés történhet.

• Minden esetben ellenőrizze a kiválasztott be-
állítást a gépjármű információs kijelzőjén.

• Ne használja a hagyományos sebességszabá-
lyozó (fix sebességes) rendszert a következő
körülmények között:

– ha nem lehetséges a jármű sebességét a
beállított értéken tartani

– sűrű forgalomban, vagy olyan forgalom-
ban, ahol a sebességet gyakran kell változ-
tatni

– kanyargós vagy hegyes-völgyes úton

– csúszós úton (eső, hó, jég, stb.)

– erősen szeles területeken

• Ha így tesz, elvesztheti az uralmát a jármű fe-
lett, amivel balesetet okozhat.

HAGYOMÁNYOS (FIX SEBESSÉGES)
SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ ÜZEMMÓD
KAPCSOLÓJA

➀ ICC ON/OFF kapcsoló:

Főkapcsoló, amellyel a rendszert aktiválni/
deaktiválni lehet.

➁ <RES+> kapcsoló:

Visszatér a beállított sebességre vagy
fokozatosan növeli a sebességet.

➂ <CANCEL> kapcsoló:

Deaktiválja a rendszer működését anélkül,
hogy törölné a beállított sebességet.

➃ <SET–> kapcsoló:

A kívánt utazási sebesség beállítása,
fokozatosan csökkenti a sebességet.

A hagyományos (fix sebességes)
sebességszabályozó rendszer kijelzője
és visszajelzője

A kijelző a gépjármű információs kijelzőjén találha-
tó.

1. Sebességtartó visszajelző:

Ez a visszajelző színek segítségével jelzi az ICC
rendszer hagyományos (fix sebességes) sebes-
ségszabályozó rendszer üzemmódjának állapo-
tát.

• SebességszabályozóberendezésBE visszajel-
ző (szürke): Azt jelzi, hogy az ICC ON/OFF kap-
csoló be van kapcsolva.

• Sebességszabályozó berendezés SET vissza-
jelző (zöld): Azt jelzi, hogy az utazósebesség
be van állítva.

• Sebességszabályozó berendezés figyelmez-
tetés (sárga): Azt jelzi, hogy hiba lépett fel az
ICC hagyományos (fix sebességes) sebesség-
szabályozó rendszer működésében.

NSD1099
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2. Beállított sebesség visszajelzője:

Ez a visszajelző jelzi a beállított gépjárműsebes-
séget.

• Szürke: Sebességszabályozó rendszer ké-
szenlétben

• Zöld: Sebességszabályozó rendszer aktív

Hagyományos (fix sebességes)
sebességszabályozó üzemmód
működése
A hagyományos (fix sebességes) sebességsza-
bályozó üzemmód bekapcsolásához nyomjameg
és tartsa nyomva az ICC ON/OFF kapcsolót kb. 1,5
másodpercig.

Amikor az ICC ON/OFF kapcsolót megnyomja, a ha-
gyományos (fix sebességes) sebességszabályozó
rendszer üzemmód kijelzője és visszajelzője megje-
lenik a gépjármű információs kijelzőjén. Ha az ICC
ON/OFF kapcsolót több, mint 1,5 másodpercig le-
nyomva tartja, az ICC kijelzője kikapcsol. A sebes-
ségszabályozó rendszer visszajelzője megjelenik.

Most már beállíthatja a kívánt utazósebességet. Ha
az ICCON/OFF kapcsolótmég egyszermegnyomja,
teljesen kikapcsolja a rendszert.

Ha a főkapcsoló OFF állásba van állítva, a rendszer
automatikusan kikapcsol.

Az ICC rendszer ismételt használatához gyorsan
nyomja meg, majd engedje fel az ICC ON/OFF kap-
csolót (gépjármű-gépjármű távolság üzemmód)
vagy tartsa nyomva (hagyományos sebességsza-
bályozó üzemmód).

FIGYELMEZTETÉS
A sebességszabályozás véletlenszerű bekapcso-
lásának elkerülése érdekében győződjön meg ró-
la, hogy az ICC ON/OFF kapcsoló ki van kapcsolva,
ha az ICC rendszert nem használja.

Az utazósebesség beállításához gyorsítsa fel a
gépjárművetakívánt sebességre,majdnyomjameg
és engedje fel a <SET–> kapcsolót. (Ha a sebesség-
szabályozó visszajelzője zöldre vált és a beállított
gépjárműsebesség visszajelzője megjelenik.) Vegye
le a lábát a gázpedálról. A jármű tartani fogja a beál-
lított sebességet.

• Másik gépjármű megelőzéséhez nyomja le a
gázpedált. Amikor elengedi a pedált, a jármű
visszatér az előzőleg beállított sebességre.

• Előfordulhat, hogy a jármű nem tartja a beállí-
tott sebességet hegymenetben vagy lejtmenet-
ben. Ha ez megtörténik, manuális módon tartsa
fenn a gépjármű sebességét.

Az előzetesen beállított sebesség törléséhez a
következő módokon járhat el:

• Nyomja meg a <CANCEL> kapcsolót. A gépjár-
műsebesség visszajelző elszürkül.

• Érintse meg a fékpedált. A gépjárműsebesség
visszajelző elszürkül.

Gyorsabb utazósebesség beállításához a követ-
kező három módon járhat el:

• Nyomja le a gázpedált. Amikor a gépjármű eléri
a kívánt sebességet, nyomja le és engedje fel a
<SET–> kapcsolót.

• Nyomja le és tartsa lenyomva a <RES+> kapcso-
lót. Amikor a járműmegjeleníti a kívánt beállított
sebességet, engedje fel a kapcsolót.

• Nyomja le, majd gyorsan engedje fel a <RES+>
kapcsolót. Minden alkalommal, ha így tesz, a be-
állított sebesség kb. 1 km/h (1 MPH)-val növek-
szik.

Alacsonyabb utazósebesség beállításához a kö-
vetkező három módon járhat el:

• Enyhén érintse meg a fékpedált. Amikor a gép-
jármű eléri a kívánt sebességet, nyomja le a
<SET–> kapcsolót és engedje fel.

• Nyomja le és tartsa lenyomva a <SET–> kapcso-
lót. Amikor a jármű eléri a kívánt sebességet, en-
gedje el a kapcsolót.

• Nyomja le, majd gyorsan engedje fel a <SET–>
kapcsolót. Minden alkalommal, ha így tesz, a be-
állított sebesség kb. 1 km/h (1 MPH)-val csökken.
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Az előre beállított sebesség visszaállításához,
nyomja meg és engedje fel a <RES+> kapcsolót. A
jármű visszatér az utoljára beállított utazósebes-
séghez, amikor túllépi a 30 km/h (20 MPH) sebessé-
get.

A rendszer ideiglenesen nem elérhető
Egy figyelmeztető hangjelzés szólalmeg és a vezér-
lés automatikusan törlésre kerül a következő körül-
mények között:

• Ha a rögzítőfék be van húzva.

• Ha az ESP (beleértve a kipörgésgátló rendszert
is) működik.

• Ha a kerekek kipörögnek.

• Ha a tengelykapcsoló pedál 8 másodpercnél to-
vább van lenyomva (kézi sebességváltóval sze-
relt gépjárművek).

• Ha az ESP rendszer ki van kapcsolva.

Ha a rendszer nem működik megfelelően, figyel-
meztető hang szólal meg és a sebességszabályozó
rendszer visszajelzője átvált sárgára.

Teendők:

Ha a sebességszabályozó rendszer visszajelzője át-
vált sárgára, állítsa le a gépjárművet egy biztonsá-
gos helyen. Állítsa le a motort, majd indítsa újra, in-
duljon el és állítsa be a rendszert újra.

Ha a rendszert nem lehet beállítani vagy a vissza-
jelző lámpa nem alszik ki, az azt jelezheti, hogy a
rendszer nem működik megfelelően. Azonban a
gépjármű továbbra is vezethető normál körülmé-
nyek között, de a gépjárművet ellenőriztetni kell
egy NISSAN márkakereskedővel, vagy szakszer-
vizzel.

VIGYÁZAT
Ha nem tartja be az ICC és a Kormányzás segítő
funkció megfelelő használatához szükséges fi-
gyelmeztetéseket és utasításokat, súlyos, akár
halálos sérüléseket is szenvedhet.

• Az ICC és a Kormányzás segítő nem önvezető
rendszer. Képességeinek korlátain belül -
amelyek ebben a kézikönyvben bemutatásra
kerülnek - segíti a vezetőt bizonyos forgalmi
helyzetekben.

• Az ICC és a Kormányzás segítő rendszer nem
helyettesíti a megfelelő vezetési műveleteket
és nem úgy tervezték, hogy megakadályozza
a gondatlan, figyelmetlen vagy éppen feledé-
keny vezetési stílust. Az ICC és a Kormányzás
segítő nem minden esetben kormányozza a
gépjárművet, hogy a forgalmi sávban tartsa.
Az ICC és Kormányzás segítő rendszert nem
arra tervezték, hogy megakadályozza a gép-
jármű irányítása feletti uralom elvesztését. A
vezető felelőssége, hogy mindig megfelelő fi-
gyelmet fordítson a biztonságos vezetésre, a
megfelelő forgalmi sávban tartsa és megfele-
lően kontrollálja a gépjárművet.

• Az ICC és a Kormányzás segítő rendszer mű-
ködésének vannak korlátai. Az ICC és a Kor-
mányzás segítő rendszer nem működik min-
den közlekedési helyzetben, minden időjárási
és forgalmi körülmény között. A vezető fele-
lőssége, hogy mindig megfelelő figyelmet for-
dítson a biztonságos vezetésre, a megfelelő
forgalmi sávban tartsa és megfelelően kont-
rollálja a gépjárművet.

• Az ICC és a Kormányzás segítő rendszer csak
egy segítség és nem egy ütközés elkerülésére
figyelmeztető vagy azt megakadályozó rend-
szer.

• Az ICC és Kormányzás segítő rendszer csak
autópályán, osztottpályás forgalomban hasz-
nálható, nem alkalmas városi közlekedésre.

• Mindig vegye figyelembe az adott sebesség-
korlátozásokat, soha ne állítsa az automati-
kus sebességszabályozó berendezést annál
magasabb értékre.

• Vezetés közben soha ne vegye le a kezét a kor-
mánykerékről. Mindig tartsa a kezét a
kormánykeréken és biztonságosan vezessen.

• Az ICC és a Kormányzás segítő rendszer nem
reagál álló vagy lassan haladó gépjárművek-
re.

• Minden esetben vezessen figyelmesen, még
akkor is ha az ICC és a Kormányzás segítő
rendszereket használja. Olvassa el és értel-
mezze a használati útmutatót, mielőtt az ICC
és Kormányzás segítő rendszert használná.
Súlyos sérülések vagy halálesetek elkerülése
érdekében ne hagyatkozzon a rendszerre, ne
hagyja, hogy vészhelyzetekben a rendszer
szabályozza a gépjármű sebességét. Az ICC és
Kormányzás segítő rendszert csak megfelelő
út- és közlekedési viszonyok között használja.

INTELLIGENS SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ (ICC) ÉS KORMÁNYZÁS SEGÍTŐ
(ha van) (kézi sebességváltóval szerelt modellek esetében)
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jA Radar szenzor

jB Többfunkciós első kamera

Az ICC rendszer célja, hogy javítsa a gépjármű telje-
sítményét, ha egy másik gépjárművet követ azonos
forgalmi sávban. Ha a radarjA egy lassabban hala-
dó járművet észlel, a rendszer csökkenti a gépjármű
sebességét, így azÖn járműve az elöl haladó jármű-
vet a meghatározott távolságra követi. A Kormány-
zás segítő rendszer egy többfunkciós első kamerát
használjB , amely a szélvédő mögé van felszerelve
és figyeli a forgalmi sávot, amelyben a gépjárműha-
lad.

AZ ICC ÉS KORMÁNYZÁS SEGÍTŐ
ÁTTEKINTÉSE (kézi
sebességváltóval szerelt modellek)
INTELLIGENS SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ
(ICC) (kézi sebességváltóval szerelt
modellek)
Az ICC rendszer a két sebességtartó üzemmód kö-
zül az egyikre állítható be:

• Hagyományos (fix sebességes) sebességsza-
bályozó üzemmód:

Beállított sebességgel történő haladás.

MEGJEGYZÉS

A kormányzás segítő funkció nem érhető el a ha-
gyományos (fix sebességes) sebességszabályo-
zó üzemmódban.

• Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód:

Az ICC rendszer fenntartja a beállított távolságot az
elöl haladó gépjármű mögött, ha a sebessége kb.
30 - 170 km/h (20 - 105 MPH) sebességtartomány
között van, a beállított sebességig. A sebességet a
vezető állíthatja be a kb. 30 - 170 km/h (20 -
105 MPH) tartományban. Ha a gépjármű sebessége
kb. 30 km/h (20 MPH) alá csökken, az ICC rendszer
kikapcsol egy figyelmeztető hangjelzés és a vezető-
nek küldött értesítést követően.

KORMÁNYZÁS SEGÍTŐ (kézi
sebességváltóval szerelt modellek)
A kormányzás segítő funkció vezérli a kormány-
rendszert, hogy segítsen a forgalmi sáv közepén
tartani a gépjárművet.

A Kormányzás segítő funkció nem érhető el
60 km/h (37 MPH) sebesség alatt.

NIC4036
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ICC ÉS KORMÁNYZÁS SEGÍTŐ
RENDSZER VEZÉRLŐ (kézi
sebességváltóval szerelt modellek)
1) <RES+> kapcsoló

Visszatér a beállított sebességre vagy fokozato-
san növeli a sebességet.

2) <SET–> kapcsoló

Beállítja a kívánt utazási sebességet vagy foko-
zatosan csökkenti a sebességet

3) <CANCEL> kapcsoló

Deaktiválja az ICC rendszer működését anélkül,
hogy törölné a beállított sebességet

4) Vezetési asszisztens kapcsoló:

Be- illetve kikapcsolja az ICC és a kormányzás
segítő rendszert

5) Távolság kapcsoló

– Long (Hosszú)

– Middle (Közepes)

– Short (Rövid)

6) Kormánykerék kapcsoló

Be- illetve kikapcsolja a kormányzás segítő rend-
szert.

NSD1036
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ICC ÉS KORMÁNYZÁS SEGÍTŐ
RENDSZER KIJELZŐJE ÉS
VISSZAJELZŐJE (kézi
sebességváltóval szerelt modellek)
1) Elöl haladó gépjármű érzékelése, visszajelző

Ha az ICC funkció BE van kapcsolva és aktív, azt
jelzi, hogy a rendszer érzékelt-e elöl haladó jár-
művet.

2) Kormányzás segítő állapotának visszajelzője

Megjeleníti a Kormányzás segítő funkció állapo-
tát a visszajelző színével

– Szürke: Kormányzás segítő készenlétben.

– Zöld: Kormányzás segítő aktív.

3) Beállított távolság visszajelzője

Megjeleníti a kiválasztott távolságot.

4) Sávelválasztó vonal visszajelzője

Azt jelzi, hogy a rendszer észlelt-e sávelválasztó
felfestéseket

– Nem jelenik meg sávelválasztó: Kormányzás
segítő funkció kikapcsolva

– Sávelválasztó vonal visszajelzője (szürke):
Nem észlelhető sávelválasztó vonal

– Sávelválasztó vonal visszajelzője (zöld): Sá-
velválasztó vonal észlelhető

– Sávelválasztó vonal visszajelzője (sárga): Sá-
velhagyás észlelve

5) Vezetési asszisztens visszajelző

Megjeleníti az intelligens holttér beavatkozó, az
Intelligent Lane Intervention, és az ICC rendsze-
rek állapotát.

– Nincs visszajelző megjelenítve: az összes
rendszer ki van kapcsolva.

– Fehér: a rendszerek be vannak kapcsolva
(csak ha be vannak kapcsolva a [Beállítások]
menüben), az ICC és a Kormányzás segítő
rendszer készenléti üzemmódban van.

– Kék: az ICC és a Kormányzás segítő rendszer
aktív

6) Kormányzás segítő állapotának visszajelzője/
figyelmeztetése

Megjeleníti a kormányzás segítő funkció állapo-
tát a visszajelző színével

– Nem jelenik meg kormányzás segítő állapot-
jelző: Kormányzás segítő ki van kapcsolva.

– Szürke: Kormányzás segítő készenlétben.

– Zöld: Kormányzás segítő aktív.
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– Sárga: Kormányzás segítő hibás működése.

– Piros: Kéz nélkül kormányzás észlelve.

7) Sebességszabályozó állapot visszajelző/ILI/
LDW (sáv) visszajelző

Megjeleníti a sebességtartó funkció állapotát a
visszajelző színével és a visszajelző/figyelmez-
tetés formájával

• Sebességszabályozó állapot visszajelző (fe-
hér): ICC készenlétben

• Sebességszabályozó állapot visszajelző
(zöld): ICC (távolságszabályozó mód) aktív

– Zöld gépjármű ikon megjelenítve: Elöl ha-
ladó gépjármű érzékelve

– Nem látható gépjármű ikon: Nemérzékel-
hető elöl haladó gépjármű (Az Ön gépjár-
műve fenntartja a vezető által beállított
sebességet.)

• Sebességszabályozó állapot visszajelző (na-
rancssárga): Az ICC meghibásodását jelzi

• Sávelválasztó vonal visszajelzője: Azt jelzi,
hogy a rendszer észlelt-e sávelválasztó fel-
festéseket

– Nem jelenikmeg sávelválasztó: Kormány-
zás segítő funkció kikapcsolva

– Sávelválasztó vonal visszajelzője (szürke):
Nem észlelhető sávelválasztó vonal

– Sávelválasztó vonal visszajelzője (zöld):
Sávelválasztó vonal észlelhető

8) Beállított sebesség visszajelzője

Jelzi a beállított gépjármű sebességet.

– Szürke: ICC készenlétben.

– Zöld számok: ICC aktív.

9) Útadatok visszajelzője (ha van)

10) Észlelt közúti jelzőtábla (sebességkorlátozás)
visszajelző (ha van)

11) Speed Limit Link rendszer visszajelzője (ha van)

12) Zöld vonal: Intelligens sebességszabályozó (ICC)
rendszer (ha van): eltérés a jelenlegi sebesség és
az ICC célsebessége között.

13) Célsebesség:

– Fehér háromszög: a sebességszabályozó
vagy a sebességkorlátozó célsebessége (ha
van).

– Zöld háromszög: az intelligent sebességsza-
bályozó (ICC) rendszer célsebessége (ha van).

14) Piros vonal: Közlekedési táblák felismerésének
(TSR) sebességkorlátozó jele (ha van)

MEGJEGYZÉS

A fent említett elemek egy része kizárólag
klasszikus nézetben érhető el. Lásd “Mérő kijelző
nézetének módosítása (teljes képernyővel sze-

relt modellek)” a “2. Műszerek és kezelőszervek”
fejezetben további információért.

INTELLIGENS
SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ (ICC) (kézi
sebességváltóval szerelt modellek)

VIGYÁZAT
Ha nem tartja be az ICC monitor megfelelő hasz-
nálathoz szükséges figyelmeztetéseket és utasí-
tásokat, súlyos, akár halálos sérüléseket is szen-
vedhet.

• Az ICC nem ütközésmegelőző vagy figyelmez-
tető rendszer. Csak autópályán használja, for-
galmas területeken vagy városokban ne. Ha
elmulasztja a fék használatát, balesethez ve-
zethet.

• Az ICC rendszer csak egy segítség és nem egy
ütközés elkerülésére figyelmeztető vagy azt
megakadályozó rendszer. A vezető felelős a
biztonságos vezetésért, valamint a gépjármű
kontroll alatt tartásáért.

• Mindig vegye figyelembe az adott sebesség-
korlátozásokat, soha ne állítsa az automati-
kus sebességszabályozó berendezést annál
magasabb értékre.
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• Bármelyik üzemmódot is használja, mindig
vezessen óvatosan és körültekintően. Olvassa
el és értelmezze a használati útmutatót, mi-
előtt a sebességszabályozó rendszert hasz-
nálná. Súlyos sérülések vagy halálesetek elke-
rülése érdekében ne hagyatkozzon a rend-
szerre, ne hagyja, hogy vészhelyzetekben a
rendszer szabályozza a gépjármű sebességét.
A sebességszabályozó rendszert csak megfe-
lelő út- és közlekedési viszonyok között hasz-
nálja.

• Ha a hagyományos (fix sebességes) sebes-
ségszabályozó üzemmódot használja, egy fi-
gyelmeztető hangot hall, amely arra figyel-
mezteti, hogy az elöl haladó jármű túl közel
van. Fordítson különös figyelmet az elöl hala-
dó jármű és az Ön járműve közötti távolságra,
egyéb esetben ütközés történhet.

Az ICC rendszer állandó sebességet tart fent vagy
tartja a beállított távolságot az elöl haladó jármű-
höz képest a beállított sebességgel.

A gépjármű a beállított sebességgel halad, ha az
úttesten nincs akadály.

Az ICC rendszer a két sebességtartó üzemmód kö-
zül az egyikre állítható be.

• Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód:

A kiválasztott távolság tartása az Ön és az elöl
haladó gépjármű között, a beállított sebességig.

• Hagyományos (fix sebességes) sebességszabá-
lyozó üzemmód:

Utazás a beállított sebességgel.

Az ICC rendszer nemműködtethető, ha a sebesség-
korlátozó rendszer be van kapcsolva, lásd: “Sebes-
ségkorlátozó (ha van)” jelen fejezet következő rész-
ében további információért.

1) DISTANCE kapcsoló:

Megváltoztatja a gépkocsi által tartott
követési távolságot:

Long Middle Short Long

2) <RES+> kapcsoló:

Visszatér a beállított sebességre vagy
fokozatosan növeli a sebességet.

3) <CANCEL> kapcsoló:

Deaktiválja a rendszer működését anélkül,
hogy törölné a beállított sebességet.

4) <SET–> kapcsoló:

A kívánt utazási sebesség beállítása,
fokozatosan csökkenti a sebességet.

5) Vezetési asszisztens kapcsoló:

Főkapcsoló, amellyel a rendszert aktiválni
lehet.

SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ MŰVELETEK
(kézi sebességváltóval szerelt
modellek)
Nyomjameg a vezetési asszisztens kapcsolót➄ rö-
viden, hogy kiválaszthassa a gépjármű-gépjármű
távolságszabályozó üzemmódot.

Nyomja meg a vezetési asszisztens kapcsolót ➄ és
tartsa lenyomva, hogy kiválaszthassa a hagyomá-
nyos (fix sebességes) sebességszabályozó üzem-
módot. A kormányzás segítő funkció nem érhető el
a hagyományos (fix sebességes) sebességszabá-
lyozó üzemmódban.

Ha az egyik üzemmódot kiválasztotta, nem válthat
a másik üzemmódra. Az üzemmód megváltoztatá-
sához nyomja meg a vezetési asszisztens kapcso-
lót ➄ egyszer, hogy a rendszert kikapcsolja. Majd
nyomja meg a vezetési asszisztens kapcsolót ➄ új-
ra a rendszer visszakapcsolásához és a kívánt
üzemmód kiválasztásához.

Az ICC rendszer állapotáról mindig győződjön meg
a gépjármű információs kijelzőjéről.

MEGJEGYZÉS

Az ICC rendszer bekapcsolása ezzel egyidejűleg
bekapcsolja az Intelligent Lane Intervention (ILI)
és az Intelligens holttér beavatkozó rendszert is,
ha ezek a rendszerek engedélyezve vannak a
gépjármű információs kijelzőjének [Vezetési se-
géd] menüjében. További információért lásd: “In-
telligent Lane Intervention (Intelligens sávtartás-
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segítő rendszer) (ILI)” jelen fejezet következő
részében és “Holttér figyelmeztető (BSW) rend-
szer/Intelligens holttér beavatkozó rendszer (ha
van)” jelen fejezet előző részében.

SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ ÜZEMMÓDOK
KIVÁLASZTÁSA (kézi sebességváltóval
szerelt modellek)
Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód
kiválasztása:
A gépjármű- gépjármű távolság üzemmódot kivá-
laszthatja, ha az vezetési asszisztens kapcsolót
gyorsan megnyomja és felengedi.

Hagyományos (fix sebességes) sebességszabá-
lyozó üzemmód kiválasztása:

MEGJEGYZÉS

Az ICC funkció nem ad közelségre figyelmeztető
jelzéseket, nem fékez automatikusan vagy nem
segít a kormányzásban a hagyományos (fix se-
bességes) sebességszabályozó üzemmódban.

A hagyományos (fix sebességes) sebességszabá-
lyozó üzemmód kiválasztásához nyomja meg és
tartsa nyomva a vezetési asszisztens kapcsolót
több, mint 1,5 másodpercig.

A hagyományos (fix sebességes) sebességszabá-
lyozó üzemmód működésével kapcsolatban lásd
“Hagyományos (fix sebességes) sebességszabályo-
zó üzemmód (kézi sebességváltóval szerelt
modellek)” jelen fejezet következő részében.

GÉPJÁRMŰ- GÉPJÁRMŰ TÁVOLSÁG
ÜZEMMÓD (kézi sebességváltóval
szerelt modellek)
A gépjármű- gépjármű távolság üzemmódban az
ICC rendszer automatikusan fenntartja a kiválasz-
tott távolságot az elöl haladó gépjárműhöz képest
a meghatározott sebesség függvényében (a beállí-
tott sebességig), vagy fenntartja a beállított sebes-
séget, ha az út üres a gépjármű előtt.

A rendszer célja, hogy javítsa a gépjármű teljesítmé-
nyét, ha egy másik gépjárművet követ azonos for-
galmi sávban.

Ha a radar egy lassabban haladó járművet észlel, a
rendszer csökkenti a gépjármű sebességét, így az
Ön járműve az elöl haladó járművet a meghatáro-
zott távolságra követi.

A rendszer automatikusan vezérli a gyorsítást és a
fékezést (a fékerő körülbelül 40%-ig) ha szükséges.

Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód
működés:
A gépjármű- gépjármű távolság üzemmódot úgy
tervezték meg, hogy fenntartsa az elöl haladó gép-
járműhöz mért távolságot és ennek megfelelően
csökkentse a sebességet; a rendszer lassítja a gép-
járművet, ha szükséges. Azonban az ICC rendszer
csak a gépjármű teljes fékerejének körülbelül
40 %-át használja. A rendszert csak akkor szabad
használni, ha a közlekedési viszonyok lehetővé te-
szik a jármű számára a folyamatos sebességtartást,
vagy amikor a sebességek jelentősen változnak. Ha
egy gépjármű az azonos forgalmi sávba bevág az
Ön gépjárműve elé vagy ha az elöl haladó gépjármű
hirtelen lassít, a járművek közötti távolság kisebb
lehet, mert az ICC rendszer nem tudja elég gyorsan

lelassítani az Ön járművét. Ha ez előfordul, az ICC
rendszer figyelmeztető hangot ad, hogy figyelmez-
tesse a vezetőt a szükséges lépések megtételére.

A rendszer a következő elemeket szabályozza a
gépjármű- gépjármű távolság üzemmódban:

• A gépjármű- gépjármű távolság üzemmódban
fenntartja a vezető által beállított sebességet.
A beállítható sebességtartomány kb. 30 - 170
km/h (20 - 105 MPH).

• Ha a gépjármű előtt egymásik gépkocsi halad, a
gépjármű- gépjármű távolság üzemmód úgy ál-
lítja be a gépkocsi sebességét, hogy a két gép-
kocsi között lévő távolság megfeleljen a vezető
által beállított távolságnak. A kihasználható se-
bességtartománykb. 30km/h (20MPH) és ama-
ximális beállított sebesség között van

• Ha az elöl haladó gépjármű kitért a forgalmi sáv-
ból, a gépjármű- gépjármű távolság üzemmód
felgyorsítja a gépjárművet és tartja a beállított
sebességet.
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Fordítson figyelmet az egyes vezetési műveletekre,
hogy a gyorsítás alatt a gépjárművet uralma alatt
tudja tartani.

Az ICC rendszer nem szabályozza a gépjármű se-
bességét vagy figyelmezteti a vezetőt, ha álló vagy
lassan mozgó gépjárművet közelít meg. Figyelmet
kell fordítania a gépjármű működésére, hogy az elöl
haladógépjárműmögöttmegfelelő távolságot tud-
jon tartani, amikor fizetőkapuhoz ér vagy forgalmi
dugóban közlekedik.

Előfordulhat, hogy a gépjármű kanyargós, hegyes
területeken nem tudja tartani a beállított sebessé-
get. Ha ez előfordul, manuálisan kell a gépjármű se-
bességét szabályozni és szükség esetén sebessé-
get váltani.

MEGJEGYZÉS

A sebességváltás nem kapcsolja ki az ICC funk-
ciót.

Alap esetben, amikor a rendszer az elöl haladó jár-
műhöz képest szabályozza a követési távolságot,
automatikusan növeli vagy csökkenti a gépjármű

sebességét, az elöl haladó jármű sebességének
függvényében. Nyomja le a gázpedált, hogy megfe-
lelően fel tudja gyorsítani a gépjárművet, ha sávvál-
tás szükséges. Nyomja le a fékpedált, ha a járművet
lassítani szeretné, hogy az elöl haladó járműhöz ké-
pest a megfelelő távolságot fenn tudja tartani, ha
az hirtelen lassítana, vagy egy másik gépjármű be-
vágnaÖn elé.Mindig legyen éber ha a ICC rendszert
használja.

Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód
kapcsolói:
A rendszer a vezetési asszisztens kapcsolóval és
másik négy kapcsolóval szabályozható, amelyek a
kormánykeréken kerültek elhelyezésre.

1) DISTANCE kapcsoló:

Megváltoztatja a gépkocsi által tartott
követési távolságot:

Long Middle Short Long

2) <RES+> kapcsoló:

Visszatér a beállított sebességre vagy
fokozatosan növeli a sebességet.

3) <CANCEL> kapcsoló:

Deaktiválja a rendszer működését anélkül,
hogy törölné a beállított sebességet.

4) <SET–> kapcsoló:

A kívánt utazási sebesség beállítása,
fokozatosan csökkenti a sebességet.

5) Vezetési asszisztens kapcsoló:

Főkapcsoló, amellyel a rendszert aktiválni
lehet.

Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód
kijelzője és visszajelzők:

A kijelző a gépjármű információs kijelzőjén találha-
tó.

1) Beállított távolság visszajelzője:

Megjeleníti a gépjárművek közötti távolságot,
amelyet a DISTANCE kapcsolóval állíthat be.

NSD806
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2) Vezetési asszisztens visszajelző

Megjeleníti az ICC rendszer állapotát.

– Fehér: a rendszerek be vannak kapcsolva
(csak ha be vannak kapcsolva a [Beállítások]
menüben), az ICC készenléti üzemmódban
van.

– Kék: az ICC aktív

3) Ez a visszajelző színekkel jelöli az ICC rendszer
állapotát.

• ICC rendszer ON visszajelző (szürke):

ICC készenlétben.

• ICC rendszer ON visszajelző (zöld):

Azt jelzi, hogy az ICC rendszer ON állásban
van és aktív. Azt jelzi, hogy a sebességszabá-
lyozó rendszer be van kapcsolva.

– Zöld gépjármű ikon megjelenítve: Elöl ha-
ladó gépjármű érzékelve.

– Nem látható gépjármű ikon: Nemérzékel-
hető elöl haladó gépjármű (Az Ön gépjár-
műve fenntartja a vezető által beállított
sebességet.)

• ICC rendszer ON visszajelző (sárga):

Azt jelzi, hogy hiba lépett fel az ICC rendszer
működésében.

4) Beállított sebesség visszajelzője:

Jelzi a beállított gépjármű sebességet.

• Zöld: ICC aktív

• Szürke: ICC készenlétben

5) Elöl haladó gépjármű érzékelése, visszajelző:

Jelzi, hogy a rendszer érzékelt-e elöl haladó jár-
művet (kizárólag aktív ICC esetén).

Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód
működés:

A sebességszabályozó üzemmódbekapcsolásához
gyorsan nyomja meg és engedje fel a vezetési
asszisztens kapcsolótjA . Egy előugró képernyő je-
lenik meg a Vezetési asszisztens rendszer állapotá-
val. Az ICC rendszer ON visszajelzője (szürke) és a
gépjármű sebesség visszajelzőjejB felvillan.

Az utazósebesség beállításához gyorsítsa fel a gép-
járművet a kívánt sebességre, majd nyomja meg és
engedje fel a <SET–> kapcsolót. (Az ICC visszajelzője
és a beállított gépjárműsebesség visszajelzője zöld-
re vált, a vezetési asszisztens visszajelzője pedig
kékre.) Vegye le a lábát a gázpedálról. A jármű tar-
tani fogja a beállított sebességet vagy az elől hala-
dó gépjárműhöz képest kiválasztott távolságot.

Ha a <SET–>kapcsolót a következő helyzetekben
nyomják meg, a rendszer nem állítható be, és a be-
állított sebesség jelzőfénye körülbelül 2 másodper-
cig villog:

• Ha 30 km/h (20 MPH) alatti sebességgel halad.

• Ha a sebességváltó karját N (üres) állásba állítja.

• Ha a vezető a fékeket működteti.

Ha a <SET–> kapcsolót a következő körülmények
között nyomja meg a rendszert nem lehet beállí-
tani.

Egy üzenet fog megjelenni:

• Ha az ESP rendszer ki van kapcsolva (Az ICC
rendszer használatához kapcsolja be az ESP
rendszert és nyomja meg a vezetési asszisztens
kapcsolót. Az ESP rendszerrel kapcsolatos to-
vábbi információkért, lásd “Elektronikus menet-
stabilizáló rendszer (ESP) (ha van)” jelen fejezet
következő részében.

• Ha az ESP (beleértve a kipörgésgátló rendszert
is) működik.

• Ha [SNOW] vagy az [OFF-ROAD] üzemmódot vá-
lasztják ki (4WD modellek).

• Ha a kerék kipörög (Az ICC rendszer használatá-
hoz győződjön meg róla, hogy a kerekek nem
pörögnek ki.)

• Ha a rögzítőfék be van húzva.

• Ha valamelyik ajtó nyitva van.

• Haa vezetőoldali biztonsági öv nincs bekapcsol-
va.
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Az ICC beállítását követően az alábbi elemek egyike
jelenik meg:

A vezetőnek mindig az útviszonyoknak megfelelő-
en kell a gépjármű sebességét meghatároznia. Az
ICC rendszer fenntartja a beállított sebességet, ha-
sonlóan a hagyományos sebességszabályozó
rendszerhez, amíg nem észlel másik gépjárművet
az adott forgalmi sávban.

Az ICC rendszer megjeleníti a beállított sebességet.

Elöl haladó jármű érzékelése

Ha a rendszer gépjárművet érzékel az azonos for-
galmi sávban, az ICC rendszer lassítja a gépjármű-
vet úgy, hogy szabályozza a gázadást és működés-
be hozza a fékeket, hogy a sebesség megfeleljen az
elöl haladó lassabbgépjárműsebességének.Ezt kö-
vetően fenntartja a gépjármű sebességét, függően
az elöl haladó gépjármű sebességétől, valamint
fenntartja a kiválasztott távolságot.A körülmények-
től függően esetleges sebességváltásra lehet szük-
ség.

MEGJEGYZÉS

• Ha az ICC rendszer a fékeket működteti, a fék-
lámpák felvillannak.

• Amikor a fékek működnek, zajt hallhat. Ez nem
hiba.

Haa rendszer egygépjárművet érzékel, a figyelmez-
tető ikon megjelenik. Az ICC rendszer megjeleníti a
beállított sebességet és a kiválasztott távolságot is.

Nem érzékelhető elöl haladó jármű

Ha a rendszer nem érzékel elöl haladó járművet, az
ICC rendszer fokozatosan felgyorsítja a gépjármű-
vet a z előzőleg már beállított sebességértékre. Az
ICC rendszer fenntartja a beállított sebességet.

Ha a rendszer nem érzékel gépjárművet, a figyel-
meztető ikon kialszik.

Ha a beállított értékre való felgyorsítás során, vagy
az ICC rendszer működés során bármikor egy gép-
jármű jelenik meg az Ön járműve előtt, az ICC rend-
szer beállítja a távolságot ahhoz a gépjárműhöz.

Ha a sebesség 30 km/h-nál alacsonyabb (20 MPH),
a rendszer kikapcsol.

Ha egy másik gépjárművet előz meg

Agázpedál lenyomásával a vezető felülírhatjaaz ICC
rendszert. A beállított sebesség visszajelzője villog-
ni kezd, amikor a gépjármű túllépi a beállított se-
bességet. A gépjármű érzékelő visszajelző ikonja ki-
alszik ha a gépkocsi előtti terület szabad. Ha felen-
gedi a pedált, a gépkocsi visszatér az előzőleg már
beállított sebességre.

Annak ellenére, hogy az ICC rendszerben egy se-
besség meghatározásra került, Ön lenyomhatja a
gázpedált, ha a gépjármű hirtelen gyorsítására van
szükség.

Az ICC rendszer kikapcsolása:
Avezetési asszisztens kapcsoló kikapcsolásával tel-
jesenkikapcsolja az ICC rendszert.Az ICCvisszajelző
lámpa kialszik.
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A beállított gépjármű sebesség megváltozta-
tása:
Az előzetesen beállított sebesség törléséhez
használja a következő műveletek valamelyikét:

• Nyomjameg a <CANCEL> kapcsolót. A gépjármű
beállított sebességét jelző indikátor szürkére
vált.

• Érintse meg a fékpedált. A gépjármű beállított
sebességét jelző indikátor szürkére vált.

Gyorsabb utazósebesség beállításához a követ-
kező három művelet valamelyikét alkalmazhatja:

• Nyomja le a gázpedált. Amikor a gépjármű eléri
a kívánt sebességet, nyomja le és engedje fel a
<SET–> kapcsolót.

• Nyomja le és tartsa lenyomva a <RES+> kapcso-
lót. A beállított sebesség 10 km/h-s (5MPH) lépé-
senként emelkedik.

• Nyomja le, majd gyorsan engedje fel a <RES+>
kapcsolót. Minden alkalommal, ha így tesz, a be-
állított sebesség 1 km/h-val (1 MPH) növekszik.

Alacsonyabb utazósebesség beállításához a kö-
vetkező három művelet valamelyikét alkalmazhat-
ja:

• Enyhén érintse meg a fékpedált. Amikor a gép-
jármű eléri a kívánt sebességet, nyomja le a
<SET–> kapcsolót és engedje fel.

• Nyomja le és tartsa lenyomva a <SET–> kapcso-
lót. A beállított sebesség 10 km/h-s (5MPH) lépé-
senként csökken.

• Nyomja le, majd gyorsan engedje fel a <SET–>
kapcsolót. Minden alkalommal, ha így tesz, a be-
állított sebesség 1 km/h-val (1 MPH) csökken.

Az ICC törlését követően az előre beállított sebes-
ség visszaállításához nyomja meg és engedje fel a
<RES+> kapcsolót. A jármű visszatér az utoljára be-
állított utazósebességhez, amikor túllépi a 30 km/h
(20 MPH) sebességet.

A elöl haladó gépjárműhöz képest beállított
távolság megváltoztatása:

Az elöl haladó gépjárműhöz képest mért távolsá-
got, amely a forgalmi viszonyoktól függ, bármikor
kiválaszthatja.

Mindenegyesalkalommal,amikoraDISTANCEgom-
bot ( ) megnyomja, a távolság a következő sor-
rendben változik: hosszú, közepes, rövid,majd ismét
hosszú.

Távolság Kijelző A becsült távolság (m
(ft)) 100 km/h-s
(60 MPH) sebesség
mellett

Long
(Hosszú) m

60 (200)

Middle
(Közepes) m

45 (150)

Short (Rövid)
m

30 (100)

• Az elöl haladó gépjárműhöz mért távolság a
gépjárműsebességének függvényében változik.
Minél magasabb a sebesség, annál nagyobb a
távolság.

• A távolság beállítása akkor is a megadott érté-
ken marad, ha a motort újraindítja.

Figyelmeztetés a megközelítésre:
HaazÖngépjárműve közel kerül az elöl haladógép-
járműhöz, mert az hirtelen lassított, a rendszer fi-
gyelmezteti a vezetőt egy figyelmeztető hanggal il-
letve a ICC rendszer kijelzőjének felvillantásával. A
fékpedált megnyomva lassítson, hogy a megfelelő
távolságot fenn tudja tartani, ha:

• A figyelmeztető hang megszólal.

• Gépjármű érzékelésére figyelmeztető lámpa vil-
log.
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Ha a gépjárművek közötti távolság túl kicsi, előfor-
dulhat, hogy a figyelmeztető hang nem szólal meg.
Néhány példa:

• Amikor a gépjárművek azonos sebességgel ha-
ladnak és a távolság köztük nem változik.

• Ha az elöl haladó gépjármű gyorsabban halad
és a járművek közötti távolság nő.

• Haamásikgépkocsi azÖn járművéhezközel vág
be.

A figyelmeztető hang nem szólal meg, ha:

• A gépjárművel parkoló vagy egyéb lassan hala-
dó gépjárműveket közelít meg.

• A gázpedál le van nyomva és ezzel felülírja a
rendszer működését.

MEGJEGYZÉS

A megközelítésre figyelmeztető hangjelzés meg-
szólalhat és a rendszer kijelzője villoghat, ha a ra-
dar szenzora bármilyen tárgyat érzékel a gépjár-
mű mellett vagy az út mellett. Ennek következté-
ben az ICC rendszer lassíthatja vagy gyorsíthatja
a gépjárművet. A radar szenzor érzékelheti eze-
ket a tárgyakat, amikor a gépkocsival kanyargós,
szűk vagy dombos úton halad vagy éles kanya-
rokba hajt be vagy azokból hajt ki. Ezekben az
esetekben manuálisan kell fenntartani a távolsá-
got az elöl haladó gépjárműhöz képest.

A szenzor érzékenységét a gépkocsi működése
(kormányzás vagy az adott forgalmi sávban való
pozíció), a forgalom de a gépkocsi állapota is befo-
lyásolhatja (pl. ha a gépkocsi valamelyik része sé-
rült).

Gyorsítás előzés során:
A gyorsítás előzés során funkció kizárólag egyes or-
szágokban és bizonyos osztályú gépjárművek ese-
tén érhető el.

Bal oldalról történő előzés (olyan országokhoz,
amelyekben a közlekedés az út jobb kéz felőli ol-
dalán történik):

Ha az ICC rendszer 70 km/h-t (44 MPH) meghaladó
sebesség mellett be van kapcsolva és egy lassabb
járművet követ (az ICC beállított sebessége alatt),
valamint bekapcsolja a bal irányjelzőt, az ICC rend-
szer automatikusan felgyorsítja a gépjárművet, ez-
zel elősegítve az elöl haladó jármű bal oldalon tör-
ténő előzését, valamint az elöl haladó jármű távol-
ságának csökkentését. Kizárólag a bal irányjelző
hozza működésbe ezt a funkciót. Az ICC rendszer
tovább folytatja a beállított sebességre történő
gyorsítást, haazelőzési sávba történőkormányzást
követően a rendszer nem érzékel elől haladó gép-
járművet.

Ha a rendszer elől haladó gépjárművet észlel, az ICC
rendszer egészen az elől haladó gépjármű sebessé-
géig fog felgyorsítani. Ha a vezető az előzéshez nem
kormányoz a bal sávba, a gyorsulás rövid időn belül
megszűnik és a gépjármű visszaáll a beállított kö-
vetési távolságra.

A gyorsulást bármikor megszüntetheti a fékpedál
vagy a kormánykeréken található <CANCEL> kap-
csoló lenyomásával.

Jobb oldalról történő előzés (olyan országokhoz,
amelyekben a közlekedés az út bal kéz felőli ol-
dalán történik):

Ha az ICC rendszer 70 km/h-t (44 MPH) meghaladó
sebesség mellett be van kapcsolva és egy lassabb
járművet követ (az ICC beállított sebessége alatt),
valamint bekapcsolja a jobb irányjelzőt, az ICC rend-
szer automatikusan felgyorsítja a gépjárművet, ez-
zel elősegítve az elöl haladó jármű jobb oldalon tör-
ténő előzését, valamint az elöl haladó jármű távol-
ságának csökkentését. Kizárólag a jobb irányjelző
hozza működésbe ezt a funkciót. Az ICC rendszer
tovább folytatja a beállított sebességre történő
gyorsítást, haazelőzési sávba történőkormányzást
követően a rendszer nem érzékel elől haladó gép-
járművet.

Ha a rendszer elől haladó gépjárművet észlel, az ICC
rendszer egészen az elől haladó gépjármű sebessé-
géig fog felgyorsítani. Ha a vezető az előzéshez nem
kormányoz a jobb sávba, a gyorsulás rövid időn be-
lül megszűnik és a gépjármű visszaáll a beállított
követési távolságra.

A gyorsulást bármikor megszüntetheti a fékpedál
vagy a kormánykeréken található <CANCEL> kap-
csoló lenyomásával

VIGYÁZAT
A súlyos sérülést vagy halálesetet eredményező
ütközések kockázatának elkerülése érdekében,
kérjük vegye figyelembe az alábbiakat:

• A funkció kizárólag a bal vagy jobb irányjelző
bekapcsolását követően lép működésbe és a
gépjármű akkor is gyorsulni kezd, ha nem kez-
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deményez sávváltást. Ez magában foglalhat-
ja az előzéssel nem járó helyzeteket, például a
bal vagy a jobb oldali kijáratokat.

• Ügyeljen arra, hogy másik gépjármű előzése
során a szomszédos sáv szabadon legyen, mi-
előtt elkezdi az előzési manővert. Előzéskor
hirtelen forgalmi változások is bekövetkez-
hetnek. Mindig manuálisan kormányozzon
vagy fékezzen, soha ne hagyatkozzon kizáró-
lag a rendszerre.

Automatikus törlés:
A következő körülmények megléte esetén figyel-
meztető hangot hall és a rendszer automatikusan
kikapcsol.

• Ha az Ön gépjárműve 30 km/h (20 MPH) alatti
sebességgel halad

• Ha a rögzítőfék be van húzva

• Ha a ESP rendszer ki van kapcsolva

• Ha [SNOW] vagy az [OFF-ROAD] üzemmódot vá-
lasztják ki (4WD modellek).

• Ha az ESP (beleértve a kipörgésgátló rendszert
is) működik

• Ha a távolság mérése nem lehetséges, mert a
szenzoron szennyeződés gyülemlett fel

• Ha a kerekek kipörögnek

• Ha a radar jel ideiglenesen megszakad

• Ha a tengelykapcsoló pedál kb. 8 másodpercig
le van nyomva

• Ha valamelyik ajtó nyitva van.

• Haa vezetőoldali biztonsági öv nincs bekapcsol-
va.

Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód
korlátai:

VIGYÁZAT
Az alábbiakban megtalálhatók az ICC rendszer
korlátai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti, hogy
ezeket a korlátokat nem veszi figyelembe, súlyos,
akár halálos balesetet is szenvedhet.

• A rendszert elsődlegesen egyenes, száraz,
nyílt utakon enyhe forgalom mellett célszerű
alkalmazni. Nem javasolt a rendszer haszná-
lata városi forgalomban vagy zsúfolt területe-
ken.

• A rendszer nem alkalmazkodik automatiku-
san az útviszonyokhoz. A rendszert folyama-
tosan haladó forgalomban célszerű használ-
ni. Ne használja éles kanyarokkal tűzdelt uta-
kon, jéggel borított utakon vagy heves
esőben, ködben.

• Mivel a távolságérzékelő rendszernek vannak
teljesítménybeli korlátai, soha ne bízzon meg
csak az ICC- ben. A rendszer nem korrigálja a
figyelmetlen vezetésből, rossz látási viszo-
nyokból (eső, köd) vagy rossz időjárási körül-
ményekből fakadó helyzeteket. Csökkentse a
gépjármű sebességét a fékpedál lenyomásá-
val, az elöl haladó gépjármű távolságának és
az egyéb környezeti tényezők függvényében,
hogy a gépjárművek közötti biztonságos tá-
volságot fenn tudja tartani.

• Mindig figyeljen oda a jármű működésére és
álljon készen a manuálisan történő beavatko-
zásra. Az ICC rendszer gépjármű- gépjármű
távolság üzemmódja bizonyos körülmények

között nem képes fenntartani a gépjárművek
közötti távolságot (követési távolság) vagy a
kiválasztott sebességet.

• A rendszer bizonyos út- illetve időjárási viszo-
nyok között nem érzékeli az Ön előtt haladó
járművet. A balesetek elkerülése érdekében
soha ne használja az ICC rendszert a követ-
kező körülmények között:

– Forgalmas vagy éles kanyarokkal tűzdelt
úton

– Csúszós felületeken, pl. jég vagy hó, stb.

– Rossz időjárási viszonyok között (eső, köd,
hó, stb.)

– Ha eső, hó vagy egyéb szennyeződés ta-
pad a rendszer érzékelőjére

– Meredek lejtőkön (a gépkocsi a beállított
sebességérték fölé gyorsulhat és a gyakori
fékezés a fékek túlmelegedését okozná)

– Folyamatosan váltakozó lejtőkön, emelke-
dőkön

– Ha a közlekedési viszonyok megnehezítik
a megfelelő távolság betartását a gépjár-
művek között az állandó gyorsítás és las-
sítás miatt

– Más radar források interferenciát okoznak

• Bizonyos út- és forgalmi viszonyok között egy
gépjármű vagy tárgy hirtelen bekerülhet a
szenzor érzékelési zónájába és automatikus
fékezést válthat ki. Előfordulhat, hogy a távol-
ságot csak a gázpedál megnyomásával tudja
fenntartani. Mindig figyeljen a forgalomra és
kerülje az ICC használatát a nem javasolt kö-
rülmények között.
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• Ne használja az ICC rendszert ha utánfutót,
vagy másik járművet vontat.

A radar nem érzékeli a következő tárgyakat:

• Álló és lassan haladó gépjárműveket.

• A gyalogosokat vagy egyéb tárgyakat az úton.

• Az azonos sávban közeledő járműveket.

• Motorkerékpárokat és egyéb gépjárműveket,
amelyeka forgalmi sávbaneltoltanközlekednek.

A szenzor általában az elöl haladó gépjárművekről
érkező jeleket érzékeli. Ha az ICC rendszer nem ér-
zékel visszaverődést az elöl haladó gépjárműről,
előfordulhat, hogy nem tudja tartani a kiválasztott
távolságot.

A következőkben olyan körülményeket soroltunk
fel, amely körülmények között a szenzor nem érzé-
keli a jeleket:

• Ha hó vagy eső felverődés csökkenti a látótávol-
ságot.

• Ha a gépkocsi hátsó ülésén vagy a csomagtar-
tóban különösen nehéz csomag található.

• Ha a gépjárművel utánfutót vontat, stb.

Az ICC rendszert úgy tervezték meg, hogy automa-
tikusan ellenőrizze a szenzorműködését a rendszer
korlátain belül. Ha a szenzor szennyeződéssel fe-
dett vagy le van takarva, a rendszer automatikusan
törli aműködését. Ha a szenzor jéggel, átlátszó vagy
áttetsző műanyaggal, stb. borított, az ICC rendszer
nem érzékel. Ezekben az esetekben a gépjármű-
gépjármű távolság üzemmód nem törlődik de nem
is képes az elöl haladó jármű mögött a meghatáro-
zott követési távolságot tartani. Rendszeresen el-
lenőrizze és tisztítsa meg a szenzort.

A radar szenzorának működési zónája korlátozott.
Az elöl haladó gépjárműnek a gépjármű- gépjármű
távolság üzemmód érzékelő zónáján belül kell len-
ni, hogy az elöl haladó jármű mögött a beállított
távolság tartható legyen.

Az elöl haladó jármű eltűnhet az érzékelési zónából,
ha a forgalmi sávbanmegváltoztatja pozícióját. Elő-
fordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli az azonos
sávban haladó motorkerékpárokat

NSD775
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Ha éles kanyarokkal tűzdelt, hegyes területen, szűk
úton vagy építés alatt lévő úton halad, a radar szen-
zoraérzékelheti a szemközti sávbanközlekedőgép-
járműveket is, de előfordulhat az is, hogy ideiglene-
sen nem érzékeli az azonos forgalmi sávban elöl
haladó járművet. Ennek következtében az ICC rend-
szer lassíthatja vagy gyorsíthatja a gépjárművet.

Az elöl haladó járművek érzékelését befolyásolhatja
a gépjármű működése (kormánymanőverek vagy
az adott forgalmi sávban elfoglalt pozíció, stb.) vagy
a gépjármű állapota.

A rendszer ideiglenesen nem elérhető:
A következőkben olyan állapotokat mutatunk be,
amikor előfordulhat, hogy az ICC rendszer ideigle-
nesen nem elérhető. Ezekben az esetekben az ICC
rendszer törlődhet és nem lesz képes az elöl haladó
jármű mögött a meghatározott követési távolsá-
got tartani.

A feltétel:
A következő esetekben az ICC rendszer működése
automatikusan törlődik. Figyelmeztető hangot hall
és a rendszert nem lehet beállítani:

• Ha a ESP ki van kapcsolva

• Ha az ESP (beleértve a kipörgésgátló rendszert
is) működik

• Ha a gépjármű sebessége 30 km/h (20 MPH) alá
csökken

• Ha a rögzítőfék be van húzva

• Ha az abroncsok kipörögnek

• Ha a radar jel ideiglenesen megszakad

• Ha a tengelykapcsoló pedál kb. 8 másodpercig
le van nyomva

• Ha valamelyik ajtó nyitva van.

• Haa vezetőoldali biztonsági öv nincs bekapcsol-
va.

• Ha az IEB rendszer erősebben fékez.

• Ha a [SNOW] vagy az [OFF-ROAD] üzemmódot
választják ki (4WD modellek)

• Ha az első radar nem használható, mert a radar
szenzor szennyeződés vagy valamilyen tárgy
miatt nem működik.

Teendők:

Ha a fent felsorolt feltételek nemállnak fent, nyomja
meg a <RES+> kapcsolót az ICC rendszer használa-
tának folytatásához.

B feltétel:
Egy figyelmeztető hangjelzés szólal meg és a [Ide-
iglenesen letiltva Elsö radar blokkolva] figyelmezte-
tő üzenet jelenik meg a gépjármű információs kijel-
zőjén.

• Haa radar szenzor környezete szennyezett vagy
valami akadályozza az elöl haladó gépjármű ér-
zékelését, az ICC rendszer működése automati-
kusan törlődik.

Teendők:

Ha a figyelmeztető üzenet megjelenik, parkoljon a
gépjárművel egy biztonságos helyen és állítsa le a
motort. Ha a radar jel ideiglenesenmegszakad, tisz-
títsa meg a szenzor területét és indítsa újra a mo-
tort. A rendszernek időre van szüksége, hogy érzé-
kelje, hogy a szenzor területe tiszta. Ha a figyelmez-
tető üzenet továbbra is látható, ellenőriztesse az
ICC rendszert egy NISSAN márkakereskedőnél vagy
szakszervizben.

• Ha olyan utakon vagy építményeken (például túl
hosszú hidak, sivatag, hómező, haladás hosszú
falak mellett) halad, amelyek nincsenek megfe-
lelően kiépítve, a [Ideiglenesen letiltva Elsö radar
blokkolva] üzenet jelenik meg.

NSD679
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Teendők:

Ha a fent felsorolt feltételek nem állnak fent, kap-
csolja vissza az ICC rendszert, hogy használhassa
azt.

Rendszer hibás működése:
Ha az ICC rendszer nem működik megfelelően, egy
figyelmeztető hangot hall és az ICC rendszer ON fi-
gyelmeztető lámpája (sárga) felvillan.

Teendők:

Ha a figyelmeztetés megjelenik, parkoljon le a gép-
járművel egy biztonságos helyen. Kapcsolja le a
gyújtást,majd indítsa újra, induljon el és állítsa be az
ICC rendszert újra.

Ha a rendszert nem lehet beállítani vagy a vissza-
jelző lámpa nem alszik ki, az azt jelezheti, hogy az
ICC rendszer nem működik megfelelően. Azon-
ban a gépjármű továbbra is vezethető normál kö-
rülmények között, de a gépjárművet ellenőriztet-
ni kell egy NISSAN márkakereskedővel, vagy szak-
szervizzel.

Rendszer karbantartása:
Az ICC rendszer szenzora a gépjármű elején talál-
hatójA .

Annak érdekében, hogy az ICC rendszer megfele-
lően működjön, a következőket mindig tartsa szem
előtt:

• A szenzor területe legyen mindig tiszta.

• Ne üsse meg vagy törje össze a szenzor körüli
területeket.

• Ne fedje le, takarja el matricákkal vagy hasonló
tárgyakkal a szenzor körüli részt. Ez hibás mű-
ködést eredményezhet.

• Ne szereljen fel fém tárgyakat a szenzor köze-
lébe (ágtörőt, stb.). Ez a szenzor hibáját vagy hi-
bás működését eredményezheti.

A rádió jóváhagyási számokkal és információkkal
kapcsolatban lásd “Rádiófrekvencia jóváhagyás” a
“9. Műszaki információk” fejezetben.

Speed Limit Link - ICC és Kormányzás
segítő rendszer (ha van)

VIGYÁZAT
Az alábbi lista a Speed Limit Link rendszer korlá-
tozásait tartalmazza. Ha a gépjárművet úgy üze-
melteti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi figye-
lembe, súlyos, akár halálos balesetet is szenved-
het:

• A vezető felelőssége a megfelelő sebesség ki-
választása, az összes közlekedési szabály be-
tartása és az útszakaszon közlekedőkre való
ügyelés.

• Előfordulhat, hogy a Speed Limit Link nem
megfelelően működik, és a tényleges sebes-
ségkorlát nem alkalmazható minden körül-
mények között a gépjármű beállított sebes-
ségére. A vezetőnek manuálisan kell szabá-
lyoznia a gépjármű sebességét.

Alább pár példa található:

– Ha a forgalmi jelzés felismerő (TSR) rend-
szer nem működik megfelelően, vagy ki
van kapcsolva. (Lásd “Közlekedési táblák
felismerése (ha van)” jelen fejezet előző
részében.)

– Ha közeli párhuzamos utakkal rendelkező
területen halad (például párhuzamos szer-
vizúttal rendelkező autópálya).

– Ha olyan területen vezet, ahol minden sáv-
ban más sebességkorlátozó tábla van.

– Ha olyan úton vezet, amely építése folya-
matban van, vagy építési területen keresz-
tül halad át.

– Ha egy tábla jelzi a sebességkorlátozás vé-
gét.

• Ha a [Kijelző beállítások] menüben kiválasz-
tott sebesség-mértékegység eltér a sebes-
ségkorlátozó tábla mértékegységétől.

Ha az ICC és a Kormányzás segítő rendszer aktív és
asebességkorlátmódosulását észleli,megjelenikaz
új sebességkorlát és manuálisan alkalmazza a gép-
jármű beállított sebességére.

A Speed Limit Link akkor működik:

• Ha az észlelt sebességkorlátozás meghaladja a
30 km/h (20 MPH) sebességet.

NIC4037
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• A [Speed Limit Link] elemet a gépjármű informá-
ciós kijelzőjének beállítások menüjében lehet
engedélyezni.

MEGJEGYZÉS

• A következő szituációk esetében Speed Limit
Link nem fog működni:

– Ha a kihelyezett sebességkorlátozás növe-
lése lett észlelve, de a gépjármű beállított
sebessége már meghaladja az új sebes-
ségkorlátozást.

– Ha a kihelyezett sebességkorlátozás csök-
kenése lett észlelve, de a gépjármű beállí-
tott sebessége már kisebb, mint az új se-
bességkorlátozás.

Rendszer kijelzője és visszajelzői:

1. Érzékelt sebességkorlátozás visszajelző

Megjeleníti a jelenleg kiválasztott sebességkorlá-
tot. További információért lásd “Közlekedési táb-
lák felismerése (ha van)” jelen fejezet előző rész-
ében.

2. Alkalmazott sebességkorlát visszajelzője (zöld
keret)

Jelzi, hogy az észlelt sebességkorlátozás alkal-
mazható a gépjármű beállított sebességére.

3. Speed Limit Link rendszer visszajelző

Jelző a rendszer aktiválását vagy a rendszer mű-
ködését.

Aktiválva van a manuális üzemmód és egy
új sebességkorlátozás (nagyobb sebességérték)
van jelezve.

Aktiválva van a manuális üzemmód és
megjelenik egyúj sebességkorlátozás (kisebbse-
bességérték).

4. Útmutató üzenet, utasítás az új sebesség beállí-
tását illetően.

A rendszer működése:
Ha a rendszer egy másik sebességkorlátozást ész-
lel, megjeleníti az új sebességértéket. A gépjármű
beállított sebessége manuálisan módosítható a
megjelenített sebességkorlátra.

• Az új megjelenített sebességkorlát elfogadásá-
hoz használja a <RES+> kapcsolót (nagyobb se-
bességkorlát esetén) vagy a <SET-> kapcsolót
(kisebb sebességkorlát esetén).

• A Speed Limit Link visszajelző ( vagy )
kb. 15másodpercen belül kikapcsol, ha nemmű-
ködteti a <RES+> vagy a <SET-> kapcsolót. (A
Speed Limit Link visszajelző azonnal kikapcsol-
ható a Speed Limit Link visszajelzője által jelzett
iránnyal szemközti kapcsoló működtetésével.)

A rendszer nem aktiválódik, ha nem észlelt módosí-
tott sebességkorlátot.

[Speed Link Offset]:
Beállíthatja, hogy a sebességkorlát pontosan, vagy
-10 km/h (–5 MPH) és +10 km/h (+5 MPH) tűréssel
legyen-e elfogadva.

Hogyan aktiválja vagy deaktiválja a rendszert:

1. Nyomja meg a gombot a kormányke-
réken, amíga [Beállítások]megnem jelenik agép-
jármű információs kijelzőjén, majd nyomja meg a
scroll tárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] kivá-
lasztásához. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Válassza ki a [Speed Limit Link] lehetőséget,majd
nyomja meg a scroll tárcsát a rendszer be-, illet-
ve kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS

A rendszer megőrzi az aktuális beállításait a gép-
jármű információs kijelzőjében a motor újraindí-
tását követően is.

A [Speed Link Offset] tűrésének beállítása:

1. Nyomja meg a gombot a kormányke-
réken, amíga [Beállítások]megnem jelenik agép-
jármű információs kijelzőjén, majd nyomja meg a
scroll tárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] kivá-
lasztásához. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Válassza ki a [Speed Link Offset] lehetőséget,
majd nyomja meg a scroll tárcsát a tűrés értéké-
nek kiválasztásához.

NIC4144
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MEGJEGYZÉS

A rendszer megőrzi az aktuális beállításait a gép-
jármű információs kijelzőjében a motor újraindí-
tását követően is.

Speed Limit Link - ICC és Kormányzás
segítő, navigációs rendszerrel (ha van)

VIGYÁZAT
Az alábbi lista a Speed Limit Link rendszer korlá-
tozásait tartalmazza. Ha a gépjárművet úgy üze-
melteti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi figye-
lembe, súlyos, akár halálos balesetet is szenved-
het:

• A vezető felelőssége a megfelelő sebesség ki-
választása, az összes közlekedési szabály be-
tartása és az útszakaszon közlekedőkre való
ügyelés.

• Előfordulhat, hogy a Speed Limit Link nem
megfelelően működik, és a tényleges sebes-
ségkorlát nem alkalmazható minden körül-
mények között a gépjármű beállított sebes-
ségére. A vezetőnek manuálisan kell szabá-
lyoznia a gépjármű sebességét.

Alább pár példa található:

– Ha a forgalmi jelzés felismerő (TSR) rend-
szer nem működik megfelelően, vagy ki
van kapcsolva. (Lásd “Közlekedési táblák
felismerése (ha van)” jelen fejezet előző
részében.)

– Ha a navigációs rendszer által le nem fe-
dett országokban vagy területeken vezet.

– Ha nemzeti határokon halad át.

– Ha a navigációs térképadatok szerint be-
azonosított korlátozott hozzáférésű autó-
pályának a kilépési szakaszán halad.

– Ha közeli párhuzamos utakkal rendelkező
területen halad (például párhuzamos szer-
vizúttal rendelkező autópálya).

– Ha olyan területen vezet, ahol minden sáv-
ban más sebességkorlátozó tábla van.

– Ha olyan úton vezet, amely építése folya-
matban van, vagy építési területen keresz-
tül halad át.

– Ha a navigációs rendszer adatai nem nap-
rakészek vagy nem elérhetőek.

Ha az ICC és Kormányzás segítő Speed Limit Link
rendszere aktív és a sebességkorlát módosulását
észleli, megjelenik az új sebességkorlát és manuáli-
san alkalmazza a gépjármű beállított sebességére.

A Speed Limit Link akkor működik:

• Ha az észlelt sebességkorlátozás meghaladja a
30 km/h (20 MPH) sebességet.

• A [Speed Limit Link] elemet a gépjármű informá-
ciós kijelzőjének beállítások menüjében lehet
engedélyezni.

MEGJEGYZÉS

• A következő szituációk esetében Speed Limit
Link nem fog működni:

– Ha a kihelyezett sebességkorlátozás növe-
lése lett észlelve, de a gépjármű beállított
sebessége már meghaladja az új sebes-
ségkorlátozást.

– Ha a kihelyezett sebességkorlátozás csök-
kenése lett észlelve, de a gépjármű beállí-
tott sebessége már kisebb, mint az új se-
bességkorlátozás.

Németország esetében: Korlátozás nélküli
sebesség beállítás:
Ha bekapcsolja a gyújtást és ezt követően egy se-
bességkorlát nélküli autópályára lép fel, a rendszer
kezdetben 130 km/h-ra korlátozza a sebességet.
Ezt követően a vezető által legutóbb sebességkor-
lát nélküli autópályán tárolt sebessége kerül alkal-
mazásra.

MEGJEGYZÉS

Ez a funkció kizárólag Németországban használ-
ható.

Rendszer kijelzője és visszajelzői:

1. Érzékelt sebességkorlátozás visszajelző

Megjeleníti a jelenleg kiválasztott sebességkorlá-
tot. További információért lásd “Közlekedési táb-
lák felismerése (ha van)” jelen fejezet előző rész-
ében.

NIC4144
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2. Alkalmazott sebességkorlát visszajelzője (zöld
keret)

Jelzi, hogy az észlelt sebességkorlátozás alkal-
mazható a gépjármű beállított sebességére.

3. Speed Limit Link rendszer visszajelző

Jelző a rendszer aktiválását vagy a rendszer mű-
ködését.

Aktiválva van a manuális üzemmód és egy
új sebességkorlátozás (nagyobb sebességérték)
van jelezve.

Aktiválva van a manuális üzemmód és
megjelenik egyúj sebességkorlátozás (kisebbse-
bességérték).

4. Útmutató üzenet, utasítás az új sebesség beállí-
tását illetően.

A rendszer működése:
Ha a rendszer egy másik sebességkorlátozást ész-
lel, megjeleníti az új sebességértéket. A gépjármű
beállított sebessége manuálisan módosítható a
megjelenített sebességkorlátra.

• Az új megjelenített sebességkorlát elfogadásá-
hoz használja a <RES+> kapcsolót (nagyobb se-
bességkorlát esetén) vagy a <SET-> kapcsolót
(kisebb sebességkorlát esetén).

• A Speed Limit Link visszajelző ( vagy )
kb. 15másodpercen belül kikapcsol, ha nemmű-
ködteti a <RES+> vagy a <SET-> kapcsolót. (A
Speed Limit Link visszajelző azonnal kikapcsol-
ható a Speed Limit Link visszajelzője által jelzett
iránnyal szemközti kapcsoló működtetésével.)

A rendszer nem aktiválódik, ha nem észlelt módosí-
tott sebességkorlátot.

