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Tento průvodce vám poskytne rychlé odkazy k několika užitečným funkcím vašeho 
nového vozu JUKE.

Pamatujte, že některé z těchto funkcí jsou za příplatek a nemusí platit pro váš vůz.

Úplný popis všech systémů a funkcí vašeho vozu naleznete v příručce pro uživatele vozidla. RADUJTE SE Z JÍZDY!

ZAČÍNÁME

VÍTEJTE VE SVÉM NOVÉM 
VOZE NISSAN JUKE

INFOTAINMENT A KONEKTIVITA
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DVEŘE - ODEMYKÁNÍ A ZAMYKÁNÍ
Dveře můžete zamknout a odemknout stisknutím tlačítka pro uzamčení  
nebo odemčení  na klíči dálkového ovládání nebo inteligentním klíči.

Systém inteligentního klíče
Systém inteligentního 
klíče je systém 
bezklíčového vstupu 
do vozu, který vám 
umožňuje zamykat 
a odemykat všechny 
dveře včetně pátých bez 
použití klíče,  
pokud je inteligentní klíč 
v provozním rozsahu 
vozidla. Chcete-li otevřít 
dveře, stiskněte tlačítko 
odemčení na klice dveří a zatáhněte za kliku směrem k sobě.  
Páté dveře odemknete stisknutím odemykacího tlačítka  na pátých 
dveřích. K otevření pátých dveří stiskněte spínač otevírání .  
Chcete-li zamknout dveře nebo páté dveře, stiskněte tlačítko na klice dveří 
nebo pátých dveřích.

U modelů superlock:
Jedno stisknutí uzamkne centrální zámek s krátkým bliknutím světel.  
Dvě stisknutí aktivují superlock, což je indikováno dlouhým bliknutím.

Klíč dálkového ovládání Inteligentní klíč

Režimy odemykání dveří
Můžete si vybrat ze dvou různých režimů odemykání dveří:
 � Režim selektivního odemčení dveří – Po prvním stisknutí tlačítka na klice 

dveří řidiče nebo tlačítka odemčení  na pouzdru klíče se odemknou 
pouze dveře řidiče. Chcete-li odemknout všechny dveře, stiskněte dané 
tlačítko znovu.

 � Praktický režim – Jedním stisknutím tlačítka na klice dveří nebo 
tlačítka  na pouzdru klíče se odemknou všechny dveře.

Jako výchozí je nastaven „Praktický režim“ odemykání.
Chcete-li přepnout režim, použijte menu [Vehicle Settings] na informačním 
displeji vozidla.

TANKOVÁNÍ
Ukazatel paliva ukazuje přibližnou hladinu paliva v nádrži, když je zapalování 
v poloze ON. Dostupný dojezd se trvale zobrazuje v dolní části informačního 
displeje vozidla.
Když hladina v nádrži klesne pod určitou úroveň, na informačním displeji 
vozidla se zobrazí varování a symbol dojezdu vozidla se zobrazí žlutou 
barvou. Jakmile to bude možné, doplňte palivo, než dojezd dosáhne 
hodnoty „0“.
 Na ukazateli hladiny paliva se zobrazuje symbol čerpací stanice ( ), 
který vám připomene, že víčko palivové nádrže je na pravé straně vozidla.

Pro otevření víčka palivové nádrže 
stiskněte a uvolněte víčko palivové 
nádrže.
Po doplnění otáčejte plnicím víčkem 
palivové nádrže, dokud neuslyšíte 
zacvaknutí západky.

 Vždy dodržujte specifikace paliva uvedené na štítku .Poznámka:
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NASTAVENÍ SEDADEL

Ruční nastavení sedadla

 Zatažením za kliku nastavte sedadlo ve vodorovném směru.
 Zatáhněte za páku a nastavte úhel opěradla sedadla.
 Zatažením/zatlačením páky zvedněte/spusťte sedadlo.

DEAKTIVACE AIRBAGU SPOLUJEZDCE VPŘEDU
Se spínačem zapalování v poloze LOCK 
a stojícím vozidlem. Zatlačte spínač 
dovnitř a otočte spínač do polohy <OFF> 
pro vypnutí airbagu spolujezdce.

Když je airbag spolujezdce vypnut, 
bude blikat ukazatel vypnutí airbagu 
spolujezdce  na sdruženém ukazateli 
a na středové konzole .
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NASTAVENÍ VOLANTU

Uvolněte aretační páku  podle nákresu a nastavte volant do požadované 
polohy (dopředu nebo dozadu , nahoru nebo dolů . Pevně zatlačte 
aretační páku do původní polohy, abyste volant aretovali v požadované 
poloze.
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SVĚTLOMETY (AUTOMATICKÉ SVÍCENÍ /  
UVÍTACÍ OSVĚTLENÍ)
Automatický osvětlovací systém
Otočte spínačem světlometů 
do polohy <AUTO>.  
Světlomety se zapnou a vypnou 
automaticky v závislosti 
na venkovních světelných 
podmínkách.

Uvítací světlo
Uvítací světlo lze nastavit na ON nebo OFF v menu [Nastavení] na 
informačním displeji vozidla. Když je nastaveno na ON, přední světla denního 
svícení a zadní světla se po odemčení rozsvítí na 30 sekund. Po zamčení 
také zůstanou po nějakou dobu svítit.

Systém automatického stírání
Páčku stěračů čelního skla přepněte do polohy <AUTO>; stěrače se pak 
budou automaticky spouštět, když bude na čelním skle detekován déšť. 
Citlivost systému detekujícího déšť nastavte otočením spínacího kroužku 
stěračů, jak je znázorněno:

 = citlivější,
 = méně citlivý.

AUTO

OFF

VNĚJŠÍ ZRCÁTKA
Manuální sklopení

Sklopení vnějšího zpětného zrcátka, když je tlačítko 
sklopení vnějšího zpětného zrcátka  stisknuto.
Pro rozložení stiskněte tlačítko znovu.

Nastavení zrcátka
Vnější zrcátka se dají nastavit posunutím spínače  
směrem ke straně, na kterou si je přejete nastavit.
Jakmile vyberete stranu, můžete spínač  použít 
k nastavení polohy.

Automatické sklopení
Vnější automatická zrcátka se automaticky rozloží, když je zapalování 
zapnuto nebo když jsou dveře vozidla odemčeny. Použijte nabídku [Zrcátko] 
na informačním displeji vozidla k výběru momentu, kdy mají být zrcátka 
automaticky sklopeny a rozloženy.
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INFORMAČNÍ DISPLEJ VOZIDLA

Informační systém vozidla, umístěný centrálně mezi otáčkoměrem 
a tachometrem, poskytuje mnoho užitečných informací a varování.  
Můžete si v něm také personalizovat nastavení vozidla a systému pomocí 
spínačů na levé straně volantu. V závislosti na specifikaci vozidla může 
informační systém vozidla poskytovat následující informace:

 � Pokyny k navigaci Turn-by-turn
 � Audiosystém
 � Nastavení vozidla
 � Informace denního počítadla kilometrů
 � Varování a nastavení Asistenta řidiče
 � Informace systému ProPILOT / Intelligent Cruise Control /  
Cruise control

 � Upozornění a výstrahy
 � Informace o tlaku v pneumatikách
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SPÍNAČ OVLÁDÁNÍ JASU/ 
RESETU UJETÉ VZDÁLENOSTI
Chcete-li změnit jas informačního 
displeje vozidla, stiskněte stranu – nebo + 
na spínači ovládání jasu  .

Krátkým stisknutím spínače 
<TRIP RESET>  přepněte mezi Jízdou 
A a Jízdou B při zobrazení celkového 
denního počítače kilometrů.

Stiskněte a přidržte spínač přibližně na 1 sekundu resetujete počítač 
kilometrů pro Jízdu A nebo Jízdu B.

TOPENÍ A KLIMATIZACE (MANUÁLNÍ)

 Ovladač proudění vzduchu
 Tlačítko <A/C> (klimatizace)
 Ovladač rychlosti ventilátoru
 Tlačítko recirkulace vzduchu
 Ovladač teploty
 Tlačítko cirkulace vnějšího vzduchu
 Odmlžování zadního okna

A/C
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VYHŘÍVÁNÍ SEDADEL

Sedadla lze vyhřívat pomocí zabudovaného topení. Spínače  a , 
které se nacházejí na jednotce topení a klimatizace, se dají ovládat nezávisle 
na sobě.
1. Nastartujte motor.
2. Zvolte rozsah topení.

Stiskněte jednou pro zvolení vysokého stupně tepla (2 kontrolky), 
stiskněte ještě jednou pro zvolení nízkého stupně tepla (1 kontrolka).

