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Výbava pro nabíjení

Nabíjecí porty

Způsob standardního nabíjení

Stavové kontrolky nabíjení

Po dokončení standardního nabíjení

Systém dobíjení NISSAN LEAF

Způsob rychlého nabíjení

Po dokončení rychlého nabíjení

Způsob nabíjení/vybíjení V2X

Po dokončení nabíjení/vybíjení V2X

Nabíjení baterie
Tato kapitola vysvětluje způsoby nabíjení Li-ion baterie vozu NISSAN LEAF.
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 Zástrčka
NISSAN EVSE: Zasuňte zástrčku 
do vyhrazené zásuvky napájené 
střídavým proudem 220–240 V.

 Ochranný kryt
Nezapomeňte znovu nasadit víčko, 
jakmile bylo nabíjení ukončeno.

 Kontrolky na ovládací skříňce
Pokud se rozsvítí červená 
kontrolka, na nabíjecím systému 
byla detekována závada.
V takovém případě 
se obraťte na kvalifikovaného 
opravce vozu NISSAN LEAF, 
jakým je certifikovaný dealer 
elektromobilů NISSAN.

PŘIPRAVENO ZELENÁ

NABÍJENÍ ORANŽOVÁ

CHYBA ČERVENÁ

Více podrobností o jednotlivých stavech, jež mohou být 
indikovány kontrolkami na ovládací skříňce, 
naleznete v příručce pro uživatele elektromobilu NISSAN LEAF.

VÝBAVA PRO NABÍJENÍ
Nabíjení Li-ion baterie vašeho vozu NISSAN LEAF lze provádět několika 
způsoby:

Použití domácí nabíječky
NISSAN důrazně doporučuje domácí nabíjecí 
stanici kompatibilní se EN61851 instalovanou 
na vlastní obvod 220-240 V ve vašem domě 
profesionálním elektrikářem s licencí, s certifikátem 
Electro-Mobility Operator (EMO) doporučeným 
firmou NISSAN.

Pomocí kabelu NISSAN EVSE
Kabel NISSAN EVSE s domovní zástrčkou je primárně určen pro použití 
ve veřejných nabíjecích stanicích a zajišťuje nabíjení baterie proudem 
8–10 ampérů AC (3 kW max.).

Při používání NISSAN EVSE s domovní elektrickou zástrčkou je důležité 
uvědomit si, že NISSAN LEAF přijímá stejnosměrný elektrický proud o 
vysokém napětí; to by mohlo vyvolávat obavy, zda elektrické vedení 
a zástrčka odpovídají nejnovějším vnitrostátním předpisům či zda nebyly 
nesprávně nainstalovány nebo zda jsou řádně udržovány.

 • K nabíjení vašeho vozu NISSAN LEAF nepoužívejte žádnou 
elektrickou zásuvku, která neodpovídá nejnovějším místním 
předpisům.
 • Pokud je váš domovní elektrický systém starý nebo neprošel 
v nedávné době revizí, důrazně vám doporučujeme, abyste 
si před nabíjením nechali provést kvalifikovaným 
elektrikářem revizi kabelů a zásuvek.
 • Kontrola a údržba vaší domácí elektroinstalace je nezbytná 
k tomu, aby šlo váš vůz bezpečně nabíjet pomocí domácího 
zdroje střídavého proudu 220–240 V.
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Použití kabelu Mode 3
Kabel Mode 3 je určen pro použití s domácí nabíjecí 
stanicí bez připojeného kabelu a ve veřejných 
nabíjecích stanicích.

Poskytuje k nabití baterie střídavý proud 16–32 A 
(6,6 kW max).

 Zástrčka
Mode 3: Zasuňte zástrčku do zásuvky 
Mode 3 v domácí nabíjecí stanici nebo 
ve veřejné nabíjecí stanici

 Kabel
 Ochranný kryt
Nezapomeňte znovu nasadit víčko, 
jakmile bylo nabíjení ukončeno.

Zařízení V2X
Technologie V2X (Vehicle to Everything) umožňuje, 
aby elektrické vozidlo dodávalo elektrickou energii 
do domácnosti nebo budovy atd. Technologie V2X 
zahrnuje následující prvky:

 •  Vehicle to Home (V2H)
 •  Vehicle to Building (V2B)
 •  Vehicle to Grid (V2G)
 •  Vehicle to Load (V2L)
 •  Vehicle to Vehicle (V2V)

Další informace vám poskytne výrobce zařízení V2X nebo poskytovatel 
služby nabíjení/vybíjení V2X.