[Speed Link Offset]:
Beállíthatja, hogy a sebességkorlát pontosan, vagy
-10 km/h (–5 MPH) és +10 km/h (+5 MPH) tűréssel
legyen-e elfogadva

Hogyan aktiválja vagy deaktiválja a rendszert:

1. Nyomja meg a gombot a kormányke-
réken, amíga [Beállítások]megnem jelenik agép-
jármű információs kijelzőjén, majd nyomja meg a
scroll tárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] kivá-
lasztásához. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Válassza ki a [Speed Limit Link] lehetőséget,majd
nyomja meg a scroll tárcsát a rendszer be-, illet-
ve kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS

A rendszer megőrzi az aktuális beállításait a gép-
jármű információs kijelzőjében a motor újraindí-
tását követően is.

A [Speed Link Offset] tűrésének beállítása:

1. Nyomja meg a gombot a kormányke-
réken, amíga [Beállítások]megnem jelenik agép-
jármű információs kijelzőjén, majd nyomja meg a
scroll tárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] kivá-
lasztásához. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Válassza ki a [Speed Link Offset] lehetőséget,
majd nyomja meg a scroll tárcsát a tűrés értéké-
nek kiválasztásához.

MEGJEGYZÉS

A rendszer megőrzi az aktuális beállításait a gép-
jármű információs kijelzőjében a motor újraindí-
tását követően is.

KORMÁNYZÁS SEGÍTŐ (ha van) (kézi
sebességváltóval szerelt modellek)

VIGYÁZAT
Ha nem tartja be a Kormányzás segítő funkció
megfelelő használatához szükséges figyelmez-
tetéseket és utasításokat, súlyos, akár halálos sé-
rüléseket is szenvedhet.

• A Kormányzás segítő nem önvezető rendszer.
Képességeinek korlátain belül - amelyek eb-
ben a kézikönyvben bemutatásra kerülnek -
segíti a vezetőt bizonyos forgalmi helyzetek-
ben.

• A Kormányzás segítő rendszer nem helyette-
síti a megfelelő vezetési műveleteket és nem
úgy tervezték, hogy megakadályozza a gon-
datlan, figyelmetlen vagy éppen feledékeny
vezetési stílust. A Kormányzás segítő nem
minden esetben kormányozza a gépjárművet,
hogy a forgalmi sávban tartsa. A Kormányzás
segítő rendszert nem arra tervezték, hogy
megakadályozza a gépjármű irányítása felet-
ti uralom elvesztését. A vezető felelőssége,
hogy mindig megfelelő figyelmet fordítson a
biztonságos vezetésre, a megfelelő forgalmi
sávban tartsa és megfelelően kontrollálja a
gépjárművet.

Elindulás és haladás 337



• A Kormányzás segítő rendszer működésének
vannak korlátai. A Kormányzás segítő rend-
szer nem működik minden közlekedési hely-
zetben, minden időjárási és forgalmi körül-
mény között. A vezető felelőssége, hogy min-
dig megfelelő figyelmet fordítson a
biztonságos vezetésre, a megfelelő forgalmi
sávban tartsa és megfelelően kontrollálja a
gépjárművet.

• A Kormányzás segítő rendszer csak egy segít-
ség és nem egy ütközés elkerülésére figyel-
meztető vagy azt megakadályozó rendszer.

• A Kormányzás segítő rendszer csak autópá-
lyán, osztottpályás forgalomban használható,
nem alkalmas városi közlekedésre.

• Mindig vegye figyelembe az adott sebesség-
korlátozásokat, soha ne állítsa az automati-
kus sebességszabályozó berendezést annál
magasabb értékre.

• Vezetés közben soha ne vegye le a kezét a kor-
mánykerékről. Mindig tartsa a kezét a
kormánykeréken és biztonságosan vezessen.

• Minden esetben óvatosan és körültekintően
vezessen, ha a Kormányzás segítő funkciót
használja. Olvassa el és értelmezze a haszná-
lati útmutatót, mielőtt a Kormányzás segítő
funkciót használná. Súlyos sérülések vagy ha-
lálesetek elkerülése érdekében ne hagyatkoz-
zon a rendszerre, ne hagyja, hogy vészhelyze-
tekben a rendszer szabályozza a gépjármű
sebességét. A Kormányzás segítő funkciót
csak megfelelő út- és közlekedési viszonyok
között használja.

➀ Többfunkciós első kamera

A Kormányzás segítő rendszer egy többfunkciós el-
ső kamerát használ ➀, amely a szélvédő mögé van
felszerelve és figyeli a forgalmi sávot, amelyben a
gépjármű halad.

A kormányzás segítő funkció vezérli a kormány-
rendszert, hogy segítsen a forgalmi sáv közepén
tartani a gépjárművet.

NIC4018
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KORMÁNYZÁS SEGÍTŐ RENDSZER
VEZÉRLŐ (kézi sebességváltóval szerelt
modellek)
➀ Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal)

➁ Gépjármű információs kijelzője

➂ Kormánykerék kapcsoló

KORMÁNYZÁS SEGÍTŐ RENDSZER
MŰKÖDÉSE (kézi sebességváltóval
szerelt modellek)
A Kormányzás segítő funkció nem érhető el
60 km/h (37 MPH) sebesség alatt.

A Kormányzás segítő funkció vezérli a kormány-
rendszert, hogy segítsen a gépjárművet vezetés
közben a forgalmi sáv közepéhez közel tartani. A
Kormányzás segítő funkció össze van kapcsolva az
Intelligent Cruise Control (ICC) rendszerrel. További
információért lásd: “Intelligens sebességszabályozó
(ICC) (kézi sebességváltóval szerelt modellek)” jelen
fejezet előző részében.

A Kormányzás segítő funkció elindítható, ha a kö-
vetkező feltételek fennállnak:

• Az ICC rendszer aktiválva van és be van állítva.

• A sávelválasztó felfestésekmindkét oldalon tisz-
tán észlelhetők.

• A vezető fogja a kormánykereket.

• A gépjármű a forgalmi sáv közepén halad.

• Az irányjelzők nem működnek.

• Az ablaktörlők nem működnek nagy (HI) sebes-
séggel (a kormányzás segítő funkció letiltásra
kerül azt követően, hogy az ablaktörlők kb. 10
másodpercig működnek).

• A jármű sebessége több mint 60 km/h (37 MPH).

NSD1035
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KORMÁNYZÁS SEGÍTŐ RENDSZER
KIJELZŐJE ÉS VISSZAJELZŐJE (kézi
sebességváltóval szerelt modellek)

1. Kormányzás segítő állapotának visszajelzője/
figyelmeztetése

Megjeleníti a kormányzás segítő funkció állapo-
tát a visszajelző színével

• Szürke: Kormányzás segítő készenlétben

• Zöld: Kormányzás segítő aktív

• Sárga: Kormányzás segítő hibás működése

• Piros: Kéz nélkül kormányzás észlelve.

2. Sávelválasztó vonal visszajelzője

Azt jelzi, hogy a rendszer észlelt-e sávelválasztó
felfestést

• Szürke: Sávelválasztó felfestések nem észlel-
hetők

• Zöld: Sávelválasztó felfestések észlelhetők

• Sárga: Sávelhagyás észlelve

3. Kormányzás segítő állapotának visszajelzője

Megjeleníti a kormányzás segítő funkció állapo-
tát a visszajelző színével

• Szürke: Kormányzás segítő készenlétben

• Zöld: Kormányzás segítő aktív

4. Sávelválasztó vonal visszajelzője/sebesség-
szabályozó állapot visszajelző/beállított tá-
volság visszajelzője

Megjeleníti a Kormányzás segítő funkció állapo-
tát a sávelválasztó vonal visszajelző színével.

• Sávelválasztó vonal visszajelzője (nincs sáv):
Kormányzás segítő készenlét

• Sávelválasztó vonal visszajelzője (zöld): Kor-
mányzás segítő aktív

• Sávelválasztó vonal visszajelzője (szürke):
Nem észlelhető sávelválasztó vonal

Ha a kormányzás segítő funkció bekapcsolt állapot-
ban van, akkor a kormányzás segítő visszajelzője
➀és a sávelválasztó vonal visszajelzője ➁ zöldre
vált a gépjármű információs kijelzőjén.

Ha a kormányzás segítő funkció készenléti állapot-
ba vált, akkor a kormányzás segítő visszajelzője
➀és a sávelválasztó vonal visszajelzője ➁ szürkére
vált a gépjármű információs kijelzőjén. Ha az útvi-
szonyok nem felelnek meg a Kormányzás segítő
aktiválási feltételeinek, a funkció kikapcsolását kö-
vetően kettő figyelmeztető hangot fog hallani.

Intelligent Lane Intervention (Intelligens
sávtartás-segítő rendszer) (ILI):
Ha egy kanyar vagy erős oldalszélmiatt a Kormány-
zás segítő funkció eléri képességeinek határát és a
gépjármű megközelíti a forgalmi sáv bal vagy jobb
oldalát jelző útburkolati jelet a kormánykerék rezeg,
egy figyelmeztető hang szólal meg és az ILI vissza-
jelző lámpa (sárga) villog a műszerfal panelen, ezzel
figyelmeztetve a vezetőt. Ekkor az ILI rendszer au-
tomatikusan működésbe hozza a fékeket egy rövid
időre, így segítve a vezetőt abban, hogy visszatér-
hessen a forgalmi sáv közepére. Ez a művelet a Kor-
mányzás segítő műveleteket mellett történik. To-
vábbi információért lásd: “Intelligent Lane Interven-
tion (Intelligens sávtartás-segítő rendszer) (ILI)”
jelen fejezet következő részében.

Kéz érzékelése:

Ha a Kormányzás segítő aktiválva van, a rendszer
figyeli, a vezető hogyan mozgatja a kormánykere-
ket.

NSD1082
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Ha a vezető leveszi egy ideig a kormánykerékről a
kezét, egy figyelmeztetés ➀ jelenik meg a gépjár-
mű információs kijelzőjén, és felvillan a figyelmez-
tető lámpa ➁.

Ha a vezető azt követően semmozgatja a kormány-
kereket,hogya figyelmeztetésmegjelent,egy figyel-
meztető hang szólal meg, illetve egy figyelmeztető
üzenet villog a gépjármű információs kijelzőjén,me-
lyet követően a Kormányzás segítő funkció kikap-
csol.

VIGYÁZAT
A Kormányzás segítő funkció nem egy olyan
rendszer, amely támogatja kéz nélküli vezetést.
Mindig tartsa a kezét a kormánykeréken és biz-
tonságosan vezessen. Ha nem így tesz, balesetet
okozhat, amelyben súlyos, akár halálos sérülése-
ket is szenvedhet.

MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy a szenzorok nem érzékelik a
vezető kezét a kormánykeréken a következő
helyzetekben és ez több különböző riasztást
eredményez:

• Kesztyűben vezetés.

• Védőburkolatok a kormánykeréken.

• A kormánykerék szenzorokat nem tartalma-
zó részeinek fogása, ideértve a bőr illesztése-
ket és a küllőket.

Kormányzás segítő aktiválása/deaktiválása:
A következő módszereket használva aktiválhatja
vagy letilthatja a Kormányzás segítő funkciót.

A kormánykeréken található vezetési asszisztens
kapcsoló

Nyomja meg a vezetési asszisztens kapcsolót. Ez
bekapcsolja az ICC rendszert. Ne feledje, hogy aKor-
mányzás segítő bekapcsolt állapotban is lehet, füg-
gően a [Beállítások] menüben megadott beállítá-
soktól. Ezen beállításokat a rendszer eltárolja a mo-
tor ismételt beindítását követően.

Ezt követően nyomja meg a <SET–> gombot a kor-
mánykerék jobb oldali kapcsolóján a sebességsza-
bályozó rendszer beállításához. A Kormányzás se-
gítő ikonok zöldre váltanak és a Kormányzás segítő
rendszer aktiválódik, ha a sávelválasztó jelölések
egyértelműen láthatók.

A kormányzás segítő funkció ikonja szürke marad,
amíg a gépjármű 60 km/h-t (37 MPH) meg nem ha-
ladó sebességgel halad és a rendszer nem érzékel
elöl haladó gépjárművet

Kormánykerék kapcsoló

A Kormányzás segítő funkció BE vagy KI-kapcsolá-
sához nyomja meg a Kormányzás segítő funkció
kapcsolóját a műszerfalon.

MEGJEGYZÉS

• Ha a Kormányzás segítő kapcsolót használja
a BE vagy KI-kapcsoláshoz, a rendszer a mo-
tor újraindítását követően megjegyzi a beállí-
tásokat. A kapcsolót még egyszer meg kell
nyomni a BE vagy KI-kapcsoláshoz.

• A Kormányzás segítő kapcsoló módosítja a
[Korm.asszisztens] opció beállítását, amelyet
a gépjármű információs kijelzőjén, a [Beállítá-
sok] menüben hajtott végre.

A gépjármű információs kijelzőjén megjelenő be-
állítás

1. Nyomja meg a gombot a kormányke-
réken, amíga [Beállítások]megnem jelenik agép-
jármű információs kijelzőjén, majd nyomja meg a
scroll tárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] kivá-
lasztásához. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Válassza ki a [Korm.asszisztens] lehetőséget,
majd nyomja meg a scroll tárcsát a Kormányzás
segítő funkció be-, illetve kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS

• Ha a kormányzás segítő képernyő megjelenik
a gépjármű információs kijelzőjén, nyomja
meg az <OK> gombot a kormánykeréken,
hogy megjeleníthesse a [Vezetési segéd] be-
állítás menüt.

• Amikor a rendszert a gépjármű információs
kijelzőjén keresztül engedélyezi/tiltja le, vagy
amikor a Kormányzás segítő kapcsolóját
nyomja meg, a rendszer megőrzi az aktuális
beállításokat, még akkor is, ha a motort újra-
indítja.
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Kormányzás segítő funkció korlátai

VIGYÁZAT
• A következő szituációkban előfordulhat, hogy

a kamera nem érzékeli megfelelően a sávelvá-
lasztó vonalakat, vagy nem helyesen érzékeli
azokat és a Kormányzás segítő funkció nem
működik megfelelően:

– Amikor olyan utakon halad, ahol több, egy-
mással párhuzamos útburkolati jel van, az
útburkolati jelek halványak vagy nincse-
nek megfelelően felfestve, nem szabvány
szerinti útburkolati jelek vannak felfestve,
az útburkolati jeleket víz, sár vagy hó ta-
karja, stb.

– Amikor olyan utakon halad, ahol a sávelvá-
lasztó vonalak nem folyamatosak

– Amikor olyan utakon halad, ahol a sávok
kiszélesednek vagy beszűkülnek

– Amikor olyan utakon halad, ahol több sáv
van vagy a sávelválasztó vonalak útépíté-
sek miatt nem láthatók

– Amikor olyan utakon halad, ahol éles kont-
rasztot adó tárgyak vagy jelenségek talál-
hatók, pl: árnyékok, hó, víz, rozsda, útjaví-
tás után még megtalálható jelek (a Kor-
mányzás segítő funkció ezeket az
elemeket is sávelválasztóként érzékelheti)

– Amikor olyan utakon halad, ahol az útbur-
kolati jelek egymásba futnak vagy külön-
válnak

– Ahol a sávok túl keskenyek vagy túl széle-
sek

• Ne használja a Kormányzás segítő funkciót a
következő feltételek mellett, mert előfordul-
hat, hogy a rendszer nem érzékeli megfelelő-
en a sávelválasztókat. Ha így tesz, elvesztheti
az uralmát a jármű felett, amivel balesetet
okozhat.

– Rossz időjárási viszonyok között (eső, köd,
hó, por, stb.)

– Ha a többi gépjármű kereke esőt, havat,
port, stb. csap fel

– Ha szennyeződés, olaj, jég, hó, víz vagy
egyéb tárgy ragad a kamera egységre

– Ha a kamera egység lencséje vagy a szél-
védő kamera előtti része bepárásodott

– Erős fény (például napsütés vagy szemből
érkező gépjárművek távolsági fényszóró-
ja) esik a kamerára

– Ha a fényszórók nem világítanak megfele-
lő erősséggel szennyeződés miatt, illetve
alagútban vagy sötétben ki vannak kap-
csolva

– Ha a fényességben hirtelen változás áll be
(például ha a gépjármű egy alagútba halad
be vagy abból ki, vagy ha híd alatt halad át)

– Ahol az útburkolati jelek egymásba futnak
vagy különválnak vagy ha útépítés miatt
ideiglenes felfestések találhatók

– Ha útjavítások miatt a sávok le vannak zár-
va

– Egyenetlen útfelületen való haladáskor,
például földúton

– Éles kanyarokkal tűzdelt vagy kanyargós
úton való haladáskor

– Folyamatosan váltakozó lejtőkön, emelke-
dőkön való haladáskor

• Ne használja a Kormányzás segítő rendszert a
következő feltételek teljesülése esetén, mert
előfordulhat, hogy a rendszer nem működik
megfelelően:

– Ha olyan abronccsal halad, amely nem fe-
lel meg a normál feltételeknek (pl.: elhasz-
nálódott, abnormális nyomás, pótkerék,
hólánc, nem standard felni)

– Ha a gépjármű nem eredeti fék és felfüg-
gesztés alkatrészekkel van felszerelve

– Ha valamilyen tárgy, például matrica vagy
egyéb rakomány eltakarja a kamerát

– Ha a gépkocsi hátsó ülésén vagy a csomag-
tartóban különösen nehéz csomag talál-
ható

– Ha túllépi a gépjármű terhelhetőségét

– Ha utánfutót vagy egy másik gépjárművet
vontat

• Túlzott zaj mellett előfordulhat, hogy nem
hallja meg a rendszer figyelmeztető hangjel-
zését.

• Ahhoz, hogy a Kormányzás segítő rendszer
megfelelően működjön, a kamera előtti szél-
védőnek tisztának kell lennie. Cserélje ki az
elhasználódót ablaktörlőket. A szélvédő tisz-
tán tartásához a megfelelő méretű ablaktör-
lőket kell használnia. Csak eredeti NISSAN ab-
laktörlő lapátokat, vagy minőségben azzal
egyenértékűeket használjon, amelyeket kife-
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jezetten az Ön gépjármű modelljéhez és évjá-
ratához terveztek. A megfelelő alkatrészekért
javasolt felkeresni egy NISSAN márkakereske-
dőt vagy szakszervizt.

Kormányzás segítő ideiglenesen készenlétben:
Automatikus készenlét vezetési közbeni művele-
tek miatt

Ha a vezető aktiválja az irányjelzőt, a Kormányzás
segítő ideiglenesen készenléti üzemmódba vált. (A
Kormányzás segítő automatikusan újraindul, ha a
működés feltételei ismét teljesülnek.)

Automatikus készenlét

A következő esetekben kettős hangjelzés szólal
meg, illetve a Kormányzás segítő funkció ideiglene-
sen készenléti üzemmódba vált. (A Kormányzás se-
gítő automatikusan újraindul, ha a működés felté-
telei ismét teljesülnek.)

• Ha az aktuális forgalmi sáv túl szűk a rendszer
működtetéséhez.

• Ha a kanyar túl szűk és a gépjármű nem tud az
adott forgalmi sávban maradni.

• Ha a sávelválasztó felfestések mindkét oldalon
tisztán észlelhetők.

• Ha erős fény esik a kamerára. (Például napkelte-
kor vagy napnyugtakor közvetlen fény esik a
gépjármű elejére.)

• Ha a kamera hőmérséklete túl magas vagy ala-
csony.

• Ha a gépjármű sebessége alacsonyabb, mint 60
km/h (37 MPH).

Kormányzás segítő funkció törlése:
A következő feltételek mellett a Kormányzás segítő
funkció törlésre kerül, figyelmeztető üzenet jelenik
meg, kettős hangjelzés szólalmeg és a Kormányzás
segítő visszajelző kikapcsol:

• Ha a forgalmi sávban szokatlan útburkolati jelek
jelennek meg, vagy ha a sávelválasztó jelölések
nem észlelhetők megfelelően bizonyos körül-
mények miatt (például: hó, fény visszaverődése
egy esős napon, több nem egyértelműen felis-
merhető sávelválasztó).

• Ha az ablaktörlők nagy (HI) sebességgel működ-
nek (a kormányzás segítő letiltásra kerül azt kö-
vetően, hogy az ablaktörlők kb. 10 másodpercig
működnek).

Teendők:

Ha a fent felsorolt feltételek nem állnak fent, kap-
csolja vissza a Kormányzás segítő rendszert a Kor-
mányzás segítő gombbal vagy a műszerfalon talál-
ható Kormányzás segítő gombbal.

Kormányzás segítő hibás működése:
Ha a rendszer nem működik megfelelőn, a rendszer
automatikusan kikapcsol. A kormányzás segítő ál-
lapotának figyelmeztető visszajelzője (sárga). Egy fi-
gyelmeztetőhangjelzés szólalmegahelyzettől füg-
gően.

Teendők:

Álljon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen,
kapcsoljon üres állásba és húzza be a kéziféket, ál-
lítsa le a motort, majd indítsa újra, induljon el és bi-
zonyosodjon meg róla, hogy a Kormányzás segítő
bekapcsolt állapotba lett helyezve a műszerfalon
található Kormányzás segítő gomb vagy a [Beállítá-

sok] menü segítségével, majd ismételten állítsa be
az Intelligens sebességszabályozó rendszert. Ha a
figyelmeztetés (sárga) továbbra is világít, a
Kormányzás segítő meghibásodhatott. A gépjármű
továbbra is vezethető normál körülmények között,
de a rendszert ellenőriztetni kell egy NISSANmárka-
kereskedővel, vagy szakszervizzel.

Kormányzás segítő karbantartása:
A kamera szenzor a belső tükör felett található.

Ahhoz, hogy a rendszer megfelelő működése bizto-
sítható legyen és a rendszer hibás működése elke-
rülhető legyen, ügyeljen a következőkre:

• A szélvédő legyen mindig tiszta.

• Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát
sem) vagy szereljen fel más kiegészítőt a kame-
ra környékére.

• Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl. fehér
papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A napfény
visszaverődése negatívan befolyásolhatja a ka-
mera azon képességét, hogy az útburkolati jele-
ket megfelelően felismerje.

• Ne üsse vagy törje össze a kamera körüli terüle-
teket. Ne érintse meg kamera lencséjét vagy tá-
volítsa el a csavart, amely a kamerán található.

Ha a kameraegység megsérül egy baleset követ-
keztében, keressen fel egy NISSAN márkakereske-
dést vagy szakszervizt.
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HAGYOMÁNYOS (fix sebességes)
SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ ÜZEMMÓD
(kézi sebességváltóval szerelt
modellek)
Ebben az üzemmódban kb. 30 - 170 km/h közötti
(20 - 105MPH) sebességgel vezethet anélkül, hogy a
lábát a gázpedálon kellene tartania.

VIGYÁZAT
• A hagyományos (fix sebességes) sebesség-

szabályozó üzemmódban a figyelmeztető
hang szólal meg, ha túl közel kerül az elöl ha-
ladó gépjárműhöz, mivel a rendszer nem ér-
zékeli az elöl haladó járművet és a járművek
közötti távolságot.

• Fordítson különös figyelmet az elöl haladó jár-
mű és az Ön járműve közötti távolságra, egyéb
esetben ütközés történhet.

• Minden esetben ellenőrizze a kiválasztott be-
állítást a gépjármű információs kijelzőjén.

• Ne használja a hagyományos sebességszabá-
lyozó (fix sebességes) rendszert a következő
körülmények között:

– ha nem lehetséges a jármű sebességét a
beállított értéken tartani

– sűrű forgalomban, vagy olyan forgalom-
ban, ahol a sebességet gyakran kell változ-
tatni

– kanyargós vagy hegyes-völgyes úton

– csúszós úton (eső, hó, jég, stb.)

– erősen szeles területeken

• Ha így tesz, elvesztheti az uralmát a jármű fe-
lett, amivel balesetet okozhat.

HAGYOMÁNYOS (FIX SEBESSÉGES)
SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ KAPCSOLÓK
(kézi sebességváltóval szerelt
modellek)

➀ <CANCEL> kapcsoló

jA <RES+> (Resume) kapcsoló

jB <SET–> (Set) kapcsoló

➁ A sebességkorlátozó rendszer főkapcsolója
(“ON/OFF”)

➂ Vezetési asszisztens kapcsoló.

A HAGYOMÁNYOS (FIX SEBESSÉGES)
SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ RENDSZER
KIJELZŐJE ÉS VISSZAJELZŐJE (kézi
sebességváltóval szerelt modellek)

A kijelző a gépjármű információs kijelzőjén találha-
tó.

1. Sebességtartó visszajelző:

Ez a visszajelző színek segítségével jelzi az ICC
rendszer hagyományos (fix sebességes) sebes-
ségszabályozó rendszer üzemmódjának állapo-
tát.

• SebességszabályozóberendezésBE visszajel-
ző (szürke): Azt jelzi, hogy a vezetési asszisz-
tens kapcsoló be van kapcsolva.

• Sebességszabályozó berendezés SET vissza-
jelző (zöld): Azt jelzi, hogy az utazósebesség
be van állítva.

• Sebességszabályozó berendezés figyelmez-
tetés (sárga): Azt jelzi, hogy hiba lépett fel az
ICC hagyományos (fix sebességes) sebesség-
szabályozó rendszer működésében.

NSD1074
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2. Beállított sebesség visszajelzője:

Ez a visszajelző jelzi a beállított gépjárműsebes-
séget.

• Szürke: Sebességszabályozó rendszer ké-
szenlétben

• Zöld: Sebességszabályozó rendszer aktív

HAGYOMÁNYOS (FIX SEBESSÉGES)
SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ ÜZEMMÓD
HASZNÁLATA (kézi sebességváltóval
szerelt modellek)
A hagyományos (fix sebességes) sebességsza-
bályozó üzemmód bekapcsolásához nyomjameg
és tartsa nyomva a vezetési asszisztens kapcsolót
kb. 1,5 másodpercig.

Amikor a vezetési asszisztens kapcsolótmegnyom-
ja, a hagyományos (fix sebességes) sebességszabá-
lyozó rendszer üzemmód kijelzője és visszajelzője
megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén. Ha a
vezetési asszisztens kapcsolót több, mint 1,5 má-
sodpercig lenyomva tartja, az ICC rendszer kijelzője
kikapcsol.A sebességszabályozó rendszer visszajel-

zője megjelenik. Most már beállíthatja a kívánt uta-
zósebességet. Ha a vezetési asszisztens kapcsolót
még egyszer megnyomja, teljesen kikapcsolja a
rendszert.

Az ICC rendszer ismételt használatához gyorsan
nyomja meg, majd engedje fel a vezetési asszisz-
tens kapcsolót (gépjármű-gépjármű távolság
üzemmód) vagy tartsa nyomva (hagyományos se-
bességszabályozó üzemmód).

FIGYELMEZTETÉS
A sebességszabályozás véletlenszerű bekapcso-
lásának elkerülése érdekében győződjön meg ró-
la, hogy a vezetési asszisztens kapcsoló ki van
kapcsolva, ha az ICC rendszert nem használja.

Az utazósebesség beállításához gyorsítsa fel a
gépjárművetakívánt sebességre,majdnyomjameg
és engedje fel a <SET–> kapcsolót. (Ha a sebesség-
szabályozó visszajelzője zöldre vált és a beállított
gépjárműsebesség visszajelzője megjelenik.) Vegye
le a lábát a gázpedálról. A jármű tartani fogja a beál-
lított sebességet.

• Másik gépjármű megelőzéséhez nyomja le a
gázpedált. Amikor elengedi a pedált, a jármű
visszatér az előzőleg beállított sebességre.

• Előfordulhat, hogy a jármű nem tartja a beállí-
tott sebességet hegymenetben vagy lejtmenet-
ben. Ha ez megtörténik, manuális módon tartsa
fenn a gépjármű sebességét.

Az előzetesen beállított sebesség törléséhez a
következő módokon járhat el:

• Nyomjameg aCANCEL (törlés) kapcsolót. A gép-
járműsebesség visszajelző elszürkül.

• Érintse meg a fékpedált. A gépjárműsebesség
visszajelző elszürkül.

Gyorsabb utazósebesség beállításához a követ-
kező három módon járhat el:

• Nyomja le a gázpedált. Amikor a gépjármű eléri
a kívánt sebességet, nyomja le és engedje fel a
<SET–> kapcsolót.

• Nyomja le és tartsa lenyomva a <RES+> kapcso-
lót. Amikor a járműmegjeleníti a kívánt beállított
sebességet, engedje fel a kapcsolót.

• Nyomja le, majd gyorsan engedje fel a <RES+>
kapcsolót. Minden alkalommal, ha így tesz, a be-
állított sebesség kb. 1 km/h (1 MPH)-val növek-
szik.

Alacsonyabb utazósebesség beállításához a kö-
vetkező három módon járhat el:

• Enyhén érintse meg a fékpedált. Amikor a gép-
jármű eléri a kívánt sebességet, nyomja le a
<SET–> kapcsolót és engedje fel.

• Nyomja le és tartsa lenyomva a <SET–> kapcso-
lót. Amikor a jármű eléri a kívánt sebességet, en-
gedje el a kapcsolót.

• Nyomja le, majd gyorsan engedje fel a <SET–>
kapcsolót. Minden alkalommal, ha így tesz, a be-
állított sebesség kb. 1 km/h (1 MPH)-val csökken.

Az előre beállított sebesség visszaállításához,
nyomja meg és engedje fel a <RES+> kapcsolót. A
jármű visszatér az utoljára beállított utazósebes-
séghez, amikor túllépi a 30 km/h (20 MPH) sebessé-
get.

NSD828
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A rendszer ideiglenesen nem elérhető
Egy figyelmeztető hangjelzés szólalmeg és a vezér-
lés automatikusan törlésre kerül a következő körül-
mények között:

• Ha a rögzítőfék be van húzva.

• Ha az ESP (beleértve a kipörgésgátló rendszert
is) működik.

• Ha a kerekek kipörögnek.

• Ha a tengelykapcsoló pedál 8 másodpernél to-
vább le van nyomva.

• Ha az ESP rendszer ki van kapcsolva.

Ha a rendszer nem működik megfelelően, figyel-
meztető hang szólal meg és a sebességszabályozó
rendszer visszajelzője átvált sárgára.

Teendők:

Ha a sebességszabályozó rendszer visszajelzője át-
vált sárgára, állítsa le a gépjárművet egy biztonsá-
gos helyen. Állítsa le a motort, majd indítsa újra, in-
duljon el és állítsa be a rendszert újra.

Ha a rendszert nem lehet beállítani vagy a vissza-
jelző lámpa nem alszik ki, az azt jelezheti, hogy a
rendszer nem működik megfelelően. Azonban a
gépjármű továbbra is vezethető normál körülmé-
nyek között, de a gépjárművet ellenőriztetni kell
egy NISSAN márkakereskedővel, vagy szakszer-
vizzel.

SEBESSÉGKORLÁTOZÓ (ha van)
A sebességkorlátozó lehetővé teszi, hogy a gépjár-
művet egy beállított sebességgel tudja csak vezet-
ni. Amikor a sebességkorlátozó aktiválva van, a már
megszokott módon gyorsíthat és fékezhet, da a
gépjármű a beállított sebességet nem fogja túllép-
ni.

Amikor a gépjármű eléri a beállított sebesség érté-
ket vagy ha a beállított sebességérték alacsonyabb,
mint a gépjármű aktuális sebessége, a gázpedál
nem fog működni, amíg a gépjármű sebessége a
beállított érték alá nem kerül.

Ha a gépjármű aktuális sebessége meghaladja a
beállított sebességet, rövid időre egy figyelmeztető
hangjelzést hall azt követően, hogy a beállított se-
bességet túllépte és a rendszer nem érzékeli a ve-
zető beavatkozását.

Amikor a sebességkorlátozó rendszer be van kap-
csolva, az automatikus sebességszabályozó rend-
szert nem lehet bekapcsolni.

VIGYÁZAT
• A sebességkorlátozó nem fogja automatiku-

san lelassítani a gépjárművet a beállított se-
bességértékre.

• Mindig ügyeljen a kihelyezett sebességkorlá-
tozásokra. Soha ne állítsa a sebességértéket
ezek fölé.

• A sebességkorlátozó állapotáról mindig győ-
ződjön meg a gépjármű információs kijelzőjé-
ről.

• Amikor a rendszer be van kapcsolva, ne gyor-
sítson túl agresszíven, hogy a rendszer a gép-
jármű sebességét biztosan szabályozni tudja.

• Ha kiegészítő padlószőnyegeket használ,
ügyeljen arra, hogy a szőnyegek ne akadá-
lyozzák a gázpedál működését. A sebesség-
korlátozó működését a nem megfelelően il-
lesztett szőnyegek akadályozhatják.

A sebességkorlátozó rendszer kapcsolói a kor-
mánykeréken találhatók ( jobb oldalon).

A sebességkorlátozó rendszer működési feltételei a
gépjármű információs kijelzőjének tetején láthatók.
További részletekért, lásd: “Gépjármű információs
kijelzője” a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezet-
ben.

A sebességkorlátozó rendszer
működése

➀ <CANCEL> kapcsoló

jA <RES+> (Resume) kapcsoló

jB <SET–> (Set) kapcsoló

NSD1074
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➁ A sebességkorlátozó rendszer főkapcsolója
(“ON/OFF”)

➂ Vezetési asszisztens kapcsoló.

➃ Sebességkorlátozó jele

➄ Beállított sebesség érték

A sebességkorlátozó bekapcsolása:
A sebességkorlátozó rendszer a motor beindítása
után kapcsolható be vagy vezetés közben.

Nyomja meg a sebességkorlátozó rendszer főkap-
csolóját (ON/OFF)➁. A sebességkorlátozó jele➃ és
a beállított sebességérték ➄ megjelenik a gépjár-
mű információs kijelzőjén.

MEGJEGYZÉS

A sebességkorlátozó rendszer bekapcsolása ez-
zel egyidejűleg bekapcsolja az Intelligent Lane
Intervention (ILI) és az Intelligens holttér beavat-
kozó rendszert is, ha ezek a rendszerek engedé-
lyezve vannak a gépjármű információs kijelzőjé-
nek [Vezetési segéd] menüjében. További infor-
mációért lásd “Intelligent Lane Intervention
(Intelligens sávtartás-segítő rendszer) (ILI)” jelen
fejezet következő részében és “Holttér figyelmez-
tető (BSW) rendszer/Intelligens holttér beavatko-
zó rendszer (ha van)” jelen fejezet előző részében.

A sebességkorlát beállítása:
Nyomja meg a <SET–> kapcsolót.

A sebességkorlát ebben az esetben az éppen aktu-
ális sebesség lesz.

Amikor 30 km/h- nál (20 MPH) alacsonyabb sebes-
séggel vezet, a sebességkorlátozó rendszer a lega-
lacsonyabb beállítható sebességre fog beállni, azaz
30 km/h- ra (20 MPH).

Ha a sebességkorlátozó rendszer beállításra került,
a rendszer szimbóluma ➃ és a beállított sebesség
➄ zöldre vált.

A sebességkorlát megváltoztatása:
Akövetkezőopciók valamelyikét használvamegvál-
toztathatja az aktív sebességkorlátot:

• Nyomja meg, majd engedje el a <RES+> (Resu-
me) kapcsolót vagy a <SET–> kapcsolót. Minden

alkalommal, ha így tesz, a beállított sebesség kb.
1 km/h (1 MPH)-val növekszik vagy csökken.

• Nyomja meg és tartsa lenyomva a <RES+> (Re-
sume) kapcsolót vagy a <SET–> kapcsolót. A be-
állított sebesség az 5 km/h (5 MPH) következő
egész számú többszörösére ugrik, majd az
5 km/h (5 MPH) lépésekben növekszik.

Az újonnan beállított sebességhatár ➄ megjelenik
a gépjármű információs kijelzőjén.

Ha a gépjármű aktuális sebessége meghaladja a
beállított sebességet, rövid időre egy figyelmeztető
hangjelzést hall azt követően, hogy a beállított se-
bességet túllépte és a rendszer nem érzékeli a ve-
zető beavatkozását.

A sebességkorlát törlése:
A beállított sebesség törléséhez nyomja meg a
<CANCEL> kapcsolót. A sebességkorlátozó szimbó-
luma ➃ és a beállított érték ➄ szürkére vált a gép-
jármű információs kijelzőjén.

A sebességkorlátozó rendszert felülírhatja, ha a
gázpedált teljesen lenyomja, túl az ellenállási pon-
ton.

VIGYÁZAT
• A gépjármű gyorsulni kezd, ha a sebességkor-

látozás törlésre kerül.

• Ha kiegészítő padlószőnyegeket használ,
ügyeljen arra, hogy a szőnyegek ne akadá-
lyozzák a gázpedál működését. A sebesség-
korlátozó működését a nem megfelelően il-
lesztett szőnyegek akadályozhatják.

NSD1100

A sebesség beállítása előtt

NSD1101

A sebesség beállítását követően
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Nyomja le a gázpedált teljesen, az ellenállási ponton
túl. A sebességkorlátozóműködése felfüggesztésre
kerül, hogy a beállított értéknél magasabb sebes-
séggel is tudjon haladni. A beállított sebesség érték
➄ villog,miközben egy figyelmeztető hangjelzést is
hall. A sebességkorlátozó rendszer automatikusan
visszaáll, amikor a gépjármű sebessége a beállított
sebességérték alá csökken.

Az előzőleg beállított sebességhez való
visszatérés:
Ha a beállított sebességkorlátozást törli, a rendszer
eltárolja a beállított sebességértéket a sebesség-
korlátozó memóriájában.

A sebességkorlátot reaktiválhatja a <RES+> (Resu-
me) kapcsolójA megnyomásával.

Ha a jármű aktuális sebességre magasabb, mint az
előzőleg beállított sebessége, a gázpedál addig
nem fog működni és a beállított érték villogni kezd
a kijelzőn ➄, amíg a gépjármű sebessége a beállí-
tott érték alá nem csökken.

Ha a gépjármű aktuális sebessége meghaladja a
beállított sebességet, rövid időre egy figyelmeztető
hangjelzést hall azt követően, hogy a beállított se-
bességet túllépte és a rendszer nem érzékeli a ve-
zető beavatkozását.

A sebességkorlátozó kikapcsolása:
A sebességkorlátozó rendszer kikapcsolásra kerül,
ha a következő műveletek valamelyikét végrehajtja:

• Nyomja meg a sebességkorlátozó rendszer fő-
kapcsolóját („ON/OFF”). A sebességkorlátozó
szimbóluma ➃ és a beállított érték ➄ kikapcsol
a gépjármű információs kijelzőjén.

• Nyomja meg a vezetési asszisztens kapcsolót. A
sebességkorlátozó rendszer információit a gép-
jármű információs kijelzőjén felváltják az Intelli-
gens sebességszabályozó és a Kormányzás se-
gítő rendszer információi. A részletekért lásd “In-
telligens sebességszabályozó (ICC) és
Kormányzás segítő (ha van) (kézi sebességvál-
tóval szerelt modellek esetében)” jelen fejezet
előző részében

• Amikor agépjárműmegáll és agyújtáskapcsolót
OFF állásba állítják.

Ha a sebességkorlátozót kikapcsolja, azzal
együtt törli a beállított sebességet is a rendszer
memóriájából.

A sebességkorlátozó rendszer hibás működése:
Ha a sebességkorlátozó működésében hiba lép fel,
a sebességkorlátozó jele ➃ villog a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén.

A sebességkorlátozó rendszert kapcsolja ki úgy,
hogy megnyomja a rendszer főkapcsolóját (“ON/
OFF”) ➂ és ellenőriztesse a rendszert egy NISSAN
márkakereskedőnél vagy szakszerviznél.

SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZTETŐ
(LDW) RENDSZER (ha van) (ICC/kézi
sebességváltóval szerelt modellek)

Az LDW akkor lép működésbe, ha a gépjármű se-
bessége a következő, illetve ha a forgalmi sávokat
elválasztó útburkolati jelek láthatók az úton:

• Európa:

körülbelül 60 km/h (37 MPH)

• Kivéve Európa:

körülbelül 70 km/h (45 MPH)

Az LDWrendszer az útburkolati jeleket figyelik, a bel-
ső tükör felett elhelyezett kamerát felhasználva ➀.

Az LDW rendszer az információs kijelzőn megjelenő
visszajelzéssel, illetve a kormánykerék rezgésével és
egy hangjelzéssel (csak ha aktív a kormányzás se-
gítő funkció) figyelmezteti a vezetőt, hogy a gép-
jármű kezdi elhagyni a forgalmi sávot.

NIC4018
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VIGYÁZAT
Az alábbiakban megtalálhatók a sávelhagyás-fi-
gyelő rendszer korlátai. Ha a gépjárművet úgy
üzemelteti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi
figyelembe, súlyos, akár halálos balesetet is szen-
vedhet.

• Az LDW rendszer csak egy figyelmeztető rend-
szer, amelynek feladata felhívni a vezető fi-
gyelmét a nem szándékos sávelhagyásra. A
rendszer nem kormányozza a gépjárművet
vagy akadályozza meg a gépjármű feletti ura-
lom elvesztését. A vezető felelőssége, hogy
mindig megfelelő figyelmet fordítson a biz-
tonságos vezetésre, a megfelelő forgalmi sáv-
ban tartsa és megfelelően kontrollálja a
gépjárművet.

➀ LDW visszajelző lámpa (gépjármű információs
kijelzőjén)

➁ Gépjármű információs kijelzője

➂ Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

WAF0411X
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LDW rendszer működése
Az LDW rendszer figyelmeztet a sávelhagyásra ha a
gépjármű kb. 60 km/h (37 MPH) (Európa) vagy na-
gyobb, illetve kb. 70 km/h (45 MPH) (kivéve Európa)
vagynagyobbsebességgelhalad,ésasávelválasztó
felfestések tiszták.

Ha a gépjármű megközelíti a baloldali vagy jobbol-
dali sávelválasztó vonalat, a kormánykerék rezegni
kezd,megszólal egy figyelmeztető hangjelzés (csak
haakormányzás segítő funkció aktív), illetve az LDW
visszajelzője villogni kezd a gépjármű információs
kijelzőjén, így figyelmeztetve a vezetőt.

A figyelmeztetés megszűnik ha a gépjármű vissza-
tér a forgalmi sáv közepébe.

➀ Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

➁ Gépjármű információs kijelzője

WAF0412X
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Az LDW rendszer be-, illetve kikapcsolása
(ON/OFF):
A gépjármű információs kijelzőjén a [Beállítások]
menüt használva be-, illetve kikapcsolhatja az LDW
rendszert.

1. Nyomja meg a gombot, amíg a [Beál-
lítások] meg nem jelenik a gépjármű információs
kijelzőjén,majdnyomjamegascroll tárcsát.Hasz-
nálja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] kiválasz-
tásához. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza ki a [Sáv] lehetőséget,majdnyomjameg
a scroll tárcsát.

3. Válassza ki a [Figyelmeztetés] lehetőséget, majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

MEGJEGYZÉS

• Ha a LDW rendszert kikapcsolja, a rendszer ki-
kapcsolva marad akkor is, amikor a motort is-
mét elindítja.

• Az ICC/Kormányzás segítő rendszer bekap-
csolása az LDW rendszert is bekapcsolja. Ha
az LDW rendszer le van tiltva a beállítások me-
nüben, az LDW rendszer automatikusan be-
kapcsol, ha a kormányzás segítő rendszer ak-
tív.

VIGYÁZAT
Az alábbiakban megtalálhatók a sávelhagyás-fi-
gyelő rendszer korlátai. Ha a gépjárművet úgy
üzemelteti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi
figyelembe, súlyos, akár halálos balesetet is szen-
vedhet.

• A rendszer nem működik kb. 60 km/h (37 MPH)
(Európa), vagy kb. 70 km/h (45 MPH) (kivéve

Európa) sebesség alatt, vagy ha a rendszer
nem érzékel sávelválasztó vonalakat

• Túlzott zaj mellett előfordulhat, hogy nem
hallja meg a rendszer figyelmeztető hangját.

• Ne használja az LDW rendszert a következő
feltételek esetén, mert előfordulhat, hogy nem
működik megfelelően:

– Rossz időjárási viszonyok között (eső, köd,
hó, stb.).

– Ha csúszós utakon vezet ( jég, hó, stb.).

– Ha kanyargós, egyenetlen utakon vezet.

– Ha útjavítások miatt az utak le vannak zár-
va.

– Ha ideiglenes forgalmi sávban halad.

– Ha olyan utakon vezet, ahol a sáv széles-
sége nem megfelelő.

– Ha úgy közlekedik a gépjárművel, hogy az
abroncsok állapota nem megfelelő (kopott
abroncs, alacsony guminyomás, felszerelt
pótkerék, hólánc, nem megfelelő abroncs).

– Ha a gépjármű nem eredeti fék és felfüg-
gesztés alkatrészekkel van felszerelve.

– Ha utánfutót vagy egy másik gépjárművet
vontat.

• A rendszer a következő körülmények között
nem működik megfelelően:

– Olyan útszakaszokon, ahol több, egymás-
sal párhuzamos útburkolati jel van; az út-
burkolati jelek halványak vagy nincsenek
megfelelően felfestve; sárga útburkolati
jelek vannak felfestve; nem szabvány sze-

rinti útburkolati jelek vannak felfestve;
vagy az útburkolati jeleket víz, sár vagy hó
takarja, stb.

– Olyan útszakaszokon, ahol a már nem
használatos útburkolati jelek még mindig
érzékelhetők.

– Éles kanyarokkal tűzdelt útszakaszokon.

– Olyan útszakaszokon, ahol éles kontrasz-
tot adó tárgyak vagy jelenségek találha-
tók, pl: árnyékok, hó, víz, rozsda, útjavítás
után még megtalálható jelek. (Az LDW
rendszer ezeket a tárgyakat, elemeket út-
burkolati jelként érzékelheti.)

– Olyan útszakaszokon, ahol az útburkolati
jelek egymásba futnak vagy különválnak.

– Ha a gépjármű haladási iránya nem egye-
zik meg az útburkolati jelek haladási irá-
nyával.

– Ha a gépjármű túl közel halad az előtte ha-
ladó járműhöz, amely így korlátozza a ka-
mera érzékelési tartományát.

– Ha eső, hó, szennyeződés vagy egyéb tárgy
tapad a szélvédőre a kamera elé.

– Ha a fényszórók nem világítanak megfele-
lő erősséggel szennyeződés miatt illetve
ha azok beállítása nem megfelelő.

– Ha erős fény esik a kamerára. (Például nap-
keltekor vagy napnyugtakor közvetlen
fény esik a gépjármű elejére.)

– Ha a fényesség hirtelen megváltozik. (Pél-
dául a gépjárművel alagútba hajt be vagy
abból ki, híd alatt.)
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LDW ideiglenesen letiltott állapota
Ha a gépjárművel közvetlen napsütésben, magas
hőmérsékleti viszonyok között (kb. 40°C (104°F) fe-
lett) parkol és elindul, előfordulhat, hogy az LDW
rendszer automatikusan deaktiválódik, és a [Nem
elérhetőMagas utastér hőmérséklet] üzenet jelenik
meg a gépjármű információs kijelzőjén.

Az LDW rendszert nem úgy tervezték meg, hogy a
következő feltételek esetén is figyelmeztessen:

• Ha az irányjelzőt a sávváltás irányábaműködteti
és sávot vált. (Az LDW rendszer az irányjelző ki-
kapcsolását követő kb. két másodpercen belül
lesz aktív.)

• Ha a gépjármű sebessége kb. 60 km/h (37 MPH)
(Európa), vagy kb. 70 km/h (45 MPH) (kivéve Eu-
rópa) alá csökken.

Ha a fent említett körülmények megszűnnek és a
működéshezszükségesegyéb feltételek fennállnak,
az LDW rendszer visszatér a normál működéshez.

LDW hibás működése
Ha az LDW rendszer működésében hiba lép fel, a
rendszer automatikusan kikapcsol és a [Rendszer-
hiba] üzenet jelenik meg a gépjármű információs
kijelzőjén. Ha a [Rendszerhiba] üzenet megjelenik a
gépjármű információs kijelzőjén, húzódjon félre egy
biztonságos helyen, állítsa le, majd indítsa újra a
motort. Ha a [Rendszerhiba] üzenet továbbra is lát-
ható a gépjármű információs kijelzőjén, ellenőriz-
tesse az LDW rendszert egy NISSAN márkakereske-
désben vagy szakszervizben.

Multifunkciós kamera karbantartása

Az LDW rendszer sávot figyelő kamerája ➀ a belső
visszapillantó tükör felett. Ahhoz,hogyaz LDWrend-
szer megfelelő működése fenntartható legyen és a
rendszerhibásműködéseelkerülhető legyen,ügyel-
jen a következőkre:

• A szélvédő legyen mindig tiszta.

• Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát
sem) vagy szereljen fel más kiegészítőt a kame-
ra környékére.

• Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl. fehér
papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A visszaverő-
dő napfény negatívan befolyásolhatja a kamera
érzékelési képességeit.

• Ne üsse vagy törje össze a kamera körüli terüle-
teket. Ne érintse meg kamera lencséjét vagy tá-
volítsa el a csavart, amely a kamerán található.
Ha a kamera megsérül baleset következtében,
keressen fel egy NISSANmárkakereskedést vagy
szakszervizt.

INTELLIGENT LANE INTERVENTION
RENDSZER (ha van ) (kézi
sebességváltóval szerelt modellek)

VIGYÁZAT
Ha nem tartja be az Intelligent Lane Intervention
(ILI) rendszer megfelelő használatához szüksé-
ges figyelmeztetéseket és utasításokat, súlyos,
akár halálos sérüléseket is szenvedhet.

• Az ILI rendszer nem kormányozza a gépjármű-
vet vagy akadályozza meg a gépjármű feletti
uralom elvesztését. A vezető felelőssége, hogy
mindig megfelelő figyelmet fordítson a biz-
tonságos vezetésre, a megfelelő forgalmi sáv-
ban tartsa és megfelelően kontrollálja a gép-
járművet.

• Az ILI rendszer elsősorban megfelelően kiépí-
tett autópályákon működik. Előfordulhat,
hogy nem érzékeli az útburkolati jeleket bizo-
nyos forgalmi- vagy időjárási körülmények
között.

NIC4018
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Az ILI rendszert minden egyes alkalommal be kell
kapcsolni a kormánykeréken található vezetési
asszisztens kapcsolóval, amikor a gyújtáskapcsolót
ON állásba állítja.

Az ILI akkor lép működésbe, ha a gépjármű sebes-
sége a következő, illetve ha a forgalmi sávokat elvá-
lasztó útburkolati jelek láthatók az úton:

• Európa:

körülbelül 60 km/h (37 MPH)

• Kivéve Európa:

körülbelül 70 km/h (45 MPH)

Az ILI rendszer egy, a gépjármű információs kijelző-
jén megjelenő ILI visszajelző lámpával, a kormány-
kerék vibrációjával, és egy hangjelzéssel (csak ha a
kormányzás segítő funkció aktív) figyelmezteti a ve-
zetőt, ha a gépjármű elhagyja az adott forgalmi sáv
közepét. A rendszer segít a vezetőnek visszatérni az
adott forgalmi sáv közepére úgy, hogy a bal vagy
jobb oldalon egymástól függetlenül működésbe
hozza (rövid időre) a fékeket.

Az ILI rendszer az útburkolati jeleket figyeli a belső
tükör felett elhelyezett kamerát felhasználva ➀.

➀ Vezetési asszisztens visszajelző

➁ ILI visszajelző lámpa (gépjármű információs
kijelzőjén). Kizárólag a rendszer aktiválásakor
villan fel (sárgán villog).

➂ Gépjármű információs kijelzője

➃ Vezetési asszisztens kapcsoló

WAF0518X
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INTELLIGENT LANE INTERVENTION
RENDSZER ÜZEMELÉSE (kézi
sebességváltóval szerelt modellek)
Az ILI rendszer kb. a következő értékek felett műkö-
dik:

• Európa:

60 km/h (37 MPH)

• Kivéve Európa:

70 km/h (45 MPH)

Ha a gépjármű megközelíti a baloldali vagy jobbol-
dali sávelválasztó vonalat, a kormánykerék rezegni
kezd,megszólal egyhangjelzés (csakhaakormány-
zás segítő funkció aktív), illetve az ILI visszajelzője
(sárga) villogni kezd a gépjármű információs kijelző-
jén, így figyelmeztetve a vezetőt. Ekkor az ILI rend-
szer automatikusan működésbe hozza a fékeket
egy rövid időre, így segítve a vezetőt abban, hogy
visszatérhessen a forgalmi sáv közepére.

Az ILI rendszer bekapcsol, ha a kormánykeréken ta-
lálható vezetési asszisztens vagy sebességkorláto-
zó kapcsolót megnyomják, feltéve, hogy az ILI en-
gedélyezvevanagépjármű információskijelzőjének
[Vezetési segéd] menüjében. A Vezetési asszisztens
visszajelző világít a gépjármű információs kijelző-
jén. ➀ Kormánykerékre szerelt vezérlő (bal oldal)

➁ Gépjármű információs kijelzője

➂ Vezetési asszisztens kapcsoló

WAF0519X
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INTELLIGENT LANE INTERVENTION
RENDSZER AKTIVÁLÁSA/DEAKTIVÁLÁSA
(kézi sebességváltóval szerelt
modellek)
Az ILI rendszer bekapcsol, ha a kormánykeréken ta-
lálható vezetési asszisztens vagy sebességkorláto-
zó kapcsolót megnyomják, feltéve, hogy az ILI en-
gedélyezvevanagépjármű információskijelzőjének
[Vezetési segéd] menüjében. Az iILI rendszer kikap-
csolásához nyomja meg újból ugyanazt a kapcso-
lót, vagy kapcsolja ki az ILI rendszert a [Vezetési se-
géd] menüben. Az ILI rendszer automatikusan ki-
kapcsol, ha a gyújtáskapcsolót OFF állásba állítja.

Az ILI rendszer engedélyezése vagy letiltása:

1. Nyomja meg a gombot, amíg a [Beállí-
tások] meg nem jelenik a gépjármű információs
kijelzőjén,majdnyomjamegascroll tárcsát.Hasz-
nálja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] kiválasz-
tásához. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza ki a [Sáv] lehetőséget,majdnyomjameg
a scroll tárcsát.

3. Válassza ki az [Intervention] lehetőséget, majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

4. Nyomja meg az Vezetési asszisztens kapcsolót a
rendszer be- vagy kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS

Az ICC/Kormányzás segítő rendszer bekapcsolá-
sa az ILI rendszert is bekapcsolja. Ha az ILI rend-
szer le van tiltva a beállítások menüben, az ILI
rendszer automatikusan bekapcsol, ha a kor-
mányzás segítő rendszer aktív.

Korlátozások

VIGYÁZAT
Az alábbiakban megtalálhatók az Intelligent Lane
Intervention rendszer korlátai. Ha a gépjárművet
úgy üzemelteti, hogy ezeket a korlátokat nem ve-
szi figyelembe, súlyos, akár halálos balesetet is
szenvedhet.

• Az ILI rendszer aktiválódhat, ha anélkül kezdi
meg a sávváltást, hogy először aktiválná az
irányjelzőt, például egy útépítésnél elterelés
miatt át kell lépni a már meglévő sávelválasz-
tó jelöléseket. Ha ez előfordul, a megfelelő kor-
mánymozdulatokkal kell végrehajtania a sáv-
váltást.

• Mivel előfordulhat, hogy az ILI nem aktiválódik
bizonyos útviszonyok, időjárási körülmények
és útfelfestések esetén, amelyeket ebben a
fejezetben már bemutattunk, előfordulhat,
hogy nem aktiválódik minden egyes alkalom-
mal, amikor a gépjármű elkezdi elhagyni a for-
galmi sávot, ezért korrigálnia kell a kormány-
zást.

• Ha az ILI rendszer működik, kerülje a hirtelen
és túlzott kormánymozdulatokat, ellenkező
esetben elveszítheti uralmát a gépjármű fe-
lett.

• Az ILI rendszer nem fog működni, ha nem ér-
zékel útburkolati jeleket, vagy kb. az alábbi se-
bességek alatt:

– Európa:

60 km/h (37 MPH)

– Kivéve Európa:

70 km/h (45 MPH)

• Ne használja az ILI rendszert a következő fel-
tételek esetén, mert előfordulhat, hogy nem
működik megfelelően:

– Rossz időjárási viszonyok között (eső, köd,
hó, stb.).

– Ha csúszós utakon vezet ( jég, hó, stb.).

– Ha kanyargós, egyenetlen utakon vezet.

– Ha útjavítások miatt az utak le vannak zár-
va.

– Ha ideiglenes forgalmi sávban halad.

– Ha olyan utakon vezet, ahol a sáv széles-
sége nem megfelelő.

– Ha úgy közlekedik a gépjárművel, hogy az
abroncsok állapota nem megfelelő (kopott
abroncs, alacsony guminyomás, felszerelt
pótkerék, hólánc, nem megfelelő abroncs).

– Ha a gépjármű nem eredeti fék és felfüg-
gesztés alkatrészekkel van felszerelve.

– Olyan útszakaszokon, ahol több, egymás-
sal párhuzamos útburkolati jel van; az út-
burkolati jelek halványak vagy nincsenek
megfelelően felfestve; sárga útburkolati
jelek vannak felfestve; nem szabvány sze-
rinti útburkolati jelek vannak felfestve;
vagy az útburkolati jeleket víz, sár vagy hó
takarja, stb.

– Olyan útszakaszokon, ahol a már nem
használatos útburkolati jelek még mindig
érzékelhetők.

– Éles kanyarokkal tűzdelt útszakaszokon.
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– Olyan útszakaszokon, ahol éles kontrasz-
tot adó tárgyak vagy jelenségek találha-
tók, pl: árnyékok, hó, víz, rozsda, útjavítás
után még megtalálható jelek. (Az ILI rend-
szer ezeket a tárgyakat, elemeket útbur-
kolati jelként érzékelheti.)

– Olyan útszakaszokon, ahol az útburkolati
jelek egymásba futnak vagy különválnak.

– Ha a gépjármű haladási iránya nem egye-
zik meg az útburkolati jelek haladási irá-
nyával.

– Ha a gépjármű túl közel halad az előtte ha-
ladó járműhöz, amely így korlátozza a ka-
mera érzékelési tartományát.

– Ha eső, hó, szennyeződés vagy egyéb tárgy
tapad a szélvédőre a kamera elé.

– Ha a fényszórók nem világítanak megfele-
lő erősséggel szennyeződés miatt illetve
ha azok beállítása nem megfelelő.

– Ha erős fény esik a kamerára. (Például nap-
keltekor vagy napnyugtakor közvetlen
fény esik a gépjármű elejére.)

– Ha a fényesség hirtelen megváltozik. (Pél-
dául a gépjárművel alagútba hajt be vagy
abból ki, híd alatt.)

– Ha túllépi a gépjármű terhelhetőségét.

– Ha utánfutót vagy egy másik gépjárművet
vontat.

– Túlzott zaj mellett előfordulhat, hogy nem
hallja meg a rendszer figyelmeztető
hangját.

MEGJEGYZÉS

Az ILI rendszer működése közben a fékrendszer
működésére utaló hangokat hallhat. Ez normális,
azt jelzi, hogy az ILI rendszer megfelelően üze-
mel.

Az ILI ideiglenesen nem elérhető
A feltétel:

Az ILI rendszer figyelmeztető és fékasszisztens
funkciói a következő körülmények között nem mű-
ködnek:

• Ha az irányjelzőt a sávváltás irányábaműködteti
és sávot vált. (Az ILI rendszer az irányjelző kikap-
csolását követő kb. 2 másodpercben nem lesz
aktív.)

• Ha a gépjármű sebessége kb.az alábbi érték alá
csökken:

– Európa:

60 km/h (37 MPH)

– Kivéve Európa:

70 km/h (45 MPH)

Ha a fent említett körülmények megszűnnek és a
működéshezszükségesegyéb feltételek fennállnak,
a figyelmeztető és fékasszisztens funkciók vissza-
térnek a normál működéshez.

B feltétel:

Az ILI rendszer fékasszisztens funkciója a következő
feltételek fennállása esetén nem működik (a figyel-
meztetés még aktív):

• Ha a fékpedál le van nyomva.

• A kormánykerék olyan mértékben el van fordít-
va, amely ahhoz szükséges, hogy agépjármű sá-
vot válthasson.

• Haagépjárművet az ILI rendszerműködése köz-
ben gyorsítja.

• Ha az intelligens sebességtartó rendszer (ICC)
megközelítésre figyelmeztető figyelmeztetése
aktív.

• Ha a vészvillogók aktívak.

• Ha kanyarban nagy sebességgel halad.

Ha a fenti feltételek megszűntek, illetve a működés-
hez szükséges feltételek fennállnak, az ILI rendszer
működése helyreáll (fékek működtetése).

C feltétel:

Ha a következő üzenetek jelennek meg a gépjármű
információskijelzőjén,egy figyelmeztetőhangjelzés
szólal meg és az ILI rendszer automatikusan kikap-
csol.

• [Not Available Poor Road Conditions]:

Ha az ESP rendszer (kivéve a kipörgésgátló rend-
szer (TCS) funkcióit) vagy az ABS működik.

• [Jelenleg nem elérhető]:

– Ha a ESP rendszer OFF állásban van.

– Ha a [SNOW] vagy az [OFF-ROAD] üzemmó-
dot választják ki (4WD modellek ELA nélkül).

Ha a fenti feltételekmár nemállnak fent többé, kap-
csolja be az ILI rendszert. Nyomja meg a vezetési
asszisztens kapcsolót újra, hogy az ILI rendszert
bekapcsolhassa.
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Ideiglenesen letiltott állapot magas hőmérséklet
esetén:

Ha a gépjárművel közvetlen napsütésben parkol
magas hőmérsékleti viszonyok között (körülbelül
40°C (104°F) felett), majd az ILI rendszert bekapcsol-
ja, előfordulhat, hogy az ILI rendszer automatikusan
deaktiválódik és a következő üzenet jelenik meg a
gépjármű információs kijelzőjén: [Nem elérhető Ma-
gas utastér hőmérséklet]

Rendszer hibás működése
Ha az ILI rendszer nem működik megfelelően, a
rendszer automatikusan törli működését. Felvillan
az ILI visszajelzője (narancssárga) és megjelenik a
[Rendszerhiba] üzenet a gépjármű információs ki-
jelzőjén. Ha a [Rendszerhiba] üzenet megjelenik a
gépjármű információs kijelzőjén, húzódjon félre egy
biztonságos helyen, állítsa le, majd indítsa újra a
motort. Ha a [Rendszerhiba] üzenet továbbra is lát-
ható a gépjármű információs kijelzőjén, ellenőriz-
tesseaz ILI rendszertegyNISSANmárkakereskedés-
ben vagy szakszervizben.

Multifunkciós kamera karbantartása

Az ILI rendszer sávot figyelő kamerája ➀ a belső
tükör felett található. Ahhoz, hogy az ILI rendszer
megfelelőműködése fenntartható legyenésa rend-
szer hibás működése elkerülhető legyen, ügyeljen a
következőkre:

• A szélvédő legyen mindig tiszta.

• Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát
sem) vagy szereljen fel más kiegészítőt a kame-
ra környékére.

• Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl. fehér
papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A visszaverő-
dő napfény negatívan befolyásolhatja a kamera
azon képességét, hogy az útburkolati jeleket
megfelelően felismerje.

• Ne üsse vagy törje össze a kamera körüli terüle-
teket. Ne érintse meg kamera lencséjét vagy tá-
volítsa el a csavart, amely a kamerán található.
Ha a kamera megsérül baleset következtében,
keressen fel egy NISSANmárkakereskedést vagy
szakszervizt.

VIGYÁZAT
Ha nem tartja be a ProPILOT rendszer megfelelő
használatához szükséges figyelmeztetéseket és
utasításokat, súlyos, akár halálos sérüléseket is
szenvedhet.

• A ProPILOT nem egy önvezető rendszer. Ké-
pességeinek korlátain belül - amelyek ebben
a kézikönyvben bemutatásra kerülnek - segíti
a vezetőt bizonyos forgalmi helyzetekben.

• A ProPILOT rendszer nem helyettesíti a meg-
felelő vezetési műveleteket és nem úgy ter-
vezték, hogy megakadályozza a gondatlan, fi-
gyelmetlen vagy éppen feledékeny vezetési
stílust. A ProPILOT rendszer nem minden eset-
ben kormányozza a gépjárművet, hogy a for-
galmi sávban tartsa. A ProPILOT rendszert
nem arra tervezték, hogy megakadályozza a
gépjármű irányítása feletti uralom elveszté-
sét. A vezető felelőssége, hogy mindig megfe-
lelő figyelmet fordítson a biztonságos veze-
tésre, a megfelelő forgalmi sávban tartsa és
megfelelően kontrollálja a gépjárművet.

• A ProPILOT rendszer működésének vannak
korlátai. A ProPILOT rendszer nem működik
minden közlekedési helyzetben, minden idő-
járási és forgalmi körülmény között. A vezető
felelőssége, hogy mindig megfelelő figyelmet
fordítson a biztonságos vezetésre, a megfe-
lelő forgalmi sávban tartsa és megfelelően
kontrollálja a gépjárművet.

• A ProPILOT rendszer csak egy segítség és nem
egy ütközés elkerülésére figyelmeztető vagy
azt megakadályozó rendszer.

NIC4018
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• A ProPILOT rendszer csak autópályán, osztott-
pályás forgalomban használható, nem alkal-
mas városi közlekedésre.

• Mindig vegye figyelembe az adott sebesség-
korlátozásokat, soha ne állítsa az automati-
kus sebességszabályozó berendezést annál
magasabb értékre.

• Vezetés közben soha ne vegye le a kezét a kor-
mánykerékről. Mindig tartsa a kezét a
kormánykeréken és biztonságosan vezessen.

• A ProPILOT rendszer nem reagál álló vagy las-
san haladó gépjárművekre.

• Minden esetben óvatosan és körültekintően
vezessen, ha a ProPILOT rendszert használja.
Olvassa el és értelmezze a használati útmuta-
tót, mielőtt a ProPILOT rendszert használná.
Súlyos sérülések vagy halálesetek elkerülése
érdekében ne hagyatkozzon a rendszerre, ne
hagyja, hogy vészhelyzetekben a rendszer
szabályozza a gépjármű sebességét. A ProPI-
LOT rendszert csak megfelelő út- és közleke-
dési viszonyok között használja.

jA Radar szenzor

jB Többfunkciós első kamera

A ProPILOT rendszer célja, hogy javítsa a gépjármű
teljesítményét, ha egy másik gépjárművet követ
azonos forgalmi sávban.

A ProPILOT rendszer az első szélvédő mögött talál-
ható többfunkciós első kamerát jB , illetve a gép-
jármű elejében elhelyezett radar szenzortjA hasz-
nálja az azonos forgalmi sávban elöl haladó gépjár-
mű távolságának felmérésére, illetve a
sávelválasztó felfestések figyelésére. Ha a gépjármű
egy lassabban haladó járművet észlel, a rendszer
csökkenti a gépjármű sebességét, így az Ön jármű-
ve az elöl haladó járművet a meghatározott távol-
ságra követi. A rendszer segít a forgalmi sáv köze-
pén tartani a gépjárművet, ha a sávelválasztó jelö-
lések egyértelműen láthatók.

PROPILOT RENDSZER MŰKÖDÉSE
A ProPILOT rendszer a következő funkciókkal ren-
delkezik:

• Intelligent Cruise Control (ICC)

• Kormányzás segítő

Intelligens sebességszabályozó (ICC)
(ProPILOT rendszerrel szerelt modellek)
Az ICC rendszer a két sebességtartó üzemmód kö-
zül az egyikre állítható be:

• Hagyományos (fix sebességes) sebességsza-
bályozó üzemmód:

Beállított sebességgel történő haladás.

MEGJEGYZÉS

A kormányzás segítő funkció nem érhető el a ha-
gyományos (fix sebességes) sebességszabályo-
zó üzemmódban.

• Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód:

Az ICC rendszer fenntartja a beállított távolságot az
elöl haladó gépjármű mögött a 0 km/h-tól (0 MPH)
a beállított sebességig terjedő sebességtartomá-
nyon belül. A sebességet a vezető állíthatja be kb.
30 km/h (20MPH) felett. Ha az elöl haladó gépjármű
megáll, az Ön gépjárműve is fokozatosan csökkenti
a sebességet, amíg meg nem áll. Ha a gépjármű
megállt, az ICC rendszer fenntartja a fékerőt, hogy
álló helyzetben tartsa a gépjárművet.

MEGJEGYZÉS

Ha a gépjármű kevesebb, mint kb. 3 másodpercig
áll és az elöl haladó gépjármű megmozdul, az Ön
gépjárműve is automatikusan elindul. Az ICC
rendszer kikapcsol és az elektronikus rögzítőfék
behúzásra kerül, ha a gépjármű 3 percet megha-
ladó időtartamon keresztül álló helyzetben van.

– Ha az elöl haladó gépjármű mozogni kezd,
nyomja meg a <RES+> gombot a kormánykeré-
kenvagykissényomja le agázpedált, hogykiold-
hassa a féket. Az ICC rendszer újraindul, hogy
fenntartsa az elöl haladó gépjárműhöz képest
beállított távolságot.

– Az ICC rendszer nemműködik álló helyzetben és
ha nem észlelhető elöl haladó gépjármű. A gép-
jármű sebességét a gázpedállal vezérelje.
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MEGJEGYZÉS

Ha a vezető a gépjármű információs kijelzőjén a
[Beállítások] menüben ki is kapcsolta az Intelli-
gent Emergency Braking (IEB) funkciót, az IEB au-
tomatikusan bekapcsol, a ProPILOT használata
esetén.

Kormányzás segítő (ProPILOT
rendszerrel szerelt modellek)
A kormányzás segítő funkció vezérli a kormány-
rendszert, hogy segítsen a forgalmi sáv közepén
tartani a gépjárművet.

A Kormányzás segítő funkció nem érhető el 60
km/h (37 MPH) sebesség alatt, kivéve, ha a rendszer
elöl haladó járművet érzékel.

PROPILOT KAPCSOLÓK
1) <RES+> kapcsoló

Visszatér a beállított sebességre vagy fokozato-
san növeli a sebességet.

2) <SET–> kapcsoló

Beállítja a kívánt utazási sebességet vagy foko-
zatosan csökkenti a sebességet

3) <CANCEL> kapcsoló

Deaktiválja az ICC rendszer működését anélkül,
hogy törölné a beállított sebességet

4) ProPILOT kapcsoló:

Be- vagy kikapcsolja a ProPILOT rendszert

5) Távolság kapcsoló

– Long (Hosszú)

– Middle (Közepes)

– Short (Rövid)

6) Kormánykerék kapcsoló

Be- illetve kikapcsolja a kormányzás segítő rend-
szert.
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PROPILOT RENDSZER KIJELZŐJE ÉS
VISSZAJELZŐI
1) ProPILOT [CRUISE] visszajelzője

Akkor jelenik meg, ha a ProPILOT aktiválva van.

2) Elöl haladó gépjármű érzékelése, visszajelző

Ha az ICC funkció BE van kapcsolva és aktív, azt
jelzi, hogy a rendszer érzékelt-e elöl haladó jár-
művet.

3) Kormányzás segítő állapotának visszajelzője

Megjeleníti a Kormányzás segítő funkció állapo-
tát a visszajelző színével

– Szürke: Kormányzás segítő készenlétben.

– Zöld: Kormányzás segítő aktív.

4) Beállított távolság visszajelzője

Megjeleníti a kiválasztott távolságot.

5) Sávelválasztó vonal visszajelzője

Azt jelzi, hogy a rendszer észlelt-e sávelválasztó
felfestéseket

– Nem jelenik meg sávelválasztó: Kormányzás
segítő funkció kikapcsolva

– Sávelválasztó vonal visszajelzője (szürke):
Nem észlelhető sávelválasztó vonal

– Sávelválasztó vonal visszajelzője (zöld): Sá-
velválasztó vonal észlelhető

– Sávelválasztó vonal visszajelzője (sárga): Sá-
velhagyás észlelve

6) ProPILOT visszajelző

Megjeleníti az intelligens holttér beavatkozó, In-
telligent Lane Intervention, Kormányzás segítő
és ICC rendszerek állapotát.

– Fehér: a rendszerek be vannak kapcsolva
(csak ha be vannak kapcsolva a [Beállítások]
menüben), az ICC készenléti üzemmódban
van.

– Kék: az ICC aktív

7) Kormányzás segítő állapotának visszajelzője/
figyelmeztetése

Megjeleníti a kormányzás segítő funkció állapo-
tát a visszajelző színével

– Nem jelenik meg kormányzás segítő állapot-
jelző: Kormányzás segítő ki van kapcsolva.

– Szürke: Kormányzás segítő készenlétben.
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– Zöld: Kormányzás segítő aktív.

– Sárga: Kormányzás segítő hibás működése.

– Piros: Kéz nélkül kormányzás észlelve.

8) Sebességszabályozó állapot visszajelző/ILI/
LDW (sáv) visszajelző

Megjeleníti a sebességtartó funkció állapotát a
visszajelző színével és a visszajelző/figyelmez-
tetés formájával

• Sebességszabályozó állapot visszajelző (fe-
hér): ICC készenlétben

• Sebességszabályozó állapot visszajelző
(zöld): ICC (távolságszabályozó mód) aktív

– Zöld gépjármű ikon megjelenítve: Elöl ha-
ladó gépjármű érzékelve

– Nem látható gépjármű ikon: Nemérzékel-
hető elöl haladó gépjármű (Az Ön gépjár-
műve fenntartja a vezető által beállított
sebességet.)

• Sebességszabályozó állapot visszajelző (na-
rancssárga): Az ICC meghibásodását jelzi

9) Beállított sebesség visszajelzője

Jelzi a beállított gépjármű sebességet.

– Szürke: ICC készenlétben.

– Zöld számok: ICC aktív.

10) Útadatok visszajelzője (ha van)

11) Észlelt közúti jelzőtábla (sebességkorlátozás)
visszajelző (ha van)

12) Speed Limit Link rendszer visszajelzője (ha van)

13) Zöld vonal: Intelligens sebességszabályozó (ICC)
rendszer (ha van): eltérés a jelenlegi sebesség és
az ICC célsebessége között.

14) Célsebesség:

– Fehér háromszög: a sebességszabályozó
vagy a sebességkorlátozó célsebessége (ha
van).

– Zöld háromszög: az intelligent sebességsza-
bályozó (ICC) rendszer célsebessége (ha van).

15) Piros vonal: Közlekedési táblák felismerésének
(TSR) sebességkorlátozó jele (ha van)

MEGJEGYZÉS

A fent említett elemek egy része kizárólag
klasszikus nézetben érhető el. Lásd “Mérő kijelző
nézetének módosítása (teljes képernyővel sze-
relt modellek)” a “2. Műszerek és kezelőszervek”
fejezetben további információért.

A PROPILOT HAGYOMÁNYOS
(FIX SEBESSÉGES)
SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ
BEKAPCSOLÁSA
MEGJEGYZÉS

A ProPILOT funkció nem ad közelségre figyelmez-
tető jelzéseket, nem fékez automatikusan vagy
nem segít a kormányzásban a hagyományos (fix
sebességes) sebességszabályozó üzemmódban.

A hagyományos (fix sebességes) sebességszabá-
lyozó üzemmód kiválasztásához nyomja meg és
tartsa nyomva a ProPILOT kapcsolót több, mint 1,5
másodpercig. További információért lásd: “ProPILOT
Hagyományos (fix sebességes) sebességszabályo-
zó üzemmód ” jelen fejezet következő részében.
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A PROPILOT RENDSZER
ÜZEMELTETÉSE

1) DISTANCE kapcsoló:

Megváltoztatja a gépkocsi által tartott
követési távolságot:

Long Middle Short Long

2) <RES+> kapcsoló:

Visszatér a beállított sebességre vagy
fokozatosan növeli a sebességet.

3) <CANCEL> kapcsoló:

Deaktiválja a rendszer működését anélkül,
hogy törölné a beállított sebességet.

4) <SET–> kapcsoló:

A kívánt utazási sebesség beállítása,
fokozatosan csökkenti a sebességet.

5) ProPILOT kapcsoló:

Főkapcsoló, amellyel a rendszert aktiválni
lehet.

1. Nyomja meg a ProPILOT kapcsolót ➄. Ezzel a
ProPILOT rendszer bekapcsol és a ProPILOT rend-
szer állapota megjelenik a gépjármű információs
kijelzőjén.

2. Gyorsítson vagy lassítson a járművel a kívánt se-
bességre.

3. Nyomja meg a <SET-> kapcsolót. A ProPILOT
rendszer automatikusan fenntartja a beállított
sebességet. A ProPILOT aktiválását jelző vissza-
jelző, illetve a ProPILOT állapotának visszajelzője
világít (kék), a sebességszabályozó állapot
visszajelzője és a beállított sebesség zölden vilá-
gít.

4. Ha az elöl haladó gépjármű sebessége 30 km/h
(20MPH) vagy az alatti, és Ön a <SET-> kapcsolót
megnyomja, a beállított gépjármű sebesség
30 km/h (20 MPH) lesz.

MEGJEGYZÉS

A ProPILOT rendszer bekapcsolása ezzel egyide-
jűleg bekapcsolja az Intelligent Lane Intervention
(ILI) és az Intelligens holttér beavatkozó rendszert
is, ha ezek a rendszerek engedélyezve vannak a
gépjármű információs kijelzőjének [Vezetési se-
géd] menüjében. További információért lásd:
“ProPILOT Intelligent Lane Intervention rendszer”
jelen fejezet következő részében és “Holttér fi-
gyelmeztető (BSW) rendszer/Intelligens holttér
beavatkozó rendszer (ha van)” jelen fejezet előző
részében.

Ha a <SET-> gombot a következő feltételek fennál-
lása esetén megnyomja, a ProPILOT rendszer nem
állítható be és a beállított sebesség visszajelző kb. 2
másodpercig villog:

• Ha 30 km/h-nál (20 MPH) alacsonyabb sebes-
séggel halad és a gépjármű előtt nem érzékel-
hető másik jármű

• Ha a sebességváltó nem D (haladás) állásban
vagy kézi üzemmódban van

• Ha a rögzítőfék be van húzva

• Ha a vezető a fékeket működteti

• Ha az ESP rendszer ki van kapcsolva. További in-
formációért lásd: “Elektronikus menetstabilizáló
rendszer (ESP) (ha van)” jelen fejezet következő
részében.

• Ha az ESP rendszer (beleértve a kipörgésgátló
rendszert is) működik

• Ha [SNOW] vagy az [OFF-ROAD] üzemmódot vá-
lasztják ki (4WD modellek).

• Ha a kerekek elpörögnek

• Ha valamelyik ajtó nyitva van

• Haa vezetőoldali biztonsági öv nincs bekapcsol-
va

A beállított gépjármű sebesség
megváltoztatása
A beállított gépjármű sebesség módosítható.

Magasabb utazósebesség beállításához:

• Nyomja le és tartsa lenyomva a <RES+> kapcso-
lót. A beállított sebesség 10 km/h-s (5MPH) lépé-
senként emelkedik.
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• Nyomja le, majd gyorsan engedje fel a <RES+>
kapcsolót. Minden alkalommal, ha így tesz, a be-
állított sebesség 1 km/h-val (1 MPH) növekszik.

Alacsonyabb utazósebesség beállításához:

• Nyomja le és tartsa lenyomva a <SET-> kapcso-
lót. A beállított sebesség 10 km/h-s (5MPH) lépé-
senként csökken.

• Nyomja le, majd gyorsan engedje fel a <SET->
kapcsolót. Minden alkalommal, ha így tesz, a be-
állított sebesség 1 km/h-val (1 MPH) csökken.

Sebesség ideiglenes növelése vagy
csökkentése
• Nyomja le a gázpedált, ha gyorsítani szeretne.

Engedje fel a gázpedált, hogy visszatérhessen a
korábban beállított sebességre.

• Nyomja le a fékpedált, ha lassítani szeretne. A
ProPILOTrendszerműködésemegszakításrake-
rül. Nyomja meg a <RES+> kapcsolót, hogy
visszatérhessenakorábbanbeállított sebesség-
re.

VIGYÁZAT
Ha a gázpedált lenyomja és megközelíti az elöl
haladó gépjárművet, az ICC rendszer nem szabá-
lyozza a fékeket, illetve a vezetőt sem figyelmez-
teti hangjelzéssel és üzenettel. A vezetőnek kell
szabályoznia a gépjármű sebességét, illetve
fenntartania a biztonságos távolságot az elöl ha-
ladó járműhöz képest. Ha nem így tesz, súlyos,
akár halálos sérüléseket is szenvedhet.

MEGJEGYZÉS

Ha a gázpedált lenyomva gyorsít, vagy a <SET->
kapcsolót használva lassít és a gépjármű gyor-
sabban halad, mint a vezető által beállított se-
besség, a gépjármű sebesség visszajelzője villog.

A elöl haladó gépjárműhöz képest
beállított távolság megváltoztatása
Az elöl haladó gépjárműhöz képest mért távolsá-
got bármikor kiválaszthatja.

Mindenegyesalkalommal,amikoraDISTANCEgom-
bot ( ) megnyomja, a távolság a következő sor-
rendben változik: hosszú, közepes, rövid,majd ismét
hosszú.

Távolság Kijelző A becsült távolság (m
(ft)) 100 km/h-s
(60 MPH) sebesség
mellett

Long
(Hosszú) m

60 (200)

Middle
(Közepes) m

45 (150)

Short (Rövid)
m

30 (100)

Az elöl haladó gépjárműhöz mért távolság a gép-
járműsebességének függvényébenautomatikusan
változik. Ahogy a gépjármű sebessége növekszik,
úgy nő a távolság is.

A távolság beállítása akkor is a megadott értéken
marad, ha a motort újraindítja.

Kormányzás segítő
aktiválása/deaktiválása
A következő módszereket használva aktiválhatja
vagy letilthatja a Kormányzás segítő funkciót.

Kormánykerék kapcsoló:
A Kormányzás segítő funkció BE vagy KI-kapcsolá-
sához nyomja meg a Kormányzás segítő funkció
kapcsolóját ➀ a műszerfalon.

MEGJEGYZÉS

• Ha a Kormányzás segítő kapcsolót használja
a BE vagy KI-kapcsoláshoz, a rendszer az
egyes indítási ciklusok között megjegyzi a be-
állításokat. A kapcsolót még egyszer meg kell
nyomni a BE vagy KI-kapcsoláshoz.

• A Kormányzás segítő kapcsoló módosítja a
[Korm.asszisztens] opció beállítását, amelyet
a gépjármű információs kijelzőjén, a [Beállítá-
sok] menüben hajtott végre.
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A gépjármű információs kijelzőjén megjelenő
beállítás:
1. Nyomja meg a vagy a gombot a kor-

mánykeréken, hogy a [Beállítások] menü megje-
lenjen a gépjármű információs kijelzőjén, majd
nyomja meg az <OK> gombot.

2. Használja a kormánykeréken található és
gombokat a [Vezetési segéd] opció kijelölé-

séhez, majd nyomja meg az <OK> gombot.

3. Amikor a [Korm.asszisztens] opció ki van jelölve,
nyomja meg az <OK> gombot, hogy a Kormány-
zás segítő funkció állapotai között váltani tudjon.

Ha megjelenik a visszajelző, a rendszer ON állás-
ban van.

MEGJEGYZÉS

• Ha a ProPILOT képernyő megjelenik a gépjár-
mű információs kijelzőjén, nyomja meg az
<OK> gombot a kormánykeréken a [Vezetési
segéd] beállítás menüjének megjelenítésé-
hez.

• Amikor a rendszert a gépjármű információs
kijelzőjén keresztül engedélyezi/tiltja le, vagy
amikor a Kormányzás segítő kapcsolóját
nyomja meg, a rendszer megőrzi az aktuális
beállításokat, még akkor is, ha a rendszert új-
raindítja.

A ProPILOT rendszer törlése
A ProPILOT rendszer törléséhez a következőmódok
valamelyikét használhatja:

• Nyomja meg a <CANCEL> gombot a kormány-
keréken.

• Érintse meg vagy nyomja le a fékpedált (kivéve,
ha a gépjármű áll).

• A ProPILOT rendszer teljeskörű kikapcsolásához
nyomja meg a ProPILOT kapcsolót a kormány-
keréken, mire a ProPILOT visszajelző KI-kapcsol.

Ha a ProPILOT rendszer működése törlésre kerül,
miközben a gépjármű áll, az elektronikus rögzítőfék
automatikusan aktiválódik.

VIGYÁZAT
Amikor kiszáll a gépjárműből, győződjön meg ró-
la, hogy megnyomja a ProPILOT kapcsolót a rend-
szer kikapcsolásához, illetve hogy megnyomja a
P (parkolás) gombot a sebességváltó P (parkolás)
állásba állításához, majd leállítja a motort.

PROPILOT INTELLIGENS
SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ (ICC)
RENDSZER

VIGYÁZAT
Ha nem tartja be az ICC monitor megfelelő hasz-
nálathoz szükséges figyelmeztetéseket és utasí-
tásokat, súlyos, akár halálos sérüléseket is szen-
vedhet.

• Az ICC rendszer csak egy segítség és nem egy
ütközés elkerülésére figyelmeztető vagy azt
megakadályozó rendszer. Csak autópályán
használja, forgalmas területeken vagy váro-
sokban ne. A vezető felelős a biztonságos ve-
zetésért, valamint a gépjármű kontroll alatt
tartásáért.

• Az ICC rendszer működésének vannak korlá-
tai. Az ICC rendszer nem működik minden köz-
lekedési helyzetben, minden időjárási és for-
galmi körülmény között. A vezető felelőssége,
hogy mindig megfelelő figyelmet fordítson a
biztonságos vezetésre, a megfelelő forgalmi
sávban tartsa és megfelelően kontrollálja a
gépjárművet.

• Mindig vegye figyelembe az adott sebesség-
korlátozásokat, soha ne állítsa az automati-
kus sebességszabályozó berendezést annál
magasabb értékre.

• Az ICC rendszer nem reagál álló vagy lassan
haladó gépjárművekre.

• Minden esetben óvatosan és körültekintően
vezessen, ha az ICC rendszert használja. Ol-
vassa el és értelmezze a használati útmuta-
tót, mielőtt az ICC rendszert használná. Súlyos
sérülések vagy halálesetek elkerülése érdeké-
ben ne hagyatkozzon a rendszerre, ne hagyja,
hogy vészhelyzetekben a rendszer szabályoz-
za a gépjármű sebességét. Az ICC rendszert
csak megfelelő út- és közlekedési viszonyok
között használja.

• Ha a hagyományos (fix sebességes) sebes-
ségszabályozó üzemmódot használja, egy fi-
gyelmeztető hangot hall, amely arra figyel-
mezteti, hogy az elöl haladó jármű túl közel
van. Fordítson különös figyelmet az elöl hala-
dó jármű és az Ön járműve közötti távolságra,
egyéb esetben ütközés történhet.
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ProPILOT ICC rendszer működése
A gépjármű- gépjármű távolság üzemmódot úgy
tervezték meg, hogy fenntartsa a kiválasztott tá-
volságot és csökkentse agépjármű sebességét úgy,
hogy az megfeleljen az elöl haladó jármű sebessé-
gének; a rendszer csökkenti a sebességet ha szük-
séges és ha az elöl haladó jármű megáll, a Ön gép-
járműve is álló helyzetre lassít. Azonbanaz ICC rend-
szer csak a gépjármű teljes fékerejének körülbelül
40 %-át használja. A rendszert csak akkor szabad
használni, ha a közlekedési viszonyok lehetővé te-
szik a jármű számára a folyamatos sebességtartást,
vagy amikor a sebességek jelentősen változnak. Ha
egy gépjármű az azonos forgalmi sávba bevág az
Ön gépjárműve elé vagy ha az elöl haladó gépjármű
hirtelen lassít, a járművek közötti távolság kisebb
lehet, mert az ICC rendszer nem tudja elég gyorsan
lelassítani az Ön járművét. Ha ez előfordul, az ICC
rendszer figyelmeztető hangot ad és a rendszerki-
jelző villogni kezd, hogy figyelmeztesse a vezetőt a
szükséges lépések megtételére.

Az ICC rendszer kikapcsol és figyelmeztető hangot
ad, ha a sebesség kb. 30 km/h-ra (20 mph) csökken
és nem érzékel elöl haladó járművet. Az ICC rend-
szer kikapcsol és figyelmeztető hangjelzést ad ki,
ha a gépjárműve legalább kb. 3 másodpercig egy
helyben áll, és nem érzékel elöl haladó járművet.

Az ICC rendszer az alábbiak szerint működik:

• Ha nincs elöl haladó gépjármű, az ICC rendszer
fenntartja a vezető által beállított sebességet. A
beállított sebességtartomány meghaladja a kb.
30 km/h-t (20 MPH).

• Ha a gépjármű előtt egy másik gépkocsi halad,
az ICC rendszer úgy állítja be a sebességet, hogy
a két gépkocsi között lévő távolság megfeleljen
a vezető által beállított távolságnak. Ha az elöl
haladó gépjármű megáll, az Ön gépjárműve is
csökkenti a sebességet, amíg meg nem áll. Ha a
gépjármű egyszer megállt, az ICC rendszer álló
helyzetben tartja a gépjárművet.

• Ha a gépjármű több, mint 3 másodpercig van
álló helyzetben és az elöl haladó gépjármű gyor-
sít, nyomja meg a <RES+> kapcsolót vagy kissé
nyomja le a gázpedált. Az ICC rendszer elindul és
követi az elöl haladó járművet. Az ICC rendszer
kikapcsol és az elektronikus rögzítőfékbehúzás-
ra kerül, ha a gépjármű 3 percet meghaladó idő-
tartamon keresztül álló helyzetben van.

• Ha az elöl haladó gépjármű sávot vált,miközben
a gépjármű sebessége 30 km/h (20 MPH) feletti,
az ICC rendszer felgyorsít és tartja az előre beál-
lított sebességet.

• Ha az elöl haladó gépjármű sávot vált,miközben
a gépjármű sebessége 30 km/h (20 MPH) alatti,
az ICC rendszer működése törlésre kerül és egy
figyelmeztető hangjelzés szólal meg.

MEGJEGYZÉS

Az ICC rendszer nem szabályozza a gépjármű se-
bességét vagy figyelmezteti a vezetőt, ha álló
vagy lassan mozgó gépjárművet közelít meg. Fi-
gyelmet kell fordítania a gépjármű működésére,
hogy az elöl haladó gépjármű mögött megfelelő
távolságot tudjon tartani, amikor fizetőkapuhoz
ér vagy forgalmi dugóban közlekedik.

Ha autópályán halad a beállított sebességgel és
utolér egy lassabban haladó gépjárművet, az ICC
rendszer beállítja az elöl haladó gépjárműhöz mért,
a vezető által beállított sebességet. Ha az elöl hala-
dó gépjármű sávot vált vagy lehajt az autópályáról
az ICC rendszer felgyorsítja a járművet és tartja a
beállított sebességet. Fordítson figyelmet az egyes
vezetési műveletekre, hogy a gyorsítás alatt a gép-
járművet uralma alatt tudja tartani.

Előfordulhat, hogy a gépjármű kanyargós, hegyes
területeken nem tudja tartani a beállított sebessé-
get. Ha ez előfordul, manuálisan kell a gépjármű se-
bességét szabályozni.

NSD806
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Alap esetben, amikor a rendszer az elöl haladó jár-
műhöz képest szabályozza a követési távolságot,
automatikusan növeli vagy csökkenti a gépjármű
sebességét, az elöl haladó jármű sebességének
függvényében.

Nyomja le a gázpedált, hogy megfelelően fel tudja
gyorsítani a gépjárművet, ha sávváltás szükséges.
Nyomja le a fékpedált, ha a járművet lassítani sze-
retné, hogy az elöl haladó járműhöz képest a meg-
felelő távolságot fenn tudja tartani, ha az hirtelen
lassítana, vagy egymásik gépjárműbevágnaÖnelé.
Mindig legyen éber ha a ICC rendszert használja.

Nem érzékelhető elöl haladó jármű:
A vezetőnek mindig az útviszonyoknak megfelelő-
en kell a gépjármű sebességét meghatároznia. Az
ICC rendszer fenntartja a beállított sebességet, ha-
sonlóan a hagyományos sebességszabályozó
rendszerhez, amíg nem észlel másik gépjárművet
az adott forgalmi sávban. Az ICC rendszer megjele-
níti a beállított sebességet.

Elöl haladó jármű érzékelése:
Ha a rendszer gépjárművet érzékel az azonos for-
galmi sávban, az ICC rendszer lassítja a gépjármű-
vet úgy, hogy szabályozza a gázadást és működés-
be hozza a fékeket, hogy a sebesség megfeleljen az
elöl haladó lassabbgépjárműsebességének.Ezt kö-
vetően az ICC rendszer fenntartja a gépjármű se-
bességét, függően az elöl haladó gépjármű sebes-
ségétől, valamint fenntartja a kiválasztott távolsá-
got.

MEGJEGYZÉS

• Ha az ICC rendszer a fékeket működteti, a fék-
lámpák felvillannak.

• Amikor a rendszer működésbe hozza a féke-
ket, zajt hallhat. Ez nem hiba.

Ha az ICC rendszer elöl haladó gépjárművet érzékel,
a gépjármű érzékelését jelző visszajelző, illetve a
sebességtartó rendszer visszajelzője (távolságsza-
bályozó mód) zölden világít.

Az elöl haladó jármű megáll:
Haaz elöl haladógépjármű lassítást követőenmeg-
áll, azÖngépjárműve is csökkenti a sebességet, am-
íg meg nem áll. Ha a gépjármű egyszer megállt, az
ICC rendszer automatikusan működésbe hozza a
fékeket, hogy álló helyzetben tartsa a gépjárművet.
Ha a gépjármű áll, a [Press to Restart] üzenet jelenik
meg a gépjármű információs kijelzőjén.

MEGJEGYZÉS

Ha a gépjármű kevesebb, mint 3 másodpercig áll,
a gépjármű automatikusan követni kezdi az elöl
haladó járművet az álló helyzetből. Az ICC rend-
szer kikapcsol és az elektronikus rögzítőfék be-
húzásra kerül, ha a gépjármű 3 percet meghala-
dó időtartamon keresztül álló helyzetben van.

Az elöl haladó jármű gyorsít:
Ha a gépjármű áll és az elöl haladó gépjármű gyor-
sít, nyomja meg a <RES+> kapcsolót vagy kissé
nyomja le a gázpedált. Az ICC rendszer elindul és
követi az elöl haladó járművet.

Nincs elöl haladó gépjármű:
Ha a rendszer nem érzékel elöl haladó járművet, az
ICC rendszer fokozatosan felgyorsítja a gépjármű-
vet a z előzőleg már beállított sebességértékre. Az
ICC rendszer fenntartja a beállított sebességet.

NSD1048

A rendszer beállításait jelző képernyő elöl haladó
gépjárművel

NSD1047

A rendszer beállításait jelző képernyő elöl haladó
gépjármű nélkül

366 Elindulás és haladás



Ha a gépjármű már nem érzékelhető, az elöl haladó
gépjármű érzékelését jelző visszajelző kikapcsol és
a sebességszabályzó visszajelzője (sebességszabá-
lyozó mód fenntartása) is kikapcsol.

Az ICC rendszer fokozatosan felgyorsít az előre be-
állított sebességre, de lenyomhatja a gázpedált is,
hogy gyorsabb legyen a felgyorsítás. Ha nem érzé-
kelhető már másik gépjármű és 30 km/h-nál ala-
csonyabb (20 MPH) sebességgel közlekedik, az ICC
rendszer automatikusan kikapcsol.

Az ICC rendszer kikapcsol és figyelmeztető hangjel-
zést ad ki, ha a gépjárműve legalább kb. 3 másod-
percig egy helyben áll, és nem érzékel elöl haladó
járművet.

Másik gépjármű előzése közben a beállított sebes-
ség visszajelző lámpája villogni kezd, amikor felülírja
az ICC funkciót a gázpedál lenyomásával és a gép-
jármű meghaladja a beállított sebességet. Ha felen-
gedi a pedált, a gépkocsi visszatér az előzőleg már
beállított sebességre. Annak ellenére, hogy az ICC
rendszerben egy sebesség meghatározásra került,
Ön lenyomhatja a gázpedált, ha a gépjármű hirte-
len gyorsítására van szükség.

Figyelmeztetés a megközelítésre:
HaazÖngépjárműve közel kerül az elöl haladógép-
járműhöz, mert az hirtelen lassított, a rendszer fi-
gyelmezteti a vezetőt egy figyelmeztető hanggal il-
letve a ICC rendszer kijelzőjének felvillantásával. A
fékpedált megnyomva lassítson, hogy a megfelelő
távolságot fenn tudja tartani, ha:

• A figyelmeztető hang megszólal.

• Gépjármű érzékelésére figyelmeztető lámpa vil-
log.

• Önnek kell döntést hoznia a biztonságos köve-
tési távolságról.

Ha a gépjárművek közötti távolság túl kicsi, előfor-
dulhat, hogy a figyelmeztető hang nem szólal meg.
Néhány példa:

• Amikor a gépjárművek azonos sebességgel ha-
ladnak és a távolság köztük nem változik.

• Ha az elöl haladó gépjármű gyorsabban halad
és a járművek közötti távolság nő.

• Haamásikgépkocsi azÖn járművéhezközel vág
be.

A figyelmeztető hang nem szólal meg, ha:

• A gépjárművel parkoló vagy egyéb lassan hala-
dó gépjárműveket közelít meg.

• A gázpedál le van nyomva és ezzel felülírja a
rendszer működését.

MEGJEGYZÉS

A megközelítésre figyelmeztető hangjelzés meg-
szólalhat és a rendszer kijelzője villoghat, ha a ra-
dar szenzora bármilyen tárgyat érzékel a gépjár-
mű mellett vagy az út mellett. Ennek következté-
ben az ICC rendszer lassíthatja vagy gyorsíthatja
a gépjárművet. A radar szenzor érzékelheti eze-
ket a tárgyakat, amikor a gépkocsival kanyargós,
szűk vagy dombos úton halad vagy a gépjármű
éles kanyarokba hajt be vagy azokból hajt ki.
Ezekben az esetekben manuálisan kell fenntar-
tani a távolságot az elöl haladó gépjárműhöz ké-
pest.

A szenzor érzékenységét a gépkocsi működése
(kormányzás vagy az adott forgalmi sávban való
pozíció), a forgalom de a gépkocsi állapota is befo-

lyásolhatja (pl. ha a gépkocsi valamelyik része sé-
rült).

Gyorsítás előzés során:
A gyorsítás előzés során funkció kizárólag egyes or-
szágokban és bizonyos osztályú gépjárművek ese-
tén érhető el.

Bal oldalról történő előzés (olyan országokhoz,
amelyekben a közlekedés az út jobb kéz felőli ol-
dalán történik):

Ha az ICC rendszer 70 km/h-t (44 MPH) meghaladó
sebesség mellett be van kapcsolva és egy lassabb
járművet követ (az ICC beállított sebessége alatt),
valamint bekapcsolja a bal irányjelzőt, az ICC rend-
szer automatikusan felgyorsítja a gépjárművet, ez-
zel elősegítve az elöl haladó jármű bal oldalon tör-
ténő előzését, valamint az elöl haladó jármű távol-
ságának csökkentését. Kizárólag a bal irányjelző
hozza működésbe ezt a funkciót. Az ICC rendszer
tovább folytatja a beállított sebességre történő
gyorsítást, haazelőzési sávba történőkormányzást
követően a rendszer nem érzékel elől haladó gép-
járművet.

Ha a rendszer elől haladó gépjárművet észlel, az ICC
rendszer egészen az elől haladó gépjármű sebessé-
géig fog felgyorsítani. Ha a vezető az előzéshez nem
kormányoz a bal sávba, a gyorsulás rövid időn belül
megszűnik és a gépjármű visszaáll a beállított kö-
vetési távolságra.

A gyorsulást bármikor megszüntetheti a fékpedál
vagy a kormánykeréken található <CANCEL> kap-
csoló lenyomásával.
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Jobb oldalról történő előzés (olyan országokhoz,
amelyekben a közlekedés az út bal kéz felőli ol-
dalán történik):

Ha az ICC rendszer 70 km/h-t (44 MPH) meghaladó
sebesség mellett be van kapcsolva és egy lassabb
járművet követ (az ICC beállított sebessége alatt),
valamint bekapcsolja a jobb irányjelzőt, az ICC rend-
szer automatikusan felgyorsítja a gépjárművet, ez-
zel elősegítve az elöl haladó jármű jobb oldalon tör-
ténő előzését, valamint az elöl haladó jármű távol-
ságának csökkentését. Kizárólag a jobb irányjelző
hozza működésbe ezt a funkciót. Az ICC rendszer
tovább folytatja a beállított sebességre történő
gyorsítást, haazelőzési sávba történőkormányzást
követően a rendszer nem érzékel elől haladó gép-
járművet.

Ha a rendszer elől haladó gépjárművet észlel, az ICC
rendszer egészen az elől haladó gépjármű sebessé-
géig fog felgyorsítani. Ha a vezető az előzéshez nem
kormányoz a jobb sávba, a gyorsulás rövid időn be-
lül megszűnik és a gépjármű visszaáll a beállított
követési távolságra.

A gyorsulást bármikor megszüntetheti a fékpedál
vagy a kormánykeréken található <CANCEL> kap-
csoló lenyomásával

VIGYÁZAT
A súlyos sérülést vagy halálesetet eredményező
ütközések kockázatának elkerülése érdekében,
kérjük vegye figyelembe az alábbiakat:

• A funkció kizárólag a bal vagy jobb irányjelző
bekapcsolását követően lép működésbe és a
gépjármű akkor is gyorsulni kezd, ha nem kez-

deményez sávváltást. Ez magában foglalhat-
ja az előzéssel nem járó helyzeteket, például a
bal vagy a jobb oldali kijáratokat.

• Ügyeljen arra, hogy másik gépjármű előzése
során a szomszédos sáv szabadon legyen, mi-
előtt elkezdi az előzési manővert. Előzéskor
hirtelen forgalmi változások is bekövetkez-
hetnek. Mindig manuálisan kormányozzon
vagy fékezzen, soha ne hagyatkozzon kizáró-
lag a rendszerre.

Speed Limit Link - ProPILOT (ha van)

VIGYÁZAT
Az alábbi lista a Speed Limit Link rendszer korlá-
tozásait tartalmazza. Ha a gépjárművet úgy üze-
melteti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi figye-
lembe, súlyos, akár halálos balesetet is szenved-
het:

• A vezető felelőssége a megfelelő sebesség ki-
választása, az összes közlekedési szabály be-
tartása és az útszakaszon közlekedőkre való
ügyelés.

• Előfordulhat, hogy a Speed Limit Link nem
megfelelően működik, és a tényleges sebes-
ségkorlát nem alkalmazható minden körül-
mények között a gépjármű beállított sebes-
ségére. A vezetőnek manuálisan kell szabá-
lyoznia a gépjármű sebességét.

Alább pár példa található:

– Ha a forgalmi jelzés felismerő (TSR) rend-
szer nem működik megfelelően, vagy ki
van kapcsolva. (Lásd “Közlekedési táblák

felismerése (ha van)” jelen fejezet előző
részében.)

– Ha közeli párhuzamos utakkal rendelkező
területen halad (például párhuzamos szer-
vizúttal rendelkező autópálya).

– Ha olyan területen vezet, ahol minden sáv-
ban más sebességkorlátozó tábla van.

– Ha olyan úton vezet, amely építése folya-
matban van, vagy építési területen keresz-
tül halad át.

– Ha egy tábla jelzi a sebességkorlátozás vé-
gét.

• Ha a [Kijelző beállítások] menüben kiválasz-
tott sebesség-mértékegység eltér a sebes-
ségkorlátozó tábla mértékegységétől.

Ha a ProPILOT rendszer aktív és a sebességkorlát
módosulását észleli, megjelenik az új sebességkor-
lát és manuálisan alkalmazza a gépjármű beállított
sebességére.

A Speed Limit Link akkor működik:

• Ha az észlelt sebességkorlátozás meghaladja a
30 km/h (20 MPH) sebességet.

• A [Speed Limit Link] elemet a gépjármű informá-
ciós kijelzőjének beállítások menüjében lehet
engedélyezni.
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MEGJEGYZÉS

• A következő szituációk esetében a [Speed Li-
mit Link] nem fog működni:

– Ha a kihelyezett sebességkorlátozás növe-
lése lett észlelve, de a gépjármű beállított
sebessége már meghaladja az új sebes-
ségkorlátozást.

– Ha a kihelyezett sebességkorlátozás csök-
kenése lett észlelve, de a gépjármű beállí-
tott sebessége már kisebb, mint az új se-
bességkorlátozás.

Rendszer kijelzője és visszajelzői:

1. Érzékelt sebességkorlátozás visszajelző

Megjeleníti a jelenleg kiválasztott sebességkorlá-
tot. További információért lásd “Közlekedési táb-
lák felismerése (ha van)” jelen fejezet előző rész-
ében.

2. Alkalmazott sebességkorlát visszajelzője (zöld
keret)

Jelzi, hogy az észlelt sebességkorlátozás alkal-
mazható a gépjármű beállított sebességére.

3. Speed Limit Link rendszer visszajelző

Jelző a rendszer aktiválását vagy a rendszer mű-
ködését.

Aktiválva van a manuális üzemmód és egy
új sebességkorlátozás (nagyobb sebességérték)
van jelezve.

Aktiválva van a manuális üzemmód és
megjelenik egyúj sebességkorlátozás (kisebbse-
bességérték).

4. Útmutató üzenet, utasítás az új sebesség beállí-
tását illetően.

A rendszer működése:
Ha a rendszer egy másik sebességkorlátozást ész-
lel, megjeleníti az új sebességértéket. A gépjármű
beállított sebessége manuálisan módosítható a
megjelenített sebességkorlátra.

• Az új megjelenített sebességkorlát elfogadásá-
hoz használja a <RES+> kapcsolót (nagyobb se-
bességkorlát esetén) vagy a <SET-> kapcsolót
(kisebb sebességkorlát esetén).

• A Speed Limit Link visszajelző ( vagy )
kb. 15másodpercen belül kikapcsol, ha nemmű-
ködteti a <RES+> vagy a <SET-> kapcsolót. (A
Speed Limit Link visszajelző azonnal kikapcsol-
ható a Speed Limit Link visszajelzője által jelzett
iránnyal szemközti kapcsoló működtetésével.)

A rendszer nem aktiválódik, ha nem észlelt módosí-
tott sebességkorlátot.

[Speed Link Offset]:
Beállíthatja, hogy a sebességkorlát pontosan, vagy
-10 km/h (–5 MPH) és +10 km/h (+5 MPH) tűréssel
legyen-e elfogadva.

Hogyan aktiválja vagy deaktiválja a rendszert:

1. Nyomja meg a gombot a kormányke-
réken, amíga [Beállítások]megnem jelenik agép-
jármű információs kijelzőjén, majd nyomja meg a
scroll tárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] kivá-
lasztásához. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Válassza ki a [Speed Limit Link] lehetőséget,majd
nyomja meg a scroll tárcsát a rendszer be-, illet-
ve kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS

A rendszer megőrzi az aktuális beállításait a gép-
jármű információs kijelzőjében a motor újraindí-
tását követően is.

A [Speed Link Offset] tűrésének beállítása:

1. Nyomja meg a gombot a kormányke-
réken, amíga [Beállítások]megnem jelenik agép-
jármű információs kijelzőjén, majd nyomja meg a
scroll tárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] kivá-
lasztásához. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Válassza ki a [Speed Link Offset] lehetőséget,
majd nyomja meg a scroll tárcsát a tűrés értéké-
nek kiválasztásához.

MEGJEGYZÉS

A rendszer megőrzi az aktuális beállításait a gép-
jármű információs kijelzőjében a motor újraindí-
tását követően is.

NIC4145
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Speed Limit Link - ProPILOT Navi
Linkkel (ha van)

VIGYÁZAT
Az alábbi lista a Speed Limit Link rendszer korlá-
tozásait tartalmazza. Ha a gépjárművet úgy üze-
melteti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi figye-
lembe, súlyos, akár halálos balesetet is szenved-
het:

• A vezető felelőssége a megfelelő sebesség ki-
választása, az összes közlekedési szabály be-
tartása és az útszakaszon közlekedőkre való
ügyelés.

• Előfordulhat, hogy a Speed Limit Link nem
megfelelően működik, és a tényleges sebes-
ségkorlát nem alkalmazható minden körül-
mények között a gépjármű beállított sebes-
ségére. A vezetőnek manuálisan kell szabá-
lyoznia a gépjármű sebességét.

Alább pár példa található:

– Ha a forgalmi jelzés felismerő (TSR) rend-
szer nem működik megfelelően, vagy ki
van kapcsolva. (Lásd “Közlekedési táblák
felismerése (ha van)” jelen fejezet előző
részében.)

– Ha a navigációs rendszer által le nem fe-
dett országokban vagy területeken vezet.

– Ha nemzeti határokon halad át.

– Ha a navigációs térképadatok szerint be-
azonosított korlátozott hozzáférésű autó-
pályának a kilépési szakaszán halad.

– Ha közeli párhuzamos utakkal rendelkező
területen halad (például párhuzamos szer-
vizúttal rendelkező autópálya).

– Ha olyan területen vezet, ahol minden sáv-
ban más sebességkorlátozó tábla van.

– Ha olyan úton vezet, amely építése folya-
matban van, vagy építési területen keresz-
tül halad át.

– Ha a navigációs rendszer adatai nem nap-
rakészek vagy nem elérhetőek.

Ha a ProPILOT rendszer a Navi Linkkel aktív és a
sebességkorlát módosulását észleli, megjelenik az
új sebességkorlát és manuálisan alkalmazza a gép-
jármű beállított sebességére.

A Speed Limit Link akkor működik:

• Ha az észlelt sebességkorlátozás meghaladja a
30 km/h (20 MPH) sebességet.

• A [Speed Limit Link] elemet a gépjármű informá-
ciós kijelzőjének beállítások menüjében lehet
engedélyezni.

MEGJEGYZÉS

• Ha a gázpedált úgy működtetik, hogy ki van
választva az AUTO üzemmód, a Speed Limit
Link csak akkor működni (automatikusan mó-
dosítva a gépjármű beállított sebességét), ha
az észlelt sebességkorlát nagyobb, mint a
gépjármű beállított sebessége.

• A következő szituációk esetében Speed Limit
Link nem fog működni:

– Ha a kihelyezett sebességkorlátozás növe-
lése lett észlelve, de a gépjármű beállított
sebessége már meghaladja az új sebes-
ségkorlátozást.

– Ha a kihelyezett sebességkorlátozás csök-
kenése lett észlelve, de a gépjármű beállí-
tott sebessége már kisebb, mint az új se-
bességkorlátozás.

Németország esetében: Korlátozás nélküli
sebesség beállítás:
Ha bekapcsolja a gyújtást és ezt követően egy se-
bességkorlát nélküli autópályára lép fel, a rendszer
kezdetben 130 km/h-ra korlátozza a sebességet.
Ezt követően a vezető által legutóbb sebességkor-
lát nélküli autópályán tárolt sebessége kerül alkal-
mazásra.

MEGJEGYZÉS

Ez a funkció kizárólag Németországban használ-
ható.
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Rendszer kijelzője és visszajelzői:

1. Útmutató üzenet, utasítás az új sebesség beállí-
tását illetően.

2. Érzékelt sebességkorlátozás visszajelző (bal ol-
dal)

Megjeleníti az érzékelt közeledő vagy várt sebes-
ségkorlátot. A közeledő vagy várt sebességkorlát
csak akkor kerül megjelenítésre, ha az új sebes-
ségkorlát(alacsonyabb sebességérték) a manu-
ális üzemmódban is érzékelhető.

Érzékelt sebességkorlátozás visszajelző ( jobb ol-
dal)

Megjeleníti a jelenleg kiválasztott sebességkorlá-
tot. További információért lásd “Közlekedési táb-
lák felismerése (ha van)” jelen fejezet előző rész-
ében.

3. Alkalmazott sebességkorlát visszajelzője (zöld
keret)

Jelzi, hogy az észlelt sebességkorlátozás alkal-
mazható a gépjármű beállított sebességére.

4. Speed Limit Link rendszer visszajelző

Jelző a rendszer aktiválását vagy a rendszer mű-
ködését.

Aktiválva van a manuális üzemmód és egy
új sebességkorlátozás (nagyobb sebességérték)
van jelezve.

Aktiválva van a manuális üzemmód és
megjelenikegyúj sebességkorlátozás (kisebbse-
bességérték).

„A”: Az Auto üzemmód aktiválásra került.

A rendszer működése:
Ha a rendszer egy másik sebességkorlátozást ész-
lel, megjeleníti az új sebességértéket. A gépjármű
beállított sebessége automatikusan vagy manuáli-
san módosítható a megjelenített sebességkorlátra.

Ha a beállítások menüben a manuális üzemmód
kerül kiválasztásra (gyári alapértelmezett beállí-
tás):

• Az új megjelenített sebességkorlát elfogadásá-
hoz használja a <RES+> kapcsolót (nagyobb se-
bességkorlát esetén) vagy a <SET-> kapcsolót
(kisebb sebességkorlát esetén).

• A Speed Limit Link visszajelző ( vagy )
kb. 15másodpercen belül kikapcsol, ha nemmű-
ködteti a <RES+> vagy a <SET-> kapcsolót. (A
Speed Limit Link visszajelző azonnal kikapcsol-
ható a Speed Limit Link visszajelzője által jelzett
iránnyal szemközti kapcsoló működtetésével.)

A rendszer nem aktiválódik, ha nem észlelt módosí-
tott sebességkorlátot.

Ha a beállítások menüben az Auto üzemmód ke-
rül kiválasztásra:

• A megjelenített sebességkorlát kerül alkalma-
zásra automatikusan a gépjármű beállított se-
bessége helyett, ha navigációs térképadatok
szerint beazonosított korlátozott hozzáférésű
autópályán halad. Továbbá, ha a Navi Link rend-
szerrel ellátott ProPILOT be van kapcsolva, de
nincs beállítva (aktív), és egy új sebességkorlátot
érzékel, a gépjármű beállított sebessége auto-
matikusan frissítésre kerül.

• Előfordulhat, hogy az Auto üzemmód egyes ré-
giókban, illetve olyan utakon, amelyek nem kor-
látozott hozzáférésű autópályák, nem elérhető.
Ebben az esetben a rendszer a manuális üzem-
módnak megfelelően működik.

[Speed Link Offset]:
Beállíthatja, hogy a sebességkorlát pontosan, vagy
-10 km/h (–5 MPH) és +10 km/h (+5 MPH) tűréssel
legyen-e elfogadva.

Hogyan aktiválja vagy deaktiválja a rendszert:

1. Nyomja meg a gombot a kormányke-
réken, amíga [Beállítások]megnem jelenik agép-
jármű információs kijelzőjén, majd nyomja meg a
scroll tárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] kivá-
lasztásához. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Válassza ki a [Speed Limit Link] lehetőséget és
nyomja meg a scroll tárcsát az [Auto] vagy
[Prompt] lehetőség kiválasztásához, hogy ezzen
engedélyezze (de nem aktiválja) a rendszert.

NIC4100
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MEGJEGYZÉS

A rendszer megőrzi az aktuális beállításait a gép-
jármű információs kijelzőjében a motor újraindí-
tását követően is.

A [Speed Link Offset] tűrésének beállítása:

1. Nyomja meg a gombot a kormányke-
réken, amíga [Beállítások]megnem jelenik agép-
jármű információs kijelzőjén, majd nyomja meg a
scroll tárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] kivá-
lasztásához. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Válassza ki a [Speed Link Offset] lehetőséget,
majd nyomja meg a scroll tárcsát a tűrés értéké-
nek kiválasztásához.

MEGJEGYZÉS

A rendszer megőrzi az aktuális beállításait a gép-
jármű információs kijelzőjében a motor újraindí-
tását követően is.

Cruise Navi Link - ProPILOT Navi Linkkel
(ha van)

VIGYÁZAT
Az alábbi lista a Cruise Navi Link rendszer korlá-
tozásait tartalmazza. Ha a gépjárművet úgy üze-
melteti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi figye-
lembe, súlyos, akár halálos balesetet is szenved-
het:

• A Cruise Navi Link rendszer működésének
vannak korlátai. A rendszer nem működik
minden közlekedési helyzetben, minden idő-
járási és forgalmi körülmény között. A vezető

felelős a biztonságos vezetésért, valamint a
gépjármű kontroll alatt tartásáért.

• A Cruise Navi Link rendszer nem fékezi le meg-
állásig a gépjárművet. Amikor szükség van rá,
a vezetőnek kell megfelelő erővel fékeznie.

• A vezető felelőssége a megfelelő sebesség ki-
választása, az összes közlekedési szabály be-
tartása és az útszakaszon közlekedőkre való
ügyelés.

• A Cruise Navi Link funkció elérhetősége or-
szágfüggő. Egyes országokban, mint például
Izland, Málta és Ciprus, ez a funkció nem elér-
hető. A térképadatok minősége nem felel meg
a rendszerkövetelményeknek. Ha a rendszer
azt észleli, hogy a GPS adatok alapján a gép-
jármű ezen országok valamelyikében van, le-
tiltja a Cruise Navi Link funkció bekapcsolását.

• Előfordulhat, hogy a Cruise Navi Link nem mű-
ködik megfelelően bizonyos út- és forgalmi vi-
szonyok mellett, és a rendszer váratlanul mó-
dosíthatja a sebességet. A vezetőnek manuá-
lisan kell szabályoznia a gépjármű
sebességét.

Alább pár példa található:

– Ha a navigációs rendszer által le nem fe-
dett országokban vagy területeken vezet.

– Ha a navigációs rendszer adatai nem nap-
rakészek vagy nem elérhetőek.

– Ha nem a navigációs rendszer által java-
solt útvonalon halad.

– Ha a navigációs rendszer az útvonal újra-
tervezését végzi.

– Ha a navigációs rendszer által le nem fe-
dett országokban vagy területeken vezet.

– Ha olyan úton vezet, amely építése folya-
matban van, vagy frissen megépített úton
halad.

– Ha útelágazás vagy kereszteződés közelé-
ben vezet.

– Ha rossz időjárás vagy rossz útviszonyok
közepette vezet.

Ha a Navi Linkkel szerelt ProPILOT aktív egy (a navi-
gációs térképadatok szerint beazonosított) korlá-
tozott hozzáférésű autópályán, a Cruise Navi Link a
navigációs rendszer által biztosított útadatokat
használja, és képes a kanyarok, kereszteződések és
kijáratok alapján módosítani a gépjármű sebessé-
gét.

A Cruise Navi Link a navigációs rendszer által bizto-
sított útadatokat használja, és képes (a navigációs
térképadatok szerint beazonosított) körforgalmak
alapján módosítani a gépjármű sebességét.

A rendszer nem mindig csökkenti a sebességet a
kanyarok, kereszteződések, körforgalmak vagy kijá-
ratok előtt, ezért a vezetőnek bármikor külön is fé-
keznie kell.

Ha a gépjármű elhagyta a kanyart, körforgalmat
vagy kereszteződést, ismét felgyorsul a beállított
sebességre. Korlátozott hozzáférésű autópálya el-
hagyásakor a vezetően külön fékeznie kell a kijárat
végén.

MEGJEGYZÉS

• A rendszer nem működik a gázpedál lenyomá-
sa esetén.
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• Előfordulhat, hogy a rendszer az elöl haladó
gépjármű és az előrébb haladó gépjárművek
beállított távolsága függvényében nem fog
működni.

Rendszer kijelzője és visszajelzői:

1. Útadatok visszajelzője

Akkor jelenik meg, ha a rendszer kanyarok vagy
kijáratok alapján módosítja a sebességet.

m Kanyarok és kereszteződések

m Jobb oldali kijárat

m Bal oldali kijárat

m Körforgalom

Hogyan aktiválja vagy deaktiválja a rendszert:

1. Nyomja meg a gombot a kormányke-
réken, amíga [Beállítások]megnem jelenik agép-
jármű információs kijelzőjén, majd nyomja meg a
scroll tárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] kivá-
lasztásához. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Válasszaki a [CRUISENavi Link] lehetőséget,majd
nyomja meg a scroll tárcsát a rendszer be-, illet-
ve kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS

A rendszer megőrzi az aktuális beállításait a gép-
jármű információs kijelzőjében a motor újraindí-
tását követően is.

A ICC rendszer korlátai

VIGYÁZAT
Az alábbiakban megtalálhatók az ICC rendszer
korlátai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti, hogy
ezeket a korlátokat nem veszi figyelembe, súlyos,
akár halálos balesetet is szenvedhet:

• Az ICC rendszert elsődlegesen egyenes, szá-
raz, nyílt utakon enyhe forgalom mellett cél-
szerű alkalmazni. Nem javasolt az ICC rend-
szer használata városi forgalomban vagy zsú-
folt területeken.

• Az ICC rendszer nem alkalmazkodik automa-
tikusan az útviszonyokhoz. A rendszert folya-
matosan haladó forgalomban célszerű hasz-
nálni. Ne használja éles kanyarokkal tűzdelt
utakon, jéggel borított utakon vagy heves eső-
ben, ködben.

• Mivel a távolságérzékelő rendszernek vannak
teljesítménybeli korlátai, soha ne bízzon meg
csak az ICC- ben. A rendszer nem korrigálja a
figyelmetlen vezetésből, rossz látási viszo-
nyokból (eső, köd) vagy rossz időjárási körül-
ményekből fakadó helyzeteket. Csökkentse a
gépjármű sebességét a fékpedál lenyomásá-
val, az elöl haladó gépjármű távolságának és
az egyéb környezeti tényezők függvényében,
hogy a gépjárművek közötti biztonságos tá-
volságot fenn tudja tartani.

• Ha az ICC rendszer automatikusan megállítja
a gépjárművet, a gépjármű automatikusan
gyorsíthat is, ha gépjármű kevesebb, mint 3
másodpercig állt és az elöl haladó jármű érzé-
kelhetően távolodik. Álljon készen a gépjármű
lefékezésére, ha az szükséges.

• Mindig figyeljen oda a jármű működésére és
álljon készen a manuálisan történő beavatko-
zásra. Az ICC rendszer bizonyos körülmények
között nem képes fenntartani a gépjárművek
közötti távolságot (követési távolság) vagy a
kiválasztott sebességet.

• A rendszer bizonyos út- illetve időjárási viszo-
nyok között nem érzékeli az Ön előtt haladó
járművet. A balesetek elkerülése érdekében
soha ne használja az ICC rendszert a követ-
kező körülmények között:

– Sűrű, nagy sebességű forgalomban, éles
kanyarokkal tűzdelt úton

– Csúszós felületeken, pl. jég vagy hó, stb.

– Rossz időjárási viszonyok között (eső, köd,
hó, stb.)

NIC4085

Példa

Elindulás és haladás 373



– Ha eső, hó vagy egyéb szennyeződés ta-
pad a gépjármű elejére, a távolságérzékelő
környékére

– Meredek lejtőkön (a gépkocsi a beállított
sebességérték fölé gyorsulhat és a gyakori
fékezés a fékek túlmelegedését okozná)

– Folyamatosan váltakozó lejtőkön, emelke-
dőkön

– Ha a közlekedési viszonyok megnehezítik
a megfelelő távolság betartását a gépjár-
művek között az állandó gyorsítás és las-
sítás miatt

– Más radar források által okozott interfe-
rencia érzékelhető.

• Ne használja az ICC rendszert ha utánfutót,
vagy másik járművet vontat.

• Bizonyos út- és forgalmi viszonyok között egy
gépjármű vagy tárgy hirtelen bekerülhet a
szenzor érzékelési zónájába és automatikus
fékezést válthat ki. Mindig figyeljen a forga-
lomra és kerülje az ICC használatát a fejezet-
ben nem javasolt körülmények között.

Az ICC rendszer nem érzékeli a következő tárgya-
kat:

• Álló vagy lassan haladó gépjárművek

• A gyalogosokat vagy egyéb tárgyakat az úton

• Az azonos sávban közeledő járműveket

• Motorkerékpárokat, amelyek a forgalmi sávban
eltoltan közlekednek

A következőkben néhány olyan helyzetetmutatunk
be, ahol a radar szenzor nem képes megfelelően
érzékelni az elöl haladó járművet, így előfordulhat,
hogy nem működik megfelelően:

• Amikor a szenzor érzékelési tartománya lecsök-
ken (például eső, hó, köd, porvihar, homokvihar,
az útról más gépjárművek által felvert vízper-
met).

• Meredek lejtőn vagy éles kanyarokkal tűzdelt
úton halad.

• Egyenetlen útfelületen való haladáskor, például
földúton.

• Ha szennyeződés, jég, hó vagy egyéb anyag ta-
karja el a radar szenzort.

• Agépjárműközelébenkomplikált alakkal rendel-
kező gépjármű halad, például tréler vagy platós
gépjármű/tréler.

• Más radar forrásokáltal okozott interferencia ér-
zékelhető.

• Ha a gépjárművel utánfutót vontat, stb.

• Ha a gépkocsi hátsó ülésén vagy a csomagtar-
tóban különösen nehéz csomag található.

Az ICC rendszert úgy tervezték meg, hogy automa-
tikusan ellenőrizze a radar szenzor működését a
rendszer korlátain belül.
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A radar szenzorának működési zónája korlátozott.
Az elöl haladó gépjárműnek az ICC rendszer érzé-
kelő zónáján belül kell lenni, hogy az elöl haladó jár-
mű mögött a beállított távolság tartható legyen. Az
elöl haladó jármű eltűnhet az érzékelési zónából, ha
a forgalmi sávbanmegváltoztatja pozícióját. Előfor-
dulhat, hogy a rendszer nemérzékeli az azonos sáv-
ban haladó motorkerékpárokat.

NSD775
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Ha éles kanyarokkal tűzdelt, hegyes területen, szűk
úton vagy építés alatt lévő úton halad, a radar szen-
zoraérzékelheti a szemközti sávbanközlekedőgép-
járműveket is, de előfordulhat az is, hogy ideiglene-
sen nem érzékeli az azonos forgalmi sávban elöl
haladó járművet. Ennek következtében a radar
rendszer lassíthatja vagy gyorsíthatja a gépjármű-
vet.

Az elöl haladó járművek érzékelését befolyásolhatja
a gépjármű működése (kormánymanőverek vagy
az adott forgalmi sávban elfoglalt pozíció, stb.) vagy
a gépjármű állapota.

Az ICC rendszer (a ProPILOT funkcióval) egy több-
funkciós első kamerát használ. A következőkben
olyan feltételeket mutatunk be, amelyek között a
kamera nem érzékeli megfelelően a gépjárművet,
vagy az érzékelés késik:

• Rossz látási viszonyok (például eső, hó, köd, por-
vihar, útról más gépjárművek által felvert vízper-
met).

• A szélvédő kamera területe párás, szennyező-
dés, vízcseppek, jég, hó, stb. fedi

• Erős fény (például napsütés vagy szemből érke-
zőgépjárművek távolsági fényszórója) esik azel-
ső kamerára.

• Az erős fény miatt a gyalogos körüli terület ár-
nyékos lehet, így nehéz az észlelés.

• Fényerő hirtelen változása (például ha a gépjár-
mű egy alagútba hajt be vagy onnan hajt ki, ár-
nyékos területen halad át vagy villámlik).

Automatikus törlés
A következőkben olyan állapotokat mutatunk be,
amikor előfordulhat, hogy az ICC rendszer ideigle-
nesen nem elérhető. Ezekben az esetekben az ICC
rendszer nem törlődik de nem is képes az elöl hala-
dó jármű mögött a meghatározott követési távol-
ságot tartani.

A feltétel:
A következő esetekben az ICC rendszer működése
automatikusan törlődik. Figyelmeztető hangot hall
és a rendszert nem lehet beállítani:

• Bármelyik ajtó nyitva van

• Haa vezetőoldali biztonsági öv nincs bekapcsol-
va.

• Ha az elöl haladó járművet a rendszer nem érzé-
kelte és az Ön gépjárműve 25 km/h (15 MPH)
alatti sebességgel halad. A ProPILOT és Navi Link
rendszerrel szerelt, a navigációs térképadatok
szerint beazonosított korlátozott hozzáférésű
autópályán halad, az ICC rendszer kikapcsol és
figyelmeztető hangjelzést ad ki, ha a gépjármű-
ve legalább kb. 3 másodpercig egy helyben áll,
és nem érzékel elöl haladó járművet.

• Agépjárművet az ICC rendszer körülbelül 3 perc-
re vagy hosszabb időre megállította.

• Ha a sebességváltó nem D (haladás) állásban
vagy kézi üzemmódban van.

• Az elektronikus rögzítőfék behúzásra kerül.

• Az ESP rendszer ki van kapcsolva.

• Az IEB rendszer erősebben fékez

• Az ESP (beleértve a kipörgésgátló rendszert is)
működik.

• Ha [SNOW] vagy az [OFF-ROAD] üzemmódot vá-
lasztják ki (4WD modellek).

• A kerekek elpörögnek.

• Ha a távolság mérése nem lehetséges, mert a
szenzoron szennyeződés gyülemlett fel.

• Ha a radar jel ideiglenesen megszakad.

Teendők:

Ha a fent felsorolt feltételek már nem aktuálisak,
kapcsolja ki a rendszert a rendszert a ProPILOTkap-
csolójának megnyomásával. Újra kapcsolja be a
ProPILOT rendszert, hogy használni tudja.

NSD679
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MEGJEGYZÉS

Ha az ICC rendszer működése törlésre kerül a kö-
vetkező feltételek fennállása esetén, miközben a
gépjármű áll, az elektronikus rögzítőfék automa-
tikusan aktiválódik:

• Bármelyik ajtó nyitva van.

• Haa vezetőoldali biztonsági öv nincs bekapcsol-
va.

• Agépjárművet az ICC rendszer körülbelül 3 perc-
re vagy hosszabb időre megállította.

• Ha a sebességváltó nem D (haladás) állásban
vagy kézi üzemmódban van.

• Az ESP rendszer ki van kapcsolva.

• Ha a távolság mérése nem lehetséges, mert a
szenzoron szennyeződés gyülemlett fel.

• Ha a radar jel ideiglenesen megszakad.

B feltétel:
A radar szenzor a gépjármű elején helyezkedik el.
Ha ez a terület szennyeződéssel fedett vagy le van
takarva, az ICC rendszer automatikusan törli a mű-
ködését.

Egy figyelmeztető hangjelzés szólal meg és a [Ide-
iglenesen letiltva Elsö radar blokkolva] figyelmezte-
tő üzenet jelenik meg a gépjármű információs kijel-
zőjén.

Teendők:

Ha a figyelmeztető üzenet megjelenik, álljon meg a
gépjárművel egy biztonságos helyen, nyomja le a P
(parkolás) gombot a sebességváltó P (parkolás) ál-
lásba váltásához,majd állítsa le amotort. Ha a radar
jel ideiglenesenmegszakad, tisztítsameg a szenzor
területét és indítsa újra a motort. Ne feledje, hogy a

rendszernek időre van szüksége, hogy érzékelje,
hogy a szenzor területe tiszta és hogy újra indítsa
magát. Ha a [Ideiglenesen letiltva Elsö radar blok-
kolva] üzenet továbbra is látható, ellenőriztesse a
rendszert egy NISSAN márkakereskedésben vagy
szakszervizben.

C feltétel:
Ha olyan utakon vagy építményeken (például túl
hosszú hidak, sivatag, hómező, haladás hosszú fa-
lak mellett) halad, amelyek nincsenek megfelelően
kiépítve, a rendszer figyelmeztető lámpája felvillan,
illetve a [Ideiglenesen letiltva Elsö radar blokkolva]
üzenet jelenik meg.

Teendők:

Haa fent bemutatott feltételekmár nemállnak fent,
a rendszer visszakapcsol.

Az ICC rendszerrel kapcsolatos hibák
Ha az ICC rendszer működésében hiba lép fel, auto-
matikusan kikapcsol, egy figyelmeztető hangot hall
és a sebességszabályozó figyelmeztető lámpája
(sárga) világít.

Teendők:

Ha a figyelmeztető lámpa felvillan, álljonmeg a gép-
járművel egy biztonságos helyen. Állítsa le amotort,
majd indítsa újra és állítsa be az ICC rendszert újra.
Ha az ICC rendszert nem lehet beállítani vagy a fi-
gyelmeztető lámpa nem alszik ki, az azt jelezheti,
hogy hiba van a rendszerben. Habár a gépjárművel
továbbra is megfelelően közlekedhet, ellenőriztes-
se az ICC rendszert egy NISSANmárkakereskedőnél
vagy szakszerviznél.

ICC szenzor karbantartása
A radarszenzor a gépjármű elején találhatójA .

Annak érdekében, hogy az ICC rendszer megfele-
lően működjön, a következőket mindig tartsa szem
előtt:

• A szenzor területe legyen mindig tiszta.

• Ne üsse meg vagy törje össze a szenzor körüli
területeket.

• Ne fedje le, takarja el matricákkal vagy hasonló
tárgyakkal a szenzor körüli részt. Ez hibás mű-
ködést eredményezhet.

• Ne szereljen fel fém tárgyakat a szenzor köze-
lébe (ágtörőt, stb.). Ez a szenzor hibáját vagy hi-
bás működését eredményezheti.

A rádió jóváhagyási számokkal és információkkal
kapcsolatban lásd “Rádiófrekvencia jóváhagyás” a
“9. Műszaki információk” fejezetben.

A kamera szenzor a belső tükör felett található.
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Ahhoz, hogy a rendszerekmegfelelőműködése biz-
tosítható legyen és a rendszer hibás működése el-
kerülhető legyen, ügyeljen a következőkre:

• A szélvédő legyen mindig tiszta.

• Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát
sem) vagy szereljen fel más kiegészítőt a kame-
ra környékére.

• Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl. fehér
papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A napfény
visszaverődése negatívan befolyásolhatja a ka-
mera azon képességét, hogy az útburkolati jele-
ket megfelelően felismerje.

• Ne üsse vagy törje össze a kamera körüli terüle-
teket. Ne érintse meg kamera lencséjét vagy tá-
volítsa el a csavart, amely a kamerán található.

Ha a kamera megsérül baleset következtében, el-
lenőriztesse egy NISSAN márkakereskedővel, vagy
szakszervizzel.

PROPILOT KORMÁNYZÁS SEGÍTŐ

VIGYÁZAT
Ha nem tartja be a Kormányzás segítő funkció
megfelelő használatához szükséges figyelmez-
tetéseket és utasításokat, súlyos, akár halálos sé-
rüléseket is szenvedhet.

• A Kormányzás segítő rendszer nem helyette-
síti a megfelelő vezetési műveleteket és nem
úgy tervezték, hogy megakadályozza a gon-
datlan, figyelmetlen vagy éppen feledékeny
vezetési stílust. A Kormányzás segítő nem
minden esetben kormányozza a gépjárművet,
hogy a forgalmi sávban tartsa. A rendszert
nem arra tervezték, hogy megakadályozza a

gépjármű irányítása feletti uralom elveszté-
sét. A vezető felelőssége, hogy mindig megfe-
lelő figyelmet fordítson a biztonságos veze-
tésre, a megfelelő forgalmi sávban tartsa és
megfelelően kontrollálja a gépjárművet.

• Mivel a Kormányzás segítő funkció teljesítmé-
nye limitált, soha ne támaszkodjon csak a
rendszerre. A Kormányzás segítő rendszer
nem működik minden közlekedési helyzet-
ben, minden időjárási és forgalmi körülmény
között. Mindig vezessen biztonságosan, for-
dítson megfelelő figyelmet a gépjármű műkö-
désére és ha szükséges, manuálisan irányítsa
a gépjárművet.