3. Pro vypnutí topení znovu stiskněte tlačítko.
Ujistěte se, zda kontrolka zhasla.

Typ A

PUSH
A/C

Typ B

ON OFF

AUTO A/C

MAX

AUTO A/C

TOPENÍ A KLIMATIZACE (AUTOMATICKÉ)

 Ovladač teploty
 Tlačítko <AUTO>
 Displej
 Tlačítko <A/C> (klimatizace)
 Ovladač rychlosti ventilátoru
 Tlačítko recirkulace vzduchu
 Odmlžování zadního okna
 Tlačítko regulace průtoku vzduchu
 Tlačítko MAX odmlžování čelního skla
 Tlačítko ZAP/VYP

ON OFF

AUTO A/C

MAX

AUTO A/C
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TLAČÍTKO SPÍNAČE ZAPALOVÁNÍ
Pro nastartování motoru pomocí tlačítkového spínače zapalování:
1. Modely s manuální převodovkou: sešlápněte pedál spojky a posuňte 

páku řazení do polohy N (neutrál).
Modely s automatickou převodovkou (DCT): sešlápněte brzdový pedál 
a přesuňte řadicí páku do polohy P (parkování) nebo N (neutrál).

2. Stisknutím tlačítka spínače zapalování nastartujte motor.

Pro vypnutí motoru pomocí tlačítkového spínače zapalování:
1. Zastavte vozidlo.
2. Modely s manuální převodovkou: sešlápněte pedál spojky a posuňte 

páku řazení do polohy N (neutrál).
Modely s automatickou převodovkou (DCT): sešlápněte brzdový pedál 
a přesuňte řadicí páku do polohy P (parkování) nebo N (neutrál).

3. Stisknutím tlačítka spínače zapalování vypněte motor. Spínač zapalování 
bude nyní v poloze OFF.

4. Po otevření dveří se poloha spínače zapalování změní z polohy OFF na 
polohu LOCK a aktivuje se zámek volantu.

Automatické příslušenství
Pro vyšší pohodlí nemá spínač zapalování zvláštní polohu ACC 
(Příslušenství). Audio a navigační systémy lze zapnout, aniž byste vložili klíč 
nebo stiskli startovací tlačítko.
Po vypnutí motoru můžete nadále poslouchat audio. Systém se po chvíli 
vypne, aby šetřil baterii vozidla. Chcete-li audio poslouchat delší dobu, 
přepněte spínač zapalování do polohy ON a pak zpět do polohy OFF.

THERMACLEAR PŘEDNÍ SKLO

Pro odmlžení/odmražení čelního skla spusťte 
motor a stiskněte tlačítko ThermaClear .  
Kontrolka se rozsvítí. Systém ThermaClear 
vypnete opětovným stiskem tlačítka.

Systém ThermaClear se vypne automaticky po 4 minutách - pokud se 
čelní sklo vyčistí do této doby, stiskněte toto tlačítko znovu, abyste systém 
ThermaClear vypnuli.
Tlačítko ThermaClear nahrazuje běžné tlačítko ON/OFF topení a 
klimatizace. Chcete-li systém vypnout, otočte ovladač rychlosti ventilátoru 
do nejnižší polohy, počkejte přibližně 1 sekundu a otočte ovladač dále do 
polohy OFF.

FRONT REAR

AUTO A/COFF
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ŘAZENÍ NA VOLANTU
Výchozí režim jízdy je „D“ (Auto).
Režim ručního řazení může být zvolen zatáhnutím za páčku řazení na 
volantu.

K podřazení zatáhněte za levou páčku 
řazení (-)  .

K zařazení vyššího stupně zatáhněte 
za pravou páčku řazení (+)   .

Zatáhnete-li krátce za páčku, změna 
do režimu manuálního řazení je 
přechodná a trvá asi 10 sekund po 

posledním přeřazení. Vybraný rychlostní stupeň se zobrazí na informačním 
displeji vozidla spolu s písmenem „D“. Pokud za páčkuzatáhnete a podržíte 
ji delší dobu, režim manuálního řazení zůstane nastaven, dokud ho znovu 
nevypnete.
V režimu manuálního řazení se zvolený převod zobrazí na indikátoru polohy 
v kombinačním měřidle doprovázen písmenem "M".

K vypnutí režimu manuálního řazení zatáhněte a podržte pravou páčku 
řazení a vozidlo se vrátí do výchozího režimu „D“.

OK

SYSTÉM STOP/START
Systém Stop/Start automaticky zastaví a restartuje motor, když vozidlo stojí, 
a zvýší tak šetrnost spotřeby paliva a sníží emise.

Když je motor zastaven tímto systémem, 
symbol <AUTO> se zobrazí v dolním pravém rohu 
informačního displeje vozidla.

Jak aktivovat systém Stop/Start:
 � U modelů s manuální převodovkou vozidlo 

zcela zastavte, nechte motor běžet na 
volnoběh se zařazeným neutrálem a uvolněte 
spojkový pedál.

 � U modelů s automatickou převodovkou 
(DCT) a převodovkou Xtronic vozidlo zcela 
zastavte a sešlápněte brzdový pedál nebo 
zařaďte polohu N (neutrál) nebo P (parkování).

Je-li funkce automatického držení brzdy zapnutá, 
můžete po rozsvícení kontrolky automatického 
držení brzdy (zelená) sundat nohu z brzdového 
pedálu a motor se automaticky nerestartuje.

Opětovné spuštění motoru, když je systém 
Stop/Start aktivní:
 � U modelů s manuální převodovkou se motor znovu spustí, jakmile 

sešlápnete pedál spojky, abyste zařadili rychlostní stupeň (pro jízdu 
dopředu nebo zpět).

 � U modelů s automatickou převodovkou (DCT):
 �Jestliže kontrolka automatického držení brzdy (zelená) svítí,  
zařaďte polohu D ( jízda) nebo R (zpátečka), nebo sešlápněte 
plynový pedál pro opětovné nastartování motoru a rozjezd.
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  Jestliže použijete pro opětovné nastartování motoru plynový 
pedál, vozidlo se rozjede až po krátké prodlevě, neboť motor 
znovu startuje.

Poznámka:

Z
a

č
ín

á
m

e

F16 CS CS



11

 �Jestliže je funkce automatického držení brzdy vypnutá nebo její 
kontrolka nesvítí, motor se znovu nastartuje, když sundáte nohu 
z brzdového pedálu nebo zařadíte polohu D ( jízda) nebo R (zpátečka).

Systém Stop/Start se deaktivuje, když rozepnete svůj bezpečnostní pás 
nebo otevřete dveře, zatímco je systém v činnosti. V takovém případě ručně 
znovu nastartujte motor.

Deaktivace systému se nakrátko zobrazí na informačním displeji vozidla. 
Chcete-li pokračovat v jízdě, když je systém deaktivován, musíte ručně 
nastartovat motor klíčem zapalování nebo tlačítkem.

Vypnutí systému Stop/Start
Systém Stop/Start lze vypnout na dobu 
jízdy stisknutím vypínače systému Stop/
Start do polohy <OFF>; v dolním pravém 
rohu informačního displeje vozidla se 
zobrazí symbol vypnutí systému Stop/
Start. Až příště zapnete zapalování, 
systém se automaticky znovu aktivuje.

  Systém Stop/Start v určitých podmínkách nepracuje, 
např. když motor dosud nedosáhl své normální provozní 
teploty. To je normální chování a neznamená závadu systému.

Poznámka:

  I když dojde po skončení jízdy k automatickému vypnutí 
motoru, musíte vždy klíčem nebo knoflíkem vypnout 
zapalování, jako za normálních okolností.

Poznámka:

REŽIM JÍZDY
Přepínač režimu jízdy se nachází za pákou voliče převodu.
Dají se zvolit tři režimy jízdy ([STANDARD], [SPORT] a [ECO]) podle jízdních 
podmínek.

Režim jízdy [STANDARD]
Režim jízdy [STANDARD] se doporučuje pro běžnou jízdu. Režim jízdy 
[STANDARD] je aktivován jako výchozí.

Režim jízdy [SPORT]
Režim jízdy [SPORT] se doporučuje pro pocit ze zdokonaleného výkonu. 
Pro nastavení režimu jízdy [SPORT] stiskněte tlačítko režimu jízdy nahoru. 
Pro návrat do režimu [STANDARD] stiskněte tlačítko režimu jízdy nahoru 
ještě jednou.

Režim jízdy [ECO]
Režim jízdy [ECO] se doporučuje pro maximální úsporu paliva. V jízdním 
režimu [ECO] je stav řízení motoru a převodovky nastaven tak, aby se zvýšila 
úspora paliva.
Pro nastavení režimu jízdy [ECO] stiskněte tlačítko režimu jízdy dolů. 
Pro návrat do režimu [STANDARD] stiskněte tlačítko režimu jízdy dolů ještě 
jednou.
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PARKOVACÍ BRZDA (ELEKTRICKÁ / MECHANICKÁ)
Neelektrická

Pro zatažení parkovací brzdy zatáhněte 
páku parkovací brzdy nahoru .

Pro použití parkovací brzdy pevně 
sešlápněte a přidržte pedál parkovací brzdy. 
Zatáhněte páku nepatrně nahoru, 
stiskněte a podržte tlačítko  a páku zcela 
stáhněte dolů .
Před jízdou ověřte, zda zhasla výstražná 
kontrolka brzdy.

Elektrická
Elektrickou parkovací brzdu lze použít nebo uvolnit 
ovládáním spínače parkovací brzdy  .

Pro zajištění:
Zatáhněte za spínač  směrem nahoru  a 
kontrolka se rozsvítí.

Jak uvolnit:
 Se zapalováním v poloze ON sešlápněte brzdový 
pedál a stiskněte spínač  směrem dolů . 
Kontrolka zhasne.

Před jízdou ověřte, zda zhasla výstražná kontrolka brzdy.

Elektrická parkovací brzda má také funkci automatického použití a uvolnění.
Parkovací brzda se automaticky uvolní, když se rozjíždíte pomocí plynového 
pedálu.

Když vozidlo stojí, elektronická parkovací brzda se automaticky aktivuje, 
když vypnete motor spínačem zapalování.

  Před opuštěním vozidla se ujistěte, že je zatažena parkovací 
brzda.

Poznámka:
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NISSANCONNECT (S NAVIGACÍ) (TYP A)

 Displej dotykové obrazovky.
 Stisknutím audio jednotku zapnete/vypnete, otočením upravíte hlasitost.
 Stisknutím zobrazíte obrazovku audia.
 Stisknutím spínače přepnete mezi denním/nočním osvětlením displeje.
 Stisknutím zobrazíte mapu na obrazovce.
 Stisknutím zobrazíte obrazovku home menu
 Stisknutím zapnete monitor pro náhled dozadu/kruhový rozhled Intelligent.
 Stisknutím vyberte další rozhlasovou stanici nebo přejděte na následující stopu na 
externím připojeném zařízení.

 Stisknutím vyberte předchozí rozhlasovou stanici nebo přejděte na předchozí stopu 
na externím připojeném zařízení.

 Po stisknutí se vrátíte na předchozí obrazovku nebo zrušíte výběr.
 Otočením rolujte v menu nebo seznamu, ovládejte funkci přiblížení v zobrazení map, 
stisknutím vstupte do výběru v rámci menu.

CAMERAMAPAUDIO

Telefon Přidat domácí adresu CílZaj. místo NastaveníZvětšitZmenšit

  Podrobné informace o funkci jednotky naleznete v příručce 
pro uživatele systému NissanConnect.

Poznámka:

NISSANCONNECT (BEZ NAVIGACE) (TYP B)

 Displej dotykové obrazovky.
 Stisknutím audio jednotku zapnete/vypnete, otočením upravíte hlasitost.
 Stisknutím zobrazíte obrazovku AUDIO.
 Stisknutím spínače přepnete mezi denním/nočním osvětlením displeje.
 Stisknutím zobrazíte obrazovku phone.
 Stisknutím zobrazíte obrazovku home menu
 Stisknutím zapnete monitor pro náhled dozadu/kruhový rozhled Intelligent.
 Stisknutím vyberte další rozhlasovou stanici nebo přejděte na následující stopu na 
externím připojeném zařízení.

 Stisknutím vyberte předchozí rozhlasovou stanici nebo přejděte na předchozí stopu 
na externím připojeném zařízení.

 Po stisknutí se vrátíte na předchozí obrazovku nebo zrušíte výběr.
 Otočením rolujte v menu nebo seznamu, stisknutím do výběru v rámci menu 
vstupte/potvrďte jej.

Telefon CD DAB

MixVše

FM NastaveníUSBBT Audio

11:56SB-phone

InterpretZdroj

Menu BT Alba
Skladba

0:14

11:56SB-phone

InterpretZdroj

Menu BT Alba
Skladba

0:14

CAMERAAUDIO

  Podrobné informace o funkci jednotky naleznete v příručce 
pro uživatele systému NissanConnect.

Poznámka:
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AUDIO JEDNOTKA (TYP C)
 9 MM

 Silové tlačítko / regulace hlasitosti <VOL> číselník
 Tlačítko <SETTINGS>
 Displej
 Režim rádia: Tlačítko předvolby

 Režim audia iPod/USB/Bluetooth: Tlačítko opakovat <RPT>
 Režim rádia: Tlačítko předvolby, tlačítko <MIX>
   Režim rádia: Tlačítko předvolby
 Režim rádia: Tlačítko předvolby 

 Režim USB nebo Telefon: Tlačítko rychlého hledání
 Tlačítko potvrzení <OK> / ovladač <MENU>
 Tlačítko zobrazení jasu (režim Den/noc)

 Otočením ovladače <MENU> nastavíte jas displeje. Úroveň jasu osvětlení je propojena 
se spínačem světlometů. Po zapnutí světlometů se jas automaticky sníží. 
Stisknutím tlačítka přepnete stav úrovní jasu osvětlení.

 Tlačítka Rychlé převíjení dopředu (Cue) / Následující stopa a převíjení /  
Předcházející stopa

 Tlačítko <RADIO>
 Tlačítko <MEDIA>

 Přepíná mezi zdroji audia (USB, AUX, BT Audio) (pokud jsou připojeny)
 Tlačítko <DISP>

 Poskytuje informace na obrazovce, kdy jsou dostupné (hudební tagy, RDS apod.)
 Stisknutím zobrazíte obrazovku phone.
 Tlačítko zpět

  Podrobné informace o funkci jednotky naleznete v příručce 
pro uživatele vozidla.

Poznámka:

OVLÁDACÍ PŘEPÍNAČE NA VOLANTU AUDIO A 
MENU

 Ovládání menu /  <OK>
  Stisknutím tlačítek  procházejte položkami na 

informačním displeji vozidla.
  Stisknutím tlačítek  přepněte z jedné obrazovky displeje 

na další (např. k přepnutí informačního displeje vozidla do 
režimu audio).

  Stisknutím tlačítka <OK> vyberte položku na informačním 
displeji vozidla.

 Zpět
  Stiskem tlačítka  se vrátíte na předchozí obrazovku nebo 

zrušíte aktuální výběr.
 Tlačítka ladění
  Stiskem tlačítek  /  vyberte stanici nebo stopu.
  Podle stavu informačního displeje vozidla je možné, 

že tlačítka ladění nebude možné použít k ovládání audia.
 Rádio:

•   Stisk  /  krátký: Další nebo předchozí předvolená 
stanice

•   Stisk  /  dlouhý: Další nebo předchozí stanice

  Apple CarPlay, Android Auto, CD, iPod,  
zařízení USB nebo Bluetooth audio:
•   Stisk  /  krátký: Další stopa nebo začátek aktuální 

stopy
•   Stisk  /  dlouhý: Dopředu nebo dozadu

 Hlasitost
  Stiskem tlačítka + nebo − zvýšíte či snížíte hlasitost.

OK

In
fo

ta
in

m
e

n
t 

a
 k

o
n

e
k

ti
vi

ta

F16 CS CS



15

PŘIPOJENÍ USB/AUX
Vaše vozidlo je vybaveno pomocnými vstupními konektory (USB a jack 
3,5 mm) umístěnými na středové konzoli. Těmito vstupy můžete připojit 
zařízení Android, iPhone, iPad nebo iPod nebo jiný přehrávač MP3 nebo 
kompatibilní paměťové zařízení k audio systému vozidla. Pro zvukové 
jednotky NissanConnect: Stisknutím tlačítka <MEDIA> na audio jednotce 
vyberte přehrávání z externího připojeného zařízení. Pro jednotky 
NissanConnect Services (+): Zvolte USB jako zdroj na obrazovce výběru 
zdroje pro přehrávání z externě připojeného zařízení.

Zdířky AUX a USB se nacházejí na středové konzoli.

 � Když připojujete iPhone, iPod či iPad, použijte originální certifikované USB 
kabely Apple.

 � Při používání smartphonů android používejte originální certifikovaný 
kabel dodávaný se zařízením.

  V zadní části opěradla se nachází zásuvka pro dodatečnou 
USB nabíječku.