• A Kormányzás segítő funkciót fejlett autópá-
lyákra vagy enyhe kanyarokkal tűzdelt gyors-
forgalmi utakra tervezték, ahol a szembejövő
forgalom szalagkorláttal van elválasztva. A
balesetek kockázatának elkerülése érdeké-
ben ne használja a rendszert helyi utakon, au-
tópályákon kívül.

• A Kormányzás segítő funkció csak annyira
kormányozza a gépjárművet, hogy a forgalmi
sáv közepén tartsa azt. A gépjármű nem hajt
végre kormánymozdulatokat, hogy az úton, a
gépjármű előtt található tárgyakat, vagy a for-
galmi sávba betérő gépjárműveket kerüljön el.

• A vezető felelőssége, hogy mindig megfelelő
figyelmet fordítson a biztonságos vezetésre,
a megfelelő forgalmi sávban tartsa és megfe-
lelően kontrollálja a gépjárművet. Vezetés
közben soha ne vegye le a kezét a kormány-
kerékről. Mindig tartsa a kezét a kormányke-
réken és biztonságosan vezessen.

• Minden esetben óvatosan és körültekintően
vezessen, ha a Kormányzás segítő funkciót
használja. Olvassa el és értelmezze a haszná-
lati útmutatót, mielőtt a Kormányzás segítő
funkciót használná. Súlyos sérülések vagy ha-
lálesetek elkerülése érdekében ne hagyatkoz-
zon a rendszerre, ne hagyja, hogy vészhelyze-
tekben a rendszer szabályozza a gépjármű
sebességét. A Kormányzás segítő funkciót
csak megfelelő út- és közlekedési viszonyok
között használja.

ProPILOT Kormányzás segítő
használata
A Kormányzás segítő funkció vezérli a kormány-
rendszert, hogy segítsen a gépjárművet vezetés
közben a forgalmi sáv közepéhez közel tartani. A
Kormányzás segítő funkció össze van kapcsolva az
Intelligent Cruise Control (ICC) rendszerrel. További
információért lásd: “Intelligens sebességszabályozó
(ICC) (ProPILOT rendszerrel szerelt modellek)” jelen
fejezet előző részében.

A Kormányzás segítő funkció elindítható, ha a kö-
vetkező feltételek fennállnak:

• Az ICC rendszer aktiválva van és a sebesség be
van állítva.

• A sávelválasztó felfestésekmindkét oldalon tisz-
tán észlelhetők.

• A gépjárműve 60 km/h-t (37 MPH) meghaladó
sebességgel halad, VAGY gépjármű észlelhető
Ön, miközben 60 km/h-t (37 MPH) meg nem ha-
ladó sebességgel halad.

• A vezető fogja a kormánykereket.
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• A gépjármű a forgalmi sáv közepén halad.

• Az irányjelzők nem működnek.

• Az ablaktörlők nem működnek nagy (HI) sebes-
séggel (a kormányzás segítő funkció letiltásra
kerül azt követően, hogy az ablaktörlők kb. 10
másodpercig működnek).

ProPILOT Kormányzás segítő kapcsolók
➀ Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal)

➁ Gépjármű információs kijelzője

➂ Kormánykerék kapcsoló

A Kormányzás segítő funkció BE vagy KI-kapcsolá-
sához nyomja meg a Kormányzás segítő funkció
kapcsolóját a műszerfalon.

Ha a Kormányzás segítő kapcsolót használja a BE
vagy KI-kapcsoláshoz, a rendszer a motor újraindí-
tását követőenmegjegyzi a beállításokat. A kapcso-
lót még egyszer meg kell nyomni a BE vagy KI-kap-
csoláshoz.

A Kormányzás segítő kapcsoló módosítja a [Kor-
m.asszisztens] opció beállítását, amelyet a gépjár-
mű információs kijelzőjén, a [Beállítások] menüben
hajtott végre.

NSD1035
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ProPILOT Kormányzás segítő funkció
kijelzője és visszajelzői

1. Kormányzás segítő állapotának visszajelzője/
figyelmeztetése

Megjeleníti a kormányzás segítő funkció állapo-
tát a visszajelző színével

• Szürke: Kormányzás segítő készenlétben

• Zöld: Kormányzás segítő aktív

• Sárga: Kormányzás segítő hibás működése

• Piros: Kéz nélkül kormányzás észlelve.

2. Sávelválasztó vonal visszajelzője

Azt jelzi, hogy a rendszer észlelt-e sávelválasztó
felfestést

• Szürke: Sávelválasztó felfestések nem észlel-
hetők

• Zöld: Sávelválasztó felfestések észlelhetők

• Sárga: Sávelhagyás észlelve

3. Kormányzás segítő állapotának visszajelzője

Megjeleníti a kormányzás segítő funkció állapo-
tát a visszajelző színével

• Szürke: Kormányzás segítő készenlétben

• Zöld: Kormányzás segítő aktív

4. Sávelválasztó vonal visszajelzője/sebesség-
szabályozó állapot visszajelző/beállított tá-
volság visszajelzője

Megjeleníti a Kormányzás segítő funkció állapo-
tát a sávelválasztó vonal visszajelző színével.

• Sávelválasztó vonal visszajelzője (nincs sáv):
Kormányzás segítő készenlét

• Sávelválasztó vonal visszajelzője (zöld): Kor-
mányzás segítő aktív

• Sávelválasztó vonal visszajelzője (szürke):
Nem észlelhető sávelválasztó vonal

Ha a kormányzás segítő funkció bekapcsolt állapot-
ban van, akkor a kormányzás segítő visszajelzője
➀és a sávelválasztó vonal visszajelzője ➁ zöldre
vált a gépjármű információs kijelzőjén.

Ha a kormányzás segítő funkció készenléti állapot-
ba vált, akkor a kormányzás segítő visszajelzője
➀és a sávelválasztó vonal visszajelzője ➁ szürkére
vált a gépjármű információs kijelzőjén. Ha az útvi-
szonyok nem felelnek meg a Kormányzás segítő
aktiválási feltételeinek, a funkció kikapcsolását kö-
vetően kettő figyelmeztető hangot fog hallani.

ProPILOT Intelligent Lane Intervention
(ILI)
Ha egy kanyar vagy erős oldalszélmiatt a Kormány-
zás segítő funkció eléri képességeinek határát és a
gépjármű megközelíti a forgalmi sáv bal vagy jobb
oldalát jelző útburkolati jelet a kormánykerék rezeg,
egy figyelmeztető hang szólal meg és az ILI vissza-
jelző lámpa (sárga) villog a műszerfal panelen, ezzel
figyelmeztetve a vezetőt. Ekkor az ILI rendszer au-
tomatikusan működésbe hozza a fékeket egy rövid
időre, így segítve a vezetőt abban, hogy elkerülje a
sáv elhagyását és visszatérhessen a forgalmi sáv
közepére. Ez a művelet a Kormányzás segítő műve-
leteket mellett történik. További információért lásd:
“ProPILOT Intelligent Lane Intervention rendszer” je-
len fejezet következő részében.

Kéz érzékelése

Ha a Kormányzás segítő aktiválva van, a rendszer
figyeli, a vezető hogyan mozgatja a kormánykere-
ket.

Ha a vezető leveszi egy ideig a kormánykerékről a
kezét, egy figyelmeztetés ➀ jelenik meg a gépjár-
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mű információs kijelzőjén, és felvillan a figyelmez-
tető lámpa ➁.

Ha a vezető azt követően semmozgatja a kormány-
kereket,hogya figyelmeztetésmegjelent,egy figyel-
meztető hang szólal meg, illetve egy figyelmeztető
üzenet villog a gépjármű információs kijelzőjén. Ha
a vezető ezt követően sem mozgatja a kormányke-
reket, a rendszer az Emergency Assist-et alkalmaz-
za, amelyet egy pillanatnyi fékezés követ, amely azt
jelzi, hogy a vezetőnek ismét át kell venni az irányí-
tást a gépjármű felett.

Ha a vezető nem reagál, a ProPILOT felkapcsolja a
vészvillogókat és állóra lassítja a gépjárművet.

A vezető bármikor megszakíthatja a lassítást kor-
mányzással, fékezéssel, gyorsítással vagy a ProPI-
LOT kapcsoló működtetésével.

VIGYÁZAT
A Kormányzás segítő funkció nem egy olyan
rendszer, amely támogatja kéz nélküli vezetést.
Mindig tartsa a kezét a kormánykeréken és biz-
tonságosan vezessen. Ha nem így tesz, balesetet
okozhat, amelyben súlyos, akár halálos sérülése-
ket is szenvedhet.

MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy a szenzorok nem érzékelik a
vezető kezét a kormánykeréken a következő
helyzetekben és ez több különböző riasztást
eredményez:

• Kesztyűben vezetés.

• Védőburkolatok a kormánykeréken.

• A kormánykerék szenzorokat nem tartalma-
zó részeinek fogása, ideértve a bőr illesztése-
ket és a küllőket.

Kormányzás segítő
aktiválása/deaktiválása
A következő módszereket használva aktiválhatja
vagy letilthatja a Kormányzás segítő funkciót.

A kormánykeréken található ProPILOT kapcsoló:
Nyomja meg a ProPILOT kapcsolót. Ez bekapcsolja
az ICC rendszert. Ne feledje, hogy a Kormányzás se-
gítő bekapcsolt állapotban is lehet, függően a [Beál-
lítások]menübenmegadott beállításoktól. Ezen be-
állításokat a rendszer eltárolja a motor ismételt be-
indítását követően.

Ezt követően nyomja meg a <SET–> gombot a kor-
mánykerék jobb oldali kapcsolóján a sebességsza-
bályozó rendszer beállításához. A Kormányzás se-
gítő ikonok zöldre váltanak és a Kormányzás segítő
rendszer aktiválódik, ha a sávelválasztó jelölések
egyértelműen láthatók.

A kormányzás segítő funkció ikonja szürke marad,
amíg a gépjármű 60 km/h-t (37 MPH) meg nem ha-
ladó sebességgel halad és a rendszer nem érzékel
elöl haladó gépjárművet

Kormánykerék kapcsoló:
A Kormányzás segítő funkció BE vagy KI-kapcsolá-
sához nyomja meg a Kormányzás segítő funkció
kapcsolóját a műszerfalon.

MEGJEGYZÉS

• Ha a Kormányzás segítő kapcsolót használja
a BE vagy KI-kapcsoláshoz, a rendszer a mo-
tor újraindítását követően megjegyzi a beállí-

tásokat. A kapcsolót még egyszer meg kell
nyomni a BE vagy KI-kapcsoláshoz.

• A Kormányzás segítő kapcsoló módosítja a
[Korm.asszisztens] opció beállítását, amelyet
a gépjármű információs kijelzőjén, a [Beállítá-
sok] menüben hajtott végre.

A gépjármű információs kijelzőjén megjelenő
beállítás:
1. Nyomja meg a gombot a kormányke-

réken ➀, amíg a [Beállítások] meg nem jelenik a
gépjármű információs kijelzőjén ➁, majd nyomja
meg a scroll tárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] kivá-
lasztásához. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Válassza ki a [Korm.asszisztens] lehetőséget,
majd nyomja meg a scroll tárcsát a Kormányzás
segítő funkció be-, illetve kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS

• Ha a kormányzás segítő képernyő megjelenik
a gépjármű információs kijelzőjén, nyomja
meg az <OK> gombot a kormánykeréken,
hogy megjeleníthesse a [Vezetési segéd] be-
állítás menüt.

• Amikor a rendszert a gépjármű információs
kijelzőjén keresztül engedélyezi/tiltja le, vagy
amikor a Kormányzás segítő kapcsolóját
nyomja meg, a rendszer megőrzi az aktuális
beállításokat, még akkor is, ha a motort újra-
indítja.
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Kormányzás segítő funkció korlátai

VIGYÁZAT
• A következő szituációkban előfordulhat, hogy

a kamera nem érzékeli megfelelően a sávelvá-
lasztó vonalakat, vagy nem helyesen érzékeli
azokat és a Kormányzás segítő funkció nem
működik megfelelően:

– Amikor olyan utakon halad, ahol több, egy-
mással párhuzamos útburkolati jel van, az
útburkolati jelek halványak vagy nincse-
nek megfelelően felfestve, nem szabvány
szerinti útburkolati jelek vannak felfestve,
az útburkolati jeleket víz, sár vagy hó ta-
karja, stb.

– Amikor olyan utakon halad, ahol a sávelvá-
lasztó vonalak nem folyamatosak

– Amikor olyan utakon halad, ahol a sávok
kiszélesednek vagy beszűkülnek

– Amikor olyan utakon halad, ahol több sáv
van vagy a sávelválasztó vonalak útépíté-
sek miatt nem láthatók

– Amikor olyan utakon halad, ahol éles kont-
rasztot adó tárgyak vagy jelenségek talál-
hatók, pl: árnyékok, hó, víz, rozsda, útjaví-
tás után még megtalálható jelek (a Kor-
mányzás segítő funkció ezeket az
elemeket is sávelválasztóként érzékelheti)

– Amikor olyan utakon halad, ahol az útbur-
kolati jelek egymásba futnak vagy külön-
válnak

– Ahol a sávok túl keskenyek vagy túl széle-
sek

• Ne használja a Kormányzás segítő funkciót a
következő feltételek mellett, mert előfordul-
hat, hogy a rendszer nem érzékeli megfelelő-
en a sávelválasztókat. Ha így tesz, elvesztheti
az uralmát a jármű felett, amivel balesetet
okozhat.

– Rossz időjárási viszonyok között (eső, köd,
hó, por, stb.)

– Ha a többi gépjármű kereke esőt, havat,
port, stb. csap fel

– Ha szennyeződés, olaj, jég, hó, víz vagy
egyéb tárgy ragad a kamera egységre

– Ha a kamera előtti üveg párás

– Erős fény (például napsütés vagy szemből
érkező gépjárművek távolsági fényszóró-
ja) esik a kamerára

– Ha a fényszórók nem világítanak megfele-
lő erősséggel szennyeződés miatt, illetve
alagútban vagy sötétben ki vannak kap-
csolva

– Ha a fényességben hirtelen változás áll be
(például ha a gépjármű egy alagútba halad
be vagy abból ki, vagy ha híd alatt halad át)

– Ahol az útburkolati jelek egymásba futnak
vagy különválnak vagy ha útépítés miatt
ideiglenes felfestések találhatók

– Ha útjavítások miatt a sávok le vannak zár-
va

– Egyenetlen útfelületen való haladáskor,
például földúton

– Éles kanyarokkal tűzdelt vagy kanyargós
úton való haladáskor

– Folyamatosan váltakozó lejtőkön, emelke-
dőkön való haladáskor

• Ne használja a Kormányzás segítő rendszert a
következő feltételek teljesülése esetén, mert
előfordulhat, hogy a rendszer nem működik
megfelelően:

– Ha olyan abronccsal halad, amely nem fe-
lel meg a normál feltételeknek (pl.: elhasz-
nálódott, abnormális nyomás, pótkerék,
hólánc, nem standard felni)

– Ha a gépjármű nem eredeti fék és felfüg-
gesztés alkatrészekkel van felszerelve

– Ha valamilyen tárgy, például matrica vagy
egyéb rakomány eltakarja a kamerát

– Ha a gépkocsi hátsó ülésén vagy a csomag-
tartóban különösen nehéz csomag talál-
ható

– Ha túllépi a gépjármű terhelhetőségét

– Ha utánfutót vagy egy másik gépjárművet
vontat

• Túlzott zaj mellett előfordulhat, hogy nem
hallja meg a rendszer figyelmeztető hangjel-
zését.

• Ahhoz, hogy a ProPILOT rendszer megfelelően
működjön, a kamera előtti szélvédőnek tisz-
tának kell lennie. Cserélje ki az elhasználódót
ablaktörlőket. A szélvédő tisztán tartásához a
megfelelő méretű ablaktörlőket kell használ-
nia. Csak eredeti NISSAN ablaktörlő lapátokat,
vagy minőségben azzal egyenértékűeket
használjon, amelyeket kifejezetten az Ön gép-
jármű modelljéhez és évjáratához terveztek.
A megfelelő alkatrészekért javasolt felkeresni
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egy NISSAN márkakereskedőt vagy
szakszervizt.

Kormányzás segítő ideiglenesen
készenlétben
Automatikus készenlét vezetési közbeni
műveletek miatt:
Ha a vezető aktiválja az irányjelzőt, a Kormányzás
segítő ideiglenesen készenléti üzemmódba vált. (A
Kormányzás segítő automatikusan újraindul, ha a
működés feltételei ismét teljesülnek.)

Automatikus készenlét:
A következő esetekben kettős hangjelzés szólal
meg, illetve a Kormányzás segítő funkció ideiglene-
sen készenléti üzemmódba vált. (A Kormányzás se-
gítő automatikusan újraindul, ha a működés felté-
telei ismét teljesülnek.)

• Ha az aktuális forgalmi sáv túl szűk a rendszer
működtetéséhez.

• Ha a kanyar túl szűk és a gépjármű nem tud az
adott forgalmi sávban maradni.

• Ha a sávelválasztó felfestések mindkét oldalon
tisztán észlelhetők.

• Ha a rendszermár nemérzékel olyan elöl haladó
járművet, amelynek a sebessége 60 km/h-nál
alacsonyabb (37 MPH).

• Ha erős fény esik a kamerára. (Például napkelte-
kor vagy napnyugtakor közvetlen fény esik a
gépjármű elejére.)

• Ha a kamera hőmérséklete túl magas vagy ala-
csony.

MEGJEGYZÉS

A ProPILOT és Navi Link rendszerrel szerelt, a na-
vigációs térképadatok szerint beazonosított kor-
látozott hozzáférésű autópályán halad, a Kor-
mányzás segítő rendszer folytathatja működését
mindkét oldalon látható sávelválasztó vonalak-
kal, akkor is, ha a gépjármű sebessége kb
60 km/h (37 MPH) és nem érzékelhető elöl haladó
gépjármű.

Kormányzás segítő funkció törlése
A következő feltételek mellett a Kormányzás segítő
funkció törlésre kerül, figyelmeztető üzenet jelenik
meg, kettős hangjelzés szólalmeg és a Kormányzás
segítő visszajelző kikapcsol:

• Ha a forgalmi sávban szokatlan útburkolati jelek
jelennek meg, vagy ha a sávelválasztó jelölések
nem észlelhetők megfelelően bizonyos körül-
mények miatt (például: hó, fény visszaverődése
egy esős napon, több nem egyértelműen felis-
merhető sávelválasztó).

• Ha az ablaktörlők nagy (HI) sebességgel működ-
nek (a kormányzás segítő letiltásra kerül azt kö-
vetően, hogy az ablaktörlők kb. 10 másodpercig
működnek).

Teendők:

Ha a fent felsorolt feltételek nem állnak fent, kap-
csolja vissza a Kormányzás segítő rendszert a Kor-
mányzás segítő gombbal vagy a műszerfalon talál-
ható Kormányzás segítő gombbal.

Kormányzás segítő hibás működése
Ha a rendszer nem működik megfelelőn, a rendszer
automatikusan kikapcsol. A kormányzás segítő ál-
lapotának figyelmeztető visszajelzője (sárga). Egy fi-
gyelmeztetőhangjelzés szólalmegahelyzettől füg-
gően.

Teendők:

Álljon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen,
állítsa a járművet P (parkolás) állásba, állítsa le amo-
tort, majd indítsa újra, induljon el és bizonyosodjon
meg róla, hogy a Kormányzás segítő bekapcsolt ál-
lapotba lett helyezve a műszerfalon található Kor-
mányzás segítő gombvagy a [Beállítások]menü se-
gítségével, majd ismételten állítsa be az Intelligens
sebességszabályozó rendszert. Ha a figyelmeztetés
(sárga) továbbra is világít, a Kormányzás segítő
meghibásodhatott. A gépjármű továbbra is vezet-
hető normál körülmények között, de a rendszert el-
lenőriztetni kell egy NISSAN márkakereskedővel,
vagy szakszervizzel.

NIC4053
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Kormányzás segítő karbantartása
A kamera szenzor a belső tükör felett található.

Ahhoz, hogy a rendszer megfelelő működése bizto-
sítható legyen és a rendszer hibás működése elke-
rülhető legyen, ügyeljen a következőkre:

• A szélvédő legyen mindig tiszta.

• Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát
sem) vagy szereljen fel más kiegészítőt a kame-
ra környékére.

• Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl. fehér
papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A napfény
visszaverődése negatívan befolyásolhatja a ka-
mera azon képességét, hogy az útburkolati jele-
ket megfelelően felismerje.

• Ne üsse vagy törje össze a kamera körüli terüle-
teket. Ne érintse meg kamera lencséjét vagy tá-
volítsa el a csavart, amely a kamerán található.

Ha a kameraegység megsérül egy baleset követ-
keztében, keressen fel egy NISSAN márkakereske-
dést vagy szakszervizt.

PROPILOT HAGYOMÁNYOS (FIX
SEBESSÉGES) SEBESSÉG-
SZABÁLYOZÓ ÜZEMMÓD
MEGJEGYZÉS

A ProPILOT funkció nem ad közelségre figyelmez-
tető jelzéseket, nem fékez automatikusan vagy
nem segít a kormányzásban a hagyományos (fix
sebességes) sebességszabályozó üzemmódban.

Ezt az üzemmódot kb. 30 km/h (20 MPH) felett le-
het használni, és ebben az esetben még a gázpe-
dálra sem kell lépnie.

VIGYÁZAT
• A hagyományos (fix sebességes) sebesség-

szabályozó üzemmódban a figyelmeztető
hang szólal meg, ha túl közel kerül az elöl ha-
ladó gépjárműhöz, mivel a rendszer nem ér-
zékeli az elöl haladó járművet és a járművek
közötti távolságot.

• Fordítson különös figyelmet az elöl haladó jár-
mű és az Ön járműve közötti távolságra, egyéb
esetben ütközés történhet.

• Minden esetben ellenőrizze a kiválasztott be-
állítást az ICC kijelzőn.

• Ne használja a hagyományos sebességszabá-
lyozó (fix sebességes) rendszert a következő
körülmények között:

– Ha nem lehetséges a jármű sebességét a
beállított értéken tartani

– Sűrű forgalomban, vagy olyan forgalom-
ban, ahol a sebességet gyakran kell változ-
tatni

– Kanyargós vagy hegyes-völgyes úton

– Csúszós úton (eső, hó, jég, stb.)

– Erősen szeles területeken

• Ha így tesz, elvesztheti az uralmát a jármű fe-
lett, amivel balesetet okozhat.

ProPILOT Hagyományos (fix
sebességes) sebességszabályozó
üzemmód kapcsolói

➀ <CANCEL> kapcsoló

jA <RES+> (Resume) kapcsoló

jB <SET–> (Set) kapcsoló

➁ A sebességkorlátozó rendszer főkapcsolója
(“ON/OFF”)

➂ ProPILOT kapcsoló.

NSD1074
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ProPILOT hagyományos (fix
sebességes) sebességszabályozó
rendszer kijelzője és visszajelzői

A kijelző a gépjármű információs kijelzőjén találha-
tó.

1. Sebességtartó visszajelző:

Ez a visszajelző színek segítségével jelzi az ICC
rendszer hagyományos (fix sebességes) sebes-
ségszabályozó rendszer üzemmódjának állapo-
tát.

• SebességszabályozóberendezésBE visszajel-
ző (szürke): Azt jelzi, hogy az ICC kapcsoló be
van kapcsolva.

• Sebességszabályozó berendezés SET vissza-
jelző (zöld): Azt jelzi, hogy az utazósebesség
be van állítva.

• Sebességszabályozó berendezés figyelmez-
tetés (sárga): Azt jelzi, hogy hiba lépett fel az
ICC hagyományos (fix sebességes) sebesség-
szabályozó rendszer működésében.

2. Beállított sebesség visszajelzője:

Ez a visszajelző jelzi a beállított gépjárműsebes-
séget.

• Szürke: Sebességszabályozó rendszer ké-
szenlétben

• Zöld: Sebességszabályozó rendszer aktív

ProPILOT hagyományos (fix
sebességes) sebességszabályozó
üzemmód használata
A hagyományos (fix sebességes) sebességszabá-
lyozó üzemmód bekapcsolásához nyomja meg és
tartsa nyomva a kék ProPILOT kapcsolót legalább
1,5 másodpercig.

Amikor a kék ProPILOT kapcsolót megnyomja, a ha-
gyományos (fix sebességes) sebességszabályozó
rendszer üzemmód kijelzője és visszajelzője megje-
lenik a gépjármű információs kijelzőjén. Ha a ProPI-
LOT kapcsolót több, mint 1,5 másodpercig lenyom-
va tartja, a ProPILOT rendszer kijelzője kikapcsol. A
sebességszabályozó rendszer visszajelzője megje-
lenik. Most már beállíthatja a kívánt utazósebessé-
get. Ha a ProPILOT kapcsolót még egyszer meg-
nyomja, teljesen kikapcsolja a rendszert. Ha a gyúj-
táskapcsolót OFF állásba állítja, a rendszer is
automatikusan kikapcsol.

A ProPILOT rendszer ismételt használatához gyor-
san nyomja meg, majd engedje fel az ICC kapcsolót
(gépjármű- gépjármű távolság üzemmód) vagy
tartsa nyomva (hagyományos sebességszabályozó
üzemmód).

FIGYELMEZTETÉS
A sebességszabályozás véletlenszerű bekapcso-
lásának elkerülése érdekében győződjön meg ró-
la, hogy a ProPILOT kapcsoló ki van kapcsolva, ha
a sebességszabályozó rendszert nem használja.

Az utazósebesség beállításához gyorsítsa fel a gép-
járművet a kívánt sebességre, majd nyomja meg és
engedje fel a <SET-> kapcsolót. (Ha a sebességsza-
bályozó visszajelzője zöldre vált és a beállított gép-
járműsebesség visszajelzője megjelenik.) Vegye le a
lábát a gázpedálról. A jármű tartani fogja a beállí-
tott sebességet.

• Másik gépjármű megelőzéséhez nyomja le a
gázpedált. Amikor elengedi a pedált, a jármű
visszatér az előzőleg beállított sebességre.

• Előfordulhat, hogy a jármű nem tartja a beállí-
tott sebességet hegymenetben vagy lejtmenet-
ben. Ha ez megtörténik, manuális módon tartsa
fenn a gépjármű sebességét.

Az előzetesen beállított sebesség törléséhez a kö-
vetkező módokon járhat el:

• Nyomjameg a <CANCEL> kapcsolót. A gépjármű
beállított sebesség visszajelző elszürkül.

• Érintse meg a fékpedált. A gépjármű beállított
sebesség visszajelző elszürkül.

• Teljes mértékben kikapcsolhatja a ProPILOT
funkciót. Kapcsolja ki a kék ProPILOT kapcsolót.
Mind a sebességszabályozó, mind pedig a beál-
lított sebesség visszajelzője kikapcsol.

NSD1075
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Gyorsabb utazósebesség beállításához a követke-
ző három módon járhat el:

• Nyomja le a gázpedált. Amikor a gépjármű eléri
a kívánt sebességet, nyomja le és engedje fel a
<SET-> kapcsolót.

• Nyomja le és tartsa lenyomva a <RES+> kapcso-
lót. Amikor a jármű eléri a kívánt sebességet, en-
gedje el a kapcsolót.

• Nyomja le, majd gyorsan engedje fel a <RES+>
kapcsolót. Minden alkalommal, ha így tesz, a be-
állított sebesség kb. 1 km/h (1 MPH)-val növek-
szik.

Alacsonyabb utazósebesség beállításához a követ-
kező három módon járhat el:

• Enyhén érintse meg a fékpedált. Amikor a gép-
jármű eléri a kívánt sebességet, nyomja le a
<SET-> kapcsolót és engedje fel.

• Nyomja le és tartsa lenyomva a <SET-> kapcso-
lót. Amikor a jármű eléri a kívánt sebességet, en-
gedje el a kapcsolót.

• Nyomja le, majd gyorsan engedje fel a <SET->
kapcsolót. Minden alkalommal, ha így tesz, a be-
állított sebesség kb. 1 km/h (1 MPH)-val csökken.

Az ICC törlését követően az előre beállított sebes-
ség visszaállításához nyomja meg és engedje fel a
<RES+> kapcsolót. A jármű visszatér az utoljára be-
állított utazósebességhez, amikor túllépi a 30 km/h
(20 MPH) sebességet.

A rendszer ideiglenesen nem elérhető
Egy figyelmeztető hangjelzés szólalmeg és a vezér-
lés automatikusan törlésre kerül a következő körül-
mények között:

• Ha a rögzítőfék be van húzva.

• Ha az ESP rendszer (beleértve a kipörgésgátló
rendszert is) működik.

• Ha a kerekek kipörögnek.

• Ha a tengelykapcsoló pedál 8 másodpernél to-
vább le van nyomva.

• Ha az ESP rendszer ki van kapcsolva.

Ha a rendszer nem működik megfelelően, figyel-
meztető hang szólal meg és a sebességszabályozó
rendszer visszajelzője átvált sárgára.

Teendők:

Ha a sebességszabályozó rendszer visszajelzője át-
vált sárgára, állítsa le a gépjárművet egy biztonsá-
gos helyen. Állítsa le a motort, majd indítsa újra, in-
duljon el és állítsa be a rendszert újra.

Ha a rendszert nem lehet beállítani vagy a vissza-
jelző lámpa nem alszik ki, az azt jelezheti, hogy a
rendszer nem működik megfelelően. Azonban a
gépjármű továbbra is vezethető normál körülmé-
nyek között, de a gépjárművet ellenőriztetni kell
egy NISSAN márkakereskedővel, vagy szakszer-
vizzel.

PROPILOT SEBESSÉGKORLÁTOZÓ
(ha van)
A sebességkorlátozó lehetővé teszi, hogy a gépjár-
művet egy beállított sebességgel tudja csak vezet-
ni. Amikor a sebességkorlátozó aktiválva van, a már
megszokott módon gyorsíthat és fékezhet, da a
gépjármű a beállított sebességet nem fogja túllép-
ni.

Amikor a gépjármű eléri a beállított sebesség érté-
ket vagy ha a beállított sebességérték alacsonyabb,
mint a gépjármű aktuális sebessége, a gázpedál
nem fog működni, amíg a gépjármű sebessége a
beállított érték alá nem kerül.

Ha a gépjármű aktuális sebessége meghaladja a
beállított sebességet, rövid időre egy figyelmeztető
hangjelzést hall azt követően, hogy a beállított se-
bességet túllépte és a rendszer nem érzékeli a ve-
zető beavatkozását.

Amikor a sebességkorlátozó rendszer be van kap-
csolva, az automatikus sebességszabályozó rend-
szert nem lehet bekapcsolni.

VIGYÁZAT
• A sebességkorlátozó nem fogja automatiku-

san lelassítani a gépjárművet a beállított se-
bességértékre.

• Mindig ügyeljen a kihelyezett sebességkorlá-
tozásokra. Soha ne állítsa a sebességértéket
ezek fölé.

• A sebességkorlátozó állapotáról mindig győ-
ződjön meg a gépjármű információs kijelzőjé-
ről.
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• Amikor a rendszer be van kapcsolva, ne gyor-
sítson túl agresszíven, hogy a rendszer a gép-
jármű sebességét biztosan szabályozni tudja.

• Ha kiegészítő padlószőnyegeket használ,
ügyeljen arra, hogy a szőnyegek ne akadá-
lyozzák a gázpedál működését. A sebesség-
korlátozó működését a nem megfelelően il-
lesztett szőnyegek akadályozhatják.

A sebességkorlátozó rendszer kapcsolói a kor-
mánykeréken találhatók ( jobb oldalon).

A sebességkorlátozó rendszer működési feltételei a
gépjármű információs kijelzőjének tetején láthatók.
További részletekért, lásd: “Gépjármű információs
kijelzője” a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezet-
ben.

ProPILOT Sebességkorlátozó rendszer
használata

➀ <CANCEL> kapcsoló

jA <RES+> (Resume) kapcsoló

jB <SET–> (Set) kapcsoló

➁ A sebességkorlátozó rendszer főkapcsolója
(“ON/OFF”)

➂ ProPILOT kapcsoló.

➃ Sebességkorlátozó jele

➄ Beállított sebesség érték

A sebességkorlátozó bekapcsolása:
A sebességkorlátozó rendszer a motor beindítása
után kapcsolható be vagy vezetés közben.

Nyomja meg a sebességkorlátozó rendszer főkap-
csolóját (“ON/OFF”) ➁.

A sebességkorlátozó jele ➃ és a beállított sebessé-
gérték ➄ megjelenik a gépjármű információs kijel-
zőjén.

MEGJEGYZÉS

A sebességkorlátozó rendszer bekapcsolása ez-
zel egyidejűleg bekapcsolja az Intelligent Lane
Intervention (ILI) és az Intelligens holttér beavat-
kozó rendszert is, ha ezek a rendszerek engedé-
lyezve vannak a gépjármű információs kijelzőjé-
nek [Vezetési segéd] menüjében. További infor-
mációért lásd “ProPILOT Intelligent Lane
Intervention rendszer” jelen fejezet következő
részében és “Holttér figyelmeztető (BSW) rend-
szer/Intelligens holttér beavatkozó rendszer (ha
van)” jelen fejezet előző részében.

A sebességkorlát beállítása:
Nyomja meg a <SET–> kapcsolót.

A sebességkorlát ebben az esetben az éppen aktu-
ális sebesség lesz.

Amikor 30 km/h- nál (20 MPH) alacsonyabb sebes-
séggel vezet, a sebességkorlátozó rendszer a lega-
lacsonyabb beállítható sebességre fog beállni, azaz
30 km/h- ra (20 MPH).

Ha a sebességkorlátozó rendszer beállításra került,
a rendszer szimbóluma ➃ és a beállított sebesség
➄ zöldre vált.

NAA2071

NSD1100

A sebesség beállítása előtt

NSD1101

A sebesség beállítását követően
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A sebességkorlát megváltoztatása:
Akövetkezőopciók valamelyikét használvamegvál-
toztathatja az aktív sebességkorlátot:

• Nyomja meg, majd engedje el a <RES+> (Resu-
me) kapcsolót vagy a <SET–> kapcsolót. Minden
alkalommal, ha így tesz, a beállított sebesség kb.
1 km/h (1 MPH)-val növekszik vagy csökken.

• Nyomja meg és tartsa lenyomva a <RES+> (Re-
sume) kapcsolót vagy a <SET–> kapcsolót. A be-
állított sebesség az 5 km/h (5 MPH) következő
egész számú többszörösére ugrik, majd az
5 km/h (5 MPH) lépésekben növekszik.

Az újonnan beállított sebességhatár ➄ megjelenik
a gépjármű információs kijelzőjén.

Ha a gépjármű aktuális sebessége meghaladja a
beállított sebességet, rövid időre egy figyelmeztető
hangjelzést hall azt követően, hogy a beállított se-
bességet túllépte és a rendszer nem érzékeli a ve-
zető beavatkozását.

A sebességkorlát törlése:
A beállított sebesség törléséhez nyomja meg a
<CANCEL> kapcsolót. A sebességkorlátozó szimbó-
luma ➃ és a beállított érték ➄ szürkére vált a gép-
jármű információs kijelzőjén.

A sebességkorlátozó rendszert felülírhatja, ha a
gázpedált teljesen lenyomja, túl az ellenállási pon-
ton.

VIGYÁZAT
• A gépjármű gyorsulni kezd, ha a sebességkor-

látozás törlésre kerül.

• Ha kiegészítő padlószőnyegeket használ,
ügyeljen arra, hogy a szőnyegek ne akadá-
lyozzák a gázpedál működését. A sebesség-
korlátozó működését a nem megfelelően il-
lesztett szőnyegek akadályozhatják.

Nyomja le a gázpedált teljesen, az ellenállási ponton
túl. A sebességkorlátozóműködése felfüggesztésre
kerül, hogy a beállított értéknél magasabb sebes-
séggel is tudjon haladni. A beállított sebesség érték
➄ villog,miközben egy figyelmeztető hangjelzést is
hall. A sebességkorlátozó rendszer automatikusan
visszaáll, amikor a gépjármű sebessége a beállított
sebességérték alá csökken.

Az előzőleg beállított sebességhez való
visszatérés:
Ha a beállított sebességkorlátozást törli, a rendszer
eltárolja a beállított sebességértéket a sebesség-
korlátozó memóriájában.

A sebességkorlátot reaktiválhatja a <RES+> (Resu-
me) kapcsolójA megnyomásával.

Ha a jármű aktuális sebességre magasabb, mint az
előzőleg beállított sebessége, a gázpedál addig
nem fog működni és a beállított érték villogni kezd
a kijelzőn ➄, amíg a gépjármű sebessége a beállí-
tott érték alá nem csökken.

Ha a gépjármű aktuális sebessége meghaladja a
beállított sebességet, rövid időre egy figyelmeztető
hangjelzést hall azt követően, hogy a beállított se-
bességet túllépte és a rendszer nem érzékeli a ve-
zető beavatkozását.

A sebességkorlátozó kikapcsolása:
A sebességkorlátozó rendszer kikapcsolásra kerül,
ha a következő műveletek valamelyikét végrehajtja:

• Nyomja meg a sebességkorlátozó rendszer fő-
kapcsolóját („ON/OFF”). A sebességkorlátozó
szimbóluma ➃ és a beállított érték ➄ kikapcsol
a gépjármű információs kijelzőjén.

• Nyomja meg a kék ProPILOT „ON/OFF” kapcso-
lót. A sebességkorlátozó rendszer információit a
gépjármű információs kijelzőjén felváltja aProPI-
LOTképernyője.A részletekért lásd “ProPILOT (ha
van)” jelen fejezet előző részében

• Amikor agépjárműmegáll és agyújtáskapcsolót
OFF állásba állítják.

Ha a sebességkorlátozót kikapcsolja, azzal
együtt törli a beállított sebességet is a rendszer
memóriájából.

A sebességkorlátozó rendszer hibás működése:
Ha a sebességkorlátozó működésében hiba lép fel,
a sebességkorlátozó jele ➃ villog a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén.

A sebességkorlátozó rendszert kapcsolja ki úgy,
hogy megnyomja a rendszer főkapcsolóját (“ON/
OFF”) ➂ és ellenőriztesse a rendszert egy NISSAN
márkakereskedőnél vagy szakszerviznél.
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PROPILOT SÁVELHAGYÁSRA
FIGYELMEZTETŐ (LDW) RENDSZER

Az LDW akkor lép működésbe, ha a gépjármű se-
bessége a következő, illetve ha a forgalmi sávokat
elválasztó útburkolati jelek láthatók az úton:

• Európa:

körülbelül 60 km/h (37 MPH)

• Kivéve Európa:

körülbelül 70 km/h (45 MPH)

Az LDWrendszer az útburkolati jeleket figyelik, a bel-
ső tükör felett elhelyezett kamerát felhasználva ➀.

Az LDW rendszer az információs kijelzőn megjelenő
visszajelzéssel, illetve a kormánykerék vibrációjával
és egy figyelmeztető hangjelzéssel figyelmezteti a
vezetőt, hogy a gépjármű kezdi elhagyni a forgalmi
sávot.

VIGYÁZAT
Az LDW rendszer csak egy figyelmeztető rend-
szer, amelynek feladata felhívni a vezető figyel-
mét a nem szándékos sávelhagyásra. A rendszer
nem kormányozza a gépjárművet vagy akadá-
lyozza meg a gépjármű feletti uralom elveszté-
sét. A vezető felelőssége, hogy mindig megfelelő
figyelmet fordítson a biztonságos vezetésre, a
megfelelő forgalmi sávban tartsa és megfelelően
kontrollálja a gépjárművet. Ha a gépjárművet úgy
üzemelteti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi
figyelembe, súlyos, akár halálos balesetet is
szenvedhet.NIC4018
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➀ LDW visszajelző lámpa (gépjármű információs
kijelzőjén)

➁ Gépjármű információs kijelzője

➂ Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

ProPILOT LDW rendszer használata
Az LDW rendszer figyelmeztet a sávelhagyásra ha a
gépjármű kb. 60 km/h (37 MPH) (Európa) vagy na-
gyobb, illetve kb. 70 km/h (45 MPH) (kivéve Európa)
vagynagyobbsebességgelhalad,ésasávelválasztó
felfestések tiszták.

Ha a gépjármű megközelíti a baloldali vagy jobbol-
dali sávelválasztó vonalat, a kormánykerék rezegni
kezd,megszólal egyhangjelzés (csakhaakormány-
zás segítő funkció aktív), illetve az LDW visszajelzője
villogni kezd a gépjármű információs kijelzőjén, így
figyelmeztetve a vezetőt.

A figyelmeztetés megszűnik ha a gépjármű vissza-
tér a forgalmi sáv közepébe.

WAF0411X
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➀ Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

➁ Gépjármű információs kijelzője

Az LDW rendszer be-, illetve kikapcsolása
(ON/OFF):
A gépjármű információs kijelzőjén a [Beállítások]
menüt használva be-, illetve kikapcsolhatja az LDW
rendszert.

A részletekért. lásd “Gépjármű információs kijelzője”
a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben.

1. Nyomja meg a gombot, amíg a [ Beál-
lítások] meg nem jelenik a gépjármű információs
kijelzőjén,majdnyomjamegascroll tárcsát.Hasz-
nálja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] kiválasz-
tásához. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza ki a [Sáv] lehetőséget,majdnyomjameg
a scroll tárcsát.

3. Válassza ki a [Figyelmeztetés] lehetőséget, majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

MEGJEGYZÉS

• Ha a LDW rendszert kikapcsolja a [Beállítások]
menü segítségével, a rendszer kikapcsolva
marad akkor is, amikor a motort ismét elin-
dítja.

• A ProPILOT rendszer bekapcsolásával az LDW
rendszer is bekapcsol. Ha az LDW rendszer le
van tiltva a beállítások menüben, az LDW rend-
szer automatikusan bekapcsol, ha a ProPILOT
aktív.

WAF0412X
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VIGYÁZAT
Az alábbiakban megtalálhatók a sávelhagyás-fi-
gyelő rendszer korlátai. Ha a gépjárművet úgy
üzemelteti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi
figyelembe, súlyos, akár halálos balesetet is szen-
vedhet.

• A rendszer nem működik kb. 60 km/h (37 MPH)
(Európa), vagy 70 km/h (45 MPH) (kivéve Euró-
pa) sebesség alatt, vagy ha a rendszer nem
érzékel sávelválasztó vonalakat

• Túlzott zaj mellett előfordulhat, hogy nem
hallja meg a rendszer figyelmeztető hangját.

• Ne használja az LDW rendszert a következő
feltételek esetén, mert előfordulhat, hogy nem
működik megfelelően:

– Rossz időjárási viszonyok között (eső, köd,
hó, stb.).

– Ha csúszós utakon vezet ( jég, hó, stb.).

– Ha kanyargós, egyenetlen utakon vezet.

– Ha útjavítások miatt az utak le vannak zár-
va.

– Ha ideiglenes forgalmi sávban halad.

– Ha olyan utakon vezet, ahol a sáv széles-
sége nem megfelelő.

– Ha úgy közlekedik a gépjárművel, hogy az
abroncsok állapota nem megfelelő (kopott
abroncs, alacsony guminyomás, felszerelt
pótkerék, hólánc, nem megfelelő abroncs).

– Ha a gépjármű nem eredeti fék és felfüg-
gesztés alkatrészekkel van felszerelve.

– Ha utánfutót vagy egy másik gépjárművet
vontat.

• A rendszer a következő körülmények között
nem működik megfelelően:

– Olyan útszakaszokon, ahol több, egymás-
sal párhuzamos útburkolati jel van; az út-
burkolati jelek halványak vagy nincsenek
megfelelően felfestve; sárga útburkolati
jelek vannak felfestve; nem szabvány sze-
rinti útburkolati jelek vannak felfestve;
vagy az útburkolati jeleket víz, sár vagy hó
takarja, stb.

– Olyan útszakaszokon, ahol a már nem
használatos útburkolati jelek még mindig
érzékelhetők.

– Éles kanyarokkal tűzdelt útszakaszokon.

– Olyan útszakaszokon, ahol éles kontrasz-
tot adó tárgyak vagy jelenségek találha-
tók, pl: árnyékok, hó, víz, rozsda, útjavítás
után még megtalálható jelek. (Az LDW
rendszer ezeket a tárgyakat, elemeket út-
burkolati jelként érzékelheti.)

– Olyan útszakaszokon, ahol az útburkolati
jelek egymásba futnak vagy különválnak.

– Ha a gépjármű haladási iránya nem egye-
zik meg az útburkolati jelek haladási irá-
nyával.

– Ha a gépjármű túl közel halad az előtte ha-
ladó járműhöz, amely így korlátozza a ka-
mera érzékelési tartományát.

– Ha eső, hó, szennyeződés vagy egyéb tárgy
tapad a szélvédőre a kamera elé.

– Ha a fényszórók nem világítanak megfele-
lő erősséggel szennyeződés miatt illetve
ha azok beállítása nem megfelelő.

– Ha erős fény esik a kamerára. (Például nap-
keltekor vagy napnyugtakor közvetlen
fény esik a gépjármű elejére.)

– Ha a fényesség hirtelen megváltozik. (Pél-
dául a gépjárművel alagútba hajt be vagy
abból ki, híd alatt.)

LDW ideiglenesen letiltott állapota
Ha a gépjárművel közvetlen napsütésben, magas
hőmérsékleti viszonyok között (kb. 40°C (104°F) fe-
lett) parkol és elindul, előfordulhat, hogy az LDW
rendszer automatikusan deaktiválódik, és a [Nem
elérhetőMagas utastér hőmérséklet] üzenet jelenik
meg a gépjármű információs kijelzőjén.

Az LDW rendszert nem úgy tervezték meg, hogy a
következő feltételek esetén is figyelmeztessen:

• Ha az irányjelzőt a sávváltás irányábaműködteti
és sávot vált. (Az LDW rendszer az irányjelző ki-
kapcsolását követő kb. két másodpercen belül
lesz aktív.)

• Ha a gépjármű sebessége kb. 60 km/h (37 MPH)
(Európa), vagy kb. 70 km/h (45 MPH) (kivéve Eu-
rópa) alá csökken.

Ha a fent említett körülmények megszűnnek és a
működéshezszükségesegyéb feltételek fennállnak,
az LDW rendszer visszatér a normál működéshez.
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LDW hibás működése
Ha az LDW rendszer működésében hiba lép fel, a
rendszer automatikusan kikapcsol és a [Rendszer-
hiba] üzenet jelenik meg a gépjármű információs
kijelzőjén. Ha a [Rendszerhiba] üzenet megjelenik a
gépjármű információs kijelzőjén, húzódjon félre egy
biztonságos helyen, állítsa le, majd indítsa újra a
motort. Ha a [Rendszerhiba] üzenet továbbra is lát-
ható a gépjármű információs kijelzőjén, ellenőriz-
tesse az LDW rendszert egy NISSAN márkakereske-
désben vagy szakszervizben.

Multifunkciós kamera karbantartása
Az LDW rendszer sávot figyelő kamerája ➀ a belső
visszapillantó tükör felett. Ahhoz,hogyaz LDWrend-
szer megfelelő működése fenntartható legyen és a
rendszerhibásműködéseelkerülhető legyen,ügyel-
jen a következőkre:

• A szélvédő legyen mindig tiszta.

• Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát
sem) vagy szereljen fel más kiegészítőt a kame-
ra környékére.

• Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl. fehér
papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A visszaverő-
dő napfény negatívan befolyásolhatja a kamera
érzékelési képességeit.

• Ne üsse vagy törje össze a kamera körüli terüle-
teket. Ne érintse meg kamera lencséjét vagy tá-
volítsa el a csavart, amely a kamerán található.
Ha a kamera megsérül baleset következtében,
keressen fel egy NISSANmárkakereskedést vagy
szakszervizt.

PROPILOT INTELLIGENT LANE
INTERVENTION RENDSZER

VIGYÁZAT
Ha nem tartja be az Intelligent Lane Intervention
(ILI) rendszer megfelelő használatához szüksé-
ges figyelmeztetéseket és utasításokat, súlyos,
akár halálos sérüléseket is szenvedhet.

• Az ILI rendszer nem kormányozza a gépjármű-
vet vagy akadályozza meg a gépjármű feletti
uralom elvesztését. A vezető felelőssége, hogy
mindig megfelelő figyelmet fordítson a biz-
tonságos vezetésre, a megfelelő forgalmi sáv-
ban tartsa és megfelelően kontrollálja a gép-
járművet.

• Az ILI rendszer elsősorban megfelelően kiépí-
tett autópályákon működik. Előfordulhat,
hogy nem érzékeli az útburkolati jeleket bizo-
nyos forgalmi- vagy időjárási körülmények
között.

Az ILI rendszert minden egyes alkalommal be kell
kapcsolni a ProPILOT kapcsolóval, amikor a gyújtás-
kapcsolót ON állásba állítja.

Az ILI akkor lép működésbe, ha a gépjármű sebes-
sége a következő, illetve ha a forgalmi sávokat elvá-
lasztó útburkolati jelek láthatók az úton:

• Európa:

körülbelül 60 km/h (37 MPH)

• Kivéve Európa:

körülbelül 70 km/h (45 MPH)

Az ILI rendszer egy, a gépjármű információs kijelző-
jén megjelenő ILI visszajelző lámpával, egy hangjel-
zéssel (csak ha a kormányzás segítő funkció aktív),
és a kormánykerék vibrációjával figyelmezteti a ve-
zetőt, ha a gépjármű elhagyja az adott forgalmi sáv
közepét. A rendszer segít a vezetőnek elkerülni a
sáv elhagyását és visszatérni az adott forgalmi sáv
közepéreúgy, hogyabal vagy jobboldalon egymás-
tól függetlenül működésbe hozza (rövid időre) a fé-
keket.

Az ILI rendszer az útburkolati jeleket figyelik, a belső
tükör felett elhelyezett kamerát felhasználva ➀

NIC4018
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➀ ProPILOT visszajelző

➁ ILI visszajelző lámpa (gépjármű információs
kijelzőjén). Kizárólag a rendszer aktiválásakor
villan fel (sárgán villog).

➂ Gépjármű információs kijelzője

➃ ProPILOT kapcsoló

ProPILOT Intelligent Lane Intervention
rendszer működése
Az ILI rendszer kb. a következő értékek felett műkö-
dik:

• Európa:

körülbelül 60 km/h (37 MPH)

• Kivéve Európa:

körülbelül 70 km/h (45 MPH)

Ha a gépjármű megközelíti a baloldali vagy jobbol-
dali sávelválasztó vonalat, a kormánykerék rezegni
kezd,megszólal egyhangjelzés (csakhaakormány-
zás segítő funkció aktív), illetve az ILI visszajelzője
(sárga) villogni kezd a gépjármű információs kijelző-
jén, így figyelmeztetve a vezetőt. Ekkor az ILI rend-
szer automatikusan működésbe hozza a fékeket
egy rövid időre, így segítve a vezetőt abban, hogy
visszatérhessen a forgalmi sáv közepére.

Az ILI rendszer bekapcsol, ha a kormánykeréken ta-
lálható ProPILOT vagy sebességkorlátozó kapcso-
lót megnyomják, feltéve, hogy az ILI beállítás enge-
délyezve van a gépjármű információs kijelzőjének
[Vezetési segéd] menüjében. A ProPILOT visszajel-
zője világít a gépjármű információs kijelzőjén.WAF0518X
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➀ Kormánykerékre szerelt vezérlő (bal oldal)

➁ Gépjármű információs kijelzője

➂ ProPILOT kapcsoló

ProPILOT Intelligent Lane Intervention
aktiválása/deaktiválása
Az ILI rendszer bekapcsol, ha a kormánykeréken ta-
lálható ProPILOT vagy sebességkorlátozó kapcso-
lót megnyomják, feltéve, hogy az ILI beállítás enge-
délyezve van a gépjármű információs kijelzőjének
[Vezetési segéd] menüjében. Az ILI rendszer kikap-
csolásához nyomja meg újból ugyanazt a kapcso-
lót, vagy kapcsolja ki az ILI beállítást a [Vezetési se-
géd] menüben. Az ILI rendszer automatikusan ki-
kapcsol, ha a gyújtáskapcsolót OFF állásba állítja.

Az ILI rendszer engedélyezése vagy letiltása:

1. Nyomja meg a gombot, amíg a [Beállí-
tások] meg nem jelenik a gépjármű információs
kijelzőjén,majdnyomjamegascroll tárcsát.Hasz-
nálja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] kiválasz-
tásához. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza ki a [Sáv] lehetőséget,majdnyomjameg
a scroll tárcsát.

3. Válassza ki az [Intervention] lehetőséget, majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

4. NyomjamegaProPILOTkapcsolót a rendszerbe-
vagy kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS

A ProPILOT rendszer bekapcsolásával az ILI rend-
szer is bekapcsol. Ha az ILI rendszer le van tiltva a
beállítások menüben, az ILI rendszer automati-
kusan bekapcsol, ha a ProPILOT aktív.

WAF0519X
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Korlátozások

VIGYÁZAT
Az alábbiakban megtalálhatók az Intelligent Lane
Intervention rendszer korlátai. Ha a gépjárművet
úgy üzemelteti, hogy ezeket a korlátokat nem ve-
szi figyelembe, súlyos, akár halálos balesetet is
szenvedhet.

• Az ILI rendszer aktiválódhat, ha anélkül kezdi
meg a sávváltást, hogy először aktiválná az
irányjelzőt, például egy útépítésnél elterelés
miatt át kell lépni a már meglévő sávelválasz-
tó jelöléseket. Ha ez előfordul, a megfelelő kor-
mánymozdulatokkal kell végrehajtania a sáv-
váltást.

• Mivel előfordulhat, hogy az ILI nem aktiválódik
bizonyos útviszonyok, időjárási körülmények
és útfelfestések esetén, amelyeket ebben a
fejezetben már bemutattunk, előfordulhat,
hogy nem aktiválódik minden egyes alkalom-
mal, amikor a gépjármű elkezdi elhagyni a for-
galmi sávot, ezért korrigálnia kell a kormány-
zást.

• Ha az ILI rendszer működik, kerülje a hirtelen
és túlzott kormánymozdulatokat, ellenkező
esetben elveszítheti uralmát a gépjármű fe-
lett.

• Az ILI rendszer nem fog működni, ha nem ér-
zékel útburkolati jeleket, vagy kb. az alábbi se-
bességek alatt:

– Európa:

körülbelül 60 km/h (37 MPH)

– Kivéve Európa:

körülbelül 70 km/h (45 MPH)

• Ne használja az ILI rendszert a következő fel-
tételek esetén, mert előfordulhat, hogy nem
működik megfelelően:

– Rossz időjárási viszonyok között (eső, köd,
hó, stb.).

– Ha csúszós utakon vezet ( jég, hó, stb.).

– Ha kanyargós, egyenetlen utakon vezet.

– Ha útjavítások miatt az utak le vannak zár-
va.

– Ha ideiglenes forgalmi sávban halad.

– Ha olyan utakon vezet, ahol a sáv széles-
sége nem megfelelő.

– Ha úgy közlekedik a gépjárművel, hogy az
abroncsok állapota nem megfelelő (kopott
abroncs, alacsony guminyomás, felszerelt
pótkerék, hólánc, nem megfelelő abroncs).

– Ha a gépjármű nem eredeti fék és felfüg-
gesztés alkatrészekkel van felszerelve.

– Olyan útszakaszokon, ahol több, egymás-
sal párhuzamos útburkolati jel van; az út-
burkolati jelek halványak vagy nincsenek
megfelelően felfestve; sárga útburkolati
jelek vannak felfestve; nem szabvány sze-
rinti útburkolati jelek vannak felfestve;
vagy az útburkolati jeleket víz, sár vagy hó
takarja, stb.

– Olyan útszakaszokon, ahol a már nem
használatos útburkolati jelek még mindig
érzékelhetők.

– Éles kanyarokkal tűzdelt útszakaszokon.

– Olyan útszakaszokon, ahol éles kontrasz-
tot adó tárgyak vagy jelenségek találha-
tók, pl: árnyékok, hó, víz, rozsda, útjavítás
után még megtalálható jelek. (Az ILI rend-
szer ezeket a tárgyakat, elemeket útbur-
kolati jelként érzékelheti.)

– Olyan útszakaszokon, ahol az útburkolati
jelek egymásba futnak vagy különválnak.

– Ha a gépjármű haladási iránya nem egye-
zik meg az útburkolati jelek haladási irá-
nyával.

– Ha a gépjármű túl közel halad az előtte ha-
ladó járműhöz, amely így korlátozza a ka-
mera érzékelési tartományát.

– Ha eső, hó, szennyeződés vagy egyéb tárgy
tapad a szélvédőre a kamera elé.

– Ha a fényszórók nem világítanak megfele-
lő erősséggel szennyeződés miatt illetve
ha azok beállítása nem megfelelő.

– Ha erős fény esik a kamerára. (Például nap-
keltekor vagy napnyugtakor közvetlen
fény esik a gépjármű elejére.)

– Ha a fényesség hirtelen megváltozik. (Pél-
dául a gépjárművel alagútba hajt be vagy
abból ki, híd alatt.)

– Túlzott zaj mellett előfordulhat, hogy nem
hallja meg a rendszer figyelmeztető hang-
ját.

– Ha túllépi a gépjármű terhelhetőségét.

– Ha utánfutót vagy egy másik gépjárművet
vontat.
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MEGJEGYZÉS

Az ILI rendszer működése közben a fékrendszer
működésére utaló hangokat hallhat. Ez normális,
azt jelzi, hogy az ILI rendszer megfelelően üze-
mel.

Az ILI ideiglenesen nem elérhető
A feltétel:

Az ILI rendszer figyelmeztető és fékasszisztens
funkciói a következő körülmények között nem mű-
ködnek:

• Ha az irányjelzőt a sávváltás irányábaműködteti
és sávot vált. (Az ILI rendszer az irányjelző kikap-
csolását követő kb. 2 másodpercben nem lesz
aktív.)

• Ha a gépjármű sebessége kb.az alábbi érték alá
csökken:

– Európa:

körülbelül 60 km/h (37 MPH)

– Kivéve Európa:

körülbelül 70 km/h (45 MPH)

Ha a fent említett körülmények megszűnnek és a
működéshezszükségesegyéb feltételek fennállnak,
a figyelmeztető és fékasszisztens funkciók vissza-
térnek a normál működéshez.

B feltétel:

Az ILI rendszer fékasszisztens funkciója a következő
feltételek fennállása esetén nem működik (a figyel-
meztetés még aktív):

• Ha a fékpedál le van nyomva.

• A kormánykerék olyan mértékben el van fordít-
va, amely ahhoz szükséges, hogy agépjármű sá-
vot válthasson.

• Haagépjárművet az ILI rendszerműködése köz-
ben gyorsítja.

• Ha az intelligens sebességtartó rendszer (ICC)
megközelítésre figyelmeztető figyelmeztetése
aktív.

• Ha a vészvillogók aktívak.

• Ha kanyarban nagy sebességgel halad.

Ha a fenti feltételek megszűntek, illetve a működés-
hez szükséges feltételek fennállnak, az ILI rendszer
működése helyreáll (fékek működtetése).

C feltétel:

Ha a következő üzenetek jelennek meg a gépjármű
információskijelzőjén,egy figyelmeztetőhangjelzés
szólal meg és az ILI rendszer automatikusan kikap-
csol.

• [Nem elérhető Rossz útviszonyok]:

Ha az ESP rendszer (kivéve a kipörgésgátló rend-
szer (TCS) funkcióit) vagy az ABS működik.

• [Jelenleg nem elérhető]:

– Ha a ESP rendszer OFF állásban van.

– Ha a [SNOW] vagy az [OFF-ROAD] üzemmó-
dot választják ki (4WD modellek ELA nélkül)

Ha a fenti feltételekmár nemállnak fent többé, kap-
csolja be az ILI rendszert. Nyomja meg a ProPILOT
gombot újra, hogy az ILI rendszert bekapcsolhassa.

Ideiglenesen letiltott állapot magas hőmérséklet
esetén:

Ha a gépjárművel közvetlen napsütésben parkol
magas hőmérsékleti viszonyok között (körülbelül
40°C (104°F) felett), majd az ILI rendszert bekapcsol-
ja, előfordulhat, hogy az ILI rendszer automatikusan
deaktiválódik és a következő üzenet jelenik meg a
gépjármű információs kijelzőjén: [Nem elérhető Ma-
gas utastér hőmérséklet]

Rendszer hibás működése
Ha az ILI rendszer nem működik megfelelően, a
rendszer automatikusan törli működését. Felvillan
az ILI visszajelzője (narancssárga) és megjelenik a
[Rendszerhiba] üzenet a gépjármű információs ki-
jelzőjén. Ha a [Rendszerhiba] üzenet megjelenik a
gépjármű információs kijelzőjén, húzódjon félre egy
biztonságos helyen, állítsa le, majd indítsa újra a
motort. Ha a [Rendszerhiba] üzenet továbbra is lát-
ható a gépjármű információs kijelzőjén, ellenőriz-
tesseaz ILI rendszertegyNISSANmárkakereskedés-
ben vagy szakszervizben.
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Multifunkciós kamera karbantartása

Az ILI rendszer sávot figyelő kamerája ➀ a belső
tükör felett található. Ahhoz, hogy az ILI rendszer
megfelelőműködése fenntartható legyenésa rend-
szer hibás működése elkerülhető legyen, ügyeljen a
következőkre:

• A szélvédő legyen mindig tiszta.

• Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát
sem) vagy szereljen fel más kiegészítőt a kame-
ra környékére.

• Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl. fehér
papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A visszaverő-
dő napfény negatívan befolyásolhatja a kamera
azon képességét, hogy az útburkolati jeleket
megfelelően felismerje.

• Ne üsse vagy törje össze a kamera körüli terüle-
teket. Ne érintse meg kamera lencséjét vagy tá-
volítsa el a csavart, amely a kamerán található.
Ha a kamera megsérül baleset következtében,
keressen fel egy NISSANmárkakereskedést vagy
szakszervizt.

VIGYÁZAT
Ha nem tartja be az I-FCW rendszer megfelelő
használatához szükséges figyelmeztetéseket és
utasításokat, súlyos, akár halálos sérüléseket is
szenvedhet.

• Az I-FCW rendszer segít figyelmeztetni a ve-
zetőt az ütközés előtt, azonban nem képes
annak elkerülésére. A vezető felelős a bizton-
ságos vezetésért, valamint a gépjármű kont-
roll alatt tartásáért.

Az I-FCW rendszer figyelmezteti a vezetőt, amikor
az azonos forgalmi sávbanhaladógépjárművek kö-
zül a második gépjármű, amely az elöl haladó gép-
jármű előtt halad, hirtelen fékez.

Az I-FCW rendszer azokat a radar szenzorokat jA
használja, amelyek a gépjármű elején találhatók és
az azonos forgalmi sávban elöl haladó második
gépjármű távolságát méri.

NIC4018

NIC4037

INTELLIGENS ÜTKÖZÉS ELŐTTI
VÉSZFÉKEZŐ RENDSZER
(I-FCW) (ha van)
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➀ Elöl haladó gépjármű érzékelését jelző
visszajelző (gépjármű információs kijelzőjén)

➁ Az Intelligens vészfékező rendszer (IEB)
kikapcsolt állapotára (OFF) figyelmeztető
lámpa (a műszerfalon)

WAF0432X
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I-FCW RENDSZER MŰKÖDÉSE
Az I-FCW rendszer csak kb. 5 km/h (3 MPH) felett
működik.

Ha fent áll az ütközés veszélye, az I-FCW rendszer
figyelmezteti a vezetőt az elöl haladó gépjárműre
figyelmeztető lámpa felvillantásával, illetve egy
hangjelzéssel.

JVS0294XZ
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AZ I-FCW RENDSZER BE-, ILLETVE KIKAPCSOLÁSA (ON/OFF)

➀ IEB rendszer kikapcsolt állapotára (OFF)
figyelmeztető lámpa (a műszerfalon)

➁ Gépjármű információs kijelzője

➂ Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

Az I-FCW rendszer be- vagy kikapcsolásához hasz-
nálja a következő lépések valamelyikét.

1. Nyomja meg a gombot, amíg a [Beál-
lítások] meg nem jelenik a gépjármű információs
kijelzőjén,majdnyomjamegascroll tárcsát.Hasz-
nálja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] kiválasz-
tásához. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza ki az [Emergency Brake] lehetőséget,
majd nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Válassza ki az [Első] lehetőséget, majd nyomja
meg a scroll tárcsát a rendszer be-, illetve kikap-
csolásához.

Ha az I-FCW rendszer ki van kapcsolva, az IEB rend-
szer kikapcsolt állapotára (OFF) figyelmeztető lám-
pa (narancssárga) világít.

MEGJEGYZÉS

• Az I-FCW rendszer automatikusan bekapcso-
lódik, ha a motort újraindítja.

• Az I-FCW rendszer integrálva lett az IEB rend-
szerbe. Az I-FCW rendszer számára nincs kü-
lön kiválasztási opció. Ha az IEB rendszert le-
állítja, az I-FCW rendszer is kikapcsol.

WAF0430X
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AZ I-FCW RENDSZER KORLÁTAI VIGYÁZAT
Az alábbiakban megtalálhatók az I-FCW rendszer
korlátai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti, hogy
ezeket a korlátokat nem veszi figyelembe, súlyos,
akár halálos balesetet is szenvedhet.

• Az I-FCW rendszer nem érzékel minden gép-
járművet minden körülmény között.

• A radar szenzor nem érzékeli a következő tár-
gyakat:

– Gyalogosok, állatok vagy egyéb akadályok
az úttesten

– Közeledő gépjárművek

– Keresztező gépjárművek

• („A” illusztráció) Az I-FCW rendszer nem mű-
ködik, ha az elöl haladó gépjármű keskeny,
például motorkerékpár.

• („B” illusztráció) Ha az elöl haladó gépjármű-
vet vontatják.

• Előfordulhat, hogy a radar szenzor nem érzé-
keli az elöl lévő gépjárművet a következő kö-
rülmények között ha:

– Esik a hó vagy heves eső

– Szennyeződés, jég, hó vagy egyéb anyag
van a radar szenzoron

– Más radar források interferenciát okoznak

– Hó vagy eső verődik fel az elhaladó jármű-
vekről.

– Alagútban halad

– Utánfutó vontatása

JVS0295XZ

„A” illusztráció

NSD1086

„B” illusztráció

NSD1087

„C” illusztráció

NSD1088

„D” illusztráció
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• („C” illusztráció) Ha az elöl haladó gépjármű-
höz mért távolság kicsi, a radar szenzor suga-
ra korlátozott.

• („D” illusztráció) Meredek lejtőn vagy éles ka-
nyarokkal tűzdelt úton halad.

• A rendszert úgy tervezték, hogy automatiku-
san ellenőrizze a szenzorok funkcionalitását
bizonyos korlátok között. Előfordulhat, hogy a
rendszer nem érzékel bizonyos akadályokat,
amelyek a szenzor környékén találhatók, pél-
dául a havat, jeget vagy matricákat. Ezekben
az esetekben a rendszer nem figyelmezteti
megfelelően a vezetőt. Rendszeresen ellen-
őrizze, tisztítsa meg a szenzor területét.

• Túlzott zaj mellett előfordulhat, hogy nem
hallja meg a rendszer figyelmeztető hangját.

Ha éles kanyarokkal tűzdelt, hegyes területen, szűk
úton vagy építés alatt lévő úton halad, a radar szen-
zoraérzékelheti a szemközti sávbanközlekedőgép-
járműveket is, de előfordulhat az is, hogy ideiglene-
sen nem érzékeli az azonos forgalmi sávban elöl
haladó járművet. Ez azt okozhatja, hogy az I-FCW
rendszer nem működik megfelelően.