Poznámka:

NAVIGACE
Nastavení destinace
1. Na spouštěcím panelu na obrazovce 

stiskněte položku [Mapa].

2. Zvolte požadovaný způsob pro 
nastavení cíle z podnabídky a řádně 
proveďte zadání.

MENU

00:28 25.0kmZrušit

Telefon NastaveníAudioInformace MENU Mapa Připojení

MENU

12:25Cíl

Jet domů

Adresa

Body zájmu

Adresář

Předchozí cíle

Uložené trasy

Jet do práce

Destinations 
by Google™

Zad. bod zájmu nebo adr.
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Proces párování (kromě typu C)
Na audio jednotce:
1. Přístup k obrazovce připojení pomocí 

[Připojení] na spouštěcí liště nebo přes 
nabídku [Nastavení].

2.  Přejděte na kartu [Bluetooth], která 
zobrazuje aktuálně připojená zařízení.

3.  Dotkněte se možnosti [Přidat nové] a 
zobrazí se zpráva.

4. Postupujte podle pokynů na obrazovce 
a pokynů na mobilním telefonu / 
zvukovém zařízení, abyste dokončili 
párování.

5. Spárovaný telefon / zařízení bude přidán do seznamu na obrazovce 
připojení Bluetooth.

MENU

00:28 25.0kmZrušit

Telefon NastaveníAudioInformace MENU Mapa Připojení

Přidat nový

Zrušit

Systém čeká na Vaše zařízení, aby se připojil. 
Hledejte na svém mobilním zařízení v menu 
nastavení Bluetooth zařízení v okolí a zvolte 
MYCAR.

Připojení

Není připojeno
Galaxy A5 (2017)

Přidat nové (4/6)

Bluetooth Wi-Fi USB

Není připojeno
iPhone XR

Připojení

Není připojeno
Galaxy A5 (2017)

Přidat nové (4/6)

Bluetooth Wi-Fi USB

Přidat nový

Zrušit

Systém čeká na Vaše zařízení, aby se připojil. 
Hledejte na svém mobilním zařízení v menu 
nastavení Bluetooth zařízení v okolí a zvolte 
MYCAR.

Potvrďte na svém Bluetooth zařízení, že 
se zobrazil PIN 655038.

  Jestliže nelze z možností 
Bluetooth vybrat, odpojte 
kabel USB od všech 
připojených zařízení.

Poznámka:

 � Dotknutím se názvu jiného zařízení v seznamu dojde k přepnutí na 
připojené zařízení.

 � Klepnutím na tlačítko [ ] umožníte, aby bylo zařízení připojeno přes 
Bluetooth a aby bylo možné používat telefonní systém Hands-Free.

 � Dotknutím se tlačítka [ ] umožníte, aby bylo zařízení připojeno pomocí 
Bluetooth a bylo použito pro audio streamování pomocí Bluetooth.

 � Dotknutí [ ] vám umožní označit oblíbené připojení, oblíbená připojení 
jsou označena hvězdičkou.

 � Dotknutím se [ ] se zobrazí informace a možnosti pro mobilní telefon, 
včetně možnosti odebrat spárované zařízení.

Proces párování (typ C)
Na audio jednotce:
 � Stiskněte tlačítko „Telefon“ na audio 

jednotce nebo na volantu, 
zvolte možnost [Bluetooth] 
a stiskněte <ENTER> (nebo <OK>).

 � Zvolte možnost [Párovat zař.] 
a stiskněte <ENTER> (nebo <OK>).

Na svém mobilním telefonu:
 � Zapněte funkci Bluetooth.

Nechte svůj mobilní telefon vyhledat 
okolní zařízení Bluetooth. Až váš 
mobilní telefon rozpozná systém 
vozidla, budete požádáni,  
abyste buď: 
-  zadali kód PIN (0000)
nebo
-  zadali heslo zobrazené na displeji.

 � Jakmile zadáte kód PIN nebo heslo, 
procedura párování bude 
dokončena.

Až příště zapnete zapalování vozidla, 
jednotka se automaticky připojí k vašemu mobilnímu telefonu.

Scan devices

Settings
Pair device

AF

54..
To Pair

Enter Pin
0000

AF

Pairing request
Confirm password

148855

PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO TELEFONU POMOCÍ BLUETOOTH®
Pomocí technologie Bluetooth můžete připojit („spárovat“) mobilní telefon s vozidlem, abyste jej mohli používat v režimu hands-free.

 Podrobné informace o Bluetooth, konektivitě přehrávače iPod/USB naleznete v příručce pro uživatele vozidla nebo systému NissanConnect.Poznámka:
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AKTUALIZACE MAPOVÝCH DAT (TYP A)

U vozidel se aplikací NissanConnect Services (typ A) je vaše navigační mapa 
automaticky aktualizována prostřednictvím aktualizací leteckých map. 
Aktualizace vzduchem pokrývá všechny nové silnice, stavební trasy a změny 
rychlostních omezení. Pokud jste změnili vaši zemi, bude požadována úplná 
aktualizace mapy. Mapová data lze aktualizovat pomocí USB nebo Wi-Fi.
Podrobné specifikace naleznete v příručce pro uživatele navigačního 
systému.

Aktualizace pomocí paměťového zařízení USB
Na návod těmito kroky se podívejte na www.nissan-europe.com.

Aktualizace pomocí bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi)
Mapová data lze také aktualizovat připojením vozidla k síti Wi-Fi.
Komunikace Wi-Fi lze provést pomocí sítě Wi-Fi, chytrého telefonu atd.

Zkontrolujte, zda je vozidlo připojeno k dostupné síti Wi-Fi:
1. Klepněte na položku [Nastavení] na spouštěcím panelu a poté klepněte 

na [Připojení]
2. Přejděte na záložku [Wi-Fi], která zobrazuje aktuálně připojená zařízení.
3. Dotkněte se názvu sítě, ke které se chcete připojit.
4. Zadejte síťové heslo ( je-li požadováno) a dotkněte se tlačítka [OK]. 
Když je systém připojen, zobrazí se zpráva.

Když je systém připojen prostřednictvím Wi-Fi:
5. Stiskněte tlačítko <MENU>.
6. Stiskněte položku [Informace] na spouštěcím panelu a poté [Informace 

o systému].
7. Dotkněte se [Aktualizace mapy].
8. Dotkněte se [Update via Smartphone or Wi-Fi Hotspot]. Zobrazí se 

potvrzovací zpráva.
9. Dotkněte se [Zvolte oblast], vyberte oblast, kterou chcete aktualizovat a 

dotkněte se [OK].
10. Dotykem položky [Ano] aktualizujte vybranou oblast.
11. Po dokončení aktualizace se dotkněte [OK].

AKTUALIZACE SYSTÉMOVÉHO SOFTWARU 
(S VÝJIMKOU TYPU C)

Aktualizace systémového softwaru lze stáhnout prostřednictvím Wi-Fi.
1.  Připojte vozidlo k síti Wi-Fi.
2.  Stiskněte tlačítko <MENU>.
3.  Stiskněte položku [Informace] na spouštěcím panelu a poté 

[Informace o systému].
4.  Dotkněte se [Aktualizace softwaru].
5.  Dotkněte se [Spustit aktualizaci softwaru]. Zobrazí se aktuální verze 

softwaru a datum poslední kontroly.
6.  Chcete-li zkontrolovat dostupné aktualizace, dotkněte se položky 

[Vyhledat aktualizaci]. Po potvrzení dostupnosti aktualizace se zobrazí 
zpráva.

7.  Pro zahájení stahování a aktualizaci systémového softwaru se dotkněte 
tlačítka [Stáhnout].

8.  Poté, co je systémový software dokončen, vložte spínač zapalování do 
polohy OFF a ponechte systém po dobu 20 minut bez toho, aniž byste 
používali spínače na ovládacím panelu a na volantu.

9.  Umístěte spínač zapalování do polohy ON a aktualizovaný software 
bude k dispozici
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APPLE CARPLAY (S VÝJIMKOU TYPU C)
Pro použití systému Apple CarPlay 
připojte kompatibilní iPhone s 
originálním iPhone kabelem k portu 
USB ve středové konzole vozidla.
S Apple CarPlay lze systém ve vašem 
vozidle používat jako displej a ovladač 
pro některé funkce iPhone. Apple 
CarPlay má funkci Siri, která umožňuje 
provádět některé funkce pomocí 
hlasových příkazů.

Pro aktivaci funkce Siri stiskněte a přidržte tlačítko systému 
rozpoznání hlasu na pravé straně volantu.

Tip:

Další informace o systému Apple CarPlay naleznete v samostatně 
dodávané příručce pro uživatele systému NissanConnect.
Chcete-li opustit obrazovku Apple CarPlay, dotkněte se  a na obrazovce 
Apple CarPlay vyberte položku [Nissan].

 � Aplikace a jazyk zobrazený na displeji se bude lišit podle 
nastavení zařízení iPhone.

 � Pokud se Apple CarPlay nespustí automaticky, potvrďte 
nastavení CarPlay: V nabídce [Nastavení] Ò [Apps]Ò 
vyberte váš telefon ze seznamu Ò zvolte [Vždy] v [Povolit po 
připojení USB].

 � Detailní informace o funkci jednotky naleznete v příručce 
pro uživatele systému NissanConnect nebo na webových 
stránkách Apple Support o dalším odstraňování problémů.

 � Dostupnost funkcí Apple CarPlay se může lišit podle vaší 
země / oblasti.

Poznámka:

Telefon

Nyní hraje Podcasty Audioknihy Spotify

Hudba Mapy Zprávy

ANDROID AUTO (S VÝJIMKOU TYPU C)
Pokud chcete použít Android Auto, 
stáhněte si s předstihem aplikaci 
Android Auto na Google Play do 
svého telefonu se systémem Android.
Systém Android Auto můžete 
používat tak, že připojíte kompatibilní 
telefon se systémem Android 
původním certifikovaným kabelem 
k portu USB na středové konzole 
vozidla.
S aplikací Android Auto lze systém vozidla používat k zobrazení a ovládání 
některých funkcí telefonu se systémem Android. Android Auto podporuje 
službu Talk to Google, která aktivuje určité operace prostřednictvím 
hlasových příkazů.

Pro aktivaci funkce Talk to Google stiskněte a přidržte tlačítko 
systému rozpoznání hlasu na pravé straně volantu.

Tip:

Další informace o systému Android Auto najdete v samostatně dodávané 
příručce k systému NissanConnect a na webových stránkách Android Auto.
Chcete-li ukončit obrazovku Android Auto, dotkněte se  na obrazovce 
Android Auto.

 � Aplikace a jazyk zobrazený na displeji se bude lišit podle 
nastavení telefonu se systémem Android.

 � Pokud se funkce Android Auto nespustí automaticky, 
potvrďte nastavení: V nabídce [Nastavení] Ò [Apps]Ò 
vyberte váš telefon ze seznamu Ò zvolte [Vždy] [Povolit po 
připojení USB].

 � Detailní informace o dalším řešení problémů s fungováním 
jednotky naleznete v příručce pro uživatele systému 
NissanConnect nebo na webových stránkách Google 
Support.

 � Dostupnost funkcí Android Auto se může lišit podle vaší 
země/oblasti.

Poznámka:

Google Maps

D127

A12

7 minRue Jean Pierre Timbaud

34 min
27 km • 15:20
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ROZPOZNÁNÍ HLASU
Tlačítko systému rozpoznání hlasu  na ovladačích na volantu lze použít 
pro několik funkcí:

Siri / Talk to Google
Když je přes Bluetooth připojen kompatibilní telefon, stisknutím a přidržením 
tlačítka  aktivujete Siri / Talk to Google.

Zabudované rozpoznání hlasu
Stisknutím tlačítka  aktivujete zabudovaný systém rozpoznání hlasu.

 � Navigace podle ulice:
 -  Použití adresy, včetně města, poskytne nejlepší výsledky:
 -  „Jeďte na 10 Downing Street, Londýn“
 � Navigace podle bodů zájmu (POI):

 -  Použití bodů zájmu, včetně města, poskytne nejlepší výsledky:
 -  „Najít Twickenham Stadium v Londýně“

  Dostupnost funkcí zabudovaného systému rozpoznání hlasu 
se může lišit v závislosti na zvoleném jazykovém nastavení a 
fyzickém umístění.

Poznámka:

Po stisknutí tlačítka  , když je položka na obrazovce zvýrazněná 
(např. telefon, navigace, audio, informace), systém navrhne, 
jak vyslovit váš požadavek, abyste dosáhli co nejlepších výsledků.  
To může být zvláště užitečné při požadování funkce navigace.

Tip:

NISSANCONNECT SERVICES (TYP A)
Jednotky NissanConnect společně s příslušnou aplikací chytrého telefonu 
nabízí prostřednictvím pokročilých technologií rostoucí počet služeb:

 • KONEKTIVITA : Připojte váš Android nebo IOS zařízení pro hladkou 
konektivitu včetně ovládání hlasem. Mějte přístup k vaší oblíbené 
hudbě, posílání zpráv a dalším aplikacím, abyste zůstali informovaní 
a měli přístup k zábavě, když řídíte.

 • NAVIGACE A ŘÍZENÍ : Otočná navigace včetně odeslané do automobilu 
a míst zájmu, kam potřebujete jet. Náhledy včetně spotřeby paliva a 
průměrné rychlosti vám mohou pomoci řídit ještě lépe.

 • BEZPEČNOST A ZDRAVÍ VOZU : V ohrožení? Upozornění a hlášení 
sdělující, co se děje s vaším novým modelem Nissan Juke.

 • POHODLÍ A KOMFORT : Přístup k dálkově řízeným službám včetně 
plánování cesty z aplikace NissanConnect Services. A pokud byste 
potřebovali pomoc, Nissan Assistance je jen jedno kliknutí od vás.

Naskenujte QR kód pro stažení aplikace NissanConnect Services a připojení 
se l vašemu systému NissanConnect.

NissanConnect
Services

NYNÍ NAStáhnout v

  Seznam vzdálených služeb není vyčerpávající. Nové služby 
a aktualizace budou přicházet trvale. Další podrobnosti 
o NissanConnect Services naleznete na vašich místních 
webových stránkách společnosti Nissan.

Poznámka:
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Zaregistrujte své vozidlo v aplikaci NissanConnect 
Services

1. Stáhnout / Otevřít aplikaci
 NissanConnect Services nainstalujte do telefonu z obchodu Google Play 

nebo App Store.
2. Přihlaste se nebo vytvořte účet
 Vytvořte si účet v aplikaci nebo se přihlaste, pokud jej již máte.
3. V aplikaci zadejte VIN
 Zaregistrujte své vozidlo pomocí 17-ti místného VIN (identifikační číslo 

vozidla). Číslo VIN najdete na registračním certifikátu svého vozidla nebo 
vyhledejte informace o přesném umístění v příručce pro uživatele.

4. Získejte kód párování z vozidla
 Při první aktivaci zapněte informační systém a na domovské stránce 

vyberte:
 [Nastavení] Ò [NissanConnect Services] Ò [Všechny informační kanály] Ò 

[Upravit seznam kanálů] Ò [Aktualizace seznamu kanálů] Ò [Ano].
 Nyní by měla být k dispozici složka Informace o účtu.
 Chcete-li spárovat vozidlo s aplikací, vyberte:
 [Info] Ò [NissanConnect Services] Ò [Všechny informační kanály] Ò 

[Informace o účtu] Ò [Kód párování automobilu]
5. Do aplikace zadejte kód párování
 Zadejte párovací kód v aplikaci NissanConnect Services ve svém 

chytrém telefonu.
6. Ověřte a vyčkejte na aktivaci
 Po přijetí podmínek budou služby během několika hodin aktivovány.

 � Po dokončení postupu spárování budou všechny vaše služby 
dostupné. Nechte si dost času, než budou služby zcela 
aktivované.

 � Další informace získáte na stránkách Nejčastější dotazy (FAQ) 
služeb NissanConnect Services na webových stránkách 
společnosti Nissan.

Poznámka:

MAPY A DOPRAVNÍ SITUACE (TYP A)
Váš systém NissanConnect může zobrazovat dopravní informace v reálném 
čase s větším pokrytím ulic. Pokud jste v podporované oblasti s dobrým 
pokrytím signálu, tyto informace se budou po zapnutí funkce zobrazovat 
automaticky.
Abyste si ověřili, že jsou informace Premium Traffic zapnuté, v hlavní nabídce 
NissanConnect přejděte na [Nastavení]Ò[Navigace]Ò[Nastav. dopr. info] a 
zkontrolujte, že možnost [Použít Premium Traffic] je nastavena na ON (ZAP).
Funkce Premium Traffic vyžaduje aktivování služby NissanConnect Services.

KONTROLKA STAVU PŘIPOJENÍ VOZIDLA 
(TYP A A TYP B)

 V případě NissanConnect s navigací (Typ A) a bez navigace (Typ B) s NissanConnect 
Services. Kontrolka stavu připojení vozidla: 

 Síla signálu OK  Žádný signál sítě

CAMERAMAPAUDIO

MENU

Less Than Jake
Last Hour of the Last...