Az elöl haladó járművek érzékelését befolyásolhatja
a gépjármű működése (kormánymanőverek vagy
az adott forgalmi sávban elfoglalt pozíció, stb.) vagy
a gépjármű állapota. Ha ez előfordul, a rendszer
figyelmezteti a vezetőt úgy, hogy az elöl haladó
gépjármű érzékelését jelző visszajelző villog és
közben váratlanul figyelmeztető hangot is hall.
Ebben az esetben manuálisan kell az elöl haladó
gépjárműhöz viszonyított távolságot tartani.

A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM
ELÉRHETŐ
A feltétel
Ha a radar szenzor más szenzor forrásból szárma-
zó interferenciát érzékel, az elöl haladó gépjármű
érzékelésenem lehetségesésaz I-FCWrendszer au-
tomatikusan kikapcsol. Az IEB rendszer kikapcsolt
állapotára (OFF) figyelmeztető lámpa (narancssár-
ga) világít.

Teendők:

Ha a fenti akadályozások megszűntek, az I-FCW
rendszer működése automatikusan visszaáll.

NSD679
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B feltétel
A következő feltételek mellett az elöl haladó gép-
jármű érzékelése nem lehetséges és az I-FCW rend-
szer automatikusan kikapcsol.

Az IEB rendszer kikapcsolt állapotára (OFF) figyel-
meztető lámpa (narancssárga) felvillan és a [Ideig-
lenesen letiltva Elsö radar blokkolva] figyelmeztető
üzenet jelenik meg a gépjármű információs kijelző-
jén.

• Ha a gépjármű elején a szenzor területe
szennyeződött vagy a működést valami akadá-
lyozza

Teendők:

Ha a figyelmeztető lámpa (narancssárga) felvillan,
álljon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen,
nyomja meg a parkolás gombot a P (parkoló) állás
bekapcsolásához, majd állítsa le a motort. Tisztítsa
meg a gépjármű elején található radar burkolatát
egy puha ruhával és indítsa újra a motort. Ha a fi-
gyelmeztető lámpa továbbra is világít, ellenőriztes-
se az I-FCW rendszert. Javasolt felkeresni egy NIS-
SAN márkakereskedőt vagy szakszervizt ehhez a
szervizművelethez.

• Ha olyan utakon vagy építményeken (például túl
hosszú hidak, sivatag, hómező, haladás hosszú
falak mellett) halad, amelyek nincsenek megfe-
lelően kiépítve

Teendők:

Ha a fenti akadályozások megszűntek, az I-FCW
rendszer működése automatikusan visszaáll.

RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
Ha az I-FCW rendszer működésében hiba lépett fel,
automatikusan kikapcsol, egy figyelmeztető hang-
jelzés szólal meg, az IEB rendszer kikapcsolt állapo-
tára (OFF) figyelmeztető lámpa (narancssárga) vilá-
gít és a [Rendszerhiba] figyelmeztető üzenet jelenik
meg a gépjármű információs kijelzőjén.

Teendők:

Ha a figyelmeztető lámpa (narancssárga) világít, áll-
jon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen. Ál-
lítsa le a motort, majd indítsa újra. Ha a figyelmez-
tető lámpa továbbra is világít, ellenőriztesse az I-
FCW rendszert. Javasolt felkeresni egy NISSAN
márkakereskedőt vagy szakszervizt ehhez a szer-
vizművelethez.

RENDSZER KARBANTARTÁSA

A szenzorjA a gépjármű elején található.

Annak érdekében, hogy a rendszer megfelelően
működjön, a következőketmindig tartsa szemelőtt:

• A szenzor területe legyen mindig tiszta.

• Ne üsse meg vagy törje össze a szenzor körüli
területeket.

• Ne fedje le, takarja el matricákkal vagy hasonló
tárgyakkal a szenzor körüli részt. Ez hibás mű-
ködést eredményezhet.

• Ne szereljen fel fém tárgyakat a szenzor köze-
lébe (ágtörőt, stb.). Ez a szenzor hibáját vagy hi-
bás működését eredményezheti.

• Ne módosítsa, távolítsa el vagy fesse le a gép-
jármű elején a szenzor körüli részt. A szenzor te-
rület személyre szabása vagy visszaállítása előtt
javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot egy
NISSANmárkakereskedővel vagy szakszervizzel.

NIC4037
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VIGYÁZAT
Ha nem tartja be az IEB rendszer megfelelő hasz-
nálathoz szükséges figyelmeztetéseket és utasí-
tásokat, súlyos, akár halálos sérüléseket is szen-
vedhet.

• Az IEB rendszer egy kiegészítő rendszer a ve-
zető számára. A rendszer nem figyeli a közle-
kedési helyzeteket a vezető helyett, illetve
nem felelős a biztonságos vezetésért. A figyel-
metlenségből vagy veszélyes vezetési techni-
kákból fakadó baleseteket nem akadályozza
meg.

• Az IEB rendszer nem működik minden közle-
kedési helyzetben, minden időjárási és forgal-
mi körülmény között.

Három típusú IEB lehetséges, és az Ön gépjárművé-
be szerelt típus a specifikációjától függ:

• Intelligens vészfékező (IEB) rendszer.

• Gyalogosérzékelővel szerelt intelligens vészfé-
kező (IEB) rendszer.

• Gyalogos- és kerékpáros érzékelővel és keresz-
teződésasszisztenssel szerelt intelligensvészfé-
kező (IEB) rendszer.

Agépjárművébeszerelt IEB rendszer specifikációitól
függően az IEB segítséget nyújt a vezetőnek, ami-
kor fennáll annak kockázata, hogy ütközik:

• Egy azonos forgalmi sávban elöl haladó gépjár-
művel.

• Egy azonos forgalmi sávban elöl haladó gyalo-
gossal (ha van gyalogosérzékelő).

• Egy azonos forgalmi sávban elöl haladó kerék-
párossal (ha van kerékpáros érzékelő).

A kereszteződés asszisztens (ha van) segítséget
nyújt a vezetőnek, amikor fennáll annak kockázata,
hogy ütközik

• Amikor jobbravagybalra fordul és keresztezi egy
közeledő gépjármű útját.

• Amikor jobbra vagy balra fordul és előrébb egy
gyalogost érzékel, amely várhatóan a gépjármű
útjába fog kerülni.

Az IEB rendszer azt a radar szenzort jA használja,
amely a gépjármű elején található, illetve a szélvédő
mögött található kamerátjB , és az azonos forgalmi
sávban elöl haladó gépjármű, gyalogosok és kerék-
párosok távolságát méri (ha van gyalogosérzékelő,
vagy gyalogos- és kerékpáros érzékelő).

NIC4036

INTELLIGENS VÉSZFÉKEZŐ (IEB)
RENDSZER (ha van)
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➀ IEB figyelmeztető visszajelző

➁ Elöl haladó gépjármű érzékelését jelző
visszajelző (gépjármű információs kijelzőjén)

➂ IEB rendszer kikapcsolt állapotára (OFF)
figyelmeztető lámpa (a műszerfalon)

➃ Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

Figyelmeztetés Vizuális Hallható

Első m Hangjelzés

Második m Magasabb
hangjelzés

Figyelmeztetések áttekintése

IEB RENDSZER MŰKÖDÉSE
Haúgy ítéli meg, hogy fennáll az ütközés kockázata,
az IEB rendszer először figyelmeztetést ad a vezető
számára egy figyelmeztetés felvillantásával (sárga)
a gépjármű információs kijelzőjén, illetve hangjel-
zéssel, továbbá impulzusszerű fékezésre készteti a
fékrendszert (gyors, részleges fékezés). Ezen felül az
IEB rendszer részben működésbe hozza a fékeket.
Ha a vezető gyorsan és erőteljesen lenyomja a fék-
pedált és az IEB rendszer még mindig úgy érzékeli,
hogy fent áll az ütközés kockázata, automatikusan
növeli a fékerőt.

Ha a vezető semmilyen műveletet nem hajt végre,
az IEB rendszer egy második vizuális (piros és fehér
villogás) és hallható figyelmeztetést ad, majd a
rendszer részben működésbe hozza a fékeket, ha
teljeseül az erre vonatkozó feltétel. Ha az ütközés
hamarosan bekövetkezik, az IEB rendszer erősebb
automatikus fékezést hajt végre.

WAF0429X
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Az IEB rendszer akkor lép működésbe, ha a gép-
jármű sebessége kb. 5 km/h (3 MPH) feletti. A gyalo-
gosokat és kerékpárosokat érzékelő funkció
(ha van) az IEB rendszerben a 10 – 80 km/h-es (6 –
50 MPH) sebességtartományban működik.

A kereszteződés asszisztens (ha van) 10 - 25 km/h
(6 - 16 MPH) közötti sebesség esetén lép működés-
be.

Balra és jobbra kanyarodáskor be kell kapcsolni az
irányjelzőt, hogy a kereszteződés asszisztens bizto-
san észlelni tudja a közeledő gépjárműveket.

MEGJEGYZÉS

• A gépjármű féklámpái világítanak, amikor az
IEB rendszer fékezést hajt végre.

• Ha az IEB rendszer egy akadályt észlel a gép-
jármű útvonalán, illetve megjeleníti az IEB fi-
gyelmeztetést, zajt hallhat a motortér felől,
mivel a rendszer előkészíti a fékeket, hogy ja-
vítsa a reakcióidőt.

Az azonos forgalmi sávban elöl haladó gépjármű
sebességétől és távolságától, a gyalogos vagy ke-
rékpáros távolságától függően, valamint azútviszo-
nyoktól függően a rendszer segít a vezetőnek elke-
rülni az ütközést vagy segít csökkenteni az ütközés
következményeit ha már az ütközés elkerülhetet-
len. Ha a vezető működésbe hozza a kormánykere-
ket, a gázpedált vagy a fékpedált, az IEB rendszer
később vagy egyáltalán nem lép működésbe.

Ha az IEB rendszer megállította a gépjárművet és a
gépjármű legalább 2 másodpercig álló helyzetben
marad azt megelőzően, hogy a fékpedált felenged-
né.

Ha a fékpedált le van nyomva, miközben a rendszer
működésbe hozza a fékeket, úgy érezheti, hogy
megváltozott a pedál lenyomásához szükséges erő
mértéke, egy hangot hallhat, illetve vibrációt érez-
het. Ez normális, és nem jelez hibát. Továbbá meg-
növekedik a fékezőerő és ezért nagyobb erőt kell
kifejteni a pedálra.

Az automatikus fékezés a következő körülmények
között megszűnik:

• Ha a kormánykereket annyira elforgatja, hogy az
ütközés elkerülhető legyen.

• Ha a rendszer már nem érzékel elöl haladó gép-
járművet, gyalogost vagy kerékpárost.

• Ha a gázpedál le van nyomva.

NSD1024

Kereszteződés asszisztens (ha van) közeledő
gépjárművekhez

NSD1037

Kereszteződés asszisztens (ha van) gyalogosokhoz

Elindulás és haladás 407



➀ IEB rendszer kikapcsolt állapotára (OFF)
figyelmeztető lámpa (a műszerfalon)

➁ Gépjármű információs kijelzője

➂ Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

Az Intelligent Emergency Braking (IEB)
(Intelligens vészfékező rendszer)
be-/kikapcsolása (ON/OFF)
Az IEB rendszer be- vagy kikapcsolásához használ-
ja a következő lépések valamelyikét.

1. Nyomja meg a gombot a kormányke-
rék bal oldalán, hogy a [Beállítások] menü megje-
lenjen a gépjármű információs kijelzőjén, majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

További részletekért, lásd: “Gépjármű információs
kijelzője” a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezet-
ben.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] me-
nü kiválasztásához, majd nyomja meg a scroll
tárcsát.

3. A [Vezetési segéd] menüben jelölje ki az [Emer-
gency Brake] elemet és nyomja meg a scroll tár-
csát. Ezzel be-, illetvekikapcsolja az IEB rendszert,
ha NINCS beszerelve hátsó automata fék (RAB)

4. (Csak ha van beszerelve hátsó automata fék
(RAB)): Válassza ki az [Első] lehetőséget, majd
használja a scroll tárcsát a rendszer be-, illetve
kikapcsolásához.

Ha az IEB rendszer ki van kapcsolva, a IEB rendszer
kikapcsolt állapotára (OFF) figyelmeztető lámpa vi-
lágít.

MEGJEGYZÉS

• Az ESP rendszer letiltásával az Intelligens
vészfékező rendszer elérhetetlenné válik füg-
getlenül attól, hogy milyen beállítások kerül-
tek kiválasztásra a gépjármű információs ki-
jelzőjén.

WAF0430X
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• Az IEB rendszer automatikusan bekapcsoló-
dik, ha a motort újraindítja.

• Az intelligens ütközés előtti vészfékező
(I-FCW) rendszer integrálva lett az IEB rend-
szerbe. Az I-FCW rendszer számára nincs kü-
lön kiválasztási opció. Ha az IEB rendszert le-
állítja, az I-FCW rendszer is kikapcsol.

Az IEB rendszer korlátai

VIGYÁZAT
Az alábbiakban megtalálhatók az IEB rendszer
korlátai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti, hogy
ezeket a korlátokat nem veszi figyelembe, súlyos,
akár halálos balesetet is szenvedhet.

• Az IEB rendszer nem érzékel minden gépjár-
művet, gyalogost vagy kerékpárost minden
körülmények között.

• Az IEB rendszer nem érzékelheti a következő
tárgyakat:

– Kis gyalogosok (beleértve a kis gyerekeket)
és állatok.

– Kerekesszéket vagy mobil szállítóeszközt,
például kis robogókat használókat, gyere-
kek által használt játékokat vagy gördesz-
kákat.

– Olyan gyalogosokat, akik ülnek vagy nem
teljesen álló vagy sétáló pozícióban van-
nak.

– Keresztező gépjárművek.

– Út szélén található akadályokat.

– Parkoló gépjárműveket

• A kereszteződés asszisztens (ha van) nem ér-
zékeli a következőket:

– A gépjárműve előtti szembejövő gépjár-
művet.

• Az IEB rendszernek vannak működési korlá-
tai.

– Ha a gépjármű útjában egy álló gépjármű
található, az IEB rendszer nem működik, ha
a gépjármű sebessége magasabb, mint
100 km/h (62 MPH).

• Az IEB rendszer gyalogos- és kerékpáros ér-
zékelője (ha van) nem működik a sötétben
vagy alagútban haladó gyalogosok és kerék-
párosok esetében, még akkor sem, ha van
közvilágítás.

• A gyalogosérzékelővel szerelt IEB rendszer
nem működik, ha az elöl haladó gépjármű
szűk (például motorgépjármű).

• Az IEB vészfékező rendszer nem működik, ha
a két gépjármű közötti sebességkülönbség
nagyon kicsi.

• Előfordulhat, hogy az IEB rendszer nem mű-
ködteti a féket, ha a gépjármű sebessége túl
nagy a működési tartományon belül.

• Gyalogosok esetén a gyalogosérzékelő rend-
szerrel szerelt IEB (ha van) nem biztosít első
figyelmeztetést.

• A gyalogos- és kerékpáros érzékelővel szerelt
IEB rendszer nem működik megfelelően vagy
nem érzékeli az elöl haladó gépjárművet a kö-
vetkező feltételek között:

– Sötét vagy gyengén megvilágított körül-
mények között, mint például éjszaka vagy
alagutakban, beleértve az olyan eseteket
is, amikor a gépjármű fényszórói kikap-
csolt vagy tompított állapotban vannak, il-
letve ha az elől haladó gépjármű hátsó
lámpái ki vannak kapcsolva.

– Ha a kamera iránya nem megfelelő.

– Rossz látási viszonyok (például eső, hó,
köd, porvihar, útról más gépjárművek által
felvert vízpermet).

– Meredek lejtőn vagy éles kanyarokkal tűz-
delt úton halad.

– Egyenetlen útfelületen való haladáskor,
például földúton.

– Ha szennyeződés, jég, hó vagy egyéb
anyag takarja el a radar szenzort.

– Más radar források által okozott interfe-
rencia érzékelhető.

– A szélvédő kamera területe párás,
szennyeződés, vízcseppek, jég, hó, stb. fe-
di.

NSD1038
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– Erős fény (pl. napsütés vagy szemből érke-
ző gépjárművek távolsági fényszórója)
esik az első kamerára. Az erős fény miatt a
gyalogos vagy kerékpáros körüli terület ár-
nyékos lehet, így nehéz az észlelés.

– A fényesség hirtelen megváltozik. Például
ha a gépjármű egy alagútba hajt be vagy
onnan hajt ki, árnyékos területen halad át
vagy villámlik.

– A személy és a háttér kontrasztja gyenge,
például a ruha színe vagy mintázata na-
gyon hasonló a háttérhez.

– A gyalogos profilja részben kitakart vagy
nem azonosítható, mivel a gyalogos éppen
csomagot visz, bő, laza ruházatot vagy ki-
egészítőket visel.

– Ha a gépjármű pozíciója vagy mozgása
gyorsan vagy nagyobb mértékben válto-
zik (például sávváltás, a gépjármű kanya-
rodása, hirtelen kormányzás, hirtelen
gyorsítás vagy lassítás esetén).

– Ha a gépjárműve, vagy az elöl haladó gép-
jármű, gyalogos vagy kerékpáros gyorsan
és nagyobb mértékben halad előre, mint
amit a rendszer képes észlelni és időben
reagálni rá (például a gépjármű közelében
és ahhoz gyorsan haladó gyalogos, sávba
bevágó gépjármű, sávváltás, kanyarodás,
hirtelen kormányzás, hirtelen gyorsítás
vagy lassítás esetén).

– Ha a gépjármű, gyalogos vagy kerékpáros
a gépjármű haladási útjához képest eltol-
va közlekedik.

– Ha kicsi a két gépjármű közötti sebesség-
különbség.

– A motor beindítását követően kb. 15 má-
sodpercig.

– Ha az elől haladó vagy szembejövő gép-
jármű alakja egyedi vagy szokatlan, rend-
kívül alacsony vagy nagy felszín feletti ma-
gasságú, vagy szokatlan árut szállít, vagy
túl keskeny (például egy motorkerékpár).

– Ha a gépjármű, gyalogos vagy kerékpáros
egy közlekedési tábla, a fényvisszaverő te-
rület (például víz- vagy útfelszín) közelé-
ben van, vagy le van árnyékolva.

– Ha egyszerre több gyalogos vagy kerékpá-
ros halad közösen együtt.

– Ha a gyalogost vagy kerékpárost eltakarja
egy gépjármű vagy egyéb tárgy.

– Ha utánfutót vagy egy másik gépjárművet
vontat.

• Előfordulhat, hogy a kereszteződési asszisz-
tens (ha van) nem működik megfelelően, vagy
nem észleli a szembejövő gépjárművet vagy
gyalogost, a következő körülmények esetén:

– Ha olyan sávban halad, amelynél jobbra/
balra kanyarodáskor legalább 2 sáv
választja el a szembejövő gépjárművektől

– Ha jobbra/balra kanyarodáskor nem köz-
vetlenül egy szembejövő gépjármű felé ha-
lad.

– Ha szembejövő gépjármű sávján halad át,
és egy szembejövő gépjármű közeledik.

– Ha éles vagy rendkívül széles kanyarodást
hajt végre.

– Ha rendszer nem ismerte fel a középvona-
lat.

– Ha egy sorban több szembejövő gépjármű
követi egymást.

– Ha a sáv a normálisnál szélesebb vagy kes-
kenyebb.

NSD1028
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– Ha a középvonal útjelöléshez közel van el-
helyezve.

• A rendszer teljesítménye lecsökkenhet a kö-
vetkező körülmények között:

– A gépjárművel csúszós úton halad.

– A gépjárművel lejtőn halad.

– Ha a gépkocsi hátsó ülésén vagy a csomag-
tartóban különösen nehéz csomag talál-
ható.

– Ha a fokozatos leállító rendszer aktív.

• A rendszert úgy tervezték, hogy automatiku-
san ellenőrizze a szenzorok (radar és kamera)
funkcionalitását bizonyos korlátok között.
Előfordulhat, hogy a szenzor területen meg-
található jég, hó, matricák, stb. miatt a rend-
szer nem érzékel bizonyos akadályokat. Ilyen
esetekben a rendszer nem tudja megfelelően
figyelmeztetni a vezetőt. Rendszeresen ellen-
őrizze, tisztítsa meg a szenzor területét.

• Bizonyos útviszonyok között előfordulhat,
hogy az IEB rendszer részlegesen működésbe
hozza a fékeket. Ha gyorsítani szeretne, tartsa
nyomva a gázpedált, hogy a rendszer műkö-
dését felülírja.

• Túlzott zaj mellett előfordulhat, hogy nem
hallja meg a rendszer figyelmeztető hangját.

• Csúszós útfelületen a féktávolságok megnő-
hetnek.

• Az intelligens vészfékező rendszer működés-
be léphet, ha az alábbiak hasonlítanak a gya-
logosok vagy kerékpárosok körvonalára, vagy
ha olyan méretűek és pozíciójúak, mint a gép-
jármű vagy motorkerékpár hátsó lámpái.

– Festék, árnyék vagy egy minta az úton, út-
szélen vagy egy falon (beleértve az elhal-
ványult és szokatlan útjelzéseket is).

– A gépjármű előtti építmények formái (pél-
dául alagutak, viaduktok, jelzőtáblák, gép-
járművek oldalára telepített fényvisszave-
rők, fényvisszaverő lemezek, szalagkorlá-
tok), útszéli tárgyak (fák, épületek) és
fényforrások.

– Az útszéli tárgyak, például fák, lámpák, ár-
nyékok vagy épületek formái.

• Előfordulhat, hogy az IEB rendszer a gépjármű
jobbra vagy balra kanyarodása során is to-
vább működik.

• Előfordulhat, hogy az IEB rendszer akkor is
működik, ha a gépjárművével megközelít és
megelőz egy elöl haladó gépjárművet.

• Az út formájától függően (kanyargós út, ka-
nyar eleje és vége, kanyargós út, sávszabályo-
zás, építés alatt álló) a funkció ideiglenesen a
gépjárműve előtti szembejövő gépjárművet
alapul véve működik.

• A gyalogosérzékelővel szerelt intelligens
vészfékező rendszer (ha van) a következőkre
reagálhat:

– Útszéli tárgyakra ( jelzőtáblák, szalagkor-
lát, gyalogosok, kerékpárosok, motorke-
rékpárosok, gépjárművek, stb.).

– Út feletti tárgyakra (alacsony híd, jelzőtáb-
lák, stb.).

– Útfelszínen található tárgyakra (vasúti sí-
nek, rácsok, acéllemezek, stb.).

– Parkolóházakban található tárgyakra (ge-
rendák, oszlopok, stb.).

– Az azonos forgalmi sávot megközelítő
gyalogosokra, kerékpárosokra vagy mo-
torkerékpárosokra.

– Gyalogosokra és kerékpárosokra, amikor
pl. szűk utcában vezet.

– Gyalogosokra és kerékpárosokra, akik ide-
iglenesen az út szélén lévő akadályok elke-
rülése végett a vezetési sávba mozognak
át, vagy ahhoz közel.

NSD1030
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– Az úton található tárgyakra, mint például
fákra.

– A szomszédos sávban található, vagy a
gépjárműhöz közeli gépjárművekre, gya-
logosokra, kerékpárosokra, motorkerék-
párosokra vagy tárgyakra.

– A közeledő gyalogosokra, kerékpárosokra.

• A kereszteződés asszisztens (ha van) a követ-
kezőkre reagálhat jobbra/balra kanyarodás
során:

– Ha egy szembejövő gépjármű vagy átha-
ladó gyalogos már elhagyta a gépjárműve
útvonalát.

– Ha közel van egy szembejövő gépjármű
elejéhez, vagy áthaladó gyalogoshoz.

– Ha egy szembejövő gépjármű vagy átha-
ladó gyalogos megáll, mielőtt belépne a
gépjárműve útvonalába.

– Ha egy szembejövő gépjármű az Ön gép-
járműve előtt kanyarodik jobbra vagy bal-
ra.

• A kereszteződés asszisztens (ha van) a követ-
kezőkre is reagálhat:

– Ha a szembejövő gépjármű mozgása ki-
számíthatatlan hirtelen bal/jobb kanyar,
vagy a szembejövő gépjármű lassítása mi-
att.

• Csúszós útfelületen a féktávolságok megnő-
hetnek.

• Túlzott zaj mellett előfordulhat, hogy nem
hallja meg a rendszer figyelmeztető
hangjelzését.

Ha éles kanyarokkal tűzdelt, hegyes területen, szűk
úton, építés alatt lévő úton, vagy lejtőn halad, a
rendszer szenzora érzékelheti a szemközti sávban
közlekedő gépjárműveket is, de előfordulhat az is,
hogy nem érzékeli az azonos forgalmi sávban elöl
haladó járművet. Előfordulhat, hogy ettől nemmeg-
felelően működik a rendszer.

Az elöl haladó járművek érzékelését befolyásolhatja
a gépjármű működése (kormánymanőverek vagy
az adott forgalmi sávban elfoglalt pozíció, stb.) vagy
a gépjármű állapota. Ha ez előfordul, a rendszer
figyelmezteti a vezetőt úgy, hogy a rendszer
visszajelző lámpája villog és közben váratlanul fi-
gyelmeztető hangot is hall. Ebben az esetben
manuálisan kell az elöl haladó gépjárműhöz vi-
szonyított távolságot tartani.

A rendszer ideiglenesen nem elérhető
A feltétel:

A következő körülmények között az IEB rendszer fi-
gyelmeztető lámpája villog és a rendszer automati-
kusan kikapcsol.

• A szélvédőn a kamera területe bepárásodott
vagy befagyott.

• A szélvédőn a kamera területe folyamatosan
szennyeződéssel, stb. takart.

Teendők:

Ellenőrizze, hogy a szélvédő tiszta és nincsenek jég/
pára foltok a kamera előtt. Szükség esetén kapcsol-
ja be a Max Demist vagy az ablakfűtés funkciót a
szélvédő megtisztításához. Ez több percet is igény-
be vehet.

Ha a fenti feltétel már nem áll fent, az IEB rendszer
automatikusan működésbe lép.

NSD679
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B feltétel:

Akövetkezőkörülményekközöttaz Intelligensvész-
fékező rendszer figyelmeztető lámpájavillogni kezd,
anélkül, hogy üzenetet jelenítene meg a gépjármű
információs kijelzőjén.

• Erős fény esik a gépjármű elejére.

• Az utastér hőmérséklete 40°C (104°F) feletti a
közvetlen napfényben.

• A radar szenzor más radarforrásokkal interferál.

• A kamera egység érzékeli, hogy nem megfelelő
az iránya.

Teendők:

Egyik sem. Ha a fenti feltétel már nem áll fent, az IEB
rendszer automatikusan működésbe lép.

MEGJEGYZÉS

Ha a szélvédő belső része a kamera előtt párás
vagy fagyott, a légkondicionáló bekapcsolása
után némi időt vesz igénybe annak eltávolítása.
Ha szennyeződés jelenik meg ezen a területen,
javasolt felkeresnie egy NISSAN márkakereske-
dőt.

C feltétel:

Akövetkezőkörülményekközöttaz Intelligensvész-
fékező rendszer figyelmeztető lámpája (sárga) vil-
log és a [Ideiglenesen letiltva Elsö radar blokkolva]
figyelmeztető üzenet jelenik meg a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén.

• A gépjármű elején a szenzor területe szennye-
ződött vagy a működést valami akadályozza.

Teendők:

Ha a figyelmeztető lámpa (sárga) villog, biztonsá-
gos helyen álljon meg a gépjárművel és állítsa le a
motort. Ellenőrizze, hogy az első hűtőrács közepén
lévő NISSAN embléma körüli szenzor terület tiszta,
és szükség esetén tisztítsa le a gépjármű elejének
ezen részét egy puha ruhadarabbal. Indítsa újra a
motort. Ha a figyelmeztető lámpa pár perc vezetést
követően is villog, ellenőriztesse az intelligens vész-
fékező rendszert egy NISSAN márkakereskedésben
vagy szakszervizben.

D feltétel:

Akövetkezőkörülményekközöttaz Intelligensvész-
fékező rendszer figyelmeztető lámpája (sárga) vil-
log és a [Ideiglenesen letiltva Elsö radar blokkolva]
figyelmeztető üzenet jelenik meg a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén.

• Ha olyan utakon vagy építményeken (például túl
hosszú hidak, sivatag, hómező, haladás hosszú
falak mellett) halad, amelyek nincsenek megfe-
lelően kiépítve.

Teendők:

Haa fenti feltételekmegszűntek, az Intelligens vész-
fékező rendszer működése automatikusan helyre-
áll.

E feltétel:

Ha az elektronikus menetstabilizáló (ESP) ki van
kapcsolva, az IEB rendszer fékezése sem működik.
Ebben az esetben csak a látható és hallható figyel-
meztetés működik. Az IEB rendszer figyelmeztető
lámpája (sárga) világít.

Teendők:

Ha az ESP rendszer ON állásban van, az Intelligens
vészfékező rendszer működése automatikusan
helyreáll.

Rendszer hibás működése
Ha az IEB rendszerműködésében hiba lépett fel, au-
tomatikusan kikapcsol, egy figyelmeztető hangjel-
zés szólal meg és az IEB rendszer figyelmeztető
lámpája (sárga) világít és a [Rendszerhiba] figyel-
meztető üzenet jelenik meg a gépjármű informá-
ciós kijelzőjén.

Teendők:

Ha a figyelmeztető lámpa (sárga) világít, biztonsá-
gos helyen álljon le gépjárművel, állítsa le, majd in-
dítsa újra a motort. Ha a figyelmeztető lámpa ezt
követően is világít, ellenőriztesse az IEB rendszert
egyNISSANmárkakereskedésbenvagy szakszerviz-
ben.
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RENDSZER KARBANTARTÁSA

A szenzorjA a gépjármű elején található.

A kamerajB a szélvédő felső részén található.

Az intelligens vészfékező rendszer szenzora jA a
gépjármű elején található.

Annak érdekében, hogy az Intelligens vészfékező
rendszer megfelelően működjön, a következőket
mindig tartsa szem előtt:

• A szenzor területe legyen mindig tiszta.

• Ne üsse meg vagy törje össze a szenzor körüli
területeket.

• Ne fedje le, takarja el matricákkal vagy hasonló
tárgyakkal a szenzor körüli részt. Ez hibás mű-
ködést eredményezhet.

• Ne szereljen fel fém tárgyakat a szenzor köze-
lébe (ágtörőt, stb.). Ez a szenzor hibáját vagy hi-
bás működését eredményezheti.

• Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl. fehér
papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A visszaverő-
dő napfény negatívan befolyásolhatja a kamera
érzékelési képességeit.

• Ne módosítsa, távolítsa el vagy fesse le a gép-
jármű elején a szenzor körüli részt. A szenzor te-
rület személyre szabása vagy visszaállítása előtt
javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot egy
NISSANmárkakereskedővel vagy szakszervizzel.

A rádió jóváhagyási számokkal és információkkal
kapcsolatban lásd “Rádiófrekvencia jóváhagyás” a
“9. Műszaki információk” fejezetben.

VIGYÁZAT
Ha nem tartja be az Intelligent Driver Alertness
rendszer megfelelő használatához szükséges fi-
gyelmeztetéseket és utasításokat, súlyos, akár
halálos sérüléseket is szenvedhet.

• Az Intelligent Driver Alertness rendszer csak
egy figyelmeztető rendszer, amely figyelmez-
teti a vezetőt az esetleges figyelemhiányról
vagy álmosságról. A rendszer nem kormá-
nyozza a gépjárművet vagy akadályozza meg
a gépjármű feletti uralom elvesztését.

• Az Intelligent Driver Alertness rendszer nem
minden helyzetben észleli és ad figyelmezte-
tést a figyelemhiányról vagy kimerültségről.

• A vezető felelőssége, hogy:

– éber maradjon,

– biztonságosan vezessen,

– a gépjárművet az adott forgalmi sávban
tartsa,

– mindenkor ellenőrzése alatt tartsa a gép-
járművet,

– ne vezessen fáradtan,

– elkerülje az olyan tevékenységeket, ame-
lyek elvonják figyelmét (szöveges üzenet
küldése, stb.).

Az Intelligent Driver Alertness rendszer segít fi-
gyelmeztetni a vezetőt, ha a rendszer úgy ítéli
meg, hogy a vezető nem fordít elég figyelmet a
vezetésre vagy fáradt.

NIC4036

INTELLIGENT DRIVER
ALERTNESS (ha van)
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A rendszer figyeli a vezetési stílust és a kormány-
mozdulatokat egy maghatározott időtartamon ke-
resztül, majd észleli a normál mintához mérhető
változásokat. Ha a rendszer azt érzékeli, hogy a ve-
zető figyelme csökken egy meghatározott időtar-
tamon át, figyelmeztető hangjelzést és vizuális fi-
gyelmeztetést is ad,hogyavezető tartsonszünetet.

A RENDSZER MŰKÖDÉSE

Ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy a vezető egyre
fáradtabb és figyelme csökken, a [Szünetet tarta-
na?] üzenet jelenik meg a gépjármű információs ki-
jelzőjén, illetveegy figyelmeztetőhangot is hall, ami-
koragépjárműsebességemagasabb,mint60km/h
(37 MPH).

A rendszer folyamatosan figyeli a vezető koncent-
rációját és egy út alkalmával több figyelmeztetést is
adhat.

A rendszer visszaállításra kerül és újra elemezni kez-
di a vezetési stílust és a kormánymozdulatokat, ha
a gyújtáskapcsolót ON állásból OFF állásba, majd
ismét ON állásba állítják.

A rendszer nem működik, ha a Kormányzás segítő
rendszer be van kapcsolva.

WAF0641XZ
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Rendszer aktiválása/deaktiválása
Az Intelligent Driver Alertness rendszer engedélye-
zéséhez vagy letiltásához a következő lépéseket
hajtsa végre.

1. Használjaa vagya gombotakormány-
keréken, hogy a [Beállítások]menümegjelenjen a
gépjármű információs kijelzőjén, majd nyomja
meg a scroll tárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] kivá-
lasztásához. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

MEGJEGYZÉS

• Az Intelligent Driver Alertness rendszer auto-
matikusan bekapcsol, ha a motort újraindítja.

• Amíg a Kormányzás segítő rendszer (ha van)
aktiválva van, az Intelligent Driver Alertness
rendszer kikapcsolva marad. A Kormányzás

segítő rendszer kikapcsolása újból aktiválja az
Intelligent Driver Alertness rendszert.

Intelligent Driver Alertness korlátai

VIGYÁZAT
Az alábbiakban megtalálhatók az Intelligent Dri-
ver Alertness rendszer korlátai. Ha a gépjárművet
úgy üzemelteti, hogy ezeket a korlátokat nem ve-
szi figyelembe, súlyos, akár halálos balesetet is
szenvedhet.

• Előfordulhat, hogy az Intelligent Driver Alert-
ness rendszer nem működik megfelelően
vagy nem ad riasztást a következő feltételek
fennállása esetén:

– Rossz útburkolat, például egyenetlen útfe-
lület vagy kátyúk.

– Erős oldalszél.

– Sportosabb vezetési stílus esetén, na-
gyobb kanyarsebesség és nagyobb ki-
gyorsítás mellett.

– Gyakori sávváltások vagy sebesség váltá-
sok.

• Előfordulhat, hogy az Intelligent Driver Alert-
ness rendszer nem ad riasztást a következő
feltételek fennállása esetén:

– Gépjármű sebessége alacsonyabb, mint
60 km/h (37 MPH).

– Rövid figyelemkihagyások.

– Figyelem pillanatnyi elterelése, például egy
tárgy leesése.

– Figyelem pillanatnyi elterelése, például egy
tárgy leesése.

WAF0412X
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– Ha be van kapcsolva a Kormányzás segítő
rendszer.

Rendszer hibás működése
Ha az Intelligent Driver Alertness (IDA) rendszer mű-
ködésében hiba lépett fel, a [Driver Attention Alert
System fault] üzenet megjelenik a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén és a funkció automatikusan leáll.

Teendők:

Állítsa le a gépjárművet egy biztonságos helyen,
majd állítsa le a motort és indítsa újra azt. Ha a fi-
gyelmeztető üzenet továbbra is látható, ellenőriz-
tesse az Intelligent Driver Alertness rendszert egy
NISSAN márkakereskedőnél vagy szakszervizben.

VIGYÁZAT
• Ne állítsa le a gépjárművet gyúlékony anya-

gok felett, mint pl. száraz fű, hulladékpapír,
vagy rongyok. Ezek meggyulladhatnak és tü-
zet okozhatnak.

• A biztonságos parkoláshoz az alábbiak szük-
ségesek:

– A rögzítőfék be van húzva

– Kézi sebességváltós modellek esetében a
sebességváltónak a megfelelő sebesség-
ben kell lennie.

– Az Xtronic sebességváltóval rendelkező
modellek esetében a sebességváltónak P
(parkolás) állásban kell lennie.

A fent említett tanácsok be nem tartása a jár-
mű váratlan megmozdulásához, elgurulásá-
hoz és így balesethez vezethet.

• Felügyelet nélküli jármű motorját minden
esetben állítsa le.

• Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a jár-
műben. Tudtukon kívül aktiválhatnak kapcso-
lókat, vagy mozgásba hozhatják a gépjármű-
vet. Felügyelet nélkül hagyott gyermekek sú-
lyos sérüléseket szenvedhetnek egy
esetleges baleset során.

• Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/vagy
rendszerek nem szándékos működtetéséből
fakadó esetleges sérüléseket vagy halálos
baleseteket, gyermekeket, mások támogatá-
sára szoruló felnőtteket vagy háziállatokat ne
hagyjon magukra a járműben. Ezen felül me-
leg napokon a hőmérséklet a zárt gépjármű

belsejében nagyon megemelkedhet, amely az
emberek és háziállatok sérülését, akár halálát
is okozhatják.

Kézi sebességváltós modellek:

Nyomja le a tengelykapcsoló pedált és helyezze a
sebességváltót R (hátramenet) állásba. Ha lejtős he-
lyen parkol, helyezze a sebességváltót 1. sebesség-
be (alacsony sebességi fokozat).

Xtronic sebességváltóval szerelt modellek:

Nyomja be teljesen a fékpedált és nyomja meg a P
(parkolás) gombot a sebességváltó P (parkolás) ál-
lásba történő átváltásához.

PARKOLÁS
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Amennyiben lejtőn parkol, úgy fordítsa a kerekeket,
hogya járműnegurulhassonel egyenesen,hameg-
mozdul.

LEJTŐN LEFELÉ: ➀
Fordítsa a kerekeket az útpadka felé, hagyja, hogy a
jármű kissé előreguruljon, amíg a padkaoldali kerék
kissé meg nem érinti az útpadkát. Majd húzza be a
rögzítőféket.

LEJTŐN FELFELÉ: ➁
A kerekeket forgassa el az útpadkától és engedje,
hogy a jármű kissé hátraguruljon, amíg a padkaol-
dali hátsó kerék meg nem érinti az útpadkát. Majd
húzza be a rögzítőféket.

NINCS ÚTPATKA — LEJTŐN FELFELÉ ÉS LEFELÉ: ➂
Forgassa a kerekeket az út széle felé, így ha a jármű
megmozdul, nemaz út közepe felé fog gurulni.Majd
húzza be a rögzítőféket.

Állítsa a gyújtáskapcsolót OFF állásba.

HaaStop/Start rendszerrel szereltmodellt leparkol-
ta, minden esetben állítsa a gyújtáskapcsolót OFF
állásba, hogy az akkumulátor lemerülését elkerülje.

MEGJEGYZÉS

A Stop/Start rendszert úgy tervezték meg, hogy
megakadályozza a felesleges üzemanyagfo-
gyasztást, kipufogógáz kibocsátást és a szük-
ségtelen zajokat az utazás során. A Stop/Start
rendszer automatikusan nem állítja OFF állásba
a gyújtáskapcsolót az utazás végén.

NSD338

Balkormányos modellek
NSD339

Jobbkormányos modellek
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Aparkolószenzor (szonár) rendszer egy hangjelzést
bocsát ki, hogy az első és hátsó lökhárítóban talál-
ható parkolószenzorok (szonár) segítségével jelez-
ze a vezetőnek a gépjármű körül lévő akadályokat.

Ha a parkolószenzor (szonár) rendszer be van kap-
csolva, a parkolószenzor nézet automatikusan
megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén.

VIGYÁZAT
• Ha a parkolási területre vezető útvonal

és/vagy a parkolási terület nem mentes az
akadályoktól, azonnal állítsa le a gépjárművet
és ellenőrizze a területet.

• A parkolószenzor egy kényelmi szolgáltatás,
de nem helyettesíti a megfelelő parkolási ma-
nővert. Minden esetben a vezető felelős a par-
kolás, manőverezés biztonságáért. Minden
esetben nézzen körül és ellenőrizze, hogy a
parkolás biztonságos-e.

• Olvassa el és értelmezze a parkolószenzor
működéséről szóló részeket ebben a fejezet-
ben. A szenzor indikátorának színe és az irány-
vonalak távolsága jelzi első (ha van)/hátsó né-
zetben is, hogy az egyes tárgyak milyen
messze vannak. Rossz időjárási körülmények
vagy ultrahang források, mint például az au-
tomatikus autómosó, kamion sűrített levegős
fékrendszere, jelzőkürt hangja vagy pneuma-
tikus fúrók, befolyásolhatják a rendszer mű-
ködését vagy hibás működést eredményez-
hetnek.

• Bizonyos típusú útpadkákat is észlelhet.

• Ezt a funkciót arra tervezték, hogy segítséget
nyújtson a vezetőnek felismerni a nagyobb ál-
ló tárgyakat a jármű mögött és ezzel elkerülni
a gépjármű sérülését. A rendszert nem arra
tervezték, hogy a kisebb vagy mozgó tárgyak-
kal való ütközést megakadályozza. Mindig
lassan haladjon.

• A rendszer nem képes észlelni a lökhárító ma-
gassága alatti kisebb tárgyakat, valamint a
lökhárítóhoz közeli vagy a talajon lévő tárgya-
kat.

• A rendszer deaktiválódik ha a sebesség
10 km/h (6 MPH) felett van. Alacsonyabb se-
besség mellett ismét aktiválódik.

• Ezt a rendszert a parkolási művelet elősegíté-
sére tervezték, amelyet a visszapillantó tük-
rökkel együtt kell alkalmazni.

• A rendszer nem érzékelheti a következő tár-
gyakat.

– Pelyhes tárgyakat, mint például hó, ruha,
pamut, üveg vagy gyapjú, stb.

– Vékony tárgyakat, például köteleket, veze-
tékeket és láncokat, stb.

– Ék alakú tárgyakat.

FIGYELMEZTETÉS
• Ha a gépjármű sérülést szenved a lökhárító

körül és azt a sérülést nem javíttatja ki, az ér-
zékelési zóna megváltozhat, amely hibás mé-
rési eredményeket vagy hibás riasztásokat
adhat.

• Túlzott zaj (audio rendszer hangereje vagy le-
húzott ablak) interferálhat a hangjelzéssel és
előfordulhat, hogy nem hallja.

• Bizonyos feltételek mellett (pl.: autómosást
követően vagy esőben) víz gyűlhet fel a parko-
lószenzor (szonár) szenzorai körül, így csök-
kentve azok teljesítményét vagy a rendszer
hibás aktiválását eredményezve. Ez a víz ve-
zetés közben automatikusan elfolyik, így a
rendszer működése visszaáll normál állapot-
ba.

• A parkolószenzor (szonár) szenzorainak (az
első és hátsó lökhárítón található) felületét
tartsa tisztán a hótól, jégtől és egyéb szennye-
ződéstől. Tisztításkor ügyeljen arra, hogy a
szenzorok felületét ne karcolja meg. Ha a
szenzorok le vannak fedve, a parkolószenzor
(szonár) funkció pontossága csökkenhet.

NSD1017

ha van

ELSŐ ÉS HÁTSÓ ULTRAHANGOS PARKOLÓSZENZOROK (ha vannak)
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A RENDSZER MŰKÖDÉSE

➀ Középső parkolószenzorok

➁ Szélső parkolószenzorok

➂ Oldalsó parkolószenzorok (ha vannak)

Oldalsó parkolószenzorok nélküli modellek ese-
tén:

A rendszer vizuális és hallható riasztást nyújt:

• a gépjármű előtti akadályokról, ha a sebesség-
váltó D (haladás) állásban van

• a gépjármű előtti és mögötti akadályokról, ha a
sebességváltó R (hátramenet) állásban van

Oldalsó parkolószenzorokkal szerelt modellek
esetén:

A rendszer vizuális és hallható riasztást nyújt a ha-
ladási irányban található akadályokról, amikor a
szenzor az érzékelési tartományánbelül észleli azo-
kat.

A rendszer vizuális és hallható riasztást nyújt a gép-
jármű oldalához közeli potenciális akadályokról. A
vezető csak akkor lesz értesítve az első és hátsó
parkolószenzorok érzékelési tartományán kívüli ol-
dalsó akadályokról, ha az úton haladva már koráb-
ban észlelték azokat.

Miként riaszt a rendszer az akadályokkal kapcso-
latban:

A rendszer deaktiválódik ha a sebesség 10 km/h
(6 MPH) felett van. Alacsonyabb sebesség mellett
ismét aktiválódik.

A szakaszos hangjelzés pár másodperc elteltével
megszűnik, ha csak a sarok szenzor észlel akadályt.
A hangjelzés megszűnik, amikor az akadály távo-
labb kerül a gépjárműtől.

Amikor a rendszer egy tárgyat észlel, a jelzés (zöld)
megjelenik és villogni kezd, míg a figyelmeztető
hang szakaszosan szól. Amikor a gépjármű köze-
lebb kerül egy tárgyhoz, az indikátor színe sárgára
vált és a figyelmeztető hangjelzés, illetve a villogás
gyorsabb lesz. Amikor a gépjármű nagyon közel ke-
rül egy tárgyhoz, az indikátor nem villog tovább, pi-
rosra vált és a figyelmeztető hang folyamatosan
szól.

Ha a gépjármű hátsó fele közelebb kerül egy aka-
dályhoz, megjelenik a parkolószenzor (szonár)
visszajelzője (érzékelt terület) a gépjármű informá-
ciós kijelzőjén.

A parkolószenzor (szonár) visszajelző ezen felül
megjelenik a középső kijelző kameráján.

WAF0538XZ

WAF0523XZ

Példa

WAF0524XZ

Példa
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A PARKOLÓSZENZOR (SZONÁR) RENDSZER ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA

➀ Kormánykerékre szerelt vezérlő (bal oldal)

➁ Gépjármű információs kijelzője

A rendszer automatikusan bekapcsol, ha a gyújtás-
kapcsoló ON, a sebességváltó pedig D (haladás)
vagy R (hátramenet) állásban van.

MEGJEGYZÉS

Ha a sebességváltó R (hátramenet) állásban van,
és a gépjármű információs kijelzőjén meg van je-
lenítve a [Parkolássegítő] képernyő, ideiglenesen
kikapcsolhatja a parkolószenzor (szonár) rend-
szert a kormánykerék <OK> kapcsolójával.

Hajtsa végre a következő lépéseket, hogy a parkoló-
szenzor (szonár) rendszer funkciójának beállításá-
hoz.

1. Nyomja meg a gombot, amíg a [Beál-
lítások] meg nem jelenik a gépjármű információs
kijelzőjén,majdnyomjamegascroll tárcsát.Hasz-
nálja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] kiválasz-
tásához. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza ki a [Parkolássegítő] opciót,majd nyom-
ja meg a scroll tárcsát.

WAF0412X

NSD1071
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3. Használja a scroll tárcsát amenüben történő na-
vigáláshoz, illetve egy adott elem kijelöléséhez
vagy módosításához:

• [Moving Object]

— Mozgótárgy-figyelő funkció (MOD) be- és
kikapcsolása (ON/OFF) (Lásd “Mozgótárgy-fi-
gyelő rendszer (MOD)” a “4. Kijelző képernyő,
fűtés és légkondicionáló, valamint audio-
rendszer” fejezetben.)

• [Kijelző]

— Megjeleníti a parkolószenzor (szonár) kijel-
zőjét a gépjármű információs kijelzőjén a
rendszer aktiválásakor

• [Első]

— ON/OFF állásba állítja az első parkolószen-
zorokat

• [Rear]

—ON/OFF állásba állítja a hátsó parkolószen-
zorokat

• [Oldalnézet] (ha van)

— ON/OFF állásba állítja az oldalsó parkoló-
szenzorokat

• [Távolság]

— Módosítja a parkolószenzor érzékelési tar-
tományát a következők között: [Far], [Medi-
um] vagy [Near]

• [Volume]

— Módosítja a hangjelzés hangerejét a követ-
kezők között: [Magas], [Közép] vagy [Ala-
csony]

PARKOLÓSZENZOR (SZONÁR)
RENDSZER KORLÁTAI

VIGYÁZAT
Az alábbiakban megtalálhatók a parkolószenzor
(szonár) rendszer korlátai. Ha a gépjárművet úgy
üzemelteti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi
figyelembe, súlyos, akár halálos balesetet is szen-
vedhet.

• Olvassa el és értelmezze a parkolószenzor
(szonár) működéséről szóló részeket ebben a
fejezetben. A zord időjárási körülmények be-
folyásolhatják a rendszer működését; ez
csökkent teljesítményt vagy hibás működést
jelent.

• A parkolószenzor (szonár) rendszer deaktivá-
lódik ha a sebesség 10 km/h (6 MPH) felett van.
Alacsonyabb sebesség mellett ismét aktivá-
lódik.

• Rossz időjárási körülmények vagy ultrahang
források, mint például az automatikus autó-
mosó, kamion sűrített levegős fékrendszere
vagy pneumatikus fúrók, befolyásolhatják a
parkolószenzor (szonár) rendszer működését;
ez csökkent teljesítményt vagy hibás műkö-
dést jelent.

• A parkolószenzor (szonár) rendszert nem arra
tervezték, hogy a kisebb vagy mozgó tárgyak-
kal való ütközést megakadályozza. Mindig
lassan haladjon. A rendszer nem érzékeli a lök-
hárító alatt vagy a földön lévő kisebb tárgya-
kat.

• Előfordulhat, hogy a parkolószenzor (szonár)
nem észleli a következő tárgyakat: pelyhes
tárgyak, mint például hó, ruha, pamut,
üveggyapot, stb.; vékony tárgyak, például kö-
telek, vezetékek és láncok, stb.; vagy ék alakú
tárgyak; komplex alakú tárgyak, vagy több
tárgy egymás után.

• A parkolószenzor (szonár) rendszer nem ér-
zékeli a tárgyakat ha a gépjármű sebessége
meghaladja a 5 km/h (3 MPH) sebességet és
nem érzékel bizonyos szögletes vagy mozgó
tárgyakat.

• A parkolószenzor (szonár) rendszer előfordul-
hat, hogy nem érzékeli a következő tárgyakat:

– A gépjárművet oldalról megközelítő gyalo-
gosokat

– A gépjármű mellett elhelyezett tárgyakat

• A parkolószenzor (szonár) rendszer nem fog
megfelelően működni a következő körülmé-
nyek között:

– Ha eső, hó vagy egyéb szennyeződés ta-
pad a parkolószenzorra.

– Ha a gépjármű körül erős hang hallható.

– Ha az akadály felülete átlósan helyezkedik
el a gépjármű első vagy hátsó részéhez ké-
pest.

– Ha a parkolószenzor vagy a szenzor körüli
terület rendkívül meleg vagy hideg.
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• A parkolószenzor (szonár) rendszer akaratla-
nul is működésbe léphet a következő körül-
mények között:

– Ha a gépjármű körül túl magas fű találha-
tó.

– Ha a gépjármű oldalához közel valamilyen
építmény található (például fal, útdíjfizető
berendezés, keskeny alagút vagy parkoló-
ház-kapu).

– Ha az útfelületen egyenetlenségek, ki-
emelkedések vagy csatornafedelek talál-
hatók.

– Ha a gépjármű lógó zászlón vagy függö-
nyön halad keresztül.

– Ha felgyülemlett hó vagy jég található a
gépjármű mögött.

– Ha meredek emelkedőn vezet.

A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM
ELÉRHETŐ
Ha a rendszer azt érzékeli, hogy a parkolószenzor
blokkolva van, automatikusan deaktiválódik.

A BSWrendszer nemelérhető, amíg a fenti feltételek
fent állnak.

A parkolószenzorokat ideiglenes környezeti feltéte-
lek akadályozhatják, mint például felverődő víz, pá-
ra vagy köd. A szenzorokat olyan tárgyak is blokkol-
hatják, mint például a jég, zúzmara vagy egyéb
szennyeződés.

Teendők:

Ha a fenti feltételek megszűntek, a rendszer műkö-
dése automatikusan visszaáll.

RENDSZER KARBANTARTÁSA

AjA ésjB parkolószenzorok az első és hátsó lökhá-
rítón találhatóak.

• A szonár szenzorok területét minden esetben
tartsa tisztán.

• Ha a parkolószenzorok szennyezettek, törölje le
őket egy puha ruhadarabbal, és ügyeljen arra,
hogy ne okozzon kárt bennük.

• A parkolószenzorokat ideiglenes környezeti fel-
tételek akadályozhatják, mint például felverődő
víz, pára vagy köd. A szonár szenzorokat olyan
tárgyak is akadályozhatják, mint például a jég,
zúzmara vagy egyéb szennyeződés. Ellenőrizze
és távolítsa el azokat a tárgyakat, amelyek aka-
dályozzák a szenzorok körüli területet.

• Ne tegye ki a parkolószenzorok körüli területet
erős ütésnek. Továbbá ne távolítsa el és ne sze-
relje szét a szenzorokat. Ha a parkolószenzorok
és a környező területek egy baleset, stb. követ-
keztében eldeformálódnak, ellenőriztesse le a
szenzorokat. Javasolt felkeresni egy NISSAN
márkakereskedőt vagy szakszervizt ehhez a ja-
vításhoz.

• Ne ragasszon semmilyen matricát (még áttet-
szőt sem), ne szereljen fel kiegészítőket vagy ne
fesse le a parkolószenzorokat vagy a szenzorok
környékét. Ez meghibásodást vagy nem megfe-
lelő működést eredményezhet.

• Ha nagynyomású mosóval mossa le a gépjár-
művet, ne tegye ki közvetlenül a mosó nyomá-
sának a parkolószenzorokat. Ez a szenzorok
meghibásodását okozhatja.

NSD1012

ha van

NAA2081

ha van
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Aparkolószenzor (szonár) figyelmeztető hangot ad,
hogy figyelmeztesse a vezetőt a hátsó lökhárító kö-
zelében lévő tárgyakra.

Ha a parkolószenzor (szonár) rendszer be van kap-
csolva, szonár nézete automatikusan megjelenik a
gépjármű információs kijelzőjén.

VIGYÁZAT
• A parkolószenzor (szonár) egy kényelmi szol-

gáltatás, de nem helyettesíti a megfelelő par-
kolási manővert.

• Minden esetben a vezető felelős a parkolás,
manőverezés biztonságáért. Minden esetben
nézzen körül és ellenőrizze, hogy a parkolás
biztonságos-e.

• Olvassa el és értelmezze a parkolószenzor
(szonár) működéséről szóló részeket ebben a
fejezetben. A szonár visszajelző színei azt jel-
zik, hogy az adott tárgy milyen messze van.

• Rossz időjárási körülmények vagy ultrahang
források, mint például az automatikus autó-
mosó, kamion sűrített levegős fékrendszere

vagy pneumatikus fúrók, befolyásolhatják a
rendszer működését vagy hibás működés
eredményezhetnek.

• A parkolószenzor (szonár) rendszert arra ter-
vezték, hogy segítséget nyújtson a vezetőnek
felismerni a nagyobb, álló tárgyakat a jármű
mögött, és ezzel elkerülni a gépjármű sérülé-
sét.

• A parkolószenzor (szonár) rendszert nem arra
tervezték, hogy a kisebb vagy mozgó tárgyak-
kal való ütközést megakadályozza. Mindig
lassan haladjon. A rendszer nem képes ész-
lelni a lökhárító magassága alatti kisebb tár-
gyakat, valamint a lökhárítóhoz közeli vagy a
talajon lévő tárgyakat.

• Előfordulhat, hogy a parkolószenzor (szonár)
nem észleli a következő tárgyakat: pelyhes
tárgyak, mint például hó, ruha, pamut, üveg
vagy gyapjú, stb.; vékony tárgyak, például kö-
telek, vezetékek és láncok, stb.; vagy ék alakú
tárgyak.

FIGYELMEZTETÉS
• Túlzott zaj (audio rendszer hangereje vagy le-

húzott ablak) interferálhat a hangjelzéssel és
előfordulhat, hogy nem hallja.

• A parkolószenzor (szonár) szenzorait (ame-
lyek a hátsó lökhárítón találhatóak) tartsa
tisztán hótól, jégtől és nagyobb szennyeződé-
sektől. Ne tisztítsa a szenzort éles, hegyes esz-
közzel. Ha a szenzorok le vannak fedve, a szo-
nár pontossága csökkenhet.

• Ha a gépjármű sérülést szenved a lökhárító
körül és azt a sérülést nem javíttatja ki, az ér-
zékelési zóna megváltozhat, amely hibás mé-
rési eredményeket vagy hibás riasztásokat
adhat.

A RENDSZER MŰKÖDÉSE
A rendszer vizuális és hallható riasztást nyújt a hát-
só akadályokról, amikor a sebességváltót R (hátra-
menet) állásba állítja.

A rendszer deaktiválódik ha a sebesség 10 km/h
(6 MPH) felett van. Alacsonyabb sebesség mellett
ismét aktiválódik.

A szakaszos hangjelzés pár másodperc elteltével
megszűnik, ha csak a sarok szenzor észlel akadályt.
A hangjelzés megszűnik, amikor az akadály távo-
labb kerül a gépjárműtől.

Amikor a rendszer egy tárgyat észlel, a jelzés (zöld)
megjelenik és villogni kezd, míg a figyelmeztető
hang szakaszosan szól. Amikor a gépjármű köze-
lebb kerül egy tárgyhoz, az indikátor színe sárgára
vált és a figyelmeztető hangjelzés, illetve a villogás
gyorsabb lesz. Amikor a gépjármű nagyon közel ke-
rül egy tárgyhoz, az indikátor nem villog tovább, pi-
rosra vált és a figyelmeztető hang folyamatosan
szól.

WAF0072XZ

HÁTSÓ ULTRAHANGOS
PARKOLÓ SZENZOROK (ha
vannak)
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Ha a gépjármű hátsó fele közelebb kerül egy aka-
dályhoz, megjelenik a parkolószenzor (szonár)
visszajelzője a gépjármű információs kijelzőn.

A parkolószenzor (szonár) visszajelző ezen felül
megjelenik a középső kijelző kameráján.

A PARKOLÓSZENZOR (SZONÁR) RENDSZER ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA

➀ Kormánykerékre szerelt vezérlő (bal oldal)

➁ Gépjármű információs kijelzője

WAF0431XZ

Példa

WAF0434XZ

Példa
WAF0412X
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A rendszer automatikusan bekapcsol, ha a gyújtás-
kapcsoló ON, a sebességváltó pedig R (hátramenet)
állásban van.

MEGJEGYZÉS

Ha a sebességváltó R (hátramenet) állásban van,
és a gépjármű információs kijelzőjén meg van je-
lenítve a [Parkolássegítő] képernyő, ideiglenesen
kikapcsolhatja a parkolószenzor (szonár) rend-
szert a kormánykerék <OK> kapcsolójával.

Hajtsa végre a következő lépéseket, hogy a parkoló-
szenzor (szonár) rendszer funkciójának beállításá-
hoz:

1. Nyomja meg a gombot, amíg a [Beállí-
tások] meg nem jelenik a gépjármű információs
kijelzőjén,majdnyomjamegascroll tárcsát.Hasz-
nálja a scroll tárcsát a [Vezetési segéd] kiválasz-
tásához. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza ki a [Parkolássegítő] opciót,majd nyom-
ja meg a scroll tárcsát.

3. Használja a scroll tárcsát amenüben történő na-
vigáláshoz, illetve egy adott elem kijelöléséhez
vagy módosításához:

• [Moving Object] (ha van)

— Mozgótárgy-figyelő funkció (MOD) be- és
kikapcsolása (ON/OFF) (Lásd “Mozgótárgy-fi-
gyelő rendszer (MOD)” a “4. Kijelző képernyő,
fűtés és légkondicionáló, valamint audio-
rendszer” fejezetben.)

• [Hátsó]

— A parkolószenzor (szonár) rendszer be- és
kikapcsolása (ON/OFF)

• [Távolság]

— Módosítja a parkolószenzor (szonár) rend-
szer szenzorjának érzékelési tartományát a
következőkközött: [Far], [Medium] vagy [Near]

• [Volume]

— Módosítja a hangjelzés hangerejét a követ-
kezők között: [Magas], [Közép] vagy [Ala-
csony]

PARKOLÓSZENZOR (SZONÁR)
RENDSZER KORLÁTAI

VIGYÁZAT
Az alábbiakban megtalálhatók a parkolószenzor
(szonár) rendszer korlátai. Ha a gépjárművet úgy
üzemelteti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi
figyelembe, súlyos, akár halálos balesetet is szen-
vedhet.

• Olvassa el és értelmezze a parkolószenzor
(szonár) működéséről szóló részeket ebben a
fejezetben. A zord időjárási körülmények be-
folyásolhatják a parkolószenzor (szonár) mű-
ködését; ez csökkent teljesítményt vagy hibás
működést jelent.

• A rendszer deaktiválódik ha a sebesség
10 km/h (6 MPH) felett van. Alacsonyabb se-
besség mellett ismét aktiválódik.

• Rossz időjárási körülmények vagy ultrahang
források, mint például az automatikus autó-
mosó, kamion sűrített levegős fékrendszere
vagy pneumatikus fúrók, befolyásolhatják a
parkolószenzor (szonár) rendszer működését;
ez csökkent teljesítményt vagy hibás műkö-
dést jelent.

• A parkolószenzor (szonár) rendszert nem arra
tervezték, hogy a kisebb vagy mozgó tárgyak-
kal való ütközést megakadályozza. Mindig
lassan haladjon. A rendszer nem érzékeli a lök-
hárító alatt vagy a földön lévő kisebb tárgya-
kat.

• Előfordulhat, hogy a parkolószenzor (szonár)
nem észleli a következő tárgyakat: pelyhes
tárgyak, mint például hó, ruha, pamut,

NSD1089
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üveggyapot, stb.; vékony tárgyak, például kö-
telek, vezetékek és láncok, stb.; vagy ék alakú
tárgyak; komplex alakú tárgyak, vagy több
tárgy egymás után.

• A parkolószenzor (szonár) rendszer nem ér-
zékeli a tárgyakat ha a gépjármű sebessége
meghaladja a 5 km/h (3 MPH) sebességet és
nem érzékel bizonyos szögletes vagy mozgó
tárgyakat.

• A parkolószenzor (szonár) rendszer nem fog
megfelelően működni a következő körülmé-
nyek között:

– Ha a szonár szenzorra eső, hó, jég, kosz stb.
tapadt.

– Ha a gépjármű körül erős hang hallható.

– Ha az akadály felülete átlósan helyezkedik
el a gépjármű hátsó részéhez képest.

– Ha a szonár szenzor vagy a szenzor körüli
terület rendkívül meleg vagy hideg.

• A parkolószenzor (szonár) rendszer akaratla-
nul is működésbe léphet a következő körül-
mények között:

– Ha a gépjármű körül túl magas fű találha-
tó.

– Ha az útfelületen egyenetlenségek, ki-
emelkedések vagy csatornafedelek talál-
hatók.

– Ha a gépjármű lógó zászlón vagy függö-
nyön halad keresztül.

– Ha felgyülemlett hó vagy jég található a
gépjármű mögött.

– Ha meredek emelkedőn vezet.

A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM
ELÉRHETŐ
Haa rendszer azt érzékeli, hogy a szenzor blokkolva
van, automatikusan deaktiválódik.

A BSWrendszer nemelérhető, amíg a fenti feltételek
fent állnak.

A parkolószenzor (szonár) szenzorait ideiglenes
környezeti feltételek akadályozhatják, mint például
felverődő víz, pára vagy köd. A szenzorokat olyan
tárgyak is blokkolhatják, mint például a jég, zúzma-
ra vagy egyéb szennyeződés.

Teendők:

Ha a fenti feltételek megszűntek, a rendszer műkö-
dése automatikusan visszaáll.

RENDSZER KARBANTARTÁSA

A parkolószenzor (szonár) szenzoraijA a hátsó lök-
hárítón találhatóak.

• A szonár szenzorok területét minden esetben
tartsa tisztán.

• Haaszenzorokszennyezettek, törölje leőketegy
puha ruhadarabbal, és ügyeljen arra, hogy ne
okozzon kárt bennük.

• A szenzorokat ideiglenes környezeti feltételek
akadályozhatják, mint például felverődő víz, pá-
ra vagy köd. A szonár szenzorokat olyan tárgyak
is akadályozhatják, mint például a jég, zúzmara
vagy egyéb szennyeződés. Ellenőrizze és távo-
lítsa el azokat a tárgyakat, amelyek akadályoz-
zák a szenzorok körüli területet.

• Ne tegye ki a szenzorok körüli területet erős
ütésnek. Továbbá ne távolítsa el és ne szerelje
szét a szenzorokat. Ha a szenzorok és a környe-
ző területek egy baleset, stb. következtében el-
deformálódnak, ellenőriztesse le a szenzorokat.
Javasolt felkeresni egyNISSANmárkakereskedőt
vagy szakszervizt ehhez a javításhoz.

• Ne ragasszon semmilyen matricát (még áttet-
szőt sem), ne szereljen fel kiegészítőket vagy ne
fesse le a szenzorokat vagy a szenzorok környé-
két. Ez meghibásodást vagy nem megfelelő mű-
ködést eredményezhet.

• Ha nagynyomású mosóval mossa le a gépjár-
művet, ne tegye ki közvetlenül a mosó nyomá-
sának a szenzorokat. Ez a szenzorok meghibá-
sodását okozhatja.

NAA2081

ha van
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A járművét elsődlegesen utasok és csomagok szál-
lítására tervezték.

Vegye figyelembe, hogy egy utánfutó vontatásával
tovább terheli a jármű motorját, hajtásrendszerét,
kormányművét, fék- és egyéb rendszereit. Egyután-
futó vontatásával egyéb körülmények is fokozód-
nak,mint például a keresztszél, egyenetlen útfelüle-
tek és elhaladó kamionok által okozott ingadozá-
sok. A vezetési stílust és sebességet amegváltozott
körülményeknek megfelelően kell megválasztania.
Mielőtt utánfutót vontatna, keressen fel egy NISSAN
márkakereskedőt vagy szakszervizt, hogy részletes
tájékoztatást kaphasson a vontató felszerelésekről
és azok megfelelő használatáról.

ÜZEMELTETÉSI ÓVINTÉZKEDÉSEK
• A bejáratási időszak alatt kerülje utánfutók von-

tatását.

• Válasszon megfelelő összekapcsoló berendezé-
seket (vonóhorog, biztonsági lánc, tetőcsomag-
tartó stb.) gépjárművéhez. Ezek az eszközök
kaphatóak a NISSAN márkakereskedőknél vagy
szakszervizekben, ahol az utánfutó vontatásról
is kaphatnak bővebb felvilágosítást.

• Ajánlott felkeresni egy NISSANmárkakereskedőt
vagy szakszervizt részletes vontatási informáci-
ókért, mielőtt meredek lejtőkön vontatná felfelé
hosszabb távon az utánfutót.

• Soha ne hagyja, hogy az utánfutó összsúlya (az
utánfutó súlya, plusz a rakomány súlya) ne ha-
ladja meg a csatlakoztató eszköz maximális te-
herbírását.

Vegye fel a kapcsolatot egyNISSANmárkakeres-
kedővel vagyszakszervizzel,ha további informá-
cióra van szüksége.