Borders & Boundaries (Reis

BT Audio

Søg POI eller 
adresse

Telefonliste

Til hjemadresse
(gem lokalitet)

Tidligere 
destinationer

MENUTelefon Information Kort Indstilling.Forbindelser

Zdroj

Audio

In
fo

ta
in

m
e

n
t 

a
 k

o
n

e
k

ti
vi

ta

F16 CS CS



21

PARKOVACÍ ČIDLA
Když je systém parkovacích čidel (sonar) aktivován, displej [Parking Aids] se 
zobrazí na informačním displeji vozidla.

Když je detekován nějaký objekt před nebo za vozidlem ( je-li ve výbavě), 
zobrazí se na displeji a systém vás upozorní slyšitelným pípáním. Frekvence 
pípání se bude zvyšovat s tím, jak se vozidlo bude blížit překážce.

Ovládací tlačítko <OK> na ovladačích na volantu umožňují řidiči vypnout 
systém parkovacích čidel (sonar). Systém parkovacích čidel (sonar) se 
automaticky zapne za následujících podmínek:

 � Když je spínač zapalování přepnut z polohy OFF do polohy ON.
 � Když je řadicí páka přesunuta do polohy R (zpátečka) z jakékoli jiné 
polohy.

 � Když rychlost vozidla klesne pod cca 10 km/h (6 MPH).

Funkci automatického zapínání lze zapnout a vypnout klávesou [Displej] 
v menu nastavení.

Chcete-li změnit nastavení parkovacích pomůcek, zvolte položku 
[Parking Aids] na informačním displeji vozidla.

PŘEHLED ASISTENTŮ ŘÍZENÍ
Vaše vozidlo může být vybaveno následujícími asistenty řízení:

 • program elektronické stability (ESP)
 • systém upozornění na vyjetí z pruhu (LDW)
 • Intelligent Lane Intervention (ILI) / Lane Departure Prevention (LDP)
 • systém upozornění na mrtvý úhel (BSW)
 • Inteligentní intervence mrtvého úhlu
 • Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
 • Intelligent Emergency Braking (IEB)
 • Omezovač rychlosti
 • Tempomat
 • Intelligent cruise control (ICC) zahrnující Steering Assist
 • ProPILOT
 • Intelligent Driver Alertness (IDA)
 • Rozpoznání dopravních značek
 • Intelligent Around View Monitor (IAVM)
 • Detekce pohybujících se objektů (MOD)
 • Parkovací čidla
 • Systém Hill Start Assist (HSA)
 • Aktivní řízení stopy
 • Systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS)

Když jsou tyto pomůcky řízení aktivovány, informace o nich se zobrazují na 
informačním displeji vozidla.

Nastavení asistentů řízení
Asistenty řízení lze zapnout/vypnout v menu [Nastavení] nebo stisknutím 
tlačítka <OK> na levé straně volantu, když je na informačním displeji vozidla 
zobrazena stránka [Driving Aids].
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INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR (IAVM)
Systém IAVM vám pomáhá 
manévrovat s vozidlem tím,  
že detekuje objekty za vozidlem či 
kolem vozidla, např. když parkujete.
Systém se automaticky aktivuje, 
když zvolíte zpátečku nebo když 
přední parkovací snímače zjistí 
nějaký objekt. Systém můžete 
aktivovat také ručně stisknutím 
tlačítka <CAMERA> na jednotce NissanConnect.
Systém však nezjistí malé objekty pod nárazníkem a nemusí zjistit objekty 
blízko nárazníku nebo na zemi.
Čáry zobrazené na monitoru označují volný prostor vozidla a vzdálenost 
mezi překážkou a nárazníkem. Zobrazené čáry označují vzdálenost mezi 
překážkou a nárazníkem následovně:

 0,5 m (1,5 ft) – červená
 1 m (3 ft) – žlutá
 2 m (7 ft) – zelená
 3 m (10 ft) – zelená

MOD

Zkontrolujte bezpečnost okolí.

MODMOD MOD

MONITOR PRO VÝHLED DOZADU
Když je řadicí páka přesunuta 
do polohy R (zpátečky), monitor 
(NissanConnect display) ukáže náhled 
ze zadní strany vozidla. Tento systém 
je navržen jako pomoc pro řidiče 
při detekci velkých stacionárních 
objektů. Je určen k pomoci, aby 
zabránil poškození vozidla při couvání. 
Systém však nezjistí malé objekty pod 
nárazníkem a nemusí zjistit objekty blízko nárazníku nebo na zemi.
Čáry zobrazené na monitoru označují volný prostor vozidla a vzdálenost 
mezi překážkou a nárazníkem. Zobrazené čáry označují vzdálenost mezi 
překážkou a nárazníkem následovně:

 0,5 m (1,5 ft) – červená
 1 m (3 ft) – žlutá
 2 m (7 ft) – zelená
 3 m (10 ft) – zelená

DETEKCE POHYBUJÍCÍCH SE OBJEKTŮ (MOD)
Monitor okolního pohledu je 
vybaven funkcí MOD. Kontrolka 
MOD na obrazovce změní barvu 
na modrou, čímž indikuje, v jakém 
náhledu systém pracuje. Jestliže 
je detekován pohybující se objekt, 
kolem obrazu z kamery se zobrazí 
modrý rámeček a zazní pípnutí, 
které vás upozorní na pohybující 
se objekt.

Zkontrolujte bezpečnost okolí.

MOD

Zkontrolujte bezpečnost okolí.

MODMOD MOD
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 Spínač <RES+>
  Spínač <CANCEL>
  Spínač <SET->
  Hlavní spínač zapnutí /  
vypnutí omezovače rychlosti

  Hlavní spínač zapnutí / vypnutí tempomatu

OMEZOVAČ RYCHLOSTI
Stiskněte hlavní spínač omezovače rychlosti , zrychlete na požadovanou 
rychlost a stiskněte spínač <SET-> . Na informačním displeji vozidla se 
zobrazí nastavený rychlostní limit a kontrolka omezovače rychlosti se rozsvítí 
zeleně. Upravte rychlostní limit nahoru nebo dolů stisknutím tlačítek <RES+> 

 nebo <SET-> . Omezovač rychlosti vypnete stisknutím <CANCEL> .

Chcete-li vypnout omezovač rychlosti, stiskněte hlavní spínač omezovače 
rychlosti. Jestliže je omezovač rychlosti aktivován a rychlost vozidla 
přesahuje nastavený limit (např. na svahu), zazní slyšitelné varování.  
Jestliže je plynový pedál zcela sešlápnutý, omezovač rychlosti se potlačí 
a vozidlo bude akcelerovat nad nastavenou rychlost.

TEMPOMAT  
(modely bez ProPILOT či inteligentního tempomatu (ICC))

Stiskněte spínač tempomatu ON/OFF , zrychlete na požadovanou 
cestovní rychlost a stiskněte <SET-> ; na informačním displeji vozidla se 
zobrazí nastavená cestovní rychlost a kontrolka tempomatu se rozsvítí 
zeleně. Váš vůz bude nyní udržovat tuto nastavenou rychlost, aniž byste 
šlapali na plynový pedál. Upravte cestovní rychlost nahoru nebo dolu 
stisknutím tlačítek <RES+>  nebo <SET->. Tempomat vypnete jemným 
sešlápnutím brzdy nebo spojky nebo stisknutím <CANCEL> .  
Tempomat znovu aktivujete na předchozí rychlost stisknutím <RES+>. 
Chcete-li vypnout tempomat, stiskněte znovu spínač tempomatu ON/OFF.

SYSTÉMY INTELLIGENT CRUISE CONTROL (ICC) A 
STEERING ASSIST (Manuální převodovka)

Základy

Inteligentní tempomat
ICC vám pomáhá s udržováním určené vzdálenosti mezi vámi a vozidlem 
před vámi.

Systém Steering Assist
 Systém Steering Assist vám může pomoci udržet vozidlo v blízkosti středu 
jízdního pruhu na dálnici s mírnými zatáčkami.

  Kompletní podrobné informace ohledně použití systémů 
tempomatu a omezovače rychlosti najdete v příručce pro 
uživatele vozidla.

Poznámka:

   Systém ICC funguje při rychlosti nad 30 km/h (19 MPH) a 
zůstává aktivní při sešlápnuté spojce při řazení. Když rychlost 
spadne pod 30 km/h (19 MPH) kvůli předchozímu vozidlu, 
systém ICC se deaktivuje.

Poznámka:

 �  Systém ICC nebo Steering Assist nebude vozidlo řídit za vás.
 �  Vždy buďte připraveni jet bez asistence.
 �  Vy jakožto řidič si při používání kterékoliv pomůcky řízení 
uchováváte kontrolu.
 �  Systém Steering Assist nebude fungovat při rychlosti nižší než 
60 km/h (37 MPH). 