• Az utánfutót úgy kell megrakodni, hogy a nehe-
zebb rakomány a tengely fölé kerüljön és olyan
alacsonyan, amennyire lehet. A rakomány nem
megfelelő elosztása komolyan befolyásolhatja
az utánfutó és a vontatójármű stabilitását.

• Ne lépje túl vonóhorog maximálisan megenge-
dett függőleges terhelését.

• Indulás előtt ellenőrizze az utánfutó lámparend-
szerének megfelelő működését.

• Kerülje a hirtelen elindulásokat, gyorsításokat és
megállásokat.

• Kerülje az éles fordulókat és sávváltásokat.

• Mindigmérsékelt sebességgel vezesse járművét.

• Mindig támassza ki a kerekeket mind a járműnél
és utánfutónál, ha parkol. Húzza be a kéziféket
(ha van) az utánfutón. Meredek lejtőn való par-
kolás nem javasolt.

Ha a meredek lejtőn való parkolás elkerülhetet-
len, javasolt a járművet sebességben hagyni,
vagy válassza a P állást (parkolás (Xtronic sebes-
ségváltós modelleknél)), és fordítsa be a kereke-
ket a padka felé (az egyéb óvintézkedések mel-
lett). Mielőtt meredek lejtőn parkolna le, becsülje
meg a lejtő dőlésszögét (a leírt megengedett
vontatási tömeg 12%-os lejtőig érvényes).

• Kövesse az utánfutó gyártójának utasításait.

• Szervizelje autóját gyakrabban a különmellékelt
Garanciafüzet és Karbantartási Füzetben meg-
határozott intervallumokhoz képest.

• Az utánfutó vontatása nagyobb üzemanyagfo-
gyasztással jár, mint normál körülmények kö-
zött, hiszen nagyobb erő szükséges a mozga-
táshoz és az ellenállás is nagyobb.

• Utánfutó vontatása esetén, vegye figyelembe a
következő vontatási sebességkorlátokat:
Sebesség: 100 km/h (62 MPH) alatt

FIGYELMEZTETÉS
Utánfutó vontatása közben ellenőrizze sűrűbben
a hűtőfolyadék hőmérsékletének kijelzőjét, ne-
hogy a motor túlmelegedjen.

GUMIABRONCS NYOMÁSA
Amikor utánfutót vontat, fújja fel a jármű gumiab-
roncsait a maximálisan javasolt HIDEG abroncsnyo-
mási értékre, ami azabroncs címkéjén található (tel-
jes terheléshez). Győződjön meg róla, hogy az után-
futó abroncsainak nyomása megfelelő.

FIGYELMEZTETÉS
Ne vontasson utánfutót, ha a járműve ideiglenes
használatú pótkerékkel van felszerelve.

BIZTONSÁGI LÁNCOK
Mindig használjon megfelelő láncot a jármű és az
utánfutó között. A láncot a vonóhoroghoz kell csat-
lakoztatnia és nem a jármű hátsó lökhárítójához,
vagy tengelyéhez. Mindig hagyja elég hosszúra a
láncot, hogy be tudjon fordulni az utánfutóval. A
lánc nem lóghat le a földre: a lánc vonóhorog köré
tekerése a legjobb gyakorlat az utánfutótól függő-
en.

UTÁNFUTÓ VONTATÁSA
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UTÁNFUTÓ FÉKEK
Győződjön meg róla, hogy az utánfutó fékei a helyi
szabályozásoknak megfelelően vannak telepítve.
Azt is ellenőrizze, hogy az utánfutó többi része is
megfelel-e a helyi szabályozásoknak.

CSATLAKOZTATÓ ESZKÖZ
TELEPÍTÉSE
ANISSAN azt javasolja, hogy az utánfutó vontatásá-
hoz szükséges csatlakoztató eszközt a következő
körülmények között telepítse:

• A csatlakoztató eszköz maximálisan megenge-
dett függőleges terhelése: 98 N (100 kg, 220 lb)

• A csatlakoztató eszköz, rögzítési pontok és tele-
pítési felületek a járművön: példaként ábrázolva
az ábrán.

Kövesse a csatlakoztató eszköz gyártójának utasí-
tásait a telepítést és használatot illetően.

Csatlakoztató eszköz hátsó túlnyúlása:

jA 744 mm (29,3 hüvelyk)

jI Fix vonóhorog

jII Leszerelhető vonóhorog

NSD1014
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Amikor felügyelet nélkül hagyja járművét:

• Mindig távolítsa el a gyújtáskulcsot vagy intelli-
gens kulcsot (ha van) és vigye magával - még a
saját garázsából is.

• Csukjon be minden ablakot teljesen és zárja le
az ajtókat.

• Mindig olyan helyre parkolja az autóját, ahová jól
rálát. Éjszaka jól megvilágított területen parkol-
jon.

• Ha a járműve fel van szerelve riasztóval vagy
immobilizerrel, használja – akkor is, ha csak rövid
időre lesz távol.

• Nehagyjongyermekeket vagyállatokat a jármű-
ben felügyelet nélkül.

• Ne hagyjon értékeket az autóban tolvajok szá-
mára jól látható legyen. Értékeit mindig vigye
magával. Habármit a járműbenkell hagynia, zár-
ja azt a csomagtartóba vagy olyan helyre, ahol
nem látható.

• Ne hagyja a jármű papírjait a járműben. Abban a
szerencsétlen esetben, ha járművét esetleg el-
lopnák, a bennhagyott dokumentumok csak se-
gítik a tolvajokat, hogy minél előbb túl adjanak a
járművön.

• Ne hagyjon semmit a tetőcsomagtartón, mert
ez kifejezetten sebezhető. Ha szükséges, vegyen
le mindent a tetőcsomagtartóról és zárja azt a
csomagtartóba.

• Nehagyja a pótkulcsot vagy intelligens kulcsot a
járműben – őrizze meg azt otthon, biztonságos
helyen.

• Ne hagyjon feljegyzést a járművének kulcsszá-
máról, és azt ne hagyja a járműben. Egy esetle-
ges tolvaj megtalálhatja a számot, és ezáltal ké-
sőbb egy új kulcsot felhasználva ellophatja a jár-
művét.

VIGYÁZAT
• Ha a motor nem jár vagy vezetés közben leál-

lítja, a szervokormány rendszer nem működik.
A kormányzás sokkal nehezebb lesz.

• Ha járó motor mellett az elektromos szervo-
kormány figyelmeztető lámpája felvillan, a rá-
segítő rendszer működése megszakad. Ilyen-
kor még mindig irányítása alatt tudja tartani a
járművet, de a kormányzás nehezebb lesz.

Az elektromos szervokormány rendszert úgy ter-
vezték, hogy elősegítse a kormányzást, miközben
Ön kis erőkifejtéssel elforgatja a kormányt.

MEGJEGYZÉS

Amikor a kormánykereket sokat vagy folyamato-
san használja, például parkolásnál vagy alacsony
sebesség mellett, a szervo rásegítés kisebb lehet.
Ennek célja, hogy az elektromos rendszer túlme-
legedését megelőzze és megvédje azt az esetle-
ges sérülésektől. Ha a rásegítés csökken, a kor-
mányzás nehezebb lehet. Amikor az elektromos
szervokormány rendszer hőmérséklete újra le-
csökken, a rásegítés visszatér a normál szintre.
Próbálja meg kerülni azokat a kormánymozdula-
tokat, amelyektől az elektromos rendszer hőmér-
séklete emelkedhet.

Bizonyos zajokat hallhat, amikor a kormánykere-
ket gyorsan működteti. Azonban ez nem hiba.

Ha az elektronikus szervokormány figyelmez-
tető lámpája világít miközben a motor jár, az azt
jelzi, hogy az elektromos szervokormány rendszer
nemműködikmegfelelően és javításra van szükség.
Ellenőriztesse az elektromos kormány rendszert

A GÉPJÁRMŰ BIZTONSÁGA SZERVOKORMÁNY
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alaposan egy NISSAN márkakereskedővel vagy
szakszervizzel. (Lásd “ Elektromos rásegítésű kor-
mány figyelmeztető lámpája” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben.)

Ha járó motor mellett az elektromos szervokor-
mány figyelmeztető lámpája felvillan, a rásegítő
rendszer működése megszakad. Ekkor továbbra is
Ön uralja a járművet. Viszont sokkal nagyobb erő
szükséges a kormányzáshoz, különösen éles
kanyarokban, alacsony sebesség mellett.

A fékrendszer két különálló hidraulikus körrel ren-
delkezik. Ha az egyik fékkör működésében hiba lép
fel, két kerék még mindig fékezhető.

A FÉKKEL KAPCSOLATOS
ÓVINTÉZKEDÉSEK
Vákuum-rásegítéses fék
A fékrásegítő elősegíti a fékezést a motor vagy a
motor által hajtott szivattyú generálta vákuum se-
gítségével. Ha a motor leáll vagy a hajtószíj elsza-
kad, a fékpedál lenyomásával meg tudja állítani a
járművet. Azonban nagyobb erővel kell megnyomni
a fékpedált, hogy megállítsa a járművet, és a féktá-
volság is hosszabb lesz.

Nedves fékek
Ha lemosta a járművet vagy ha vízen ment át, a fé-
kek nedvesek lehetnek. Emiatt a féktávolság meg-
nő, és a jármű az egyik irányba húzhat fékezés köz-
ben.

A fékek megszárításához haladjon biztonságos se-
bességgel,mialatt finomannyomja a fékpedált a fé-
kek felmelegítése érdekében. Ezt addig folytassa,
amíg a fékek ismét normál állapotba kerülnek. Ke-
rülje a nagy sebességgel való haladást, amíg a fé-
kek ismét megfelelően nem működnek.

A fékek használata
Vezetés közben a lábát ne tartsa a fékpedálon. Ez-
zel túlmelegíti a fékeket, gyorsabban koptatja a fék-
betéteket, és csökkenti az üzemanyag-takarékos-
sági teljesítményt.

A fékkopás csökkentése és a fékek túlmelegedésé-
nek megelőzése érdekében csökkentse a sebessé-
get, és váltson alacsonyabb sebességi fokozatba,

mielőtt egy hosszabbmeredek útszakaszon kezde-
ne lefelé haladni. A túlmelegedett fékek miatt a fé-
kezési teljesítmény csökken, és ezzel elvesztheti az
uralmat a jármű felett.

FIGYELMEZTETÉS
Ha csúszós úton vezet, legyen óvatos fékezéskor,
gyorsításkor vagy visszakapcsoláskor. A hirtelen
fékezés vagy hirtelen gyorsítás következtében a
kerekek megcsúszhatnak, ami balesetet
okozhat.

Tartsa szem előtt, hogy a fékek elkopnak az is-
mételt, erőteljes fékezésekkor.

Vezetés hegymenetben
Amikor meredek emelkedőn indul el, előfordulhat,
hogya fékhasználatavagya fékésakuplungegyüt-
tes használata (kézi sebességváltóval szerelt mo-
dellek) nehéz. A jármű elmozdulásának megakadá-
lyozása érdekében húzza be a kéziféket. Ne csúsz-
tassa a kuplungot (kézi sebességváltóval szerelt
modellek). Ha készen áll az indulásra, győződjön
meg róla, hogy a sebességváltómegfelelő előreme-
neti vagy hátrameneti fokozatban van, lassan en-
gedje ki a rögzítőféket miközben a gázpedált le-
nyomja és a tengelykapcsoló pedált felengedi (MT
modellek) vagy a gázpedált lenyomja (Xtronic se-
bességváltóval szerelt modellek). Ha az Ön gépjár-
műve elektronikus rögzítőfékkel van felszerelve, ez
automatikusan kiold, amikor a gázpedált lenyomja
és a tengelykapcsoló pedált felengedi (MT model-
lek) vagy a gázpedált lenyomja (Xtronic sebesség-
váltóval szerelt modellek).

FÉKRENDSZER
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Vezetés lejtmenetben
A motorfék hatékony a jármű lejtmenetben való
irányításakor.

A sebességváltót (kézi sebességváltóval szereltmo-
dellek) annyira alacsony sebességbe kell állítani,
hogy elegendő motorfékező erőt biztosítson.

Az Xtronic sebességváltóval szerelt modelleknél
alacsony sebességi fokozatot kell választani manu-
ális váltási módban, amely elég alacsony ahhoz,
hogy kellő motorfékhatást biztosítson.

VIGYÁZAT
• A blokkolásgátló rendszer (ABS) egy kifino-

mult eszköz, de nem képes a figyelmetlen
vagy veszélyes vezetési stílusból adódó bal-
esetek megelőzésére. Segít megtartani az
uralmat a jármű felett fékezéskor vagy csú-
szós úton. Mindig vegye figyelembe, hogy csú-
szós útfelületen a féktávolság minden eset-
ben nagyobb, mint normál útfelületen, még
ABS- szel is. A féktávolság egyenetlen, kavi-
csos vagy hóval borított úton is megnőhet, va-
lamint hólánc használatakor is. Mindig tartsa
meg a biztonságos követési távolságot az Ön
előtt haladó jármű mögött. Minden esetben a
vezető felelős a biztonságért.

• A gumiabroncs típusa és állapota is befolyá-
solhatja a fékezés hatékonyságát.

– Amikor gumiabroncsot cserél, mind a négy
kerékre a meghatározott méretű abron-
csot szerelje fel.

– Amikor a pótkereket szereli fel, győződjön
meg róla, hogy az megfelelő méretű
és típusú, amint az a gumiabroncs címké-
jén meghatározott. (Lásd “Gépjármű-
azonosító” a “9. Műszaki információk” feje-
zetben.)

– Részletes információkért ld.: “Kerekek és
gumiabroncsok” a “8. Karbantartás és ön-
állóan elvégezhető műveletek” fejezetben.

A blokkolásgátló rendszer (ABS) vezérli a fékeket,
hogy a kerekek ne csússzanak meg erős vagy csú-
szós úton való fékezéskor. A rendszer érzékeli mind
a négy kerék forgási sebességét, és eszerint változ-

tatja a fékfolyadék nyomását, hogymegelőzze a ke-
rekek blokkolását és megcsúszását. Azáltal, hogy
megelőzi a kerekek blokkolását, a rendszer segít a
vezetőnek fenntartani az uralmat a jármű felett, és
csökkenti a csúszós úton való kifarolást vagy meg-
pördülést.

RENDSZER HASZNÁLATA
Nyomja le a fékpedált és tartsa lenyomva. A fékpe-
dált erős, állandó nyomással nyomja le, de ne pum-
pálja a féket. Az ABS működésbe lép, hogy megaka-
dályozza a kerekek blokkolását. Kormányozza a jár-
művet, hogy elkerülje az akadályokat.

VIGYÁZAT
Ne pumpálja a fékpedált. Ha így tesz, jelentősen
növelheti a féktávolságot.

ÖNTESZTELÉSI TULAJDONSÁG
Az ABS elektronikus érzékelőket, elektromos
szivattyúkat, hidraulikus mágnestekercseket és
számítógépet is tartalmaz. A számítógép rendelke-
zik egy beépített diagnosztikai tulajdonsággal, ami
minden alkalommal teszteli a rendszert, amikor el-
indítja a motort, és a járművel előre vagy hátra ha-
lad alacsony sebességben. Amikor az öntesztelés
elkezdődik, hallhat egy kattanó hangot, és/vagy a
fékpedál pulzálását érezheti. Ez normális, és nem
jelez hibát. Ha a számítógép hibát érez, kikapcsolja
az ABS-t, és az ABS figyelmeztető lámpa kigyullad a
műszerfalon. A fékrendszer ekkor normálisan mű-
ködik, de a blokkolásgátló rásegítés nélkül.

BLOKKOLÁSGÁTLÓ RENDSZER
(ABS)
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Ha az ABS figyelmeztető lámpa kigyullad az öntesz-
telés vagy vezetés során, ellenőriztesse a járművet
egy NISSAN márkakereskedővel vagy szakszerviz-
zel.

NORMÁL MŰKÖDÉS
Az ABS már 5- 10 km/h (3- 6 MPH) sebességnél mű-
ködik. A sebesség az útviszonyoktól függ.

Amikor az ABS azt érzékeli, hogy egy vagy több ke-
rék közel áll a blokkoláshoz, a vezérlő elem gyorsan
működésbe lép és kiereszti a hidraulikus nyomást.
Ez a művelet hasonlít a fékek rendkívül gyors pum-
pálásához. Előfordulhat, hogy pulzálást érez és zajt
hall a motortér felől vagy vibrációt érez a fékpedál-
ban. Ez normális, és azt jelzi, hogy az ABS megfele-
lően működik. Ennek ellenére a pulzálás azt is jelez-
heti, hogy az útviszonyok veszélyesek, és fokozott
figyelemmel kell lennie vezetés közben.

Csúszós úton történő gyorsulás esetén az elektro-
nikus menetstabilizáló rendszer (ESP) érzékeli a ke-
rékpörgést, és ezáltal a tapadásvesztést is. A rend-
szer közbelép azzal, hogy csökkenti a motor forga-
tónyomatékát és fékerőt alkalmaz a kerekeken,
ezzel pedig stabilizálja a pörgő kereket és vissza-
nyeri a tapadást.

Ha csúszós úton halad, vagy hirtelen manővert hajt
végre, a gépjárműelveszítheti a tapadását. Az elekt-
ronikus menetstabilizáló rendszer (ESP) rendszer
folyamatosan ellenőrzi és összehasonlítja a vezető
által előirányzott sebességet és útirányt a mérő-
szenzorok valós adataival. Ha a rendszer észleli,
hogy a gépjármű kezd bizonytalanná válni, a rend-
szer közbelép és lecsökkenti a nyomatékot a gép-
jármű lassításaérdekében, valamintmegfelelő féke-
rőt alkalmaz a kereken a gépjármű stabilizálásához.

• Ha üzemel az ESP rendszer, a “SLIP” visszajelző
lámpa ( ) az összetettmérőműszerben villog.

• Ha a keréktapadás ellenőrző (TCS) rendszer az
ESP rendszerben üzemel, “SLIP” visszajelző lám-
pa ( ) az összetett mérőműszerben ekkor is
villog.

• Ha a “SLIP” visszajelző lámpa ( ) villog, az útvi-
szonyok csúszósak. Vezessen óvatosan. Lásd
“Figyelmeztető lámpák, visszajelző lámpák és
hangjelzések” a “2. Műszerek és kezelőszervek”
fejezetben.

• Visszajelző lámpa

Ha hiba lép fel a rendszer működésében, a “SLIP”
visszajelző lámpa ( ) felvillan a kombináltmű-
szeren.

Amíg a visszajelző lámpák égnek, a keréktapa-
dás ellenőrző rendszer nem működik.

A kerekek tapadásának javítása érdekében az ESP
aktív fékkel szerelt részlegesen önzáró differenciál-
mű (ABLS) rendszert használ. Az aktív fékkel szerelt
részlegesen önzáró differenciálmű (ABLS) rendszer
akkor aktiválódik, ha a csúszós úton a meghajtott
kerekek egyike kipörög. Az aktív fékkel szerelt rész-
legesen önzáró differenciálmű (ABLS) rendszer lefé-
kezi a kipörgő kereket, így hajtóerőt biztosít amásik
meghajtott keréknek.

Ha a járműben kikapcsolja az ESP rendszert, az
összes ESP és TCS funkció leáll. Az aktív fékkel sze-
relt részlegesen önzáró differenciálmű (ABLS) rend-
szer és az ABS kikapcsolt ESP estén is működik. Ha
az aktív fékkel szerelt részlegesen önzáró differen-
ciálmű (ABLS) rendszer be van kapcsolva, a “SLIP”
visszajelző lámpa ( ) világít, tompa hangot hall,
és/vagy érzi a fékpedál lüktetését. Ez normális, és
nem jelez hibát.

Az ESP rendszer működésekor érezheti a fékpedál
lüktetését, valamint a rezgését, hangját is hallhatja
a motorházból. Ez normális, azt jelzi, hogy az ESP
rendszer megfelelően üzemel.

Az ESP számítógép beépített diagnosztikai funkció-
val rendelkezik, mely minden alkalommal teszteli a
rendszert, amikor elindítja amotort, elindul, vagy kis
sebesség mellett tolat. Az öntesztelés közben tom-
pa hangot hallhat és/vagy érezheti a fékpedál lük-
tetését. Ez normális, nem jelent hibás működést.

ELEKTRONIKUS MENETSTABILIZÁLÓ RENDSZER (ESP) (ha van)
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VIGYÁZAT
• Az ESP rendszer rendeltetése, hogy növelje a

vezetés stabilitását, de nem akadályozza meg
a nagy sebesség melletti, hirtelen kormány-
mozdulatok, vagy gondatlan és veszélyeztető
vezetési stílus miatt létrejövő baleseti szituá-
ciókat. Ha csúszós úton vezet, legyen különö-
sen óvatos és körültekintő. Minden esetben
óvatosan vezessen.

• Ha a motorhoz kapcsolódó alkatrészek, mint
például a kipufogódob, nem standard alkatré-
szek vagy nagy mértékben eldeformálódtak,
előfordulhat, hogy a “SLIP” figyelmeztető lám-
pa ( ) világít.

• Ha a fék alkatrészei, a tárcsa, a fékbetétek, a
munkahenger nem a standard elemek vagy
ezek az alkatrészek nagymértékben elhasz-
nálódtak, előfordulhat, hogy az ESP rendszer
nem működik megfelelően és a “SLIP” figyel-
meztető lámpa ( ) világít.

• Ne változtassa meg a jármű felfüggesztését.
Ha a felfüggesztő alkatrészek, pl. lengéscsilla-
pítók, merevítők, rugók, stabilizáló rudak és
teleszkópok nem a NISSAN által tanúsított
eredeti alkatrészek, vagy igen rossz állapot-
ban vannak, az ESP rendszer működése nem
lesz tökéletes. Ez negatívan befolyásolhatja a
gépjármű kezelhetőségét és a “SLIP” visszajel-
ző ( ) felvillanhat.

• Ha extrém meredek felületen vagy nagy mér-
tékben döntött kanyarokban halad, előfordul-
hat, hogy a ESP rendszer nem működik meg-
felelően és a “SLIP” figyelmeztető lámpa ( )

világít. Kerülje az ilyen típusú utakat. Extrém
utakon való vezetést követően az ESP OFF
visszajelző lámpa világítani kezd, az ESP
rendszer nullázásához indítsa újból a motort.

• Ha nem a javasolt kerekeket és abroncsokat
használ, előfordulhat, hogy az ESP rendszer
nem működik megfelelően és a “SLIP” figyel-
meztető lámpa ( ) világít.

• Havas úton az ESP rendszer nem helyettesíti a
téli gumiabroncsokat, vagy a hóláncot.

MEGJEGYZÉS

• Normál körülmények között ajánlott az ESP
rendszer bekapcsolása, viszont az alábbi hely-
zetekben, a kerék kipörgésének lehetővé té-
teléhez tanácsos annak kikapcsolása:

– Ha mély hóban, vagy sárban autózik.

– Ha hóban beragadt járművet akar kihúzni.

– Ha hólánccal autózik.

• Ha kikapcsolta az ESP rendszert, vezessen las-
san és óvatosan. Ha az útviszonyok ismét le-
hetővé teszik kapcsolja vissza az ESP-t.

ELEKTRONIKUS MENETSTABILIZÁLÓ
RENDSZER (ESP) DEAKTIVÁLÁSA
A járműveta legtöbbesetbenbekapcsolt “ON”Elekt-
ronikus Stabilitási Program (ESP) rendszerrel vezes-
se.

Ha a jármű hóban vagy sárban elakad, az ESP rend-
szer a kerekek kipörgésének elkerülése érdekében
csökkenti amotor teljesítményét.Még ha teljesen le
is nyomja a gázpedált, a rendszer csökkenti amotor

sebességét. Ha egy beragadt jármű kiszabadításá-
hoz maximális motorteljesítményre van szüksége,
kapcsolja ki az ESP rendszert.

Az ESP rendszer kikapcsolásához, használja a gép-
jármű információs kijelzőjét, lásd “Gépjármű infor-
mációs kijelzője” a “2. Műszerek és kezelőszervek”
fejezetben működéssel kapcsolatos további infor-
mációkhoz. Világítani kezd az ESP OFF visszajelző
lámpa ( ).

MEGJEGYZÉS

Ha az ESP rendszer üzemel és a “SLIP” visszajelző
lámpa ( ) villog, az ESP rendszert nem lehet ki-
kapcsolni.

Ha az ESP rendszert letiltja, akkor az Intelligent
Emergency Braking (IEB) rendszer (ha van) sem
lesz elérhető. Az IEB figyelmeztető lámpa ( )
felvillan. Lásd “Intelligens vészfékező (IEB) rend-
szer (ha van)” jelen fejezet előző részében műkö-
déssel kapcsolatos további információkhoz.

Használja a gépjármű információs kijelzőjét, vagy
indítsa újra a motort, hogy a rendszert bekapcsol-
hassa. Lásd “Gépjármű információs kijelzője” a
“2. Műszerek és kezelőszervek” fejezetben műkö-
déssel kapcsolatos további információkhoz.
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Az alvázvezérlés egy elektronikus modul, amely a
következő funkciókat tartalmazza:

• Intelligent Trace Control

• Intelligent Ride Control

INTELLIGENT TRACE CONTROL

VIGYÁZAT
Előfordulhatnak olyan közlekedési feltételek,
amelyek között az Intelligent Trace Control nem
működik megfelelően. Mindig óvatosan és kellő-
en körültekintően vezessen.

A rendszer érzékeli a vezető kormánymozdulatait
és gyorsítási/fékezési mintáit és ezek alapján ve-
zérli a féknyomást az egyes kerekeken, így segítve
elő a kanyarodást és a gépjármű egyenletes válasz-
adását.

Ha az ESP rendszer ki van kapcsolva, az Intelligent
Trace Control is ki van kapcsolva.

A fékszabályozás mértéke a [Menetmód választó]
beállítás szerint változik.

Ha az Intelligent Trace Control nem működik meg-
felelően, felvillan a fő figyelmeztető lámpa és a gép-
jármű információs kijelzőjén megjelenik a [Alvázve-
zérlő rendszer hiba Lásd a használati útmutatót]
figyelmeztető üzenet.

Ha az alvázvezérlés figyelmeztető üzenete megje-
lenik a gépjármű információs kijelzőjén, az azt jelzi,
hogy az Intelligent Trace Control nem működik
megfelelően.Amint lehet,ellenőriztessea rendszert.
Javasolt felkeresni egy NISSAN márkakereskedőt
vagy szakszervizt ehhez a javításhoz.

INTELLIGENT RIDE CONTROL
Ez a rendszer érzékeli a karosszéria mozgását és
vezérli a négy kerék féknyomását. Ez javítja az uta-
zási kényelmet úgy, hogy megpróbálja kiegyenlíteni
a karosszéria mozgását amikor egyenetlen útfelü-
leten halad. Ha az ESP rendszer ki van kapcsolva, az
Intelligent Ride Control is ki van kapcsolva. Ha az
alvázvezérlés figyelmeztető üzenete megjelenik a
gépjármű információs kijelzőjén, az azt jelzi, hogy az
Intelligent Ride Control nem működik megfelelően.
Amint lehet, ellenőriztesse a rendszert. Javasolt fel-
keresni egy NISSAN márkakereskedőt vagy szak-
szervizt ehhez a javításhoz.

VIGYÁZAT
Előfordulhatnak olyan közlekedési feltételek,
amelyek között az Intelligent Ride Control nem
működik megfelelően. Mindig óvatosan és kellő-
en körültekintően vezessen.

Ha az Intelligent Ride Control működik, pulzálást
érezhet a fékpedálon, enyhe lassulást érezhet, illet-
ve zajt is hallhat. Ez normális jelenség, és azt jelenti,
hogy az Intelligent Ride Control megfelelőenműkö-
dik.

VIGYÁZAT
• Soha ne bízzon meg csak a visszagurulás-

gátló rendszerben (HSA), ha szeretné megaka-
dályozni, hogy a gépjármű hátrafelé induljon
el a lejtőn. Mindig óvatosan és kellően körülte-
kintően vezessen. Nyomja meg a fékpedált, ha
a járművel meredek emelkedőn állt meg. Le-
gyen különösen óvatos akkor, ha az emelkedő
lefagyott, vagy sáros. Ha nem sikerül megaka-
dályozni, hogy a jármű hátra guruljon, elveszt-
heti az uralmát a jármű felett, ami súlyos sé-
rüléshez, vagy akár halálhoz is vezethet.

• A visszagurulás- gátló rendszert nem arra ter-
vezték, hogy a gépjárművet egy emelkedőn
egy helyben tartsa. Nyomja meg a fékpedált,
ha a járművel meredek emelkedőn állt meg.
Amennyiben nem így tesz, a jármű hátra gu-
rulhat, ami ütközéshez, vagy súlyos sérülés-
hez vezethet.

• Teljes terhelés alatt és különböző útviszonyok
között előfordulhat, hogy a visszagurulás-
gátló rendszer nem akadályozza meg a gép-
jármű visszagurulását. Mindig álljon készen a
fékpedál lenyomására, hogy megakadályoz-
za a jármű hátragurulását. Amennyiben nem
így tesz, ez ütközéshez, vagy súlyos sérülés-
hez vezethet.

A visszagurulás-gátló rendszer automatikusanmű-
ködésbe hozza a fékeket, hogy megakadályozza a
gépjármű visszagurulását arra az időszakra, amíg a
vezető leveszi a lábát a fékpedálról, hogy a gázpe-
dált megnyomja az emelkedőn való elinduláshoz.

ALVÁZVEZÉRLÉS VISSZAGURULÁS-GÁTLÓ (HSA)
(ha van)
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A visszagurulás-gátló rendszer nem működik a kö-
vetkező feltételek mellett:

• A sebességváltó előremeneti fokozatban (a gép-
jármű felfelé néz) vagy hátramenetben (gépjár-
mű lefelé néz) van.

• A gépjárművet emelkedőn teljesen megállította
a fékpedál segítségével.

• Az emelkedő meredeksége nagyobb, mint 3 fok.

A maximális tartási idő 2 másodperc. 2 másodperc
elteltével a gépjármű elkezd visszagurulni és a
visszagurulásgátló rendszer működése megszűnik.

A visszagurulásgátló rendszer nem működik ha a
sebességváltó N (Üres) vagy P (Parkolás) állásban
van, illetve ha egyenes, vízszintes úton halad.

Ha az elektronikus menetstabilizáló (ESP) OFF
visszajelző lámpája világít a műszerfalon, a vissza-
gurulás-gátló rendszer nem működik megfelelően.
(Lásd “Elektronikus Menetstabilizáló Program (ESP)
OFF visszajelző lámpa (ha van)” a “2. Műszerek és
kezelőszervek” fejezetben.)

VIGYÁZAT
• A körülményektől függetlenül mindig körülte-

kintően vezessen. Óvatosan gyorsítson vagy
lassítson. Ha túl hirtelen gyorsít vagy lassít, a
meghajtott kerekek tapadása rosszabb lesz.

• Hideg időben hagyjon nagyobb követési tá-
volságot. A fékezést hamarabb kell megkez-
denie, mint száraz útviszonyok között.

• Csúszós úton tartson nagyobb követési távol-
ságot az Ön előtt haladó járműtől.

• A nedves jég (0°C, 32°F és az ónos eső), a rend-
kívül hideg hó és a jég csúszós lehet, és előfor-
dulhat, hogy nagyon nehéz vezetni rajta. A jár-
mű tapadása sokkal kisebb lesz ilyen körül-
mények között. Kerülje a nedves jégen való
vezetést, amíg le nem szórják sóval vagy ho-
mokkal az utakat.

• Ügyeljen a csúszós foltokra (fekete jég). Ezek
a tisztának tűnő úton is megjelenhetnek az
árnyékos területeken. Ha jégfoltot lát maga
előtt, fékezzen azelőtt, hogy elérné. Próbáljon
meg nem fékezni akkor, amikor már a jégen
van, és kerüljön minden hirtelen kormány-
mozdulatot.

• Ne használja az automatikus sebességszabá-
lyozó berendezést (ha van) csúszós úton.

• A hó miatt a veszélyes kipufogógáz megre-
kedhet a jármű alatt. Távolítsa el a havat a
kipufogócső és a jármű körül.

AKKUMULÁTOR
Ha az akkumulátor nincs teljesen feltöltve rendkívül
hideg időjárás során, az akkumulátorfolyadékmeg-
fagyhat, és kárt tehet az akkumulátorban. A maxi-
mális hatásfok fenntartása érdekében rendszere-
sen ellenőrizze az akkumulátort. További részlete-
kért, lásd: “Akkumulátor” a “8. Karbantartás és
önállóan elvégezhető műveletek” fejezetben.

MOTOR HŰTŐFOLYADÉK
Ha a járművet fagyálló nélkül hagyja szabad téren,
eressze le a hűtőrendszert. Töltse fel ismét a jármű
működtetése előtt. További részletekért, lásd: “Mo-
tor hűtési rendszere” a “8. Karbantartás és önállóan
elvégezhető műveletek” fejezetben.

GUMIABRONCSOK JELLEGE
1) A NYÁRI gumik olyan bordázattal rendelkeznek,

ami száraz felületen nyújt kiváló teljesítményt.
Azonban az ilyen gumik teljesítménye lényege-
sen csökken havas és jeges utakon. Ha havas és
jeges utakon közlekedik, a NISSAN a MUD &
SNOWvagy aALL SEASONgumiabroncsok hasz-
nálatát javasolja. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot
egy NISSAN márkakereskedővel vagy egy szak-
szervizzel a gumiabroncs típusát, méretét, se-
bességindexét, és elérhetőségét illetően.

2) Jeges úton való még jobb tapadásra szöges gu-
miabroncs használható. Azonban egyes orszá-
gok, tartományok és államok tiltják a használa-
tát. Szeges gumiabroncsok felszerelése előtt el-
lenőrizze a vonatkozó előírásokat.

VEZETÉS HIDEG IDŐBEN
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FIGYELMEZTETÉS
A szeges téli gumiabroncsok csúszási és tapa-
dási tulajdonságai nedves vagy száraz felüle-
teken rosszabbak lehetnek a nem szeges téli
gumiabroncsokénál.

3) Hóláncokat is használhat, igény szerint. De né-
hány területen a hóláncok használata tilos le-
het. Ezért ellenőrizze a helyi jogszabályokat, mi-
előtt hóláncokat szerelne fel. Ha hóláncot kíván
használni, győződjön meg róla, hogy a járműre
szerelt gumiabroncsok méreteinek megfelelő
láncot használ, és a hólánc gyártójának utasítá-
sai szerint szerelje fel. Használjon láncfeszítőket,
ha a hólánc gyártója javasolja a megfelelő illesz-
kedés elérése végett. A hólánc utolsó laza lánc-
szemeitmegfelelően rögzíteni kell, vagyhaszük-
séges, el kell távolítani, hogy elkerülhessemenet
közben a sárvédők és az alváz sérülését. Továb-
bá csökkentse a jármű sebességét, különben a
járműmegsérülhet és/vagy csökkenhet a jármű
vezethetősége és romolhat a teljesítménye.

KÜLÖNLEGES TÉLI FELSZERELÉS
A következő felszerelés ajánlott a járműben télen:

• Egy jégkaparó és egy erős sörtéjű kefe, a jég és
hó ablakokról való eltávolításához.

• Egy erős, sima deszka, amit az emelő alá tehet,
hogy alátámassza.

• Egy lapát, hogy kiáshassa a járművet a hótorla-
szok alól.

• Tartalék szélvédőmosó folyadék a folyadéktar-
tály utántöltéséhez.

KORRÓZIÓVÉDELEM
Az utak jégmentesítésére használt vegyi anyagok
rendkívül korrozívak, és felgyorsítják az alvázele-
mek, pl. a kipufogórendszer, üzemanyag- és fékve-
zetékek, fékbowdenek, küszöbök és lökhárítók kor-
rózióját.

Télen az alvázat rendszeresen tisztítani kell. To-
vábbi információért ld.: “Korrózióvédelem” a “7. A
karosszéria külső és belső ápolása” fejezetben.

A néhány területen esetlegesen szükséges további
korrózióvédelemért vegye fel a kapcsolatot egyNIS-
SAN márkakereskedővel vagy szakszervizzel.
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A vészvillogó kapcsolója attól függetlenül is műkö-
dik, hogy a gyújtáskapcsoló milyen állásban van, ki-
véve azt az esetet, amikor az akkumulátor le van
merülve.

A vészvillogó feladata, hogy a többi vezetőt figyel-
meztesse, hogy Önnek meg kellett állni vészhelyzet
miatt.

Ha megnyomja a vészvillogó kapcsolóját, akkor az
összes irányjelző villogni kezd. A vészvillogó kikap-
csolásához nyomja meg ismét a vészvillogó gomb-
ját.

Ha a rendszer olyan behatást érzékel, amely aktivál-
hatja a kiegészítő légzsákokat, a vészvillogó auto-
matikusan villogni kezd. Ha a vészvillogó gombját
megnyomja, a vészvillogó kikapcsol.

VIGYÁZAT
Addig ne kapcsolja ki a vészvillogót, amíg meg
nem győződött róla, hogy az biztonságos. Előfor-
dulhat az is, hogy a vészvillogó nem kezd el auto-
matikusan villogni; ez a behatás erejétől függ.

A gépjármű a 112-es hívószámon alapuló mentő-
szolgálat-hívó rendszerrel (eCall) van ellátva, ame-
lyet a gépjárműben történő felhasználásra tervez-
tek. Ezzel közúti baleset esetén egy automatikus
hívással értesíteni lehet a sürgősségi segélyszolgá-
latok telefonközpontját. A rendszerrel manuálisan
is lehet hívni a sürgősségi segélyszolgálatok keze-
lőjét.

A 112-es hívószámon alapuló eCall szolgáltatás egy
általános érdekű közszolgáltatás és díjmentesen
használható.

A NISSAN csak a vészhelyzeti kommunikációs rend-
szer műszaki teljesítményéért felelős egy esetleges
baleset során a garancia időszakon belül.

AUTOMATA eCall
Ha a légzsák vezérlő egysége frontális ütközést, ol-
dalsó ütközést vagy hátsó ütközést (ha van) érzé-
kel, a rendszer automatikusan segélyhívást indít a
segélyhívásokat fogadó központba. Ezzel egy idő-
ben a gépjármű-információk is továbbításra kerül-
nek. Ha a központ fogadta a segélyhívást, a kezelő
megpróbálja felvenni a kapcsolatot agépjárműuta-
sával.

MEGJEGYZÉS

• Segélyhívás esetén a kezelő hangjának hang-
ereje nem állítható.

• Segélyhívás esetén a gépjármű audiorend-
szere lenémításra kerül.

Az eCall rendszer alapértelmezett esetben mindig
engedélyezve van. Súlyos baleset esetén automati-
kusan aktiválódik, a gépjárműben található szenzo-
rok segítségével.

Az eCall rendszer nem követhető nyomon, és nor-
mál működési állapotában semmilyen folyamatos
nyomkövetésnek alávetve. A rendszer belsőmemó-
riájában tárolt adatok a fedélzeti rendszeren kívül
senkinek sem érhetők el az eCall aktiválódása előtt.

A személyes adatok 112-es hívószámú fedélzeti e-
segélyhívó rendszeren keresztül történő feldolgo-
zásának meg kell felelnie a 95/46/EK és a
2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv-
ben foglalt, a személyes adatok védelmére vonat-
kozó szabályoknak, közelebbről pedig az adatfel-
dolgozás alapját a magánszemélyek létfontosságú
érdekeinek szükséges védelme kell, hogy alkossa, a
95/46/EK irányelv 7. cikke (d) pontjának megfelelő-
en.

Az ilyen adatok feldolgozására kizárólag a 112-es
egységes európai segélyhívó számra kezdeménye-
zett e-segélyhívások kezelése céljából kerül sor.

A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer
által feldolgozott adatok címzettjei azon országnak
– amelynek területén a rendszer éppen található – a
hatóságai által kijelölt megfelelő közbiztonsági vá-
laszpontok, amelyek elsőként fogadják és kezelik a
112-es egységes európai segélyhívó számra kezde-
ményezett e-segélyhívásokat.

Ütközés esetén a vészhívó rendszer a következő in-
formációkat küldi a központba:

• Gépjármű-azonosító (VIN)

• Jármű típusa

• Üzemanyag típusa

• Aktiválás típusa (automata/manuális)

• Hívás típusa (teszt/vészhelyzet)

• Pozíció (megbízható/kevéssé megbízható)

SIC2574Z
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• Időbélyeg (mikor történt az ütközés vagy az in-
cidens)

• Gépjármű utolsó három helyzete és a gépjármű
iránya

• Gépjármű sebessége

• (ha van) Utasok száma

A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer
úgy van kialakítva, hogy a rendszer belső memóriá-
jában tárolt adatok automatikusan és folyamato-
san törlődjenek.

A rendszer belsőmemóriájában folyamatosan felül-
íródnak a jármű helymeghatározó adatai, hogy a
memória mindig legfeljebb a járműnek a rendszer
rendes működéséhez elegendő utolsó három nap-
rakész helymeghatározó adatát őrizze meg.

A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer-
ben tárolt tevékenységi adatok naplója csak addig
kerül megőrzésre, amíg az az e-segélyhívás kezelé-
séhez szükséges, de az e-segélyhívás kezdeménye-
zésétől számított 13 óránál semmi esetre sem to-
vább.

FIGYELMEZTETÉS
• Az automatikus segélyhívás csak akkor jön

létre, ha az ütközés során a gépjármű légzsák-
jai kinyíltak.

• Ha létrejött az automatikus segélyhívás, vigye
el járművét egy NISSAN-márkakereskedőhöz
vagy szakszervizbe. Ez azért szükséges, mert
az automatikus segélyhívó rendszert újra be
kell állítani, a nem szándékos eCall hívások
elkerülése érdekében.

• A gépjárművet a vészhelyzeti telefonközpont-
tal összekötő mobilhálózati szolgáltatót a
gépjármű a vészhelyzeti hívórendszerén kívül
határozza meg és kezeli.

• A segélyhívás első percében a segélyhívás ke-
zelője megpróbálja meghatározni, hogy a hí-
vás eredeti-e. Ha a kezelő úgy ítéli meg, hogy
a hívás nem eredeti, megszakítja a hívást és
nem próbálja meg többször visszahívni a gép-
járművet. Ez a művelet nem akadályozza meg
a gépjármű utasait abban, hogy manuálisan
további segélyhívásokat kezdeményezzenek.

A segélyhívás funkció nem használható a követ-
kező feltételek mellett:

• A gépjármű olyan területen van, ahol nincs
mobilhálózati lefedettség.

• A gépjármű olyan helyen található, ahol a vé-
teli jel gyenge, például alagútban, mélyga-
rázsban, épület között vagy hegyes területen.

• A TCU (Telematics Control Unit) vagy egyéb
rendszerek nem működnek megfelelően a
gépjárműben.

• A gépjármű tartózkodási helye szerint elérhe-
tő mobiltelefon-hálózat nincs kijelölve se-
gélyhívások indítására.

• A segélyhívó központ kommunikációs vonala
foglalt.

MANUÁLIS eCall (SOS GOMB)
Manuális eCallt ON állásban lévő gyújtáskapcsoló-
nál kezdeményezhet úgy, hogy megnyomja a
<SOS>hívógombot,➂amelya felsővezérlőpanelen
található.

Ha nem történt segélyhívás, az eCall rendszer ki-
kapcsol a gyújtáskapcsoló OFF állásba állítása után.

FIGYELMEZTETÉS
• Mielőtt a <SOS> gombot működtetné, álljon

meg a gépjárművel egy biztonságos helyen,
majd húzza be a rögzítőféket.

• Ezt a szolgáltatást csak vészhelyzetben hasz-
nálja. Számtalan esetben előfordul, hogy a
szolgáltatást nem rendeltetésszerűen
használják.

1. Állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba.

2. Nyomja meg a ➀ gombot, és nyissa ki a <SOS>
burkolatát ➁.

NCE517
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3. Nyomja meg az <SOS> gombot ➂. Így segélyhí-
vást indít a segélyhívásokat fogadó központba.
Ezzel egy időben a gépjármű-információk is to-
vábbításra kerülnek.

4. Amikor a hívást a központ fogadja, beszélhet a
személyzettel.

Ha szeretné törölni a segélyhívást, nyomja le és tart-
sa nyomva a <SOS> gombot néhány másodpercig.
A hívás nem törölhető azt követően, hogy a kapcso-
lat létrejött.

MEGJEGYZÉS

• Segélyhívás esetén a kezelő hangjának hang-
ereje nem állítható.

• Segélyhívás esetén a gépjármű audiorend-
szere lenémításra kerül.

• A <SOS> gomb megnyomása után kis idő el-
telhet amíg a rendszer elindítja a csatlakozást,
függően a műszaki környezettől, illetve attól,
hogy a TCU-t más szolgáltatás is használja-e.

• Ahhoz, hogy ne szakítsa meg a hívást, ne állít-
sa le a motort.

• A segélyhívás közben a Bluetooth® kihangosí-
tós telefon letiltásra kerül, és a telefonszolgál-
tatás csak a mobilkészüléken keresztül érhe-
tő el.

• Ha a segélyhívás valamilyen ok miatt megsza-
kad, a segélyhívásokat fogadó központ meg-
kísérli a visszahívást. Ez a művelet nem aka-
dályozza meg a gépjármű utasait abban, hogy
manuálisan további segélyhívásokat kezde-
ményezzenek.

RENDSZERÁLLAPOT-VISSZAJELZŐ

Az <SOS> gomb mellett található visszajelző lám-
pák (➃ és ➄) mutatják a gépjármű vészhívó rend-
szerének állapotát. Ha a visszajelző lámpa pirosan
világít, vagy ha a visszajelző lámpa nem világít, a
vészhelyzeti hívórendszernemcsatlakozikasegély-
hívó központhoz, ha a <SOS> gombot megnyomja.
Előfordulhat az is, hogy egy ütközés után a rend-
szer nem indít automatikusan segélyhívást.

– A gépjármű indítása során a rendszer önellenőr-
zést futtat le és a piros visszajelző lámpa akár 15
másodpercig is villoghat.

– Ha ettől eltérő időpontban a visszajelző lámpa
pirosra vált, vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN
márkakereskedővel vagy szakszervizzel. A 112-es
hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszert is ki-
kapcsoló kritikus rendszerhiba esetén figyel-
meztetésként a piros visszajelző lámpa is világít.

MEGJEGYZÉS

Ha a visszajelző lámpa pirosan világít, vagy ha a
lámpa nem világít, a mentőszolgálatokat (rend-
őrség vagy egyéb hivatalok) normál kommuniká-
ciós eszközök (telefon) segítségével kell értesí-
teni egy baleset során.

AZ ADATFELDOLGOZÁS ÁLTAL
ÉRINTETTEK JOGAI
GYAKORLÁSÁNAK MÓDOZATAI
Az érintettnek (a gépjármű tulajdonosának) jogá-
ban áll hozzáférni az adatokhoz, és adott esetben
kérni az olyan, rá vonatkozó adatok helyesbítését,
törlését vagy zárolását, amelyek feldolgozása nem
felel meg a 95/46/EK irányelv rendelkezéseinek. Az
adatokról tudomást szerző minden harmadik felet
értesíteni kell az ezen irányelvvel összhangban vég-
zett szóban forgó helyesbítésről, törlésről vagy zá-
rolásról, hacsak ez lehetetlennek nem bizonyul,
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést nem igényel.

Az érintettnek joga van panaszt tenni az illetékes
adatvédelmi hatóságnál, ha úgy ítéli meg, hogy sze-
mélyes adatainak feldolgozása következtében jo-
gai sérültek.

NIC3867
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IDEIGLENES HASZNÁLATÚ
PÓTKERÉK (ha van)

Az ideiglenes használatú pótkereket kizárólag vész
esetére tervezték. A pótkereket KIZÁRÓLAG rövid
távon használja SOHA ne használja hosszabb útra,
vagy hosszabb ideig.

Vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket, ha
ideigleneshasználatúpótkereket kell használnia, el-
lenkező esetben sérülhet a járműve, vagy balesetet
is szenvedhet.

VIGYÁZAT
Az abroncs folyamatos használata az abroncs
meghibásodását, a jármű feletti uralom elveszté-
sét, és esetleg személyes sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS
• Az ideiglenes használatú pótkereket kizárólag

vész esetén szabad használnia. A legelső
adandó alkalommal le kell cserélni egy hagyo-
mányos gumira.

• Vezessen óvatosan és soha ne lépje túl a
80 km/h (50 MPH) sebességet.

• Kerülje el az akadályokat. Kerülje az automata
autómosóban való használatát is.

• Kerülje az éles kanyarokat és a hirtelen féke-
zést.

• Ne lépje túl a jármű maximális terhelési kapa-
citását, vagy az ideiglenes használatú pótke-
rék oldalfalán látható teherbírási kapacitást.

• Ne használjon hóláncot ezen a keréken, mert
nem fog megfelelően illeszkedni. Ez a jármű
sérülését és a lánc elvesztését eredményez-
heti.

• Ne használja ezt az ideiglenes használatú pót-
kereket más járművön, mivel ezt az abroncsot
kifejezetten az Ön járművéhez tervezték.

• Ezt a járművet tilos egyszerre egynél több ide-
iglenes használatú pótkerékkel vezetni.

• Ne vontasson utánfutót.

• Mint minden abroncs esetében, az ideiglenes
használatú pótkereket is rendszeresen ellen-
őrizni kell, hogy biztosítsa a megfelelő belső
nyomást.

A megfelelő nyomás részleteiért, lásd az A
oszlop belső, vezető oldali felét.

HAGYOMÁNYOS PÓTKERÉK (ha van)
Egy hagyományos kerék tartozik a járműhöz.

Gumidefekt esetén, kövesse az alábbi útmutatáso-
kat:

A GÉPJÁRMŰ MEGÁLLÍTÁSA

VIGYÁZAT
• Győződjön meg róla, hogy a rögzítőfék meg-

felelően be van húzva.

• Kézi sebességváltóval (MT) szerelt modellek
esetében: Győződjön meg róla, hogy a sebes-
ségváltó R (hátramenet) állásban van-e.

Xtronic sebességváltóval szerelt modellek
esetében: Győződjön meg róla, hogy a sebes-
ségváltó P (parkolás) állásban van-e.

• Ne cseréljen kereket, ha a jármű lejtőn, jeges,
vagy csúszós helyen parkol. Ez kockázatos.

• Ne cseréljen kereket, ha az elhaladó fogalom
túl közel megy a járműhöz. Ilyen esetben várja
meg az autómentőt.

1. Óvatosan tolja le a járművet az útról, ki a forga-
lomból.

2. Kapcsolja be a vészvillogót.

3. Sík területen parkoljon.

4. Húzza be a kéziféket.

5. Állítsa a sebességváltót (kézi sebességváltóval
szerelt modellek) R (hátramenet) állásba (Xtronic
sebességváltóval szerelt modellek esetében P
(parkolás) állásba).

6. Állítsa le a motort.

NIC3779

Ideiglenes használatú pótkerék címkéje

PÓTKERÉK GUMIDEFEKT

Szükséghelyzet esetén 443



7. Nyissa fel a (részletekért, lásd “Motorháztető” a
“3. Indulás előtti ellenőrzések és beállítások” feje-
zetben):

• A közlekedők figyelmeztetése céljából.

• Jelezheti az autómentőknek, hogy segítségre
van szüksége.

8. Az utasokat a járművön kívül, a forgalomtól távol
helyezze biztonságos helyre.

DEFEKT SZERELÉSE (Pótkerékkel
ellátott modellek, ha van)

A kerekek rögzítése

VIGYÁZAT
Rögzítse a megfelelő kereket, így megakadályoz-
za a jármű megmozdulását, ami személyi sérü-
léshez vezethet.

Ha felemeli a járművet, ékelje ki a defektes kerékkel
jA átlósan elhelyezkedő kereket ➀ így megakadá-
lyozhatja a jármű elmozdulását.

A szerszámok és a pótkerék elővétele
A pótkerék, az emelő, és a szerszámok a csomag-
térben találhatók.

1. Nyissa ki a hátfali ajtót.

2. Távolítsa el a csomagtér elválasztó lemezét, illet-
ve a csomagtér padlóját.

3. Távolítsa el a rögzítőt úgy, hogy elforgatja az óra-
mutató járásával ellentétes irányba.

4. Ha egy BOSE mélynyomó hangszóró van a pót-
kerékbe szerelve, óvatosan emelje és helyezze a
pótkeréktől távol egy biztonságos helyre. Ne fe-
szítse meg a mélynyomóhoz csatlakoztatott
kábelt.

5. Vegye ki az emelőt és a pótkereket.

A dísztárcsa leszerelése (ha van)

VIGYÁZAT
A dísztárcsa leszerelésénél fokozott figyelemmel
járjon el, mivel az hirtelen lecsatolódhat.

A megfelelő szerszámmal, az ábra szerinti módon
óvatosan, mindkét kezét használva távolítsa el a
dísztárcsát.

MCE0001DZ
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A kerekek leszerelése

VIGYÁZAT
• Használat előtt olvassa el az emelőhöz tarto-

zó figyelmeztető címkét.

• NE KERÜLJÖN A JÁRMŰ ALÁ, AMELYET CSAK AZ
EMELŐ TART.

• Soha ne használjon olyan emelőt, amelyet
nem a gépjárműhöz kapott.

• Az emelőt, ami a gépjárműhöz jár, kimondot-
tan arra fejlesztették, hogy kerékcsere alkal-
mával a gépjárművet fel lehessen emelni vele.

• Használja a megfelelő emelési pontokat. Más
helyet ne használjon emelésre.

• A szükségesnél nagyobb mértékben ne emel-
je meg a járművet.

• Ne tegyen tömböket az emelő alá.

• Felemelt jármű motorját ne indítsa el. A jármű
hirtelen megmozdulhat, ami balesetet okoz-
hat.

• Utasok soha ne tartózkodjanak a gépjármű-
ben, ha a kerekek nincsenek a talajon.

• Felemelés előtt távolítsa el az összes rako-
mányt a járműből.

1. Az ábra szerintimódon tegye az emelőt közvetle-
nül az emelési pontok alá úgy, hogy az emelő te-
teje pontosan az emelési ponthoz érjen.

FIGYELMEZTETÉS
Mindig sík és szilárd talajú terepen használja
az emelőt.

2. Az ábrának megfelelően igazítsa össze az emelő
fejét és az emelési pontnál lévő bütyköket.

3. Az ábrának megfelelően illessze az emelő fején
lévő hornyot a két bütyök közé.

Könnyűfém felnik (ha van): A könnyűfém felnik csa-
varjai műanyag kupakkal vannak ellátva, amely el-
távolítható a szerszámkészletben található csipesz
segítségével (ha van).

4. A villáskulcs segítségével, óra járásával ellentétes
irányba két fordulattal lazítson meg minden ke-
rékanyát.

Amíg a kerék a földön van, ne távolítsa el a
kerékanyákat.

NDI1788

Emelési pontok
NCE510
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5. A jármű megemeléséhez mindkét kezével tartsa
és forgassa a fogantyút.

6. Óvatosan emelje meg a gépjárművet, amíg a ke-
rék fel nem emelkedik a talajról.

7. Távolítsa el a kerékcsavarokat, majd a defektes
kereket.

FIGYELMEZTETÉS
A kerék meglehetősen súlyos. A sérülés elkerülé-
séhez győződjön meg róla, hogy lábai nincse-
nek-e a kerék alatt, és a használjon védőkesztyűt.

A kerék felszerelése

VIGYÁZAT
• Az ideiglenes használatú pótkereket (ha van)

kizárólag vész esetére tervezték. Lásd
“Pótkerék” jelen fejezet előző részében.

• Sose használjon a járműhöz kapottól eltérő
kerékcsavarokat. A nem megfelelő, vagy nem
jól meghúzott csavar miatt kilazulhat és lees-
het a kerék. Ez balesetet okozhat.

• A kerékcsavarokra ne tegyen olajat, vagy ke-
nőanyagot. Ez a csavarok kilazulását idézheti
elő.

jA Meghúzás

jB Meglazítás

1. Távolítsa el a kerék és a kerékagy közötti felület-
ről a szennyeződést és sarat.

2. Óvatosan illessze fel a kereket és ujjaival húzza
meg a kerékcsavarokat. Ellenőrizze, hogy a réz-
sútos oldalon és a vízszintesen az összes kerék-
csavar hozzáér-e a kerék felszínéhez.

3. A kerékanya kulccsal, felváltva, az ábra szerinti
(➀ - ➄) sorrendben húzza meg a kerékcsavaro-
kat.

4. Lassan engedje le a járművet, amíg a gumiab-
roncsok elérik talajt.

5. A villáskulcshasználatával azábrán lévősorrend-
ben húzza meg a kerékcsavarokat.

6. Teljesen engedje le a járművet.

7. Szerelje fel a dísztárcsát, ha van.

MEGJEGYZÉS

Felrakás előtt, igazítsa be középre a NISSAN
logót (középső sapka) a csavarok, vagy a sze-
lep lyuk (ha van) segítségével.
Kerékcsavar meghúzásához szükséges nyo-
maték:

113 N•m (12 kg-m, 83 ft-lb)

Amint lehetséges, húzza meg a kerékcsavarokat
nyomatékmérő csavarkulccsal megfelelő nyo-
matékúra.

VIGYÁZAT
Húzza meg ismét a kerékcsavarokat az első 1.000
km (600 mérföld) megtétele után (gumidefekt,
stb. esetén is).

A kerékcsavarokatmindig a specifikációnakmegfe-
lelőenmeghúzva kell tartani. Ajánlott, hogy a kerék-
csavarokat mindig a specifikációnak megfelelően
tartsa meghúzva.

A gumiabroncs nyomását a COLD (HIDEG) nyomás-
nak megfelelően állítsa be.

Hideg nyomást akkor mérhet, ha előzőleg három
órán át parkolt a gépjármű, vagy 1,6 km (1 mérföld)
-nél kevesebbet futott.

A HIDEG gumiabroncs nyomása a gumiabroncs
címkén található, amely a vezetőoldali B-oszlopon
található.

NCE309

NCE435
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A kerék és a szerszámok elrakása
A defektes kereket, az emelőt és a szerszámokat a
saját tárolóhelyükön tárolja.

FIGYELMEZTETÉS
Ha rendelkezik BOSE mélynyomó hangszóróval,
ügyeljen rá a pótkerékbe történő visszaszerelé-
sekor. Fontos, hogy a hangszórót a képen látot-
taknak megfelelően igazítsa be, hogy a kábel ne
feszüljön meg. Ellenőrizze, hogy a hangszóróhoz
csatlakozó kábel ne feszes-e.

KERÉKNYOMÁST FIGYELŐ
RENDSZER (TPMS) (ha van)

jA Abroncs szelepe érzékelővel

VIGYÁZAT
• Ha a TPMS visszajelző lámpa vezetés közben

világít:

– kerülje a hirtelen kormánymozdulatokat

– kerülje a hirtelen, intenzív fékezést

– csökkentse a gépjármű sebességét

– húzódjon félre az útestről egy biztonságos
helyre

– amint lehet, állítsa meg a gépjárművet

• Ha nem megfelelően felfújt abroncsokkal köz-
lekedik, az abroncsok sérülhetnek és megnő-
het a defekt valószínűsége. A gépjármű súlyo-
san sérülhet, de baleset is előfordulhat, amely
súlyos személyi sérülésekhez vezethet.

• Ellenőrizze mind a négy kerék nyomását. Állít-
sa be az abroncsok nyomását a javasolt HI-
DEG értékre, amely a gumiabroncsok címkén
található, hogy a TPMS figyelmeztető lámpája
“OFF” állásba váltson. Defekt esetén azonnal
cseréljen kereket.

• Amikor a pótkereket felszereli vagy a kereket
kicseréli, a TPMS nem működik és a TPMS fi-
gyelmeztető lámpa kb. 1 percig villog. A lámpa
1 perc eltelte után folyamatosan világít. A ke-
rékcsere esetén mindig tartsa be az utasítá-
sokat és győződjön meg róla, hogy a TPMS
rendszer megfelelően fel van szerelve.

• Ha olyan típusú abroncsokat használ, amelye-
ket a NISSAN eredetileg nem határozott meg,
az befolyásolhatja a TPMS rendszer működé-
sét.

• Az abroncs ideiglenes javítására az eredeti
NISSAN javítókészlet használható. Az ab-
roncsba ne fecskendezzen semmilyen más fo-
lyadékot vagy aeroszolt, mivel ez az abron-
csok nyomását figyelő szenzorok hibás mű-
ködését eredményezheti.

• A NISSAN azt javasolja, hogy csak az eredeti, a
gépjárműhöz adott javítókészletet használja.
Más típusú tömítőanyagok használata káro-
síthatja a szelep tömítését, amely miatt az ab-
roncsban csökkenhet a légnyomás. Keressen
fel egy NISSAN márkakereskedést vagy szak-
szervizt a javítókészlet használata után ( javí-
tókészlettel szerelt modellek esetében).

NCE511

Mélynyomó hangszóró

NDI1751
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FIGYELMEZTETÉS
• Elfordulhat, hogy a TPMS nem működik meg-

felelően, ha az abroncsokra hólánc van sze-
relve vagy az abroncsok hóval borítottak.

• Ne helyezzen fémfóliát vagy fém alkatrészt
(antenna, stb.) az ablakra. Ez gyengítheti a ke-
réknyomás-szenzorokból érkező jelek vételét
és előfordulhat, hogy a TPMS nem működik
megfelelően.

Előfordulhat, hogy bizonyos eszközök vagy
jeladók interferálnak a TPMS rendszerrel,
ezért előfordulhat, hogy a TPMS figyelmezte-
tő lámpa felvillan. Néhány példa:

– Olyan elektromos berendezések vagy léte-
sítmények, amelyek hasonló rádiófrekven-
ciát használnak a gépjármű közelében.

– Ha a jeladó hasonló frekvenciát használ a
gépjármű belsejében vagy ahhoz közel.

– Ha számítógépet (vagy hasonló berende-
zést) vagy DC/AC átalakítót használ a gép-
jármű közelében.

• Amikor az abroncsokat fújatja fel vagy a ke-
réknyomást ellenőrzi, ne hajlítsa el a szelepe-
ket.

• Használjon eredeti NISSAN szelepsapkát,
amely megfelel a gyárilag felszerelt szelep-
sapka specifikációjának.

• Ne használjon fém szelepsapkát.

• Megfelelően szerelje fel a szelepsapkát. A sze-
lepsapka nélkül a szelep és a keréknyomás fi-
gyelő szenzorok sérülhetnek.

• Tárolás vagy másik kerék felszerelésekor a
szelepek és a szenzorok ne sérüljenek.

• Cserélje ki a TPMS szenzor szelepszárát (bele-
értve a szeleptűt és sapkát) és a csavart (ha
van), ha az abroncsokat elhasználódás vagy
életkor miatt lecseréli. A csavart (ha van) meg-
felelően, 1,4 ± 0,1 Nm nyomatékkal kell rögzí-
teni. A TPMS szenzorok újra felhasználhatók.

A keréknyomás figyelő rendszer (TPMS) figyeli mind
a négy kerék nyomását, kivéve a pótkerék nyomá-
sát. Ha a TPMS visszajelző felvillan a TPMS abroncs
helyét jelző lámpával együtt (a műszerfalon), egy
vagy több abroncs nyomása jelentősen lecsökkent.
Ha a gépjárművet alacsony keréknyomás mellett
vezeti, aTPMSaktiválódik és aTPMSvisszajelző lám-
pa világít a TPMS abroncs helyét jelző lámpával
együtt. A rendszer csak akkor deaktiválódik ha a
keréknyomás visszaáll az eredeti értékre és a gép-
járművet 25 km/h (16 MPH) feletti sebességgel ve-
zeti.

A TPMS-sel kapcsolatos további részletekért lásd
“Keréknyomást figyelő rendszer (TPMS) (ha van)” a
“5. Elindulás és haladás” fejezetben.

JAVÍTÓKÉSZLET (Javítókészlettel
ellátott modellek)
A pótkerék helyett egy gumijavító szett jár a gépjár-
műhöz. A gumijavító szettet csak kisebb defektek
javításához és ideiglenesen lehet használni. A gumi-
javító szett alkalmazása után keressen fel egy NIS-
SAN márkakereskedőt vagy szakszervizt, amint le-
het, és javíttassa meg vagy cseréltesse ki a kereket.

FIGYELMEZTETÉS
A következő körülmények között ne használja a
gumijavító szettet. Vegye fel a kapcsolatot egy
NISSAN márkakereskedővel, szakszervizzel vagy
autómentővel.

• a ragasztóanyag szavatossága lejárt (az üveg
alján látható)

• ha a defekt hosszabb, mint 4 mm (0,16 in)

• amikor az abroncs oldala sérült

• amikor az abroncsból jelentős mennyiségű le-
vegő veszik el

• amikor az abroncs teljesen leugrik a felniről

• amikor a felni sérült

• amikor kettő vagy több kerék lapos

A gumijavító szett elővétele
Vegye ki a gumijavító szettet a csomagtartóból. A
gumijavító szettben a következő elemek találhatók:

➀ Ragasztóanyag

➁ Levegőkompresszor

NCE371
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➂ Sebességkorlátozó matrica

MEGJEGYZÉS

Azon modellek esetében, amelyek javító készlet-
tel vannak felszerelve, nincs pótkerék, emelő és
emelőrúd. Ezeknek az eszközöknek az elérhető-
sége a kereskedőtől függ. Az eszközök beszerzé-
sét illetően vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN
márkaszervizzel vagy szakszervizzel. Lásd “A ke-
rekek leszerelése” jelen fejezet előző részében az
emelő használatával és a kerék cseréjével kap-
csolatban.

Mielőtt a gumijavító szettet használná
• Ha a kerékbe beékelődik egy idegen tárgy (pl.:

csavar vagy szeg), ne vegye ki.

• Ellenőrizze a ragasztóanyag lejáratát (az üveg
alján látható). Soha ne használjon olyan ragasz-
tóanyagot, aminek lejárt a szavatossága.

Kerék javítása
1. Rázza fel a ragasztóanyagot ➀.

2. Vegye le az üveg tetejét➂ és vegye ki a narancs-
sárga dugót ➁ a kompresszor tetejéről.

3. Csavarja be az üveget ➃ a kompresszor nyílá-
sába (oda, ahol a narancssárga dugó volt).

4. Távolítsa el a sebességkorlátozó matricát a
kompresszorból, tegye olyan helyre, ahol a sofőr
vezetés közben megfelelően látja.

NCE343
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5. Csavarja a kompresszor csövét jA az abroncs
szelepére. Győződjön meg róla, hogy a komp-
resszor kapcsolója “OFF” (0) állásban van és a
nyomásleeresztő szelep jB megfelelően el van
zárva.

6. Dugja be a csatlakozót a gépjárműben található
aljzatba. Gondoskodjon róla, hogy más kiegészí-
tő eszköz ne legyen az aljzathoz csatlakoztatva.
További részletekért, lásd: “Elektromos
csatlakozók” a “2. Műszerek és kezelőszervek” fe-
jezetben.

7. Állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba.

8. Kapcsolja be a kompresszort és fújassa fel a ke-
reket a meghatározott nyomásértékre, amely a
vezető felőli B oszlopon található.

FIGYELMEZTETÉS
A kompresszort ne használja 10 percnél tovább.

Ha a kerék nyomása nem éri el a meghatározott
értéket 10 percen belül, a keréken súlyosabb sérü-
lés lehet és az abroncsot nem lehet a gyorsjavító

szettel javítani. Vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN
márkakereskedővel vagy szakszervizzel.

9. Vegye le a légkompresszort a szelepről. Azonnal
induljon el a gépjárművel 80 km/h (50MPH) vagy
alacsonyabb sebességgel.