ICC a asistent řízení jsou pokročilé systémy asistující řidiči.  
Tato příručka obsahuje informace, které vám pomohou tento 
systém ovládat bezpečně.

Důrazně doporučujeme, abyste si přečetli celý tento návod a 
informace v příručce pro uživatele předtím, než ICC nebo systém 
Steering Assist použijete.
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PROPILOT (Automatická převodovka)

Základy

Co je ProPILOT?
ProPILOT je asistenční systém pro řidiče se dvěma hlavními funkcemi:

Inteligentní tempomat
ProPILOT vám pomáhá s udržováním vašeho vozidlo v blízké vzdálenosti od 
vozidla před vámi.

Dopravní zácpy:
Pokud se vozidlo vpředu zastaví, vozidlo se přesune do stání a je zastaveno.
Pokud vaše vozidlo stojí více než 3 sekundy a vozidlo vpředu začne 
zrychlovat, stiskněte spínač <RES+> nebo lehce stiskněte plynový pedál pro 
pokračování.

Systém Steering Assist
ProPILOT vám pomáhá držet se uprostřed jízdního pruhu na lehce zakřivené 
dálnici.

  Systém ProPILOT funguje při rychlosti od 30 km/h 
(20 MPH). Pokud vozidlo vpředu začne zpomalovat a 
zastavovat, systém ICC zpomalí vaše vozidlo a bude 
dále zachovávat nastavenou vzdálenost, dokud se i vaše 
vozidlo nezastaví.

Poznámka:

 �  Systém ProPILOT nebude vozidlo řídit za vás.
 �  Vždy buďte připraveni jet bez asistence.
 �  I při používání systém ProPILOT máte řízení pod kontrolou vy,  
řidič.
 �Systém Steering Assist nebude fungovat při rychlosti nižší než 
60 km/h (37 MPH)

Systém ProPILOT je vyspělý systém asistence řidiči. Tato příručka 
obsahuje informace, které vám pomohou tento systém ovládat 
bezpečně.

Důrazně doporučujeme, abyste si tohoto průvodce pročetli a 
prostudovali si informace v příručce ještě předtím, než začnete 
systém ProPILOT používat.

Jak systém aktivovat:

  Stiskněte a uvolněte spínač Drive Assist pro 
aktivování režimu Intelligent Cruise Control.

  Při požadované cestovní rychlosti stiskněte 
spínač <SET->.

  Použijte spínač vzdálenosti k nastavení 
požadované vzdálenosti k vozidlu před vámi.

Stisknutím spínače ProPILOT  také uvedete systém Steering Assist do 
pohotovosti a aktivujete systém Intelligent Lane Intervention (ILI) a Blind 
Spot Intervention (BSI) (v závislosti na nastavení Pomůcek řízení).

Jak systém zrušit:
 � Stiskněte spínač pro zrušení nebo spínač Drive Assist 
nebo

 � Pomocí brzdového pedálu zapojte brzdy.

Porozumění funkci displeje
 Nastavte rychlost
 Nastavte následující nastavení rychlosti
 Když je asistent řízení aktivní, svislé linie a ikona 
volantu změní barvu na zelenou.  
Když se asistent řízení přepne do 
pohotovostního režimu, tyto ikony změní barvu 
na šedivou.

 Pokud je ICC aktivní a je před vámi detekováno 
vozidlo, zobrazí se vozidlo.

  K aktivaci režimu běžného tempomatu stiskněte a 
podržte spínač Drive Assist.

Poznámka:
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Jak systém aktivovat:

  Na pravé straně volantu stiskněte spínač 
asistence ProPILOT.

  Při požadované cestovní rychlosti stiskněte 
spínač <SET->.

  Použijte spínač vzdálenosti k nastavení 
požadované vzdálenosti k vozidlu před vámi.

Stisknutím spínače ProPILOT  také zapnete systém Steering Assist do 
pohotovosti a systém Intelligent Lane Intervention (ILI) (v závislosti na 
nastavení Pomůcek řízení).

Jak systém zrušit:
 � Stiskněte spínač pro zrušení nebo spínač ProPILOT 
nebo

 � Pomocí brzdového pedálu zapojte brzdy.

Porozumění funkci displeje
 Nastavte rychlost
 Nastavte následující nastavení rychlosti
 Když je asistent řízení aktivní, svislé linie a 
ikona volantu změní barvu na zelenou.  
Když se asistent řízení přepne do 
pohotovostního režimu, tyto ikony změní 
barvu na šedivou.

 Pokud je ProPILOT aktivní a je před vámi 
detekováno vozidlo, zobrazí se vozidlo.

  K aktivaci režimu běžného tempomatu stiskněte a 
podržte spínač ProPILOT Assist.

Poznámka:
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MENU

SYSTÉM UPOZORNĚNÍ NA MRTVÝ ÚHEL (BSW)
Systém BSW funguje při rychlostech vyšších než cca 32 km/h 
(20 MPH).
Kontrolka mrtvého úhlu na zrcátku dveří se rozsvítí, pokud je 
u vozidla zjištěna oblast mrtvého úhlu. Jestliže pak aktivujete 
odbočovací signál, systém vydá dvakrát akustický signál a kontrolka Blind 
Spot intervention začne blikat, aby vás upozornila.

Kontrolka mrtvého úhlu bude blikat, dokud 
detekované vozidlo (vozidla) neopustí detekční 
zónu.

INTELIGENTNÍ INTERVENCE MRTVÉHO ÚHLU (BSI)
Systém BSI pracuje při rychlosti nad přibližně 60 km/h (37 MPH).
Pokud systém zjistí vozidlo v oblasti mrtvého úhlu a vaše vozidlo se blíží ke 
značce jízdního pruhu, systém BSI aktivuje zvukový signál (třikrát), zabliká 
ukazatelem BSW a pomůže vám vrátit vozidlo zpět do jízdního pruhu.

BSI systém musí být zapnutý na informačním displeji vozidla a pak 
aktivovaný pomocí spínače vždy, když je motor spuštěný.
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INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING
Systém Intelligent Emergency Braking (IEB) vám pomůže vyhnout se čelní 
srážce. Systém funguje od rychlosti vyšší než přibližně 5 km/h (3 MPH). 
Systém využívá radarové čidlo za předním nárazníkem a kameru za čelním 
sklem pro výpočet vzdálenosti mezi vaším vozidlem a objektem před vámi.

Intelligent Emergency Braking (IEB) –  
když je detekováno vozidlo
Jestliže se k vozidlu vpředu příliš přiblížíte, kontrolka varování 
před čelní srážkou  (žlutá) se rozsvítí a zazní zvukový signál.
Jestliže se vzdálenost ještě zkrátí, akustický signál bude znít 
s vyšší frekvencí, kontrolka systému Intelligent Emergency 
Braking  bude svítit (červená) a systém bude částečně 
brzdit.
Jestliže se vzdálenost ještě zkrátí, zahájí se aktivní brzdění, 
aby se zabránilo kolizi s vozidlem před vámi nebo aby se omezily následky 
takové kolize.

Když je detekováno vozidlo

Varování před 
čelní srážkou

Brzda použitá 
automaticky

Brzdná síla 
zvýšena

Vzdálenost

Zpomalení
Aktivuje se čerpadlo 
brzdového systému

Intelligent Emergency Braking (IEB) –  
když je detekován chodec nebo cyklista
Jestliže je detekováno riziko čelní srážky s chodcem nebo cyklistou,  
rozsvítí se kontrolka systému Intelligent Emergency Braking  (červená),  
zazní akustický signál a systém začne částečně brzdit.
Jestliže riziko srážky je bezprostřední, systém IEB automaticky brzdí silněji.

Když je detekován chodec

Brzda použitá automaticky Brzdná síla zvýšena

Vzdálenost

Zpomalení
Aktivuje se čerpadlo 
brzdového systému

 � Systém Intelligent Emergency Braking slouží jako doplněk pro 
řidiče. Nezbavuje řidiče povinnosti věnovat pozornost dopravní 
situaci ani povinnosti řídit bezpečně. Nedokáže zabránit nehodám 
v důsledku nedbalosti či nebezpečného řízení.

 � Systém Intelligent Emergency Braking nemusí fungovat za všech 
jízdních, dopravních, povětrnostních a silničních podmínek.

 � Pokud do kamery svítí silné sluneční světlo nebo jiné silné světlo, 
ikona IEB bude blikat a systém IEB se dočasně vypne.
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SYSTÉM UPOZORNĚNÍ NA VYJETÍ Z PRUHU (LDW)
Systém varování před opuštěním jízdního pruhu (LDW) pracuje 
při rychlostech vyšších než přibližně 60 km/h (37 mph). 
Jestliže se přiblížíte k některé straně jízdního pruhu, v němž 
jedete, jako upozornění zazní akustický signál a kontrolka 
LDW na informačním displeji vozidla začne blikat žlutou barvou, aby vás 
upozornila.

Systém LDW můžete zapnout a vypnout pomocí nabídky [Nastavení] na 
informačním displeji vozidla. Když je systém LDW zapnutý, je tento fakt 
indikován šedým symbolem LDW na informačním displeji vozidla

Stav LDW status (zapnuto či vypnuto) si vozidlo zapamatuje, když je motor 
znovu nastartován.

INTELLIGENT LANE INTERVENTION (ILI)  
(Prevence vyjetí z pruhu)

Systém Intelligent Lane Intervention (ILI) je v činnosti při rychlostech vyšších 
než přibližně 60 km/h (37 MPH). Jestliže se přiblížíte k některé straně jízdního 
pruhu, v němž jedete, jako upozornění zazní akustický signál a kontrolka 
ILI na informačním displeji vozidla začne blikat žlutou barvou, aby vás 
upozornil.
ILI vám také pomáhá udržovat vozidlo v jízdním pruhu tak, že aktivuje brzdicí 
systém.

 � Podrobný popis funkce systému Intelligent Emergency 
Braking naleznete v příručce pro uživatele vozidla.

 � Za určitých okolností může systém IEB spustit činnost, jestliže 
detekuje riziko čelní srážky se stojícím objektem, 
například dopravním značením či bariérou.

 � Systém IEB může způsobit, že čerpadlo brzdového systému 
bude pracovat. Může být slyšet zvuk činnosti čerpadla, což je 
normální chování.

Poznámka: Aktivace systému ILI
Systém ILI musí být zapnut pomocí spínače ILI při každém přepnutí 
zapalování do polohy ON. Když je systém ILI zapnutý, je to indikováno na 
informačním displeji vozidla.

Deaktivace systému ILI
K vypnutí systému ILI použijte informační displej vozidla.
[Nastavení] Ò [Driver Assistance] Ò [Jízdní pruh]

REAR CROSS TRAFFIC ALERT
Systém kontrola provozu za vozem (RCTA) vám pomůže při couvání 
z parkovacího místa. Když je řadicí páka v poloze R (zpátečka) a rychlost 
vozidla je nižší než cca 8 km/h (5 mph), systém RCTA pracuje. Jestliže radar 
detekuje vozidlo přijíždějící z libovolné strany, systém vydá akustický signál 
( jeden) a boční kontrolka začne blikat na té straně, odkud vozidlo přijíždí.

SYSTÉM HILL START ASSIST
Systém Hill Start Assist automaticky nechává ruční brzdu zataženou po 
2 sekundy, aby zabránil samovolnému rozjetí vozidla, když se rozjíždíte na 
kopci. Systém Hill Start Assist bude automaticky fungovat za následujících 
podmínek:

 � Řadicí páka je zařazena pro jízdu dopředu (vozidlo směřuje do kopce) 
nebo pro jízdu dozadu (vozidlo směřuje z kopce).

 � Vozidlo zcela stojí na kopci při zapojení brzdy,
 � Sklon svahu je více než 3 stupně.
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INTELLIGENT DRIVER ALERTNESS (IDA)
Systém Upozornění na pozornost řidiče během prvních 20 minut jízdy 
poznává váš styl řízení. Poté systém sleduje vaše řízení a upozorní vás, 
když zaznamená známky nižší pozornosti.

Systém Upozornění na pozornost řidiče lze aktivovat a deaktivovat v menu 
[Nastavení].

IDA nelze použít v kombinaci s ProPILOT, ICC a Asistentem řízení.

ROZPOZNÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK
Poslední rozpoznaná dopravní 
značka (rychlostní limit, varovná 
značka apod.) se zobrazí uprostřed 
horní části informačního displeje 
vozidla.
Funkci rozpoznání dopravních 
značek lze zapnout/vypnout v menu 
[Nastavení].

U vozidel vybavených systémem NissanConnect (s navigací) se zobrazené 
omezení rychlosti zakládá na kombinaci údajů z navigačního systému a 
údajů z kamerového rozpoznávání živého obrazu.
U vozidel se systémem NissanConnect (bez navigace) nebo bez systému 
NissanConnect zobrazuje systém omezení rychlosti pouze na základě 
kamerového rozpoznávání živého obrazu.
Jestliže nejsou k dispozici informace o omezení 
rychlosti založené na navigačních datech nebo 
kamerovém rozpoznávání, zobrazí se „- - -“. 
Nejedná se o poruchu systému.
Jestliže systém detekuje, že omezení rychlosti je 
podmíněné, na horní straně informačního displeje 
vozidla se zobrazí obě rychlosti.
Podrobné informace o podmíněné rychlosti jsou 
uvedeny na stránce rozpoznání dopravních značek na 
informačním displeji vozidla.

Driver Assistance

Driver Attention

Parking Aids
Chassis Control
Steering E�ort

Driving Aids 50
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P
96.5

47
A

Tra�c Sign

Tra�c Sign
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SYSTÉM MONITOROVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH
 Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) 
neustále sleduje tlak v pneumatikách namontovaných kol 
v porovnání s nastaveným cílovým tlakem.  
Jestliže se tlak v jedné nebo více pneumatikách  
významně odchyluje od cílové hodnoty ,  
systém monitorování tlaku v pneumatikách 
zobrazí varování na informačním displeji 
vozidla a na sdruženém ukazateli se rozsvítí 
výstražné světlo.

 Systém monitorování tlaku v pneumatikách se neaktivuje, dokud vozidlo 
nedosáhne rychlosti nad 25 km/h (16 MPH).

Nastavení TPMS
Systém TPMS umožňuje následující nastavení:
 � Seřízení cílových tlaků předních pneumatik
 � Seřízení cílových tlaků zadních pneumatik
 � Výběr jednotky tlaku pneumatik (kPa, psi, bar, kgf/cm2)
 � Kalibrace systému

Chcete-li změnit nastavení systému TPMS, postupujte následovně:
1. Vstupte do menu [Nastavení].
2. Vyberte položku [Tyre Pressures].

  Kalibrace systému může být nutná, když se skutečné 
(venkovní) teploty velmi liší od teplot, při kterých byl systém 
TPMS původně kalibrován. Detailní informace o kalibraci 
systému najdete v Příručce pro uživatele vašeho vozidla.

Poznámka:

Tyre Pressures
bar

2.3

2.1 2.12.1

2.32.3

Zprávy TPMS

Kontrolka(y) 
TPMS Možná příčina Doporučený krok

Nízký tlak pneumatiky.
Nové nebo přemístěné 
snímače TPMS 
(včetně montáže 
alternativních kol)

Dofoukněte pneumatiku na 
správnou hodnotu.

Originální snímač NISSAN 
TPMS není detekován 
minimálně na jednom kole.

Namontujte originální 
snímač (snímače) NISSAN 
TPMS.

Radiofrekvenční rušení 
systému TPMS. Opusťte oblast rušení.

Závada součástí TPMS.
Kontaktujte kvalifikovaného 
prodejce NISSAN nebo 
kvalifikovanou dílnu.
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TLAČÍTKO PRO NOUZOVÝ HOVOR
Automatický nouzový hovor
Jestliže řídicí jednotka airbagu detekuje čelní náraz, boční náraz nebo 
převrácení vozidla, systém automaticky zavolá do střediska rychlé pomoci. 
Současně se přenesou také informace o vozidle (poloha vozidla, rychlost 
vozidla a směr jízdy). Jakmile středisko rychlé pomoci obdrží nouzové volání, 
operátor se bude snažit hovořit s cestujícími ve vozidle.

SYSTÉM PROVEDENÍ NOUZOVÉHO VOLÁNÍ RUČNĚ
Nouzové volání můžete provést také ručně tak, že stisknete spínač volání 
<SOS>, který se nachází pod krytem na horním ovládacím panelu.
1. Stiskněte  a otevřete  kryt <SOS>.
2. Stiskněte tlačítko <SOS> .
 Nouzový hovor je odeslán do centra 

nouzových hovorů.
3. Když je hovor připojen, hovořte s 

personálem nouzové podpory.
 Pokud chcete nouzový hovor zrušit, 

stiskněte a podržte tlačítko <SOS> po 
dobu několika sekund před navázáním 
spojení se střediskem nouzových 
hovorů. Po spojení hovor nejde zrušit.
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