10. 10 perc vagy 10 km (6 miles) után, ellenőrizze a
keréknyomást. Az ideiglenes javítás akkor kész,
ha a keréknyomás nem csökken.

Ha a keréknyomás alacsonyabb, mint a megha-
tározott, ismételje meg a lépéseket az 5. lépés-
től.

Ha a nyomás megint 130 kPa (1,3 bar, 19 psi) ér-
tékre csökken, az abroncsot nem lehet a javí-
tókészlettel megjavítani. Vegye fel a kapcsola-
tot egy NISSAN márkakereskedővel vagy szak-
szervizzel.

A kerék javítása után
Amint lehet, keressen fel egyNISSANmárkakereske-
dőt vagy szakszervizt az abroncs javításához/cse-
réjéhez, illetve a TPMS szenzor ellenőrzéséhez/cse-
réjéhez, továbbá egy új flakon tömítőanyagért és
tömlőért.

NCE344
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VIGYÁZAT
• A nem szakszerű külső akkumulátorról törté-

nő indítás akkumulátortüzet okozhat. Az ak-
kumulátortűz súlyos sérülést és halált is okoz-
hat. A jármű károsodását is okozhatja. Minden
esetben kövesse az ebben a fejezetben leírta-
kat.

• Az akkumulátor környezetében mindig van
gyúlékony hidrogén gáz. Az akkumulátortól
tartsa távol a szikrát és nyílt lángot.

• Az akkumulátoron és környékén való munka-
végzés esetén viseljen mindig megfelelő vé-
dőszemüveget, és vegye le a gyűrűket, karkö-
tőket és más ékszereket.

• Külső akkumulátorról történő indítás eseté-
ben sose hajoljon az akkumulátor fölé.

• Ne hagyja, hogy az akkumulátorfolyadék
szembe, bőrre, ruhára, vagy a jármű festett fe-
lületére kerüljön. Az akkumulátorfolyadék
maró hatású kénsav, ami súlyos égést ered-
ményez. Ha a folyadék kapcsolatba kerül va-
lamivel, azonnal mossa le bő vízzel azt a he-
lyet.

• Az akkumulátort tartsa gyermekektől távol.

• Az indító akkumulátor 12 voltos kell, hogy le-
gyen. Ha nem megfelelő feszültségű akkumu-
látort használ, az károsíthatja a járművet.

• Fagyott akkumulátort ne próbáljon indítani.
Felrobbanhat és súlyos balesetet okozhat.

1. Ellenőrizze, hogy a rögzítőfék be van-e húzva.
Ha nincs, a gépjármű külső akkumulátorhoz való
csatlakoztatása után (8. lépés után) húzza be a
rögzítőféket.
A gépjármű elektronikus rögzítőfékkel rendelke-
zik, további információért lásd “Elektronikus
rögzítőfék” a “3. Indulás előtti ellenőrzések és
beállítások” fejezetben

2. A külsőjA akkumulátoros autó előkészítésejB az
indításhoz.

FIGYELMEZTETÉS
Ne hagyja, hogy a két jármű érintkezésbe
kerüljön.

NCE518
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3. Állítsa a sebességváltót (MT modellek) N (Üres)
állásba (Xtronic modellek esetében nyomja meg
a P (Parkolás) gombot a sebességváltó P (Parko-
lás) állásba váltásához).

4. Kapcsoljon ki minden fölösleges elektromos
rendszert (első fényszórók, elakadásjelzők, stb.).

5. Győződjön meg róla, hogy a külső áramforrásról
indítani kívánt jármű gyújtáskapcsolója OFF ál-
lásban legyen.

6. Nyissa fel a motorháztetőt. További részletekért,
lásd: “Motorháztető” a “3. Indulás előtti ellenőrzé-
sek és beállítások” fejezetben.

7. Vegye le a sapkákat (ha vannak), és fedje le az
akkumulátort egy textildarabbal vagy ronggyal.

8. Az ábránakmegfelelően helyezze fel az indítóká-
beleket (➀ ➁ ➂ ➃).

FIGYELMEZTETÉS
• Minden esetben a pozitívatj+ ➀ a pozitív-

hozj+ ➁ és a negatívatj- ➂ a testhez ➃
kösse (pl. a motor rögzítéséhez, stb.) – ne
pedig az akkumulátor negatív sarkához
j- .

• A helytelen összekötés károsítja a töltő-
rendszert.

• Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor
kábelei ne érjenek a motor mozgó alkatré-
szeihez.

• Össze-, és szétkapcsoláskor ne érintse az
indítókábel pozitív csatlakozását a jármű-
höz, vagy a negatív csatlakozáshoz.

9. Indítsa be a másik jármű motorjátjA és járassa
néhány percig. A motor fordulatszámát tartsa
2.000 ford/perc-en.

10. Hagyományos módon indítsa be a saját jármű-
vétjB .

FIGYELMEZTETÉS
A motor indítómotorját ne működtesse 10 má-
sodpercnél tovább. Ha a motor nem indul be
azonnal, forgassa a gyújtáskapcsolót “OFF” ál-
lásba és az újbóli próbálkozás előtt várjon 10
másodpercet.

11. A saját motor beindítását követően óvatosan
kapcsolja le a negatív és a pozitív sarkokról a ká-
beleket ( ➃ ➂ ➁ ➀).

12. Vegye le és dobja el a nyílások letakarására szol-
gáló textilanyagot, mivel az maró savval
szennyeződhetett.

13. Szerelje vissza a nyílásokra a sapkákat (ha van).

14. Zárja le a motorháztetőt.

MEGJEGYZÉS

Modellek, amelyek rendelkeznek a Stop/Start
rendszerrel:

• Győződjön meg róla, hogy a beszerelt akku-
mulátor a szokásosnál nagyobb töltési- kisü-
lési kapacitással, illetve hosszabb élettartam-
mal rendelkezik. Ne használjon hagyományos
akkumulátort a Stop/Start rendszerhez mivel
ettől az akkumulátor előbb lemerülhet, illetve
az a Stop/Start rendszer hibás működését
eredményezheti. Javasolt az eredeti NISSAN
akkumulátor használata. További információ-

ért, vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN már-
kakereskedővel vagy szakszervizzel

• Ha az akkumulátor csatlakozóját leszereli (ak-
kumulátor cseréjéhez, stb.) majd újra csatla-
koztatja, a Stop/Start rendszer újbóli aktiválá-
sáig egy kis idő eltelhet.
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Ne próbálja meg a járművet betolással indítani.

FIGYELMEZTETÉS
• A motor betolással történő indítása károsít-

hatja a háromutas katalizátort.

• Az Xtronic sebességváltóval felszerelt model-
leket nem lehet betolással indítani. Ez a váltó-
mű károsodását okozhatja.

• Sose próbálja vontatással elindítani a jármű-
vet; ha beindul a motor, a jármű hátulról bele-
ütközhet a vontató járműbe.

VIGYÁZAT
• Ne folytassa a vezetést, ha járműve motorja

túlmelegszik. Ez járműtüzet okozhat.

• Ne nyissa fel a motorháztetőt, ha gőzt lát ki-
jönni belőle.

• Ha a motor hűtőfolyadék párája csap ki a mo-
torból, a sérülés elkerülése céljából álljon tá-
vol a járműtől.

• Ha a motor hűtőfolyadék hőmérséklete átlépi
az előre beállított értéket, bekapcsol a hűtő-
ventilátor.

• Ne hagyja, hogy kezei, haja, ékszerei vagy ru-
hája hozzáérjenek vagy beszoruljanak a ven-
tilátorba, vagy annak ékszíjába.

Ha túlmelegszik járművének motorja (melyet a hű-
tőfolyadék hőmérsékletmérőműszer jelez), vagy ha
motorteljesítmény csökkenést, vagy szokatlanhan-
got, stb. érzékel, az alábbiak szerint járjon el:

1. Hagyja el az utat és a forgalmat és biztonságo-
san parkolja le a járművet.

2. Kapcsolja be a vészvillogót.

3. Húzza be a kéziféket.

4. Állítsa a sebességváltót (MT modellek) N (Üres)
állásba, illetve Xtronic modellek esetében: nyom-
ja meg a P (Parkolás) gombot a sebességváltó P
(Parkolás) állásba váltásához.

NE ÁLLÍTSA LE A MOTORT.

5. Nyissa ki az összes ablakot.

6. Kapcsolja ki a légkondicionáló rendszert (ha van).

7. Állítsa a fűtést vagy a légkondicionáló hőmérsék-
letszabályzójátmaximális “HOT” (FORRÓ) helyzet-
be, valamint a ventilátor fordulatszám-szabályo-
zást maximális sebességre.

8. Szálljon ki a járműből.

9. Mielőtt kinyitná a motorháztetőt, vizuálisan el-
lenőrizze és hallgassameg, nemszökik-e hűtőfo-
lyadék a hűtőből. Várjon, amíg már nem lát szi-
várgó hűtőfolyadékot.

10. Nyissa fel amotorháztetőt.További részletekért,
lásd: “Motorháztető” a “3. Indulás előtti ellenőr-
zések és beállítások” fejezetben.

11. Vizuálisan ellenőrizze, megy-e a hűtőventilátor.

12. Vizuálisan ellenőrizze a hűtő és a hűtőrendszer
tömlőinek szivárgását.

VIGYÁZAT
Ha szivárog a hűtőfolyadék, hiányzik, vagy la-
za a ventilátor ékszíj vagy nem jár a ventilátor,
állítsa le a motort.

13. Ha a folyadékszint alacsony, távolítsa el a hűtő-
folyadék tartály sapkáját és lassan töltsön hűtő-
folyadékot a tartályba. Miután a MAX szintig töl-
tötte a tartályt, helyezze vissza a tartály sapká-
ját.

INDÍTÁS BETOLÁSSAL HA A GÉPJÁRMŰ TÚLMELEGSZIK
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VIGYÁZAT
Mielőtt eltávolítaná a hűtőfolyadék tartály
sapkáját, annak érdekében, hogy elkerülje a
forró víz kilövellése általi sérülést, egy
ronggyal takarja le a sapkát és a gőz kieresz-
téséhez az első rovátkáig lazítsa meg a
sapkát.

14. Zárja le a motorháztetőt.

Járművét ellenőriztesse vagy javíttassa meg NIS-
SAN-márkakereskedővel vagy szakszervizzel.

Amikor a járművét vontatják, követnie kell a helyi
előírásokat. A nem megfelelő vontató berendezés
kárt okozhat járművében. Amegfelelő vontatás biz-
tosítása és a jármű véletlen megsértése érdekében
a NISSAN azt javasolja, hogy a szerviz egyik munka-
társa vontassa autóját. Ajánlott, hogy a szerviz
munkatársa elolvassa a következő óvintézkedése-
ket.

Ha előfizetett a NissanConnect Services szolgálta-
tásra, értesítést fog kapni a NissanConnect Services
alkalmazáson keresztül a csatlakoztatott eszközé-
re a vontatást illetően.

VIGYÁZAT
• Ne engedjen senkit a vontatott járműben

utazni.

• Soha ne feküdjön a járműve alá, miután azt
felemelte egy vontató jármű

VONTATÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK
• Vontatáskor: Vontatás előtt győződjön meg ró-

la, hogyaváltó, tengelyek, kormányműésazerő-
átviteli rendszer működik-e. Ha bármelyik egy-
ség sérült, a járművet vagy görgővel, vagy lapos
platójú teherautóval szabad szállítani.

• Engedje ki a kéziféket és állítsa a váltókart N
(üres) állásba a jármű vontatásának megkezdé-
se előtt.

• Mindig rögzítse a biztonsági láncokat vontatás
előtt.

MEGJEGYZÉS

Xtronic sebességváltóval szerelt modellek ese-
tén: Ha a gyújtáskapcsoló OFF állásban van, a
gépjármű automatikusan a P (parkoló) állásba
vált. Ezt az üresjárat tartás funkció használatával
kerülheti el. Lásd “Vezetés Xtronic
sebességváltóval” a “5. Elindulás és haladás” feje-
zetben.

GÉPJÁRMŰ VONTATÁSA
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KÉTKERÉK-MEGHAJTÁSÚ (2WD)
MODELLEK VONTATÁSÁVAL
KAPCSOLATOS JAVASLATOK

FIGYELMEZTETÉS
SOHA ne vontasson Xtronic sebességváltóval fel-
szerelt modelleket úgy, hogy csak az első, vagy
mind a négy kerék a földön van (előre, vagy hát-
rafelé), mivel ez a sebességváltó súlyos és rend-
kívül költséges meghibásodásához vezethet. Ha
a járművet megemelt hátsó kerekekkel kell von-
tatnia, mindig használjon vontató utánfutót az
első kerekek alatt.

A NISSAN azt javasolja, hogy a járművét a meghaj-
tott (első) kerekek felemelésemellett vontassa, vagy
lapos platójú teherautón szállíttassa az ábra sze-
rint.

Vontatás az első kerekek – talajra (csak kézi váltós
modellek) vagy – utánfutóra helyezésével:

Fordítsa a gyújtáskapcsolót OFF állásba, majd rög-
zítse a kormánykereket egyenes állásban egy kötél,
vagy hasonló eszköz segítségével.

NCE514

2WD modellek
NCE515

4WD modellek
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NÉGYKERÉK-MEGHAJTÁSÚ (4WD)
MODELLEK VONTATÁSÁVAL
KAPCSOLATOS JAVASLATOK

FIGYELMEZTETÉS
SOHA ne vontassa a járművet úgy, hogy akár egy
kerék is érintkezik a talajjal, mivel ez súlyos és
rendkívül költséges meghibásodásához vezet-
het.

A NISSAN azt javasolja, hogy vontatáshoz használ-
jon vontató utánfutókat, vagy szállítsa a járművet
lapos platójú teherautón az ábra szerint.

Vontatás az első kerekek utánfutóra helyezésé-
vel:

Fordítsa a gyújtáskapcsolót OFF állásba, majd rög-
zítse a kormánykereket egyenes állásban egy kötél,
vagy hasonló eszköz segítségével.

VONÓSZEM

A vonószem a jármű eszközei között található a
pótkerék mélyedésében (csomagtér terület).

1) Távolítsa el a burkolatot a lökhárítóról.

2) Telepítse biztonságosan a vonószemet az ábra
szerint.

Győződjönmeg róla, hogy a vonószemmegfelelően
visszakerült a rendeltetési helyére használat után.

A JÁRMŰ KISZABADÍTÁSA
HOMOKBÓL, HÓBÓL, VAGY SÁRBÓL

VIGYÁZAT
• Soha ne engedjen senkit a vontatókötél köze-

lébe vontatási művelet közben.

• Soha ne pörgesse a kerekeket nagy sebesség-
gel. Ez súlyos károsodást okozhat az abron-
csokban, és súlyos sérülést eredményezhet. A
jármű egyes részei szintén túlmelegedhetnek
és sérülhetnek.

Vonószem használata
A vonószemet abban az esetben kell használnia, ha
a járműve elakad a homokban, hóban, vagy sárban,
és képtelen kikerülni onnan másik jármű általi von-
tatás nélkül.

• Csak, a vonószemet használja, ne a jármű többi
részét. Ellenkező esetben a járműtest sérülhet.

• Csak arra használja a vonószemet, hogy kisza-
badítsa a homokba, hóba, sárba, stb. ragadt jár-
művet.

• Ne vontassa messzire a járművét csak a vonó-
szem használatával.

• A vonószemre rendkívül nagy erő nehezedik egy
beragadt jármű kihúzásakor. A kábelt mindig
húzza ki egyenesen a jármű elejétől. Soha ne
húzza a szemet oldalsó szögben.

FIGYELMEZTETÉS
Annak érdekében, hogy nehogy megtörje a von-
tatókötelet, lassan feszítse meg.

NCE516
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A jármű küllemének megtartásához fontos a meg-
felelő ápolás.

Ha csak lehet, a járművel garázsba vagy fedett hely-
re parkoljon, hogy minimálisra csökkentse a festett
felület sérülésének esélyét.

Ha mindenképpen a szabadban kell parkolnia, áll-
jon árnyékos helyre vagy védje a járművet takaró-
val. Ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg a festéket a
takaró felrakásakor/eltávolításakor.

MOSÁS
Akövetkező esetekben a lehető leghamarabbmos-
sa le a járművet a festék megóvása érdekében:

• Eső után, az esetleges savas eső által okozott
kár megelőzésére.

• Partmenti területeken való tartózkodást köve-
tően.

• Amikor szennyezőanyagok, pl. korom, ma-
dárürülék, növényi nedvek, fémrészek vagy ro-
varok kerülnek a festett felületre.

• Ha por vagy sár rakódott a festett felületre.

1. A járművet bő vízzel és egy nedves szivaccsal
mossa le.

2. A járművet alaposan és óvatosan tisztítsa meg
enyheszappanosoldat vagyspeciális járműsam-
pon használatával, amit tiszta, langyos (sose for-
ró) vízzel kever.

FIGYELMEZTETÉS
• Ne mossa le a járművet erős háztartási szap-

pannal, erős vegyszeres tisztítószerrel, ben-
zinnel vagy oldószerrel.

• Ne mossa le a járművet közvetlenül a tűző na-
pon vagy ha a karosszéria forró, mert a festett
felület vízpöttyös lehet.

• Kerülje a sűrű szövésű, durva anyagok hasz-
nálatát, pl. mosókesztyű. Legyen körültekintő,
amikor ráégett szennyeződést vagy más ide-
gen anyagot távolít el, hogy a festéket ne kar-
colja meg.

3. Bő, tiszta vízzel öblítse le a járművet.

4. Használjon nedves bőrt a festék megszárításá-
hoz, hogy elkerülje a vízpöttyök kialakulását.

A jármű mosásakor ügyeljen a következőkre:

• A peremek, csatlakozások, ajtószegélyek belse-
je, a hátsó ajtó és a motorháztető különösen ki
vannak téveazútszóró sóhatásainak. Ezért eze-
ket a területeket rendszeresen tisztítani kell.

• A peremek, csatlakozások, ajtószegélyek belse-
je, a hátfali ajtó és a motorháztető különösen ki
vannak téveazútszóró sóhatásainak. Ezért eze-
ket a területeket rendszeresen tisztítani kell.

• Mindig ügyeljen arra, hogy az ajtóknál található
leeresztő nyílások ne legyenek eltömődve.

• Locsoljon vizet az alvázra és a kerekek küllői kö-
zé, hogy meglazítsa a szennyeződést és/vagy
lemossa az útszóró sót.

• Ha nagynyomású mosót használ, mindig köves-
se a berendezésre vonatkozó utasításokat (nyo-
más és működtetési távolság).

• Ha sérült területek találhatók a járművön (pl.:
festett lökhárítók vagy fényszóró), nem ajánlott
a nagynyomású mosó közvetlen odairányítása.
Ezeket a területeket óvatosan, kézzel mossa le.

• Ügyeljen arra, hogy a víz ne jusson a zárakba.

FOLTOK ELTÁVOLÍTÁSA
A kátrány- és olajfoltokat, ipari port, rovarokat és
növényi nedveket a lehető leghamarabb távolítsa el
a festett felületről, hogy elkerülje a károsodást vagy
elszíneződést. Speciális tisztítószereket vásárolhat
a NISSAN-márkakereskedőknél vagy bármilyen au-
tósboltban.

WAXOLÁS
A rendszeres waxolás megvédi a festett felületeket,
és segít a jármű újszerű küllemének megtartásá-
ban.

Waxolás után ajánlott a polírozás a felrakódott ma-
radék wax eltávolítása érdekében.

A NISSAN-márkakereskedők vagy szakszervizek se-
gítenek Önnek a megfelelő waxtermék kiválasztá-
sában.

FIGYELMEZTETÉS
• A wax felvitele előtt alaposan mossa le a jár-

művet.

• Mindig kövesse a gyártó utasításait a wax
használatát illetően.

• Ne használjon olyan waxot, ami dörzsölő ele-
meket tartalmaz vagy olyan tisztítószereket,
amik károsítják a jármű felületét.

• Ha a járművet nem lehet könnyen polírozni, a
waxolás előtt használjon kátrányeltávolítót.

• A bázisréteg gépi vagy erőteljes polírozása
tompíthatja a fényezést vagy nyomot hagy-
hat rajta.

KÜLSŐ TISZTÍTÁS
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AZ ÜVEG TISZTÍTÁSA
Használjon üvegtisztítót, hogy eltávolítsa a füst- és
porréteget az üvegfelületekről. Ha tűző napon par-
kolt, az üvegen egy réteg keletkezik. Üvegtisztítóval
és egy puha ruhával könnyedén eltávolíthatja ezt a
réteget.

A TOLATÓKAMERA TISZTÍTÁSA (ha
van)
Tisztítsa meg rendszeresen az átlátszó lencsebur-
kolatot. Ha szennyeződés, eső vagy hó került a len-
cseburkolatra, előfordulhat, hogy amonitor nem je-
leníti meg világosan az objektumokat.

FIGYELMEZTETÉS
• Ne használjon alkoholt, benzint vagy hígítót a

lencseburkolat megtisztításához. Ez elszíne-
ződést eredményezhet. A lencseburkolat
megtisztításához először egy felhígított eny-
he tisztítószeres vízben megnedvesített ruhá-
val törölje át, majd egy száraz ruhával törölje
szárazra.

• Ne használjon waxot az átlátszó lencseburko-
laton.

• Ha a járművet nagynyomású mosóval mossa
le, ügyeljen arra, hogy a sugár ne érje a lencse-
burkolatot és a környékét. Máskülönben víz
juthat a kamerába, ami lecsapódhat a lencsén,
és ez meghibásodást vagy áramütést
okozhat.

KOCSITEST ALSÓ RÉSZE (ALVÁZ)
Olyan területeken, ahol télen útszóró sót használ-
nak, az alvázat rendszeresen tisztítani kell. Ezzel
megelőzheti, hogy a só felrakódjon, és korrodálja az
alvázat és a felfüggesztést.

A téli időszak előtt és tavasszal ellenőrizni és szük-
ség esetén cserélni kell az alvázvédőt.

A KEREKEK GONDOZÁSA
• A jármű mosásakor mossa le a kerekeket is az

újszerű megjelenésük megtartása érdekében.

• A kerekek belső oldalát is tisztítsa meg, amikor
kereket cserél vagy ha az alvázat mossa.

• Ne használjon karcoló tisztítószert a kerekek
mosásakor.

• A felniket rendszeresen ellenőrizze, hogy nem
korrodálódtak-e. Ez nyomáscsökkenést, vala-
mint a keréktalpperem károsodását okozhatja.

• A NISSAN azt ajánlja, hogy a keréktárcsákat is
waxolja le, hogy megvédje őket az útszóró sótól
a tél során.

ALUMÍNIUM FELNIK TISZTÍTÁSA
A kerekeket rendszeresen mossa le enyhe szappa-
nos vízben megnedvesített szivaccsal, különösen a
tél folyamán, ha útszóró só van az utakon. Az útszó-
ró só felrakódása elszínezheti a felniket, ha nem
mossa le rendszeresen.

FIGYELMEZTETÉS
Kövesse az alábbi útmutatásokat, ha el szeretné
kerülni a felnik foltosodását vagy elszíneződését.

• Ne használjon erős, savas vagy lúgos tisztító-
szereket a felnik tisztításához.

• Ne használjon felnitisztítót, ha a felnik forró-
ak. A felni hőmérséklete egyezzen meg a kül-
ső hőmérséklettel.

• A tisztítószer felvitelét követően 15 percen be-
lül alaposan öblítse le a felniket, hogy eltávo-
lítsa a tisztítószert.

KRÓMOZOTT ALKATRÉSZEK
Az összes krómozott alkatrészt tisztítsa rendszere-
sen egy karcmentes krómpolírozóval, hogy karban-
tartsa a felületet.
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Alkalmanként távolítsa el a port a belső kárpitból, a
műanyag alkatrészekről és az ülésekből egy por-
szívó vagy egy puha kefe segítségével. Törölje át a
vinil- és a bőrfelületeket egy tiszta, enyhén szappa-
nos oldatban megnedvesített ruhával, majd törölje
át egy puha, száraz ruhával.

A bőr újszerű állapotának megtartása érdekében
rendszeres tisztítás és ápolás szükséges.

Mielőtt bármilyen védőszert használna, olvassa el a
gyártó javaslatait. Néhány szövetvédő szer olyan
vegyszert tartalmaz, ami foltot ejthet vagy kifehérít-
heti az üléshuzatot.

Használjon egy tiszta vízben megnedvesített ruhát
a műszerek borításának tisztításához.

FIGYELMEZTETÉS
• Soha ne használjon benzint, hígítót vagy ha-

sonló anyagot.

• A kisebb részecskék koptatják és károsítják a
bőrfelületeket, ezért sürgősen el kell távolíta-
ni őket. Ne használjon nyeregszappant, waxot,
polírozószert, olajat, oldószert vagy ammó-
nia-alapú tisztítószereket, mert ezzel kárt te-
het a bőr természetes felületében.

• Soha ne használjon szövetvédő szert, hacsak
a gyártó nem ajánlja.

• Ne használjon üveg- vagy műanyagtisztítót a
műszerek borításán. Ezzel károsíthatja a
borítást.

LÉGFRISSÍTŐ
A legtöbb légfrissítő olyan oldószert tartalmaz,
amely hatással lehet a gépjármű belső terére. Ha
légfrissítőt használ, tartsa be a következő óvintéz-
kedéseket:

• A felfüggeszthető légfrissítők a gépjármű belső
terének elszíneződését okozhatják, ha az érint-
kezik ezekkel a felületekkel. Helyezze a légfrissí-
tőt olyan helyre, ahol nem érintkezik a gépjármű
belső felületeivel.

• A folyadékalapú légfrissítőket rendszerint a szel-
lőzőnyílásokra kell felcsíptetni. Ezek a termékek
a belső felületek azonnali sérülését vagy elszí-
neződését okozhatják, ha kiömlenek.

A légfrissítő használata előtt figyelmesen olvassa el
a gyártó használati útmutatóját és tartsa be az ab-
ban leírtakat.

PADLÓSZŐNYEGEK
A NISSAN padlószőnyegek használata meg-
hosszabbítja a jármű szőnyegének élettartamát, és
könnyebbé teszi a beltér tisztítását. Függetlenül at-
tól, hogy milyen padlószőnyeget használ, győződ-
jön meg róla, hogy illeszkedik-e a járműbe, és meg-
felelően elhelyezhető-e a padlón, hogy ne okozzon
problémát a pedálok használata közben. A padló-
szőnyegeket rendszeres tisztítással kell karbantar-
tani, és elkopásuk esetén ki kell cserélni.

Segítség a padlószőnyegek
elhelyezéséhez
Vegye figyelembe, hogy a fenti illusztráció a balkor-
mányos modellekre vonatkozik.

Ebben a járműben első padlószőnyeg-konzolok ta-
lálhatókjA , amik segítenek a padlószőnyeg elhelye-
zésében. A NISSAN padlószőnyegek kifejezetten az
Ön járművéhez készültek.

Helyezze el a padlószőnyeget úgy, hogy a padlósző-
nyeg-kampótátbújtatjaaszőnyegkarikáján,miköz-
ben a szőnyeget középre helyezi a lábtérben.

Rendszeresen ellenőrizze a padlószőnyegek meg-
felelő elhelyezkedését.

SAI0037Z

BELSŐ TISZTÍTÁS
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AZ ÜVEG TISZTÍTÁSA
Használjon üvegtisztítót, hogy eltávolítsa a füst- és
porréteget az üvegfelületekről. Ha tűző napon par-
kolt, az üvegen egy réteg keletkezik. Üvegtisztítóval
és egy puha ruhával könnyedén eltávolíthatja ezt a
réteget.

FIGYELMEZTETÉS
Az ablakok kívülről való tisztításakor ügyeljen ar-
ra, hogy ne használjon éles szerszámokat, csiszo-
ló hatású tisztítószert vagy klóralapú fertőtlenítő
tisztítószereket. Tönkretehetik az elektromos
csatlakozókat, pl. a hátsó ablak fűtőszálait.

Ne ragasszon címkéket az üveg belső felületére.
A matricák, illetve a maradványok eltávolítása
tönkreteheti az elektromos csatlakozókat, pl. a
hátsó ablak fűtőszálait.

Figyeljen arra, hogy a csomagtérben tárolt tár-
gyak ne érintkezzenek a hátsó ablak belső felüle-
tével. Erre azért figyeljen, mert tönkretehetik az
elektromos csatlakozókat, pl. a hátsó ablak
fűtőszálait.

Automatikusan elsötétedő belső
visszapillantó tükör (ha van)
Használjon egy tiszta vízben megnedvesített puha
ruhát, hogy megtisztítsa az automatikusan elsöté-
tedő belső visszapillantó tükröt (ha van).

FIGYELMEZTETÉS
Ne használjon üvegtisztítót. Ez csökkenti az ér-
zékelő érzékenységét, mely helytelen működés-
hez vezethet.

MŰANYAG ALKATRÉSZEK
A műanyag alkatrészek tisztíthatók enyhe szappa-
nos oldattal. Ha a szennyeződés nem jön le
könnyen, használjon műanyagtisztítót. Ne használ-
jon oldószert.

BIZTONSÁGI ÖVEK

VIGYÁZAT
• Ne hagyja a biztonsági öveket nedvesen

visszahúzódni.

• Soha ne használjon fehérítőt, festéket vagy ol-
dószert a biztonsági övek megtisztításához,
mert ezek az anyagok jelentősen meggyengí-
tik a biztonsági öv szövetét.

A biztonsági övek enyhe szappanos vízben meg-
nedvesített szivaccsal tisztíthatók.

Hagyja, hogy a biztonsági övek teljesenmegszárad-
janak az árnyékban, mielőtt használná őket.

A LEGGYAKORIBB TÉNYEZŐK,
AMELYEK HOZZÁJÁRULNAK A
JÁRMŰ KORRÓZIÓJÁHOZ
• Nedvesség-megkötő szennyeződés lerakódása

a karosszériaelemekben, résekben és más terü-
leteken.

• Kőfelverődés vagy kisebb közlekedési balesetek
által okozott sérülés a festékrétegben vagy
egyéb védőfelületeken.

KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK HATÁSA A
KORRÓZIÓRA
Nedvesség
Por, szennyeződés és víz felrakódása a jármű alvá-
zán felgyorsítja a korróziót. A nedves padlóburkolat
nem szárad ki teljesen a járműben, ezért el kell tá-
volítani, és meg kell szárítani, hogy elkerülje a pad-
lópanelek korrózióját.

Relatív páratartalom
Magas relatív páratartalommal rendelkező környe-
zetben a korrózió felgyorsul, különösen olyan terü-
leteken, ahol a hőmérséklet fagypont fölött marad,
a légkör szennyezett, és útszóró só található az uta-
kon.

Hőmérséklet
A hőmérséklet növekedése a nem jól szellőző he-
lyeken meggyorsítja a korróziót.

A korrózió ott is felgyorsul, ahol a hőmérséklet fagy-
pont felett marad.

KORRÓZIÓVÉDELEM
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Légszennyezés
Az ipari szennyezés, só jelenléte a levegőben a ten-
gerparti területeken, vagy az intenzív útsózás fel-
gyorsítja a korrodálódási folyamatot. Az útszóró só
a festett felületek szétmállását is felgyorsítja.

A GÉPJÁRMŰ KORRÓZIÓTÓL VALÓ
MEGÓVÁSA
• Gyakran mossa le és kezelje viasszal a járművet,

hogy tisztán tartsa.

• Mindig ellenőrizze a kis sérüléseket a festett fe-
lületen, és ha talál ilyet, a lehető leghamarabb
javítsa ki.

• Tartsa nyitva az ajtóknál és a hátsó ajtónál talál-
ható leeresztő nyílásokat, hogy elkerülje a víz
felgyülemlését.

• Ellenőrizze a jármű alvázát is, hogy nem homo-
kos, szennyezett vagy sós-e. Ha igen, a lehető
leghamarabb mossa le vízzel.

FIGYELMEZTETÉS
• Soha ne távolítsa el a homokot vagy más

szennyeződést az utastérből úgy, hogy
kimossa egy slaggal. A szennyeződést porszí-
vóval vagy seprűvel távolítsa el.

• Soha ne hagyja, hogy víz vagy más folyadék
lépjen érintkezésbe a jármű belsejében talál-
ható elektronikus alkatrészekkel, mert ezzel
károsíthatja őket.

Az utak jégmentesítésére használt vegyi anyagok
rendkívül korrozívak. Felgyorsítják az alvázelemek,
pl. a kipufogórendszer, üzemanyag- és fékvezeté-
kek, fékbowdenek, küszöbök és lökhárítók korrózi-
óját.

Télen az alvázat rendszeresen tisztítani kell.

A néhány területen esetlegesen szükséges további
korrózióvédelemért vegye fel a kapcsolatot egy
NISSAN márkakereskedővel vagy szakszervizzel.
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A járműmegfelelőmechanikai állapotánakmegtar-
tásához, valamint az alacsony kibocsátás és jó mo-
torteljesítmény megtartásához szükség van a min-
dennapi és a időközönként végzett karbantartási
műveletekre.

A speciális és általános karbantartás elvégzése a
tulajdonos felelősségi körébe tartozik.

Mint járműtulajdonos, Ön az egyetlen, aki biztosí-
tani tudja, hogy a jármű megkapja a megfelelő kar-
bantartást.

ÜTEMEZETT KARBANTARTÁS
Kényelme érdekében az ütemezett karbantartást
igénylő alkatrészek felsorolását és leírását megta-
lálja a Garanciafüzetben és Karbantartási Füzetben.
Annak biztosításához, hogy megtörtént-e a rend-
szeres karbantartás, lapozza fel azt az útmutatót.

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS
Az általános karbantartás azokra az alkatrészekre
terjed ki, amelyeket nap mint nap ellenőrizni kell. Ez
a jármű megfelelő működéséhez elengedhetetlen.
Ezek elvégzése az Ön felelőssége.

Az általános karbantartáshozminimálisműszaki is-
meretre és szerszámra van szükség.

Ezeket az ellenőrzéseketÖn is elvégezheti, vagy egy
szakképzett autószerelő, vagy ha úgy gondolja, a
NISSAN márkakereskedő vagy szakszerviz is.

HOVA FORDULJON SZERVIZELÉSRE
Ha karbantartási szervizelés szükséges, járműve
meghibásodik, ellenőriztesse NISSAN márkakeres-
kedővel, vagy szakszervizzel.

A jármű napi használata során hajtsa végre az eb-
ben a fejezetben leírt általános karbantartási mű-
veleteket. Ha szokatlan hangot, rezgést vagy sza-
got érzékel, állapítsa meg annak okát, vagy ellen-
őriztesse a járművet NISSAN-márkakereskedővel,
vagy szakszervizzel. Ha javításra van szükség, érte-
sítse aNISSAN-márkakereskedőt, vagy szakszervizt.

Ha ellenőrzést, vagy karbantartást hajt végre, olvas-
sa el a fejezet későbbi részében lévő “Karbantartási
óvintézkedések” szakaszt.

AZ ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁSI
ELEMEK RÉSZLETEZÉSE
A csillaggal (*) jelölt részekhez tartozó további in-
formációk a fejezet későbbi helyein találhatóak.

Ha másképp nincs meghatározva, az itt felsorolt
karbantartásiműveleteket időről időre el kell végez-
ni.

A jármű külsején
Hátfali ajtó, ajtók és motorháztető:
Győződjön meg róla, hogy a hátfali ajtó, az összes
ajtó és a motorháztető megfelelően működik-e.
Győződjön meg róla, hogy az zárak megfelelően
zárnak-e. Szükség esetén olajozza meg a zárakat
és a zsanérokat. Győződjön meg róla, hogy a má-
sodlagos zár megakadályozza-e a motorháztető
felnyílását, ha kioldja a fő zárat.

Ha sózott vagy más maró hatású szerrel kezelt uta-
kon közlekedik, rendszeresen ellenőrizze a kenést.

Lámpák*:
Rendszeresen tisztítsa meg a fényszórókat. Győ-
ződjönmeg róla, hogy a fényszórók, féklámpák, hát-
só lámpák, irányjelző lámpák, és az egyéb lámpák a
helyükön vannak-e ésmegfelelőenműködnek-e. El-
lenőrizze a fényszórómagasság beállítását.

Gumiabroncsok*:
Ha szervizállomáson van műszerrel rendszeresen
ellenőrizze a nyomást (a tartalék abroncsban is), és
szükség esetén állítsa be a nyomásértéket. Figyel-
mesen ellenőrizze a sérülést, vágásokat vagy ko-
pást.

Gumiabroncsok felcserélése*:
Abban az esetben, ha az autó kétkerék-meghajtá-
sos (2WD) és az első és hátsó abroncsok egyformák;
az abroncsokat minden 10.000 km (6.000 miles)
után forgatni kell. A forgásirány- megjelöléssel ren-
delkező abroncsokat csak az első és hátsó kerekek
között lehet felcserélni. Az abroncsok forgatása
után ellenőrizze, hogy az forgásirány- megjelölés
ténylegesen a forgás irányába mutat-e.

Abban az esetben, ha az autó négykerék-meghajtá-
sos (4WD) és az első és hátsó abroncsok egyforma
méretűek; az abroncsokat minden 5.000 km
(3.000 miles) után forgatni kell. A forgásirány- meg-
jelöléssel rendelkező abroncsokat csak az első és
hátsó kerekek között lehet felcserélni. Az abroncsok
forgatása után ellenőrizze, hogy az forgásirány-
megjelölés ténylegesen a forgás irányába mutat-e.

Ha az első és hátsó abroncsok nem egyforma mé-
retűek, az abroncsok nem forgathatók.

A forgatás ideje vezetési habitustól, és az utak álla-
potától is függ.

KARBANTARTÁSI
KÖVETELMÉNYEK

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS
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Abroncsnyomás ellenőrző rendszer (TPMS)
jeladó alkatrészei (ha van):
Cserélje ki a TPMS szenzor szelepszárát (beleértve a
szeleptűt és sapkát) és a csavart (ha van), ha az ab-
roncsokat elhasználódás vagy életkor miatt lecse-
réli. A csavart (ha van) megfelelően, 1,4 ± 0,1 Nm nyo-
matékkal kell rögzíteni. A TPMS szenzorok újra fel-
használhatók.

Futómű beállítás és kiegyensúlyozás:
Ha egyenes és sík úton a gépjármű valamelyik ol-
dalra húz, vagyhanormálistól eltérő, egyenetlen ko-
pást észlel, ellenőriztetni kell a futómű-beállítást és
szükség lehet a gumiabroncsok cseréjére. Ha nor-
mális országúti sebesség mellett a kormánykerék
vagy az ülés rezeg, szükség lehet kiegyensúlyozás-
ra.

Kerékcsavarok:
A kerekek ellenőrzésekor győződjön meg róla hogy
nem lazultak-e ki a csavarok, vagy nem hiányzik-e
anyacsavar. Szükség esetén húzza meg.

Szélvédő:
Rendszeresen tisztítsa meg a szélvédőt. Legalább
hat havonta ellenőrizze, hogy nincs-e repedés vagy
más kár a szélvédőn. A sérült szélvédőt szakszerviz-
ben javíttassa ki.

Törlőlapátok*:
Ha nem törölnek megfelelően, ellenőrizze kopásu-
kat vagy sérülésüket.

A motorháztető és a jármű alatt
A felsorolt elemeket rendszeresenellenőrizni kell, pl.:
minden esetben amikor ellenőrzi az olajszintet.

Akkumulátor (kivéve karbantartás-mentes
akkumulátorok)*:
Minden cellában ellenőrizze a folyadékszintet. A
szint az <UPPER> és <LOWER> jelzések között kell,
hogy legyen. Magas hőmérsékleteken vagy szélső-
séges körülmények között üzemelő gépjárművek
gyakoribb akkumulátor folyadékszint ellenőrzést
igényelnek.

Fék- (és tengelykapcsoló-) folyadék(ok)
szintje(i)*:
Kézi sebességváltóval (MT) szerelt modellek: győ-
ződjönmeg róla, hogy a fék- és tengelykapcsoló-fo-
lyadék szintje a <MAX> és <MIN> szint között van-e
a tartályban.

Kivéve kézi sebességváltóval (MT) szerelt modellek:
győződjön meg róla, hogy a fékfolyadék szintje a
<MAX> és <MIN> vonalak között van a tartályban.

Lásd “Fék- és tengelykapcsoló- folyadék” jelen feje-
zet következő részében.

Motor hűtőfolyadék szint*:
Hideg állapotban ellenőrizze a hűtőfolyadék szint-
jét. Győződjön meg róla, hogy a hűtőfolyadék szint-
je a <MAX> és <MIN> jelzések között van-e a tartály-
ban.

Lásd “Motor hűtési rendszere” jelen fejezet követ-
kező részében.

Motor hajtószíj*:
Ellenőrizze, hogy a hajtószíjak nem mentek-e tönk-
re, nem kopottak, sérültek, vagy olajosak-e.

Motorolaj szintje*:
Sík területen parkolva állítsa le amotort és így ellen-
őrizze a motorolaj szintjét.

Lásd “Motorolaj” jelen fejezet következő részében.

Szivárgások:
Hahuzamosabb ideig parkolja a járművet, ellenőriz-
ze, hogy a jármű alatt nincsen-e kifolyt üzemanyag,
olaj, víz vagy más folyadék. Ha használat után víz
csöpög a légkondicionálóból, az normális. Ha szi-
várgást vagy üzemanyagszagot észlel, keressemeg
az okot és azonnal javítsa ki.

Ablakmosó folyadék*:
Ellenőrizze, hogy van-e elegendő folyadék a tartály-
ban.

Lásd “Ablakmosófolyadék” jelen fejezet következő
részében.
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A járműben
A felsorolt elemeket rendszeresen ellenőrizze, pl.
karbantartáskor, tisztításkor, stb.

Gázpedál:
Ellenőrizze, hogy a pedál érzékenyen működik-e,
nem szorul és a működtetés nem kíván-e egyenlőt-
len erőkifejtést. A padlószőnyegeket tartsa távol a
pedáltól.

Fékpedál*:
Ellenőrizze, hogy a pedál érzékenyenműködik-e. Ha
a fékpedál hirtelen lejjebb kerül a megszokottnál, a
fékpedál megnyomása süppedősnek tűnik, vagy a
jármű megállítása hosszabb ideig tart, azonnal ve-
gye fel a kapcsolatot egy NISSAN-márkakereskedő-
vel vagy szakszervizzel. A padlószőnyegeket tartsa
távol a pedáltól.

Rögzítőfék*:
Győződjön meg róla, hogy a gépjármű meredek lej-
tőn is biztonságosan rögzítve marad-e, ha kizáró-
lag a kézifék van behúzva.

Ülések:
Ellenőrizze az ülések beállítását, mint pl: ülésállító
gombok, üléstámla dőlés-szabályzója, hogy a zárak
minden helyzetben biztonságosan rögzítenek-e,
stb., így biztosíthatja a megfelelő működést. Ellen-
őrizze,hogya fejtámaszokkönnyenmozgathatók-e
fel és le és minden helyzetben biztosan rögzíthe-
tők-e.

Biztonsági övek:
Ellenőrizze a biztonságiöv rendszer minden részét
(pl.: csatok, kapcsok, szabályzók és visszahúzók),
ezek könnyed működését és épségét. Ellenőrizze,
hogy az öv szövetén van-e vágás, elhasználódás,
kopás vagy sérülés. Lásd “Biztonsági övek” a “1. Biz-
tonság—ülések,biztonsági övekés kiegészítőutas-
védelmi rendszer” fejezetben további részletekért.

Kormánykerék:
Ellenőrizze a kormánymű működését, pl: holtjáték,
szorulás, vagy szokatlan hang.

Figyelmeztető lámpák és figyelmeztető hangok:
Győződjön meg róla, hogy a figyelmeztető/vissza-
jelző lámpákésahangjelzésekmegfelelőenműköd-
nek-e.

Szélvédő páramentesítő:
Ellenőrizze,hogya fűtés vagya légkondicionálómű-
ködése esetén a levegő megfelelően áramlik-e a
páramentesítő szellőzőnyílásokból.

Ablaktörlő/ablakmosó*:
Ellenőrizze, hogy az ablaktörlő/ablakmosó megfe-
lelően működik-e, és hogy a törlő nem húz-e csíko-
kat.

Amikor átvizsgálja vagy karbantartja járművét, óva-
tosan járjon el, hogy ne sebesítse meg magát és ne
károsítsa a járművet. Az alábbiak általános óvintéz-
kedések, amelyeket szigorúan be kell tartani.

• Sík felületen parkoljon, húzza be a kéziféket
és ékelje ki a kerekeket, így megakadályozza a
jármű megmozdulását. Kézi sebességváltóval
szerelt modellek esetében, állítsa a sebesség-
váltót N (üres) állásba. Xtronic sebességváltó-
val szerelt modellek esetében: Nyomja meg a
P (parkolás) gombot a váltó P (parkolás) pozí-
cióba történő átváltásához.

• Amíg a motor meleg, ne dolgozzon a motor-
háztető alatt. Állítsa le a motort és hagyja le-
hűlni.

• Ügyelje arra, hogy OFF állásba állítsa a gyúj-
táskapcsolót.

Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, a hűtő-
ventilátor beindulhat, akkor is, ha a motor nem
jár. Sérülés elkerülése érdekében kapcsolja le
az akkumulátor negatív sarkáról a kábelt, mi-
előtt a motorhoz nyúlna.

• Ha járó motor mellett dolgozik, kezeit, ruháját,
haját és szerszámait tartsa távol a mozgó
ventilátoroktól, szíjaktól és más mozgó alkat-
részektől.

• Nyakkendőjét, ékszereit, pl.: gyűrű, karóra, stb.
munka előtt tanácsos levenni.

• Ha zárt térben, pl. garázsban dolgozik, gon-
doskodjon a megfelelő szellőzésről.

• NE KERÜLJÖN A JÁRMŰ ALÁ, AMELYET CSAK AZ
EMELŐ TART.

KARBANTARTÁSI
ÓVINTÉZKEDÉSEK
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• Az üzemanyagtól és akkumulátortól tartson
távol cigarettát, nyílt lángot és szikrát.

• Amíg a gyújtáskapcsoló ON állásban van, so-
ha ne kösse be vagy kösse ki akár az akkumu-
látort, akár más tranzisztoros berendezést.

• Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, sose
hagyja kicsatlakoztatva a motor vagy a sebes-
ségváltóval kapcsolatos alkatrész kábelköteg
csatlakozóját.

• Multiport üzemanyag-befecskendezéssel
(MFI) szerelt benzinmotoros modellek eseté-
ben az üzemanyagszűrőt vagy az üzem-
anyag-vezetékeket NISSAN-márkakereskedő,
vagy szakszerviz javítsa, mivel ezekben a mo-
tor kikapcsolt állapota esetén is nagy nyomás
uralkodik.

• Ha a járművet javítja, minden esetben viseljen
védőszemüveget.

• Ennek vagy más józan ész diktálta óvintézke-
désnek az elmulasztása súlyos sérülést, vagy
a jármű károsodást okozhatja.

A helytelenül tárolt motorolaj és/vagy más
járműfolyadékok szennyezhetik a környeze-
tet. A járműfolyadékok ártalmatlanítása ügy-
ében kövesse a helyi szabályozásokat.

Ez a fejezet azon műveletekkel foglalkozik, amelye-
ket a tulajdonos viszonylag nehezen tud végrehaj-
tani.

Gondoljon rá, hogy a helytelen és hiányos javítás
üzemeltetési nehézségeket, túlzott szennyező-
anyag kibocsátást okoz és befolyásolja a szavatos-
ságot is. Ha kétségei vannak a szervizelést ille-
tően, NISSAN-márkakereskedővel, vagy szak-
szervizzel végeztesse el azt.

A motortérről szóló információk áttekintéséhez,
lásd “Motortér” a “0. Ábrákkal ellátott
tartalomjegyzék” fejezetben.

MOTORTÉR
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VIGYÁZAT
• Soha ne távolítsa el a motor hűtőfolyadék tar-

tályának sapkáját, ha a motor forró. Súlyos
égési sérüléseket szerezhet a hűtőfolyadék
tartályból előtörő forró folyadék által. Várjon,
amíg a motor és a hűtőfolyadék lehűl.

• A hűtőfolyadék mérgező, ezért körültekintő-
en kell tárolni, megjelölt tároló-alkalmatos-
ságban, gyermekektől távol.

A motor hűtőrendszerét gyárilag kiváló minőségű,
egész évben használható, meghosszabbított élet-
tartamú hűtőfolyadékkal töltik fel. A kiváló minősé-
gű hűtőfolyadék specifikus oldatokat tartalmaz a
hatékony rozsdagátlás és fagyálló képességek ér-
dekében. Ezért a hűtőrendszer nem igényel kiegé-
szítő adalékokat.

FIGYELMEZTETÉS
• Soha ne használjon semmilyen adalékanya-

got a rendszerben, mint például hűtőragasz-
tót. Az adalékanyagok eltömíthetik a rend-
szert, amitől károsodhat a motor, a hajtáslánc
és/ vagy a hűtőrendszer.

• A hűtő túlnyomást biztosító hűtősapkával van
ellátva. A motor károsodásának megelőzése
érdekében, használjon eredeti NISSAN hűtős-
apkát vagy ezzel egyenértékűt, ha cserélni
kell.

• Hűtőfolyadék hozzáadásánál, vagy cseréjé-
nél, kizárólag csak eredeti NISSAN hűtőfolya-
dékot vagy ezzel megegyező minőségű és
összetételű típust használjon. Egyéb típusú
hűtőfolyadék használata károsíthatja a motor
hűtőrendszerét.

Külső
hőmérséklet

értékig
Összetétel

°C °F
Motor

hűtőfolyadéka
(koncentrátum)

Ásványi
anyagoktól
mentes vagy
desztillált víz

−15 5 30% 70%
−35 −30 50% 50%

MOTOR HŰTŐFOLYADÉK
SZINTJÉNEK ELLENŐRZÉSE

Ellenőrizzeahűtőfolyadék szintjét a tartálybanami-
kor a motor hideg. Ha a folyadék szintje a MIN ➁
szint alá csökken, töltsön utána aMAX➀ szintig. Ha
a tartály üres, ellenőrizze a folyadékszintet a hűtő-

ben, amikor a motor még hideg. Ha nincs elegen-
dő hűtőfolyadék a hűtőben, töltse fel hűtőfolyadék-
kal, a szűrő nyílásáig, és a hűtőtartályt is töltse fel a
MAX jelzésig ➀.

FIGYELMEZTETÉS
Amennyiben a hűtőrendszert gyakran kell után-
tölteni, ellenőriztesse egy NISSAN márkakereske-
dővel vagy szakszervizzel.

HŰTŐFOLYADÉK-CSERE
A hűtőrendszer főbb javításait csak NISSAN márka-
kereskedő vagy szakszerviz végezheti el. A szerviz-
műveletek a megfelelő NISSAN szerviz kézikönyv-
ben találhatóak.

Ha szükségessé válik az ellenőrzés vagy a csere, a
NISSAN azt javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot
egy NISSAN márkakereskedővel vagy szakszerviz-
zel.

A nem megfelelő szervizelés vagy motor hűtőfolya-
dék-csere a hűtés csökkentett teljesítményéhez és
a motor túlmelegedéséhez vezethet.

VIGYÁZAT
• A leforrázás veszélyét elkerülendő, soha ne

cserélje le a hűtőfolyadékot, ha a motor forró.

• Soha ne távolítsa el a hűtő sapkáját, ha a mo-
tor forró. Súlyos égési sérüléseket szerezhet a
hűtőből előtörő forró folyadék által.

• Ügyeljen rá, hogy bőre ne érintkezzen közvet-
lenül a hűtőfolyadékkal. Ha bőrére jutott, mos-
sa le bő, szappanos vízzel.

WAI0190XZ

MOTOR HŰTÉSI RENDSZERE
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• A hűtőfolyadékot tartsa gyermekektől távol.

NISSAN Blue Citizenship

A hűtőfolyadékot megfelelően kell ártalmat-
lanítani. Kísérje figyelemmel a helyi szabályo-
zást.

MOTOROLAJ SZINTJÉNEK
ELLENŐRZÉSE

FIGYELMEZTETÉS
Az olajszintet rendszeresen ellenőrizni kell. Nem
megfelelő mennyiségű olajjal történő üzemelte-
tés súlyosan károsíthatja a motort és az ilyen kár-
ra a garancia nem terjed ki.

➀ Normál tartomány

➁ MIN szint

➂ MAX szint

jA A típusú nívópálca

jB B típusú nívópálca

1. Állítsa a járművet sík talajra, és rögzítse a kézifé-
ket.

2. Indítsa be a motort. Ha a motor hideg, indítsa be
és hagyja üresjáratban járni amíg el nem éri az
üzemi hőmérsékletet (kb. 5 percig).

3. Állítsa le a motort.

4. Legalább 15percet várjon,hogyazolaj visszacsu-
roghasson az olajteknőbe.

5. Vegye ki a nívópálcát és törölje tisztára.

6. Helyezze vissza a helyére.

7. Ismét használja a nívópálcát és ellenőrizze az
olajszintet. Normál tartományban kellene lennie
➀.

8. Ha az olajszint a minimum jel ➁ alatt van, távo-
lítsa el a motorolaj-betöltőnyílás sapkáját és a
megfelelő olajból öntsön be a nyíláson keresztül.
Ne töltse túl ➂.

9. Ismételten ellenőrizze az olajszintet.
A használat intenzitásától vagy a motorolaj tulaj-
donságaitól függően a karbantartási intervallu-
mok között is adagolhat motorolajat. Sok gyorsí-
tás, lassítás esetén, különösen magas fordulat-
szám esetében több motorolaj fogy. Ha a motor
új, valószínű, hogy több olajat fogyaszt. Ha az
olajfogyás 5.000 km (3.000 mérföld) után
nagyobb, mint 0,5 l per 1.000 km (621 mérföld),
forduljon NISSAN márkakereskedőhöz vagy szak-
szervizhez.

NDI1718

HR13DDT motor

NDI1784

MOTOROLAJ
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MOTOROLAJ ÉS MOTOROLAJ
SZŰRŐ

VIGYÁZAT
NISSAN Blue Citizenship

A használt olajat tilos a talajba, csatornákba,
folyóvizekbe, stb., juttatni. Azt megfelelő hul-
ladékkezelő telepen kell ártalmatlanítani.

• A NISSAN azt javasolja, hogy keressen fel egy
NISSAN márkakereskedőt vagy szakszervizt a
motorolajjal kapcsolatos munkák elvégzésé-
hez.

• Mivel a motorolaj forró, vigyázzon, nehogy
megégesse magát.

• Használt motorolajnak való tartós, hosszú tá-
vú kitettség bőrrákot okozhat.

• Kerülje bőre használt motorolajjal való köz-
vetlen érintkezését. Ha bőrére jutott, mossa le
bő, szappanos vízzel.

• A használt motorolajat gyermekektől távol,
megjelölt tárolótartályban tárolja.

FIGYELMEZTETÉS
A használt olajat megfelelően kell ártalmatlaní-
tani.
Ellenőrizze a helyi előírásokat.

Motorolaj cseréje

1. Állítsa a járművet sík talajra, és rögzítse a kézifé-
ket.

2. Indítsa be a motort. Ha a motor hideg, indítsa be
és hagyja üresjáratban járni amíg el nem éri az
üzemi hőmérsékletet (kb. 5 percig).

3. Állítsa le a motort.

4. Várjon legalább 15 percet, hagyja, hogy az olaj
visszacsorogjon az olajteknőbe.

5. Távolítsa el motortér alsó burkolatát (ha van).

6. Tegyen egy nagy gyűjtőtálcát a leeresztő csavar
alá.

7. Az olajleeresztő csavarját villáskulcs segítségével
távolítsa el.

8. Vegye le az olajbetöltő nyílás tetejét és engedje
le az olajat.

Ha cserélni kell a motorolajat, tegye meg. Lásd
“Motor olajszűrő cseréje” jelen fejezet következő
részében.

9. Tisztítsa meg a leeresztő csavart, és tegyen bele
új alátétet.Villáskulcs segítségével alaposanhúz-
za meg a csavart. Ne húzza túl.

HR13DDT motor:
50 N•m (5,1 kg-m, 36,9 ft-lb)

10. A megfelelő típusú és mennyiségű motorolajjal
töltse fel a motort. (Lásd “Ajánlott folyadékok/
kenőanyagok és mennyiségek” a “9. Műszaki
információk” fejezetben.)

Motorolaj töltése esetén ne távolítsa el a nívó-
pálcát.

11. Megfelelően szerelje fel a motorolaj-betöltőnyí-
lás sapkáját.

12. Indítsa be a motort.

13. Ellenőrizze, nem szivárog-e a leeresztő csavar
környéke. Szükség szerint javítsa ki.

14. Nívópálcával ellenőrizze az olajszintet. További
részletekért, lásd: “Motorolaj szintjének
ellenőrzése” jelen fejezet előző részében.

NDI1719

Kézi sebességváltós modellek

NDI1797

Xtronic sebességváltóval szerelt modellek
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Motor olajszűrő cseréje

1. Állítsa a járművet sík talajra, és rögzítse a kézifé-
ket.

2. Állítsa le a motort.

3. Megfelelő módon eressze le az olajat. (Lásd “Mo-
torolaj cseréje” jelen fejezet előző részében.)

4. Olajszűrőkulcs segítségével lazítsa ki az olajszű-
rőt.

Amotor típusától függően szükség lehet speciá-
lis zárófej-húzó kulcsra. További részletekért ke-
ressen fel egy NISSAN márkakereskedőt, vagy
szakszervizt.

5. Kézzel forgatva távolítsa el az olajszűrőt.

6. Tiszta ronggyal törölje le az olajszűrő illesztési
felületét.

A régi tömítést mindenképpen távolítsa el az il-
lesztési felületről.

7. Az új olajszűrő tömítését kenje be új motorolajjal.

8. Az olajszűrőt csavarja vissza a helyére, amíg kis
ellenállást nem érez, majd 2/3 fordulattal fordít-
sa el és rögzítse a szűrőt.
Meghúzási nyomaték:

32 N•m (3,3 kg-m, 24 ft-lb)

9. Töltse fel a motort motorolajjal. (Lásd “Motorolaj
cseréje” jelen fejezet előző részében.)

10. Indítsa be a motort és ellenőrizze nincs-e szi-
várgás az olajszűrő környékén. Szükség szerint
javítsa ki.

11. Állítsa le a motort, és várjon néhány percig.

12. A megfelelő módon ellenőrizze a motorolaj
szintjét. (Lásd “Motorolaj szintjének ellenőrzése”
jelen fejezet előző részében.)

A KÖRNYEZET VÉDELME
NISSAN Blue Citizenship

A vízfolyások, vízi utak és a talaj szennyezése tör-
vénybe ütközik. A használt olaj és olajszűrő ártal-
matlanításához keressen fel engedéllyel rendelkező
hulladékkezelő létesítményeket, pl. erre alkalmas
hulladékudvarokat ésműhelyeket. Ha kérdései van-
nak, kérjen tanácsot a helyi önkormányzattól.

A környezetvédelmi törvények minden ország-
ban különbözőek.

NDI1720

Kézi sebességváltós modellek

NDI1798

Xtronic sebességváltóval szerelt modellek
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Ha szükségessé válik az ellenőrzés vagy a csere, a
NISSAN azt javasolja, hogy vegye fel a kapcsolatot
egy NISSAN márkakereskedővel vagy szakszerviz-
zel.

FIGYELMEZTETÉS
• Használjon eredeti NISSAN NS3 CVT folyadé-

kot*. Ne keverje más folyadékokkal.

• Ha az eredeti NISSAN NS3 CVT Fluid * folyadék-
tól eltérő sebességváltó folyadékot használ,
az Xtronic sebességváltó károsodhat. Az ilyen
jellegű meghibásodásra nem vonatkozik a ga-
rancia.

* További részletekért lépjen kapcsolatba egy
NISSAN márkakereskedővel, vagy szakszervizzel.

RÖGZÍTŐFÉK ELLENŐRZÉSE
Rendszeres időközönként ellenőrizze a rögzítőféket
úgy, hogy meredek emelkedőn rögzíti a gépjármű-
vet a rögzítőfékkel. Ha nem rögzít eléggé, vegye fel
a kapcsolatot egy NISSAN-márkakereskedővel vagy
szakszervizzel.

A FÉKPEDÁL ELLENŐRZÉSE
Ha a fékpedál hirtelen lejjebb kerül a megszokott-
nál, a fékpedál megnyomása “szivacsosnak” tűnik,
vagy a járműmegállítása hosszabb ideig tart, vegye
fel a kapcsolatot egy NISSAN-márkakereskedővel
vagy szakszervizzel.

Önbeállító fékek
AzÖngépjárműve önbeállító fékrendszerrel van fel-
szerelve.A féktárcsákmindenesetben,amikor a fék-
pedál lenyomásra kerül, beállítják önmagukat.

jA Balkormányos modellek

jB Jobbkormányos modellek

VIGYÁZAT
• Csak új folyadékot használjon. Régi, gyenge

minőségű vagy szennyezett folyadék haszná-
lata károsíthatja a fék- és tengelykapcsoló
rendszert. A nem megfelelő folyadékok hasz-
nálata károsíthatja a fékrendszert, és befolyá-
solhatja a jármű megállási képességét.

• Eltávolítás előtt tisztítsa meg az utántöltő
sapkát.

• A fék- és tengelykapcsoló- folyadékok mérge-
zőek, ezért körültekintően kell tárolni őket
megjelölt tárolókban, gyermekektől távol.

Ellenőrizze a folyadékszintet a tartályban. Ha a fo-
lyadékszint a MIN ➁ és MAX ➀ jelzések között van,
vagy ha a fék figyelmeztető lámpa kigyullad, töltse
fel a folyadékszintet a MAX jelzésig.

NDI1787

XTRONIC SEBESSÉGVÁLTÓ
FOLYADÉK

FÉKEK FÉK- ÉS TENGELYKAPCSOLÓ-
FOLYADÉK
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Lásd “Ajánlott folyadékok/kenőanyagok és
mennyiségek” a “9. Műszaki információk” fejezetben
a javasolt fék- és tengelykapcsoló-folyadék típusok-
hoz.

Ha gyakran kell utántöltenie, a rendszert alaposan
ellenőriztetnie kell egy NISSAN-márkakereskedővel
vagy szakszervizzel.

FIGYELMEZTETÉS
• A NISSAN azt ajánlja, hogy a fék- és tengely-

kapcsoló rendszer utántöltését és ellenőrzé-
sét bízza NISSAN-márkakereskedőre vagy
szakszervizre, ahol rendelkeznek a szükséges
folyadékokkal és szakértelemmel.

• A folyadék ne kerüljön festett felületekre. Ez
károsítja a festéket. Ha a folyadék kiömlött,
mossa le vízzel.

VIGYÁZAT
A fagyálló ablakmosó folyadék mérgező, ezért
körültekintően kell tárolni, megjelölt tárolókban,
gyermekektől távol.

• Ellenőrizze a folyadékszintet az ablakmosó tar-
tályban. Ha a folyadékszint alacsony, vagy felvil-
lan a mosófolyadék alacsony szintjére figyel-
meztető lámpa (ha van) töltse fel az ablakmosó
tartályt folyadékkal a MAX szintig.

• Töltse után a tartályt sűrűbben, ha a vezetési
körülményei nagyobb mennyiségű ablakmosó-
folyadékot igényelnek.

• A jobb tisztítás érdekében adjon ablakmosó ol-
dószert hozzá. A téli szezonban, adjon fagyállót
az ablakmosó folyadékhoz. Kövesse a gyártó
utasításait a keverési arányhoz.

FIGYELMEZTETÉS
• Ne keverje össze a motor hűtőfolyadékához

való fagyállót az ablakmosó folyadékba való
fagyállóval. Ez a fényezés sérüléséhez vezet-
het.

• Mindig a NISSAN által javasolt ablakmosó fo-
lyadékot használjon.

NDI1794

ABLAKMOSÓFOLYADÉK
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GÉPJÁRMŰ AKKUMULÁTORA

VIGYÁZAT
Ne működtesse a járművet, ha az akkumulátor-
ban lévő folyadék szintje alacsony. Az alacsony
akkumulátorfolyadék-szint jobban terheli az ak-
kumulátort, emiatt hő termelődik, csökken az ak-
kumulátor élettartama, és bizonyos esetben rob-
banás történhet.

• Tartsa az akkumulátor felületét tisztán és szára-
zon. Az esetleges korróziót mossa le szódabi-
karbóna és víz keverékéből készített oldattal.

• Gondoskodjon róla, hogy az akkumulátorsaruk
tiszták legyenek és szorosan legyenek meghúz-
va.

• Hanemhasználja a járművet 30napig vagymég
tovább, válassza le a “–” negatív akkumulátorká-
belt, hogy megakadályozza a lemerülést.

• Ha az akkumulátor cseréje vagy ellenőrzése
szükséges, vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN-
márkakereskedővel vagy szakszervizzel.

Figyelmeztető szimbólumok az
akkumulátoron m FIGYELMEZTETÉS

➀ m
Tilos a dohányzás

Nyílt láng
használata tilos

Szikra használata
tilos

Soha ne dohányozzon az akkumulátor közelében. Soha ne tegye ki az
akkumulátort nyílt lángnak vagy elektromos szikráknak.

➁ m Védje a szemét Körültekintően kezelje az akkumulátort. Mindig viseljen védőszemüveget,
hogy megvédje a szemét a robbanástól vagy az akkumulátorsavtól.

➂ m
Gyermekek elől

elzárandó
Soha ne engedje, hogy az akkumulátor gyermekek kezébe kerüljön. Az
akkumulátort tartsa gyermekektől távol.

➃ m Akkumulátorsav

Ne hagyja, hogy az akkumulátorban lévő folyadék a bőrével, szemével,
szövettel vagy festett felületekkel érintkezzen. Miután megfogta az
akkumulátort vagy az akkumulátor saruját, azonnal alaposan mossa meg a
kezét. Ha az akkumulátorban lévő folyadék a szemébe, a bőrére vagy a
ruhájára jut, azonnal legalább 15 percig öblítse folyó vízzel, és forduljon
orvoshoz. Az akkumulátorfolyadék sav. Ha az akkumulátorfolyadék a
szemébe vagy a bőrére jut, megvakulhat vagy égési sérüléseket
szenvedhet.

➄ m
Tartsa szem előtt

a használati
utasításokat

Mielőtt az akkumulátort kezelné, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót,
hogy biztosítsa a biztonságos és megfelelő kezelést.

➅ m Robbanékony gáz Az akkumulátorfolyadék által termelt hidrogéngáz robbanékony.

AKKUMULÁTOR
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Akkumulátor (A típus)

Minden cellában ellenőrizze a folyadékszintet. A
FELSŐ ➀ és az ALSÓ ➁ szintjelek között kell lennie.

Ha után kell töltenie, csak desztillált vizet használ-
jon arra, hogy a szintet minden cellában a jelzésig
feltöltse. Ne töltse túl.

1. Megfelelő szerszám használatával vegye le az
összes celladugótjA .

➀ OK

➁ UTÁNTÖLTÉS

2. Töltse fel desztillált vízzel a FELSŐ szintjelzésig
➀.

Ha az akkumulátor oldala nem tiszta, úgy ellen-
őrizze az elektrolit szintjét, hogy az ábra szerint
közvetlenül a cellába néz.

3. Húzza meg a cellazáró dugókat.

FIGYELMEZTETÉS
Ne töltse túl az akkumulátor celláit. A túl sok
elektrolit kiszivároghat az akkumulátorból a töl-
tés során, és kárt tehet a festékrétegben.

Karbantartásmentes akkumulátor (B
típus)
Karbantartásmentes akkumulátor esetében nem
szükséges a folyadékszint ellenőrzése. Ennek elle-
nére a NISSAN azt javasolja, hogy szemrevételezés-
sel rendszeresen ellenőrizze a zöld állapotjelzőt
jA . Ha nem látható, cserélje ki az akkumulátort, ami-
lyen hamar csak lehet.

Újra-inicializálási eljárás az
akkumulátor ismételt csatlakoztatását
követően
Ha akkumulátort újra csatlakoztatta, ellenőrizze a
következő elemeket:

• Óra beállítása (ha van).

• Akívánt rádióállomásokbeállítása az előre prog-
ramozható állomásgombokra.

További részletekért, lásd: “Gépjármű információs
kijelzője” a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezet-
ben, vagyaNissanConnect rendszer különállóhasz-
nálati útmutatójában vagy az audiorendszer leírá-
sában “FM/AM rádió (DAB-bal) (ha van)” a “4. Kijelző
képernyő, fűtés és légkondicionáló, valamint
audiorendszer” fejezetben.

Stop/Start rendszerrel rendelkező
modellek
• Győződjön meg róla, hogy a beszerelt akkumu-

látor a szokásosnál nagyobb töltési- kisülési ka-
pacitással, illetve hosszabb élettartammal ren-
delkezik. Ne használjon hagyományos akkumu-
látort a Stop/Start rendszerhez mivel ettől az
akkumulátor előbb lemerülhet, illetve az a Stop/
Start rendszerhibásműködéséteredményezhe-
ti. Javasolt az eredeti NISSAN akkumulátor hasz-
nálata. További információért, vegye fel a kap-
csolatot egy NISSAN márkakereskedővel vagy
szakszervizzel.

• Ha az akkumulátor csatlakozóját leszereli (akku-
mulátor cseréjéhez, stb.) majd újra csatlakoztat-
ja, a Stop/Start rendszer újbóli aktiválásáig egy
kis idő eltelhet.

DI0137MAZ

NDI688Z

Visszajelző

NDI920Z
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Kerülje az akkumulátor lemerülését
A gépjármű akkumulátora hosszabb ideig tartó tét-
lenség esetén lassan lemerül. Többmódja is van an-
nak, hogy miként kerülje el az akkumulátor oly mér-
tékű lemerülését, hogy a gépjárművet nem lehet
utána elindítani:

• Töltse fel az akkumulátort csepptöltő/okos töl-
tő segítségével. Ne használjon gyorstöltést, mi-
vel ez kárt okozhat az akkumulátorban. Kövesse
az akkumulátortöltőn található utasításokat.

• Javasolt 2 hetente legalább 15 percig tartó veze-
tése.

• Ha nem vezetheti a gépjárművet, 4 hetente in-
dítsa el a motort és járassa 25-30 percig alapjá-
raton.

INDÍTÁS KÜLSŐ AKKUMULÁTORRÓL
Ha külső akkumulátorról való beindítás szükséges
ld.: “Beindítás külső akkumulátorral” a “6. Szükség-
helyzet esetén” fejezetben. Ha a motor nem indul
külső akkumulátorról való indítással sem, az akku-
mulátort le kell cserélni. Vegye fel a kapcsolatot egy
NISSAN márkakereskedővel vagy szakszervizzel.

INTELLIGENS KULCS ELEMCSERE

FIGYELMEZTETÉS
• Az intelligens kulcson található jel arra hi-

vatott figyelmeztetni a felhasználót, hogy a
készülékhez kapott anyagokban fontos üze-
meltetési és karbantartási (szervizelési) uta-
sításokat talál.

• Vigyázzon, nehogy gyermekek lenyeljék az
elemet és az eltávolított részeket.

• Ha a lítium elemek nem megfelelően kerülnek
behelyezésre, robbanásveszély áll fenn. Csak
ugyanolyan vagy azzal egyenértékű típussal
cserélje.

• Ne tegye ki az elemet túlzott hőhatásnak, mint
például koncentrált napsütésnek, tűznek vagy
hasonlónak.

• Ne nyomja össze és ne vágja szét az elemet.

• Ne tegye ki az elemet nagy tengerszint feletti
magasságban található rendkívül alacsony
légnyomásnak.

• Az elemcsere során vigyázzon, hogy ne kerül-
jön por vagy olaj az alkatrészekbe.

• Ügyeljen arra, hogy ne érintse meg az áram-
köri kártyát vagy az érintkezőket.

A nem megfelelően eldobott akkumulátor/
elem szennyezi a környezetet. Mindig működ-
jön együtt a helyi szabályozásokkal az elem
ártalmatlanítását illetően.

• Az intelligens kulcs vízálló, de ha nedves lesz,
azonnal törölje teljesen szárazra. Az elem cse-
réjéhez nyissa ki óvatosan az intelligens kul-
csot az ábrán mutatott sorrendben.

• Amikor az elemet cseréli, ne hagyja, hogy por
vagy olaj jusson az integrált kulcskártyába/
intelligens kulcsba.

VIGYÁZAT
• Ne nyelje le az elemet, kémiai égés veszélyét

hordozza (a hozzá adott távirányító). A termék
érme-/gombelemet tartalmaz. Az érme-/
gombelem lenyelése mindössze 2 órán belül
súlyos belső égéseket okozhat, ami halálhoz
vezethet.

• Tartsa gyermekektől távol az új és a használt
elemeket. Ha az elemrekesz nem záródik le
megfelelőképp, függessze fel a termék hasz-
nálatát és tartsa gyermekektől távol.

• Ha úgy véli, hogy az elemeket lenyelhették,
vagy a test bármely részébe helyezték, azon-
nal forduljon orvoshoz.
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FIGYELMEZTETÉS
Az elemet mindig a széleinél fogja meg, az ábra
szerint. Ha az elemet az érintkezési pontjainál
fogja meg, durván csökkenti a tárolókapacitását.

Csere
1. Csúsztassa a zárópecket kinyitás helyzetbe.

2. Vegye ki a kulcsot.

3. Illesszen egy laposfejű csavarhúzót vagy egy al-
kalmas eszközt a nyílásába, és csavarja meg a
fedél kinyitásához.

4. Cserélje ki az elemet egy újra, amely megfelel a
specifikációnak.

A következő elemtípust használja:

CR2032

• Ne érintse meg a belső áramkört vagy az
elektromos érintkezőket, mert ha így tesz, hi-
bát okozhat.

• Győződjön meg róla, hogy a + oldal néz a bur-
kolat alja felé, az ábra szerint.

5. Az eltávolítás fordított sorrendjében szerelje fel a
fedelet.

6. Működtesse a gombokat és ellenőrizze, hogy a
gomb megfelelően működik-e.

Vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN márkakeres-
kedővel vagy szakszervizzel, ha segítségre van
szüksége az akkumulátorcseréhez.

SPA0784Z NDI1455

Intelligens kulcs
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VIGYÁZAT
Ügyeljen rá, hogy a gyújtáskapcsoló OFF állásban
legyen. Ellenkező esetben a hűtőventilátor vagy
a motor váratlanul beindulhat.

1. Szemrevételezéssel ellenőrizzen minden szíjat,
hogynincs-e rajtuk szokatlankopás, vágás, kidör-
zsölődés, vagy nem lazák-e. Ha a szíj rossz álla-
potban van, vagy laza, cseréltesse ki, vagy állít-
tassa be egy NISSAN márkakereskedőnél, vagy
szakszervizben.

2. Ellenőriztesse a szíjak állapotát és feszességét
rendszeresen a különálló garanciafüzetben és
karbantartási füzetben található karbantartási
ütemtervnek megfelelően.

VIGYÁZAT
Gondoskodjon róla, hogy a gyújtáskapcsoló OFF
állásban legyen és a rögzítőfék megfelelően be
legyen húzva.

FIGYELMEZTETÉS
• Győződjön meg róla, hogy a megfelelő gyer-

tyakulcsot használja a gyújtógyertyák eltávo-
lításához. Nem megfelelő gyertyakulcs hasz-
nálata esetén sérülhetnek a gyújtógyertyák.

• A gyújtógyertyákat mindig az ajánlott, vagy
azzal megegyező gyertyákra cserélje le.

Cserélje ki a gyújtógyertyákat a karbantartási inter-
vallumoknakmegfelelően, amely a különálló Garan-
ciafüzet és Karbantartási Füzetben található.

Ha csere szükséges, vegye fel a kapcsolatot egyNIS-
SAN-márkakereskedővel vagy szakszervizzel.

VIGYÁZAT
• Ha levegőszűrő nélkül üzemelteti a motort,

égési sérüléseket szenvedhet, vagy okozhat
másnak. A levegőszűrő nemcsak a bejövő le-
vegőt tisztítja, hanem megállítja a lángokat,
ha a motor visszagyújt. Ha nincs beszerelve
levegőszűrő, és a motor visszagyújt, Ön meg-
éghet.

• Ne vezessen levegőszűrő nélkül.

• Legyen óvatos, ha a motoron dolgozik, és
nincs beszerelve levegőszűrő.

NDI1793

HAJTÓSZÍJAK GYÚJTÓGYERTYA LEVEGŐSZŰRŐ
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SZÁRAZPAPÍR SZŰRŐELEM
A szűrő eltávolításához oldja ki a rögzítőelemeket
➀ és húzza a szűrő borítását ➁ felfelé.

Ellenőrizze a szűrő elemetjA hogy piszkos-e. Ha el-
szennyeződött, rázza meg az elemet a por eltávolí-
tása érdekében.

Tisztítsa meg vagy cserélje ki a karbantartási inter-
vallumoknakmegfelelően, amely a különálló Garan-
ciafüzet és Karbantartási Füzetben található. A szű-
rő tisztításakor vagy cseréjekor törölje tisztára a
légtisztító ház belsejét, és fedje le egy nedves ruhá-
val.

TISZTÍTÁS
Amennyiben a szélvédő nem válik tisztán átlátha-
tóvá az ablakmosó folyadék használata után, vagy
a törlő lapát csíkot hagy, elképzelhető, hogy viasz,
vagy hasonló anyag kerülhetett a törlőlapátra vagy
a szélvédőre.

Tisztítsa meg a szélvédő külsejét, vagy a hátsó ajtó
szélvédőjét ablaktisztítóval vagy lágy mosószerrel.
A szélvédőakkor tiszta,hanemképződnekkisgyön-
gyök, amikor lelocsolja tiszta vízzel.

Tisztítsa meg a törlőlapátot mosószeres oldatba
vagy enyhe tisztítószerbemártott ruhával.Majd öb-
lítse le a törlőlapátot tiszta vízzel. Amennyiben a
szélvédő nem válik tisztán átláthatóvá a törlő lapát
megtisztítása után sem, cserélje le a törlőlapátokat.

FIGYELMEZTETÉS
• A lapátok cseréje után állítsa vissza az ablak-

törlő karokat eredeti állásukba. Ellenkező
esetben megsérülhet ha a motorháztető nyit-
va van.

• Győződjön meg róla, hogy az ablaktörlő lapát
érintkezik az üveggel. Ellenkező esetben a kar
megsérülhet a szél nyomásától.

ELSŐ SZÉLVÉDŐ TÖRLŐ
LAPÁTJAINAK CSERÉJE

1. Emelje fel az ablaktörlőt a szélvédőről.

2. Nyissa fel a(z)jA -t egymegfelelő szerszám segít-
ségével, majd mozgassa lefelé az ablaktörlő la-
pátot annak eltávolításához.

3. Szerelje be az új törlőlapátot az eltávolítás fordí-
tott sorrendjében.

4. Csúsztassa rá az új törlőlapátot az ablaktörlő
karra, amíg egy kattanást nem hall.

5. Zárja le a(z)jA -t.

HÁTSÓ SZÉLVÉDŐ TÖRLŐ
LAPÁTJAINAK CSERÉJE
Javasolt kapcsolatba lépnie egy NISSAN márkake-
reskedővel vagy szakszervizzel, ha ellenőrzésre
vagy cserére van szükség.

NDI1795

ABLAKTÖRLŐ LAPÁTOK
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SZÉLVÉDŐMOSÓ FÚVÓKA
A szélvédőmosó fúvókák bele vannak építve az ab-
laktörlő karokba.

Javasolt kapcsolatba lépnie egy NISSAN márkake-
reskedővel vagy szakszervizzel, ha a mosó fúvóka
eldugódott, vagy bármi egyéb hiba következik be.
Ne próbálja meg kitisztítani a fúvókát tű segítségé-
vel. Ha megpróbálja, tönkreteheti a fúvókát.

UTASTÉR

NDI1791

Balkormányos modellek

NDI1796

Jobbkormányos modellek

BIZTOSÍTÉKOK
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FIGYELMEZTETÉS
• A biztosítékdobozon megadottnál ne hasz-

náljon kisebb vagy nagyobb amperszámú biz-
tosítékot.

• Amikor a csatlakozót lecsatlakoztatja, soha ne
húzza a kábelköteget vagy a vezetékeket.

• Ügyeljen arra, hogy ne rongálja meg a csatla-
kozó foglalatát, amikor a csatlakozót
lecsatlakoztatja.

Ha valamely elektromos berendezés nem működik,
ellenőrizze a biztosítékot.

Balkormányos modellek: A biztosítékdoboz a mű-
szerfal bal oldalának alsó részében található.

Jobbkormányos modellek: A biztosítékdoboz a
kesztyűtartó mögött található.

Az érintett áramkörök a biztosítékdoboz fedelén ta-
lálhatók.

1. Győződjönmeg róla, hogy a gyújtáskapcsoló és a
fényszóró kapcsoló „OFF” állásban vannak.

2. Nyissa ki a biztosítékdoboz fedelét.

3. A biztosíték-kihúzóval ➀ (ha van) távolítsa el a
biztosítékot.

MEGJEGYZÉS

A biztosíték- kihúzó a biztosítékdobozban ta-
lálható.

4. Ha a biztosíték kiolvadtjA , cserélje ki új biztosí-
tékrajB .

5. Zárja be a biztosítékdoboz fedelét.

MEGJEGYZÉS

Ha ismét kiolvad a biztosíték, ellenőriztesse a
rendszert NISSAN-márkakereskedővel vagy
szakszervizzel.

Tartós tárolás során használatos
biztosíték kapcsolója
Az akkumulátor lemerülésének csökkentése érde-
kében a tartós tárolás során használatos biztosíték
kapcsolója ➀ a gyárban kikapcsolásra kerül. A gép-
jármű leszállítása előtt a kapcsoló felkapcsolásra
kerül, és mindig ebben az állásban kell maradnia.

Ha egy elektromos berendezés nem üzemel, távo-
lítsa el a tartós tárolás során használatos biztosíték
kapcsolóját ésellenőrizze,hogynincs-ekiolvadtbiz-
tosíték.

MEGJEGYZÉS

Ha a tartós tárolás során használatos biztosíték
kapcsolója hibásan működik, vagy a biztosíték
kiolvad, a kapcsolót nem kell kicserélni. Ilyen
esetben távolítsa el a biztosíték kapcsolót és he-
lyezzen be egy új, ugyanolyan teljesítményű biz-
tosítékot.

Hogyan távolítsuk el a tartós tárolás során
használatos biztosíték kapcsolóját.:
1. A kiegészítő biztosíték kapcsolójának eltávolítá-

sa előtt győződjön meg róla, hogy a gyújtáskap-
csoló OFF állásban van.

2. Győződjön meg róla, hogy a fényszóró kapcso-
lója “OFF” állásban van-e.

3. Vegye le a biztosítékdoboz fedelét.

4. Fogja meg a rögzítő füleket, amelyek a tartós tá-
rolás biztosítékának ➂ mindkét oldalán megta-
lálhatók.

5. Húzza ki a tartós tárolás során használatos biz-
tosíték kapcsolóját a biztosítékdobozból.

SDI1753Z

NDI1792
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MOTORTÉR

FIGYELMEZTETÉS
A biztosítékdobozon megadottnál ne használjon
kisebb vagy nagyobb amperszámú biztosítékot.

Ha valamely elektromos berendezés nem működik,
ellenőrizze a biztosítékot.

1. Győződjönmeg róla, hogy a gyújtáskapcsoló és a
fényszóró kapcsoló „OFF” állásban vannak.

2. Nyissa fel a motorháztetőt. További részletekért,
lásd: “Motorháztető” a “3. Indulás előtti ellenőrzé-
sek és beállítások” fejezetben.

3. Távolítsa el az olvadó csatlakozó borításait.

4. Határozza meg, melyik biztosítékot kell kicserél-
ni.

5. A biztosíték-kihúzóval (ha van) távolítsa el a biz-
tosítékot. A biztosíték-kihúzó az utastérben, a
biztosítékdobozban található.

6. Ha a biztosíték kiolvadtjA , cserélje ki új biztosí-
tékrajB .

7. Szerelje fel az olvadóbiztosítékok fedeleit.

8. Szerelje fel a légvezetéket az eltávolítás fordított
sorrendjében.

9. Zárja le a motorháztetőt.

MEGJEGYZÉS

Ha ismét kiolvad a biztosíték, ellenőriztesse a
rendszert NISSAN-márkakereskedővel vagy
szakszervizzel.

ELSŐ FÉNYSZÓRÓK
LED fényszóró
A LED-es fényszóróban olyan LED modulok találha-
tók, amelyek nem javíthatók.

FIGYELMEZTETÉS
• Sose kísérelje meg módosítani vagy szétszed-

ni a LED fényszórót, hogy elkerülje az áram-
ütést.

• Ha csere szükséges, vegye fel a kapcsolatot
egy NISSAN-márkakereskedővel vagy
szakszervizzel.

Esőben és autómosáskor a lámpaüveg belsején pá-
ra csapódhat le. A lámpaüvegen belüli és kívüli hő-
mérséklet különbsége párásodást okozhat. Ez nem
hiba. Ha a lámpa belsejében nagy cseppek képződ-
nek, lépjen kapcsolatba NISSAN márkakereskedőjé-
vel vagy a szakszervizzel.

NDI1790

SDI1753Z

LÁMPÁK
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KÜLSŐ LÁMPÁK
Elem Teljesítmény (W)

Első kombinált lámpa

Nappali menetfény*1 LED

Fényszóró (távolsági
fényszóró) *1

LED

Fényszóró (tompított
fényszóró) *1

LED

Első irányjelző lámpa *1 21 vagy LED

Első lámpa *1 LED

Első ködlámpa *1 LED

Oldalsó irányjelző lámpa *1 LED

Hátsó kombinált lámpa *1

Irányjelző lámpa *1 21 vagy LED

Fék-/hátsó lámpa *1 LED

Tolatólámpa *1 16

Középső féklámpa*1 LED

Rendszámtábla-világítás 5 vagy LED

Hátsó ködlámpa *1 LED

*1: Ha csere szükséges, vegye fel a kapcsolatot egy
NISSAN-márkakereskedővel vagy szakszerviz-
zel.

BELSŐ LÁMPÁK
Elem Teljesítmény

(W)

Belső világítás/Térképolvasó
lámpa (ha van)

5

Olvasólámpák — hátsó (ha van) *1 5

Hátsó utastér világítása (ha van) 5

Csomagtérvilágítás 5

*1: Ha csere szükséges, vegye fel a kapcsolatot egy
NISSAN-márkakereskedővel vagy szakszerviz-
zel.

NSD1043

Lámpák helye (A típus)
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LÁMPÁK HELYE
➀ Oldalsó irányjelző lámpa

➁ Belső világítás/Térképolvasó lámpa (ha van)

➂ Nappali menetfény (DRL)

➃ Első lámpa

➄ Első irányjelző lámpa

➅ Távolsági fényszóró/Adaptív menetfény (csak
A típus)

➆ Tompított fényszóró

➇ Első ködlámpa (ha van)

➈ Lábtér világítás (ha van)

➉ Belső világítás/Olvasólámpák — hátsó (ha van)

j11 Középső féklámpa

j12 Rendszámtábla-világítás

j13 Hátsó ködlámpa (ha van)

j14 Tolatólámpa

j15 Hátsó irányjelző lámpa

j16 Féklámpa

j17 Hátsó lámpa

Cserélési módszerek

Az egyéb lámpák A, B, C, D vagy LED típusúak.

m ELTÁVOLÍTÁS

m BESZERELÉS

NSD1044

Lámpák helye (B típus) NDI707

484 Karbantartás és önállóan elvégezhető műveletek



NDI1779

Belső világítás/Térképolvasó lámpa (ha van)
NDI1780

Utastér lámpa — hátsó (ha van)

NDI1782

Csomagtérvilágítás
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Gumidefekt esetén, lásd “Gumidefekt” a “6. Szükség-
helyzet esetén” fejezetben.

GUMIABRONCS FELFÚVÁSI
NYOMÁSA
A gumiabroncs nyomását ellenőrizze rendszeresen
(beleértve a pótkereket). A nem megfelelő gumiab-
roncs nyomás hátrányosan befolyásolhatja az ab-
roncs élettartamát és a jármű kezelését. A kerék-
nyomásbeállítása utánhajtsa végre aTPMShőmér-
séklet kalibrációját (lásd “TPMS hőmérséklet
kalibrálása” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben).

MEGJEGYZÉS

A helytelenül felfújt gumiabroncsok rossz
kormányzási tulajdonságokhoz vezetnek, me-
lyekből a sofőr a kormánymű hibájára következ-
tethet: mindig ellenőrizze, hogy a gumiabroncsok
nyomása megfelelő-e.

A gumiabroncs nyomását akkor kell elvégezni, ami-
kor az HIDEG. A gumiabroncsok akkor tekinthetőek
HIDEGnek, miután a járművet legalább három, vagy
több órára leparkolta, vagy kevesebbet vezette
1,6 km-nél (1 mérföld). A HIDEG gumiabroncs nyo-
mása a gumiabroncs címkén található, amely a ve-
zetőoldali B-oszlopon található.

A nem megfelelő nyomás a gumiabroncs túlmele-
gedéséhez és belső sérüléséhez vezethet. Emiatt
nagy sebességnél előfordulhat a minta leválása és
akár a gumiabroncs szétrobbanása is.

A GUMIABRONCSOK TÍPUSA

FIGYELMEZTETÉS
• Amikor lecseréli a gumiabroncsokat, győződ-

jön meg róla, hogy mind a négy abroncs
ugyanabból a típusból (pl.: nyári, négyévsza-
kos vagy hó) és gyártótól valók.

• Egy NISSAN márkakereskedő, vagy szakszer-
viz bővebb felvilágosítással szolgálhat a gu-
miabroncsok típusával, méretével, sebesség-
indexével és elérhetőségével kapcsolatban.

• A pót gumiabroncsok sebességindexe alacso-
nyabb lehet, mint a gyárilag felszerelt abron-
csoké, ami elképzelhető, hogy nem felel meg a
jármű maximális sebességének. Soha ne lépje
túl az abroncs maximális sebességindexét.

• A sebességmérő beállítását befolyásolhatja
ha a kerekek és/vagy abroncsok mérete eltér
a gépjárműre felszerelt gyári kerekektől és/
vagy abroncsoktól (például téli gumik esetén).
Vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN márkake-
reskedővel vagy szakszervizzel, mielőtt más
méretű kerekeket és/vagy abroncsokat sze-
relne fel.

Négyévszakos gumiabroncsok
A NISSAN egyes modelljeinél négyévszakos gumi-
kat alkalmaz, hogy egész évben megfelelő teljesít-
ménytnyújtsanakagumiabroncsok,beleértveaha-
vas és jeges útkörülményeket is. A négyévszakos
gumiabroncsok oldalán az ALL SEASON és/vagy
M&S felirat áll. A téli gumiabroncsok tapadása jobb

NDI1803

Rendszámtábla-világítás

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
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a havas szakaszokon, mint a négyévszakos gumi-
abroncsoké, ezért egyes területeken elképzelhető,
hogy megfelelőbbek.

Nyári gumik
A NISSAN a nyári gumikat alapfelszereltségben ad-
ja. Ezek a gumiabroncsok kiváló teljesítményt nyúj-
tanak enyhe időjárási viszonyok között.

Amennyiben járművét havas, jeges körülmények
között tervezi üzemeltetni, aNISSANSNOWvagyALL
SEASON feliratú gumiabroncsok használatát ajánlja
mind a négy keréken.

Téli gumiabroncsok
Amennyiben téli gumiabroncsokra van szükség,
olyan gumiabroncsokat kell választania, amely mé-
retbenés súlyindexbenmegfelel az eredeti gyári gu-
miabroncsoknak. Amennyiben nem így tesz, az hát-
rányosan befolyásolhatja járműve biztonságát és
kezelhetőségét.

Általában, a téli gumiabroncsok sebességindexe
alacsonyabb lehet, mint a gyárilag felszerelt abron-
csoké, ami elképzelhető, hogy nem felel meg a jár-
mű maximális sebességének. Soha ne lépje túl az
abroncs maximális sebességindexét.

Jeges úton való még jobb tapadásra szöges gumi-
abroncs használható. Ugyanakkor egyes tartomá-
nyok és államok tiltják a használatát. Nézzen utána
a helyi, állami és tartományi jogszabályoknak, mi-
előtt szeges gumiabroncsokat szerelne. Szeges téli
gumiabroncsok csúszási és tapadási tulajdonságai
nedves vagy száraz felületeken rosszabbak lehet-
nek a nem szeges téli gumiabroncsoknál.

HÓLÁNCOK
Egyes területeken a hólánc használata tiltott lehet.
Ellenőrizze a helyi jogszabályokat, mielőtt hólánco-
kat szerelne fel. Ha hóláncot kíván használni, győ-
ződjön meg róla, hogy a jármű gumiabroncsai mé-
reteinek megfelelőek legyenek és a hólánc gyártó-
jának utasításai szerint telepítse azokat. Használjon
láncfeszítőket,haahóláncgyártója javasolja ameg-
felelő illeszkedés elérése végett. A hólánc utolsó la-
za láncszemeit megfelelően rögzíteni kell, vagy ha
szükséges el kell távolítani, hogy elkerülhesse me-
net közben a sárvédők és az alváz sérülését.

Emellett haladjon csökkentett sebességgel. Ellen-
kező esetben, a járműve sérülhet és/vagy a jármű
kezelése és teljesítménye hátrányt szenvedhet.

A hóláncokat csak az első kerekekre kell felsze-
relni, a hátsókra nem.

FIGYELMEZTETÉS
• Soha ne szereljen hóláncot ideiglenes vagy ki-

sebb méretű kerekekre.

• Ne haladjon a hóláncokkal olyan burkolt úton,
amin nincs hó. Ilyen körülmények között a hó-
láncok használata a jármű számos mechaniz-
musát károsítja a túlterhelés következtében.
Ha tiszta burkoltú úton halad, győződjön meg
róla, hogy átváltott kétkerék-meghajtású
(2WD) üzemmódba, lásd “Négykerék-meghaj-
tás (4WD) (ha van)” a “5. Elindulás és haladás”
fejezetben.

GUMIABRONCSOK FORGATÁSA

A NISSAN azt ajánlja, hogy a gumiabroncsokat cse-
rélje fel 10.000 km-enként (6.000mérföld) kétkerék-
meghajtású (2WD) járműveknél és 5.000 km-enként
(3.000 mérföld) négykerék-meghajtású (4WD) jár-
műveknél.

A forgatás ideje vezetési habitustól, és az utak álla-
potától is függ. Lásd “Gumidefekt” a “6. Szükséghely-
zet esetén” fejezetben a kerékcserélési módszere-
ket.

VIGYÁZAT
• A kerekek felcserélése után állítsa be a nyo-

mást.

• Húzza meg ismét a kerékcsavarokat az első
1.000 km (600 mérföld) megtétele után (lapos
gumiabroncsok, stb. esetén is).

• Az ideiglenes használatra szolgáló pótkereket
ne vegye bele a felcserélésbe.

NDI762Z
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• A nem megfelelő gumiabroncs választása, fel-
szerelése, ápolása és karbantartása befolyá-
solhatja a jármű biztonságát, ami baleset
vagy sérülés kockázatát hordozza magában.
Bármilyen kétség esetén, konzultáljon egy
NISSAN márkakereskedővel, vagy gumiab-
roncs gyártóval.

MEGJEGYZÉS

Keréknyomást figyelő rendszerrel szerelt model-
lek (TPMS).

Az abroncsok forgatása után a TPMS rendszert
újra kell inicializálni. További részletekért, lásd:
“Aktiválás” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben.

GUMIABRONCS KOPÁSA ÉS
SÉRÜLÉSE

A gumiabroncsokat időközönként ellenőrizni kell
kopás, repedés, kidudorodás vagy amintába ragadt
tárgyak miatt. Amennyiben túlzott mértékű kopást,
repedést, vagy mély vágásokat fedez fel, cserélje le
a gumiabroncsot.

Az eredeti gumiabroncsok rendelkeznek kopásjel-
zővel➀. Amikor ez a kopásjelzőmár láthatóvá válik,
a gumiabroncsot le kell cserélni.

A kopásjelzők helyei a hely megjelöléseken találha-
tó ➁.

GUMIABRONCS ÉLETKORA
Vegye figyelembeagumiabroncs életkorát. Sohane
használjon hat évesnél idősebb gumiabroncsot,
függetlenül attól mennyit használta azt.

A gumiabroncsok idővel és használat során elkop-
nak, szétmállanak. Ellenőriztesse és centíroztassa
rendszeresen a gumiabroncsait egy NISSANmárka-
kereskedőnél vagy szakszervizben. Jelentsen min-
den lehetséges balesetet, amelynek során a gumi-
abroncsot megüthette, még akkor is, ha csak kicsit.

GUMIABRONCSOK ÉS KEREKEK
CSERÉJE

VIGYÁZAT
Ne szereljen fel deformálódott kereket vagy gu-
miabroncsot, akkor se, ha azokat megjavították.
Az ilyen gumiabroncsok vagy kerekek szerkezeti
hibával rendelkezhetnek, ami előzetes jel nélkül
tönkremehet.

Amikor lecserél egy gumiabroncsot, mindig az ere-
detivel megegyező méretű, sebességindexű és ter-
helési kapacitású abroncsot használjon. A javasolt
típusokat és méreteket a következő fejezetben ta-
lálja: “Kerekek és gumiabroncsok” a “9. Műszaki
információk” fejezetben.

A javasolttól eltérő, vagy vegyesen használt külön-
bözőmárkájú, szerkezetű (diagonál, diagonál-radiál

hibrid vagy radiál) és mintázatú abroncsok haszná-
lata hátrányosan befolyásolhatja az úttartást, féke-
zést, kezelést, talajtól való távolságot, az abroncs és
karosszéria közötti távolságot, a hólánc távolságát,
a sebességmérő kalibrálását, a fényszóró beállítá-
sát és a lökhárító magasságát.

VIGYÁZAT
Ezen hatások akár balesethez, súlyos sérülések-
hez is vezethetnek.

Amennyiben a kereket bármilyen okból lecseréli,
mindenesetbenazonoseltolódással rendelkezőke-
reket használjon. Eltérő eltolódással rendelkező ke-
rekek használata korai gumiabroncs kopást, a jár-
mű csökkent kezelhetőségét és/vagy a féktárcsák-
hoz való hozzáérést eredményezheti. Az ilyen
jellegűkölcsönhatása fékekcsökkentett fékhatásá-
hoz és/vagy a fékbetétek korai kopásához vezet-
het.

NÉGYKERÉK-MEGHAJTÁSÚ (4WD)
MODELLEK

FIGYELMEZTETÉS
• Mindig egyforma méretű, márkájú, típusú (di-

agonál, diagonálöves vagy radiál) és mintáza-
tú gumiabroncsot használjon mind a négy ke-
réken. Ha nem így tesz, különbség lesz az első
és a hátsó tengelyen lévő gumiabroncsok ke-
rülete között, ami erős gumiabroncs-kopást
okoz, és károsíthatja a váltót, az osztóművet
és a differenciálműveket.

SDI1663Z
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• CSAK a négykerék-meghajtású (4WD) modell
számára meghatározott pótkerekeket
használja.

KERÉK KIEGYENSÚLYOZÁSA
A kiegyensúlyozatlan kerekek a jármű kezelhetősé-
gének és az abroncsok élettartamának csökkené-
séhez vezethetnek. Még rendszeres használat mel-
lett is előfordulhat, hogy kiegyensúlyozatlanná vál-
nak. Emiatt szükség szerint ki kell őket
egyensúlyoztatni.

A kerekek kiegyensúlyozásához a kerekeket le kell
szerelni a járműről. Az első kerekek járművön tör-
ténő kiegyensúlyozása a váltó meghibásodásához
vezethet.

PÓTKERÉK
Hagyományos pótkerék (ha van)
Egy hagyományos kerék van mellékelve a jármű-
höz.

Ideiglenesen használható pótkerék (ha
van)
Az ideiglenesen használható pótkereket az ideigle-
nesen használható pótkerék címkéről tudja azono-
sítani, ami eltér a szabvány utcai kerekektől. Bármi-
lyen kétség esetén, konzultáljon egyNISSANmárka-
kereskedővel, vagy szakszervizzel, vagy lásd:
“Pótkerék” a “6. Szükséghelyzet esetén” fejezetben.

Gumijavító szett (ha van)
A pótkerék helyett egy gumijavító szett jár a gépjár-
műhöz. A gumijavító szettet csak kisebb defektek
javításához és ideiglenesen lehet használni. A gumi-

javító szett alkalmazása után keressen fel egy
NISSAN márkakereskedőt vagy szakszervizt, amint
lehet, és javíttassa meg vagy cseréltesse ki a kere-
ket.

FIGYELMEZTETÉS
A következő körülmények között ne használja a
gumijavító szettet. Vegye fel a kapcsolatot egy
NISSAN márkakereskedővel, szakszervizzel vagy
autómentővel.

• a ragasztóanyag szavatossága lejárt (az üveg
alján látható)

• ha a defekt hosszabb, mint 4 mm (0,16 in)

• amikor az abroncs oldala sérült

• amikor az abroncsból jelentős mennyiségű le-
vegő veszik el

• amikor az abroncs teljesen leugrik a felniről

• amikor a felni sérült

• amikor kettő vagy több kerék lapos

Lásd “Pótkerék” a “6. Szükséghelyzet esetén” feje-
zetben további részletekért.

A KEREKEK GONDOZÁSA
További részletekért, lásd: “A kerekek gondozása” a
“7. A karosszéria külső és belső ápolása” fejezetben.
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A következő értékek körülbelüli kapacitást jelölnek. Az aktuális utántöltési kapacitás ettől némiképp eltérhet. Utántöltéskor a “8. Karbantartás és önállóan elvégez-
hető műveletek” fejezetben leírtakat kövesse a megfelelő utántöltési kapacitás meghatározásához.

Folyadéktípus Ajánlott folyadékok/kenőanyagokMetrikus
mértékegység

US
mértékegység Angolszász

Üzemanyag 55 L 14-1/2 gal 12-1/8 gal • Lásd “Üzemanyag információ” jelen fejezet következő részében.

Motorolaj HR13DDT

Olajszűrőcserével 5,4 L 5–5/8 qt 4–1/2 qt • Eredeti „NISSAN Motor Oil Synthetic Technology 5W-30 ACEA C3
RN17” javasolt

• Ha a fenti motorolaj nem elérhető, használjon „NISSAN Motor Oil”-t
vagy olyat, amely megfelel a következő besorolásnak és
viszkozitásnak: 5W-30 ACEA C3 RN17 vagy 0W-20 ACEA C5 RN17 FE.

Olajszűrőcsere
nélkül 5L 5–1/4 qt 4–3/8 qt

Motorhűtő-
folyadék
hűtőfolyadék
tartállyal

HR13DDT

Manuális
sebességváltóval
szerelt modellek

7,4 L 7–3/4 qt 6–1/2 qt

• „NISSAN Genuine Engine Coolant L255N” vagy ezzel egyenértékű
• Csak eredeti NISSAN L255N hűtőfolyadékot vagy minőségben azzal

egyenértékű folyadékot használjon, hogy elkerülje az esetleges
alumínium-korróziót a motor hűtési rendszerében, amelyet a nem
eredeti hűtőfolyadék használata okozhat. Tartsa szem előtt, hogy
a motor hűtési rendszerének javítása nem garanciális, ha nem
eredeti hűtőfolyadékot használt, még akkor sem, ha a probléma
a garancia-időszak során merült fel. Lépjen kapcsolatba egy
NISSAN-márkakereskedővel vagy szakszervizzel, ha többet
szeretne megtudni a hűtőfolyadék típusáról és kapacitásáról.

• Ha a megfelelő koncentráció elérése érdekében hígítani kell az új
hűtőfolyadékot, kizárólag ásványi anyagoktól mentes vagy
desztillált vizet használjon a hígításhoz.

Xtronic modellek 8,1 L 8-3/4 qt 7-1/4 qt

Folyadéktartály Max szint 0,8 L 5/6 qt 3/4 qt

AJÁNLOTT FOLYADÉKOK/KENŐANYAGOK ÉS MENNYISÉGEK
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Folyadéktípus
Kapacitás (körülbelüli)

Ajánlott folyadékok/kenőanyagokMetrikus
mértékegység

US
mértékegység Angolszász

Manuális váltóhoz való olaj 1,35 L 1-4/9 qt 1-1/6 qt • Használjon eredeti „NISSAN MT-XZ Gear Oil NFX 75W” olajat vagy
ezzel egyenértékűt.

Xtronic sebességváltó folyadék — — —

• Eredeti “NISSAN NS-3 CVT folyadék”
• Használjon eredeti “NISSAN NS-3 CVT folyadékot”. Ha az eredeti

„NISSAN NS-3 CVT Fluid” folyadéktól eltérő sebességváltó
folyadékot használ, az Xtronic sebességváltó károsodhat. Az
ilyen jellegű meghibásodásra nem vonatkozik a garancia.

• A javítás részleteivel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot egy
NISSAN márkakereskedővel vagy szakszervizzel.

Váltómű olaj 4WD Xtronic 0,31 L 1/3 qt 3/8 qt • Eredeti „Nissan Differential Fluid 75W-90 Synthetic API GL-5” vagy
ezzel egyenértékű.

Differenciálmű-
olaj 4WD Xtronic 0,50 L 5/8qt 1/2 qt • Eredeti „NISSAN Hypoid fluid *S1” vagy API GL5. viszkozitás SAE

75W-80
Tengelykapcsoló
fogaskerék olaja 4WD Xtronic 0,58 L 3/5 qt 1/2 qt • LSC sebességváltó folyadék 12-301 (BorgWarner cikkszám: 118127)

Fék- és tengelykapcsoló-folyadék
Töltsön utána a megfelelő olajszint eléréséig,
a “8. Karbantartás és önállóan elvégezhető

műveletek” fejezetben leírtaknak megfelelően.

• Eredeti “NISSAN fékfolyadék”, vagy ezzel egyenértékű
• DOT 4 (US FMVSS No. 116)

Többcélú zsír – – – • NLGI No. 2 (Lítiumszappan-alapú)

Légkondicionáló rendszer hűtőközeg – – – • Európa: HFO-1234yf
• Kivéve Európa: HFC-134a (R-134a)

Légkondicionáló rendszer kenőanyag – – – • Európa: ND-12 olaj vagy azzal egyenértékű
• Kivéve Európa: ND-8 olaj
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ÜZEMANYAG INFORMÁCIÓ
Benzinmotor

FIGYELMEZTETÉS
Ne használjon ólmozott benzint. Az ólmozott
benzin használata kárt tesz a katalizátorban.

Benzinmotorokhoz kompatibilis üzemanyagok

A benzinmotorok kompatibilisek a jelenlegi, illetve a
jövőbeli európai standardoknak megfelelő bio-
üzemanyagokkal.

m
Az EN228 előírásnak megfelelő benzin,
illetve az EN15376 előírásnak megfelelő
bio-üzemanyaggal kevert benzin.
(Kizárólag Európa, Törökország, Chile,
Új-Kaledónia, Tahiti, Hongkong és
Szingapúr esetében alkalmazandó.
Marokkó, Algéria, Tunézia, Mongólia és
Ukrajna esetében nem alkalmazandó.)m

Európa, Törökország, Chile, Új-Kaledónia, Tahiti,
Hongkong és Szingapúr esetében:

Kizárólag legalább95-ös (RON)oktánszámú,ÓLMO-
ZATLAN PRÉMIUM üzemanyagot használjon.

Marokkó, Algéria, Tunézia, Mongólia, Ukrajna,
Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Afrika és egyéb célállo-
mások esetében:

Ha nem tud ÓLMOZATLAN PRÉMIUM üzemanyagot
használni, tankoljon legalább 91-es (RON) oktánszá-
mú, ÓLMOZATLAN NORMÁL üzemanyagot. Ez kissé
csökkenti a gépjármű teljesítményét. A maximális
teljesítmény és menettulajdonság érdekében azt
ajánljuk, hogy használjon ólmozatlan benzint leg-
alább 95 (RON) oktánszámmal.

AJÁNLOTT SAE VISZKOZITÁSI SZÁM
Külső hőmérsékleti határok

Következő olajcsere előtti
(HR13DDT motor)

m
Motorolaj
• HR13DDT motor:

5W-30 a javasolt. Ha nem áll rendelkezésre 5W-
30 vagy 0W-20, válasszon olyan viszkozitást a
táblázatból, mely megfelel a külső hőmérsékleti
tartománynak.

Modell HR13DDT

Típus Benzin, 4 ütemű

Hengerek elrendezése 4 hengeres
soros

Furat x löket mm (in) 72,2 x 81,35
(2,84 x 3,20)

Lökettérfogat cm3 (köb in) 1 332 (81,28)

Üresjárati
sebesség Ford./perc

Kézi sebességváltó 750

Xtronic N állásban 750

Gyújtógyertya Standard SILZKFR8D7G

Szikrahézag mm (in) 0,7 (0,028)

Vezérműtengely működése Vezérműlánc

MOTOR
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Egység: mm (in)

Elem Méret Eltolódás

Keréktárcsa

Acél

17 x 7,0J 37
(1,46)

17 x 4T *1 30
(1,18)

18 X 4T*1 30
(1,18)

Alumínium*

17 x 7,0J* 40
(1,57)

18 x 7,5J 45
(1,77)

19 x 7,5J 45
(1,77)

20 x 8,0J 40
(1,57)

Gumiabroncs
mérete

Hagyo-
mányos

215/65R17 99V
235/55R18 100V*
235/50R19 99V*
235/45R20 100V

XL*

Pót-
kerék

Hagyományos *
155/90R17 112M *1

*: ha van
*1: Ideiglenes használatú pótkerék (ha van)

Egység: mm (in)

mm (in.)

Teljes hossz 4.425 (174,2)

Teljes szélesség a tükrökkel
együtt

1.835 (72,2)

a tükrök nélkül 2084 (82,1)

Teljes magasság az antennával
együtt

1.625 (64,0)

az antenna
nélkül

1.610 (63,4)

Nyomtáv elöl 18 és 19
hüvelykes
kerekek

1.580 (62,2)

17 (ötvözet) és 20
hüvelykes
kerekek

1.590 (62,6)

17 hüvelykes
(acél) kerekek

1.596 (62,8)

Nyomtáv hátul
(lengőkaros
felfüggesztés)

18 és 19
hüvelykes
kerekek

1.580 (62,2)

17 hüvelykes
(ötvözet) kerekek

1.590 (62,6)

17 hüvelykes
(acél) kerekek

1.596 (62,8)

Nyomtáv hátul
(multilink típusú
felfüggesztés)

18 és 19
hüvelykes
kerekek

1586 (62,4)

17 (ötvözet) és 20
hüvelykes
kerekek

1.596 (62,8)

17 hüvelykes
(acél) kerekek

1602 (63,1)

Tengelytáv 2.665 (104,9)

Amikor egy másik országba készül utazni, legelő-
ször tudja meg, hogy az adott országban kapha-
tó-e az Ön járművébe szükséges üzemanyag.

Túl alacsony oktánszámú üzemanyag károsíthatja
a motort. Emiatt kerülje az olyan helyeken való köz-
lekedést, ahol nincs megfelelő üzemanyag.

Ha a járművet más országban helyezi forgalom-
ba, ellenőrizze a megfelelő hatóságoknál, hogy a
jármű megfelel-e a helyi előírásoknak, mivel elkép-
zelhető, hogy a járművet nem lehet úgy átalakítani,
hogy megfeleljen ezeknek. Egyes esetekben a jár-
művet nem lehet úgy módosítani, hogy megfeleljen
az előírásoknak,mígmásesetekbenmódosítani kell
a járművet, hogy azmegfeleljen a specifikus jogsza-
bályoknak és szabályozásoknak.

A motor károsanyagkibocsátására és a jármű biz-
tonsági szabványaira vonatkozó jogszabályok és
szabályozások országonként eltérőek lehetnek;
emiatt, a jármű specifikációk eltérhetnek.

A NISSAN nem vállal felelősséget az esetleges kel-
lemetlenségekért, ha a járművét másik ország-
ban kívánja forgalomba helyezni. A szükséges
módosítások végrehajtása, a szállítás és a forga-
lomba helyezés a tulajdonos saját felelőssége.

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK MÉRETEK A GÉPJÁRMŰ MÁS ORSZÁGBAN
VALÓ HASZNÁLATA ÉS
REGISZTRÁCIÓJA
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GÉPJÁRMŰ-AZONOSÍTÓ CÍMKE

A címke a B oszlopon található, ahogyan az illuszt-
ráción is látható.

GÉPJÁRMŰ-AZONOSÍTÓ SZÁM (VIN)
(alvázszám)

AVIN szám az ábrán látható helyen van feltüntetve.

MOTOR SOROZATSZÁMA

A szám a motoron az ábrán látható helyen van fel-
tüntetve.

GUMIABRONCS CÍMKE

1 Jobbkormányos modellek

2 Balkormányos modellek

A hideg keréknyomás értéke a gumiabroncs cím-
kén olvasható, ami a vezetőoldali B-oszlopon talál-
ható.

LÉGKONDICIONÁLÓ SPECIFIKÁCIÓIT
FELTÜNTETŐ CÍMKE (ha van)
Nyissa fel amotorháztetőt. A címke amotorháztető
első részén látható.

NTI524

NTI523

JVT0352XZ

NTI265

és HR13DDT motor

NTI268

GÉPJÁRMŰ-AZONOSÍTÓ
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TOVÁBBI ADATOK RÖGZÍTÉSE (ha
van)
ProPILOT rendszerrel szerelt járművek egy kiegészí-
tő adatrögzítő funkcióval is rendelkeznek, amely se-
gít megérteni, hogyan működik a ProPILOT rend-
szer egyes nem triviális balesetek vagy kvázi-ütkö-
zések esetén. Az adatrögzítő rendszer a következő
adatok rögzítésére szolgál:

• A gázpedál, a fékek, kormányzás, stb. vezetői
működési állapota

• Elől haladó gépjármű vagy sávelválasztó felfes-
tések észlelési állapota.

• Gépjármű-információk, mint pl. elől haladó gép-
jármű távolsága és vízszintes pozíciója.

• A ProPILOT rendszer és egyéb balesetelkerülő
funkciók működéséről szóló információk.

• ProPILOT rendszer üzemzavar diagnosztikai in-
formációk.

• A többfunkciós első kamera által készített külső
képek (kizárólag az SRS légzsák vagy az IEB
rendszer aktiválása esetén érhető el).

A ProPILOT rendszer nem rögzíti a gépjármű belse-
jében elhangzó beszélgetéseket, hangokat, vala-
mint nem készít róla képeket sem.

Akiegészítőadatokkiolvasásáhozegyspeciális esz-
közre, illetve a gépjárműhöz való hozzáférésre vagy
magára az adatrögzítő egységre van szükség. A ki-
egészítő adatokhoz csak a gépjármű tulajdonosá-
nak vagy bérbeadójának hozzájárulásával lehet
hozzáférni, illetve egy olyan esetben, amelyről a tör-
vény rendelkezik.

Letöltést követően a NISSAN és a NISSAN által meg-
bízott harmadik felek felhasználhatják a rögzített
adatokat a NISSAN gépjármű biztonsági teljesít-
mény javítása céljából.

A NISSAN és a NISSAN által megbízott harmadik fe-
lek nem osszák meg/nem küldik el a rögzített ada-
tokat harmadik feleknek, kivéve:

• Ha a gépjármű tulajdonosa vagy a bérlő bele-
egyezését adta.

• Bűnüldözőszervek,bírósági végzés,kormányza-
ti szerv vagy egyéb jogi úton kikényszeríthető
kérelemre reagálva.

• Kutatási célokból az adatok oly mértékű módo-
sítását követően, melyet követően azok már
nem kapcsolhatók adott gépjárműhöz vagy
gépjármű tulajdonoshoz (névtelenül)

Azon országok esetében, amelyek megfelelnek
az UN No. 10 vagy azzal egyenértékű rendelke-
zésnek:

A gépjárműre felszerelt FR transzmitter hatással le-
het az elektronikus rendszerekre. NISSAN márkake-
reskedőjével vagy szakszervizével konzultáljon az
óvintézkedésekről vagya felszereléssel kapcsolatos
speciális utasításokról. Kérésre a NISSAN márkake-
reskedő vagy szakszerviz részletes információt
nyújt a beszereléssel kapcsolatban (frekvencia,
áramellátás, antenna pozíciója, beszerelési útmuta-
tó, stb.).

AZ RF TRANSZMITTER
FELSZERELÉSE
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A NISSAN gépjárművekbe szerelt audió frekvenciás
vagy rádió frekvenciás eszközök megfelelnek a
R&TTE direktíva irányelveinek.

INTELLIGENS KULCSRENDSZER
Intelligens kulcsrendszer (ha van)

Egyszerűsített
EU
megfelelőségi
nyilatkozat

A Continental ezúton igazolja,
hogy a HFM401 típusú
rádióberendezés megfelel a
2014/53/EU irányelvnek. Az
EU-megfelelőségi nyilatkozat
teljes szövege elérhető a
következő internetes címen:
http://continental.
automotive-approvals.com/

Frekvenciasáv(ok), amelyeken a
rádióberendezés üzemel:
433,92MHz

Maximális rádiófrekvencia-
teljesítmény a
frekvenciasáv(ok)on, amelyeken
a rádióberendezés üzemel:
< 10dBm

• Intelligens kulcs (ha van):

KERÉKNYOMÁST FIGYELŐ
RENDSZER (TPMS) (Jeladó)
Az eszköz megfelel az FCC szabályok 15. bekezdés-
ében foglaltaknak. A működés a következő két fel-
tételtől függ:

1) az eszköz nem okozhat interferenciát, és

2) az eszköznek minden interferenciát el kell fo-
gadnia, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt
működést okozhatnak.

FELHASZNÁLÓI FIGYELMEZTETÉS: Ha a változtatá-
sokat vagy módosításokat a megfelelőségért fele-
lős fél nem hagyta jóvá, a felhasználó nem jogosult
a berendezés használatára.

NTI478

NTI445

Ukrajna

JÓVÁHAGYÁSI SZÁMOK
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A Continental ezúton igazolja, hogy a TIS-09DL tí-
pusú rádióberendezésmegfelel a 2014/53/EU irány-
elvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege el-
érhető a következő internetes címen:

https://continental-homologation.com/en-gl/
Nissan

• Frekvenciatartomány: 433,92 MHz.

• Maximális átviteli teljesítmény: –17 dBm

NTI454

NTI445

Ukrajna

NTI450

Ukrajna

NTI451

Izrael

NTI452

Izrael
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RADARRENDSZEREK
Első radar szenzor (ha van)

Egyszerűsített
EU
megfelelőségi
nyilatkozat

A Robert Bosch GmbH ezúton
igazolja, hogy a FR5CPEC típusú
rádióberendezés megfelel a
2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat
teljes szövege elérhető a
következő internetes címen:
http://eu-doc.bosch.com

NTI453

Izrael

NTI462

Marokkó

NTI485

Palesztina
NTI445

Ukrajna

NTI482

Ukrajna
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Oldalsó radar szenzor (ha van)
Egyszerűsített
EU
megfelelőségi
nyilatkozat

Az APTIV, 42367 Wuppertal
ezúton igazolja, hogy a RN5TR
megfelel az 2014/53/EU (RED)
irányelv alapvető
követelményeinek és egyéb
vonatkozó előírásoknak. A
megfelelőségi nyilatkozat eredeti
példánya elérhető a következő
internetes címen:
www.aptiv.com/automotive-
homologation

Frekvenciasáv(ok), amelyeken a
rádióberendezés üzemel:
76–77 GHz

Maximális rádiófrekvencia-
teljesítmény a
frekvenciasáv(ok)on, amelyeken
a rádióberendezés üzemel:
30dBm (1 W)

Ukrajna:

Cправжнім (найменування виробника APTIV,
42367 Wuppertal) заявляє, що тип
радіообладнання (позначення типу
радіообладнання RN5TR) відповідає Технічному
регламенту радіообладнання; зареєстровано в
протоколі OOB sa Ne UA.TR.109 повний текст
декларації про відповідність доступний на веб-
сайті за такою адресою: www.aptiv.com/
automotive-homologation RED:

СПРОЩЕНА ДЕКЛАРАЦІЯ ЄС ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
Цим APTIV, 42367 Wuppertal заявляє, що
радіообладнання типу RN5TR відповідає вимогам
Директиви 2014/53/EU. Повний текст декларації
ЄС про відповідність доступний за наступною
адресою в мережі Інтернет: www.aptiv.com/
automotive-homologation Частотний діапазон
(-и), в якому працює радіообладнання: 76–77 ГГц

AUDIORENDSZEREK
FM AM rádió (ha van)

Egyszerűsített
EU
megfelelőségi
nyilatkozat

A Visteon Automotive Electronics
Co., Ltd. ezúton igazolja, hogy ez a
rendszer megfelel a 2014/53/EU
irányelvnek.

Frekvenciasáv(ok), amelyeken a
rádióberendezés üzemel:
2400-2483,5 MHz

Maximális rádiófrekvencia-
teljesítmény a
frekvenciasáv(ok)on, amelyeken a
rádióberendezés üzemel:
Bluetooth <10 mW (EIRP)

NTI445

Ukrajna
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NTI480

NTI445

Ukrajna
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A gyártás során a gépjárművekbe szerelt összes rádiófrekvenciás termék megfelel a 2014/53/EU (a továbbiakban RED) irányelv előírásainak.

Országok, amelyekre az irányelv vonatkozik, vagy amelyek azt elfogadták: Albánia, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Csehor-
szág, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Grúzia, Németország, Görögország, Guadeloupe, Magyarország, Izland, Írország, Olaszország,
Koszovó, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg,Macedónia, Málta, Martinique,Mayotte, Monaco,Montenegró, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugá-
lia, Réunion, Románia, Saint Pierre és Miquelon, San Marino, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Törökország, Tuvalu, Egyesült Királyság.

GÉPJÁRMŰ RÁDIÓFUNKCIÓI
Frekvenciatartomány Technológia Teljesítmény/Mágneses mező
125 kHz (119 – 135 kHz) Kulcsnélküli rendszer jeladógyűrű ≤ 42 dBμA/m 10m-en

433 MHz (433,05 – 434,79 MHz) Keréknyomás-figyelő rendszer ≤ 10 mW e.r.p.
433,92 MHz (433,05 – 434,79 MHz) Kulcsnélküli nyitási rendszer ≤ 10 mW e.r.p.

20 kHz (9 – 90 kHz) Keyless Go rendszer ≤ 72 dBμA/m 10m-en
2,4 GHz (2400 – 2483,5 MHz) Bluetooth®, Wi-Fi ≤ 100 mW e.i.r.p.

824 – 894 MHz GSM 850 (2G) ≤ 39 dBm e.i.r.p.
880 – 960 MHz GSM 900 (2G) ≤ 39 dBm e.i.r.p.
1710 – 1880 MHz GSM 1800 (2G) ≤ 36 dBm e.i.r.p.
1850 – 1890 MHz GSM 1900 (2G) ≤ 33 dBm e.i.r.p.
1922 – 2168 MHz W-CDMA I. sáv (3G) ≤ 24 dBm e.i.r.p.
24,05 – 24,25 GHz 24 GHz ISM radar ≤ 100 mW e.i.r.p.
24,25 – 26,65 GHz 24 GHz UWB radar ≤ -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. közép

≤ 0 dBm/50 MHz e.i.r.p. csúcsérték
76 – 77 GHz 77 GHz radar ≤ 55 dBm e.i.r.p.

RÁDIÓFREKVENCIA JÓVÁHAGYÁS

Műszaki információk 503



S180144104 MODELL, PASSZÍV
BEHATOLÁSJELZŐ RENDSZER (KÉZI
EGYSÉG):
A Continental Automotive GmbH. igazolja, hogy a
S180144104 típusú rádióberendezés megfelel a
2014/53/EU irányelvnek.

• Gyártó neve:

Continental Automotive GmbH.

• Importőr neve, címe:

Nissan International SA

Zone d’activités La Pièce 12

1180 Rolle, Svájc

• Működési frekvenciatartomány: 433,92 MHz.

• Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény:
≤ 10 dBm

KERÉKNYOMÁST FIGYELŐ
RENDSZER (TPMS) JELADÓ
A Continental ezúton igazolja, hogy a TIS-09DL tí-
pusú rádióberendezésmegfelel a 2014/53/EU irány-
elvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege el-
érhető a következő internetes címen:

https://continental-homologation.com/en-gl/
Nissan

• Gyártó neve:

Continental Automotive GmbH, Siemensstraße
12, D-93055 Regensburg

• Importőr neve, címe:

Nissan International SA

Zone d’activités La Pièce 12

1180 Rolle, Svájc

• Működési frekvenciatartomány: 433,92 MHz.

• Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény:
≤ -17 dBm

ELSŐ RADAR SZENZOR
A Robert Bosch GmbH ezúton igazolja, hogy
a FR5CPEC típusú rádióberendezés megfelel a
2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege el-
érhető a következő internetes címen:
http://eu-doc.bosch.com

OLDALSÓ RADAR SZENZOR
Az APTIV, 42367 Wuppertal ezúton igazolja, hogy a
RN5TR megfelel az 2014/53/EU (RED) irányelv alap-
vető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírá-
soknak. A megfelelőségi nyilatkozat eredeti példá-
nya elérhető a következő internetes címen:
www.aptiv.com/automotive-homologation

• Frekvenciasáv(ok), amelyeken a rádióberende-
zés üzemel: 76-77 GHz

• Maximális rádiófrekvencia-teljesítmény a frek-
venciasáv(ok)on, amelyeken a rádióberendezés
üzemel: 30 dBm (1 W)
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INTELLIGENS KULCSRENDSZER
A Continental igazolja, hogy az [Intelligent Key
system] típusú rádióberendezés megfelel a
2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege el-
érhető a következő internetes címen:

http://continental-homologation.com/nissan

• Gyártó neve, címe:

Continental Automotive GmbH

Siemensstraße 12, D-93055

Regensburg, Germany

• Importőr neve, címe:

Nissan International SA

Zone d’activités La Pièce 12

1180 Rolle, Svájc

• Működési frekvenciatartomány: 433,92 MHz

• Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény:
<10 dBm

AUDIORENDSZER
FM AM rádió (ha van)
A Visteon Automotive Electronics Co., Ltd. ezúton
igazolja, hogy ez a rendszer megfelel a 2014/53/EU
irányelvnek.

• Importőr neve, címe:

Nissan International SA

Zone d’activités La Pièce 12

1180 Rolle, Svájc

• Működési frekvenciatartomány:
2400–2483,5 MHz

• Maximum teljesítmény: <10 mW e.i.r.p.

m
NTI480
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KÖRNYEZETVÉDELMI
MEGFONTOLÁSOK

A NISSAN felelőssége teljes mértékben kiterjed a
környezet védelmére és fenntarthatóságára. A NIS-
SAN minden régióban és minden területen magas
szinten valósítja meg a működését.

MEGFELELŐSÉG MINDEN LÉPÉSBEN
A NISSAN nagy hangsúlyt fektet annak biztosításá-
ra, hogy az elhasználódott járművek minden alkat-
részeújrafelhasználható,újra feldolgozhatóvagyúj-
rahasznosítható legyen, és garanciát vállal arra,
hogy az EU szabályozásnak megfelelnek (EU irány-
elv az elhasználódott járművekről).

AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁST SZEM
ELŐTT TARTVA ÉPÍTJÜK AUTÓINKAT
Napi gyártási műveleteink során, az értékesítésben,
szolgáltatásokban, és a lejárt élettartamú gépjár-
művek ártalmatlanításában nagy hangsúllyal sze-
repel a hulladékcsökkentés, a kibocsátás-csökken-
tés, természeti erőforrások megőrzése, és az újra-
hasznosítási tevékenység.

Tervezési fázis
A környezetkárosítás csökkentése érdekében a
NISSAN járművek95%-banújrahasznosíthatóanya-
gokból készülnek. Megjelöljük a szétszerelhető, új-
rahasznosítható alkatrészeket, és csökkentjük a ve-
szélyes anyagok mennyiségét. Nagy odafigyeléssel
vizsgáljuk és ellenőrizzük a kritikus anyagokat. A
NISSAN járművekben minimálisra csökkentettük a
kadmium, higany és ólom használatát. A NISSAN
gépjárművek újrahasznosított alkatrészeket is tar-

talmaznak, illetve minden lehetőséget felhaszná-
lunk az újrahasznosított alkatrészek arányának nö-
velésére.

Gyártási fázis
A NISSAN brit és spanyol üzemei már elérik a 90%-
os újrahasznosítási arányt, és keresik a lehetősége-
ket ennek további fejlesztéseire. A brit üzem 10 szél-
erőművet telepített, így évente 3.000 tonnával
csökkentheti széndioxid-kibocsátását. NMISA (Spa-
nyolország) napkollektorokat használ a víz melegí-
téséhez, így csökkentve az energiafelhasználást. Ez
fedezi a járművek festésekor a kádakban felhasz-
nált energia 33%-át.

Gyártási és értékesítési fázis
Annak érdekében, hogy a gyártás és értékesítés
szakaszaiban keletkezett hulladék mennyiségét
csökkenti tudja, a vállalat hatékonyan használja ki a
rendelkezésre álló forrásokat. NISSAN támogatja az
anyagok csökkentésén, újrahasznosításán és újra-
feldolgozásán alapuló tevékenységeket minden le-
hetséges területen. A NISSAN célja, hogy 100%-os
újrafelhasználhatóságot érjen el a Japánban és vi-
lágszerte megtalálható üzemeiben.

Használati és szervizelési fázis
NISSAN kereskedők jelentik az ablakot a világra,
Önökre. Hogy megfeleljünk elvárásainak, nem csak
magasminőségű szolgáltatásokat kínálnak, hanem
környezettudatosak is. NISSAN támogatja a szerviz-
központok tevékenységei során keletkezett hulla-
dék újrafeldolgozását.

Ártalmatlanítási fázis
Az Ön elhasználódott járművének vagy annak al-
katrészeinek újrafeldolgozása. Amikor NISSAN jár-
műve véglegesenelhasználódik és továbbmárnem
alkalmas napi használatra, még mindig nem érték-
telen. Ön is tehet azért, hogy a hulladék ne veszé-
lyeztesse a környezetet. Hozza el NISSANgépjármű-
vét a lakóhelye közelében található gyűjtőhelyre.
Begyűjtő hálózatunk garantálja, hogy a régi jármű
ártalmatlanítása nem jár költségekkel. Ha további
információra van szüksége azzal kapcsolatban, ho-
gyan és hol ártalmatlaníttathatja régi gépjárművét,
keresse fel a helyi NISSAN márkakereskedőt vagy
látogasson el a www.nissan-europe.com oldalra.

FOGYASZTÓI ÉS FELHASZNÁLÓI
BIZTONSÁGRA VONATKOZÓ
INFORMÁCIÓK (REACH)
A REACh az EU vegyi anyagokról szóló rendelete,
amelynek középpontjában az Európai Gazdasági
Térségben gyártott vagy oda behozott vegyi anya-
gok regisztrálása, értékelése, engedélyezése és kor-
látozása áll. A Nissan betartja a REACh rendeletben
előírt kötelezettségeket, és teljes mértékben támo-
gatja az alapul szolgáló célokat: az emberi egész-
ség védelmét és a vegyi anyagok által okozott kör-
nyezeti kockázatok csökkentését. A további infor-
mációkért, lásd:
www.nissan-safetysheets.com
Ez a webportál tájékoztatást nyújt a megvásárolt
Nissan termék(ek)ben találhatóanyagokról, ésaján-
lásokat fogalmaz meg azok biztonságos használa-
tára vonatkozóan.

KÖRNYEZETVÉDELMI
INFORMÁCIÓK
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A KÖRNYEZET VÉDELME VEZETÉS
KÖZBEN
Az Ön vezetési stílusa jelentősen befolyásolja az
üzemanyaggal való gazdálkodást és a környezetet.
A hatékonyabb üzemanyag felhasználás, jobb ve-
zetési stílus és a környezet védelmében a kibocsá-
tás csökkentése érdekében kövesse az alábbi taná-
csokat:

Gazdaságos vezetés
Mérje fel a forgalmi viszonyokat, és ennek megfele-
lően csökkentse az üzemanyag felhasználást, ezzel
segítve természetes környezetünk megóvását. Ha
közlekedési lámpa felé közelít, vegye le a lábát a
gázról és kerülje az utolsó pillanatban való fékezést,
amikor a lámpa pirosra vált.
Kerülje a gyorshajtást, hirtelen gyorsítást, vagy fé-
kezést. Amennyit időben nyer, az nemérimeg a lég-
szennyezést, amit ezzel okoz. Hegymenetben való
vezetésnél próbálja tartani a sebességet, ezzel
csökkentve az üzemanyag fogyasztást és a
légszennyezést. Tartsa a sebességet vagy hagyja
lassabban haladni a járművet, ahol a forgalom ezt
lehetővé teszi.

Vezetés közben húzza fel az ablakokat
A 100 km/h (62 MPH) sebességnél nyitott ablaknál
való vezetés akár 4%-kal is növelheti az
üzemanyagfogyasztást. A csukott ablaknál való ve-
zetés nagyobb üzemanyag-takarékosságot tesz le-
hetővé.

Csak akkor használja a
tetőcsomagtartót, ha szükséges
Csak akkor szerelje fel a tetőcsomagtartót, ha való-
ban szüksége van rá, egyébként tárolja a járműben
vagy a garázsában. Ne vezessen üres tetőcsomag-
tartóval, kajaktartóval vagy síléctartóval,mert ez je-
lentősen csökkenti az Ön járműve légellenállását.

Optimalizálja a légkondicionálás
használatát
A légkondicionáló rendszer pozitív hatással van
a vezetésre és a jármű biztonságára, mert a kelle-
mesen hűtött és páramentesített járműben a veze-
tő éberebb és jobban lát, ha az ablak párátlanításá-
ra/fagymentesítésére van szükség. Viszont a lég-
kondicionálás használata városi használat esetén
jelentősen növeli az üzemanyag-fogyasztást. A lég-
kondicionálás használatának optimalizálása érde-
kében a lehető legtöbb esetben használja a szellő-
zőket.

Húzza be a kéziféket lejtőkön
Húzza be a kéziféket ha lejtőn tartja a járművét. Ne
használjaa tengelykapcsolótagépjárműmegtartá-
sához, ez szükségtelenül megnövelheti a fogyasz-
tást és az alkatrészek kopását.

Tartsa a megfelelő követési távolságot
A zökkenőmentes, biztonságos vezetés és komfort
érdekében becsülje fel előre a közlekedési helyzete-
ket. Forgalomban tartsa be a biztonságos követési
távolságot. Ez segít csökkenteni az üzemanyag-fo-
gyasztást, mivel nem fog folyton a fékpedálra ta-
posni.

Ellenőrizze a gumiabroncs nyomását
A gumiabroncs alacsony nyomása, valamint a nem
javallott gumiabroncs használata növeli az üzem-
anyag-fogyasztást. A helyes gumiabroncs-nyomás
maximalizálja a jármű tapadását és optimalizálja az
üzemanyag-fogyasztást.

Szervizeltesse járművét rendszeresen
A rendszeres szervizelés lehetővé teszi, hogy opti-
mális állapotban és a leghatékonyabb üzemanyag
használat mellett üzemeltethesse járművét. A jár-
mű szabványos állapotban tartásához a járművet
NISSAN-márkakereskedőnél, vagy szakszervizben
szervizeltesse.
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