Když se na zařízení V2X zobrazuje dostupné nabití/vybití Li-ion 
baterie, hodnoty se mohou lišit od skutečného dostupného 
nabití/vybití Li-ion baterie.

NABÍJECÍ PORTY
Existují dvě hlavní metody nabíjení Li-ion baterie:

  Port rychlého nabíjení
– pomocí rychlonabíječky
– pomocí zařízení V2X

  Port normálního nabíjení:
–  Pomocí domácí jednotky nabíjení (doporučujeme pro soukromé nabíjení)
– Pomocí kabelu NISSAN EVSE ( je-li součástí výbavy)
– Pomocí kabelu Mode 3 ( je-li součástí výbavy)

Stisknutím pojistky otevřete víčko potřebného portu. Při zavírání víčka portu 
nabíjení dojde k zapadnutí automaticky.

Port normálního nabíjení je určen jen pro nabíjení 3kW/7kW.
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STAVOVÉ KONTROLKY NABÍJENÍ
Kontrolky stavu nabíjení  až  
primárně zobrazují stav nabíjení 
a jsou vidět jak uvnitř vozidla,  
tak i zvenku.

Když je 
konektor 
normálního 
nabíjení 
odblokován

Všechny kontrolky,  až , bliknou 
a třikrát se ozve pípnutí, když se stiskne 
spínač uzamčení konektoru normálního 
nabíjení na inteligentním klíči nebo 
spínač otevření víka portu nabíjení.

Když je 
konektor 
normálního 
nabíjení 
připojen 
nesprávně

Všechny kontrolky,  až , do 30 sekund 
bliknou a třikrát se ozve pípnutí, 
když je konektor nabíjení připojen 
do portu normálního nabíjení nesprávně.

Připraveno 
pro časovač 
nabíjení

Když je nastaven časovač nabíjení, 
rozsvítí se kontrolky v pořadí od  do . 
Po zhruba 5 minutách kontrolky zhasnou.

Připraveno 
pro 
okamžité 
nabíjení

Když je hlavní spínač vypnut a jestliže 
je stisknuto tlačítko okamžitého nabíjení, 
zatímco nabíjecí kabel není připojen, 
rozsvítí se kontrolka , která signalizuje, 
že vozidlo je připraveno k okamžitému 
nabíjení.

0 - 33%

34 - 66%

67 - 100%

Při nabíjení
Při nabíjení Li-ion baterie se kontrolky 
stavu nabíjení budou měnit podle toho, 
jak bude Li-ion baterie nabita.

Při úplném 
nabití

Všechny kontrolky  až  se rozsvítí, 
až Li-ion baterie bude úplně nabita.

Když 
kontrolka 

 bliká

Kontrolka  bliká, když se nabíjí 12voltová 
baterie.
Kontrolka bude 5 minut blikat také tehdy, 
když se během nabíjení přeruší přívod 
elektřiny z běžného nabíjecího zařízení.
Kontrolka bude blikat také v případě,  
že jsou spuštěny následující systémy:
•  Časovač ovl. klimatizace
•  Řízení klimatizace na dálku 

(modely s navigačním systémem)
•  Ohřívač Li-ion baterie 

( je-li součástí výbavy)

Když 
nedochází 
k nabíjení

Nesvítí žádná z kontrolek, když se nenabíjí 
Li-ion baterie a 12voltová baterie.

Stavové kontrolky nabíjení mají více funkcí.  
Více informací naleznete v příručce pro uživatele elektromobilu 
NISSAN LEAF, v části CH pod hlavičkou „Kontrolky související 
s nabíjením“.
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SYSTÉM DOBÍJENÍ NISSAN LEAF
Existují dva způsoby nabíjení Li-ion baterie vozu NISSAN LEAF.

 • Rychlé nabíjení
 • Standardní nabíjení

Typy nabíjení Nabíjecí port Nabíjecí konektor Řídicí box Energetický Obsah

Rychlé nabíjení

Konektor rychlého nabíjení

Použijte veřejnou nabíjecí stanici odpovídající 
standardu CHAdeMO.

Standardní nabíjení

Normální nabíjecí konektor Normální nabíjecí stanice 
s kabelem

Použijte normální nabíjecí stanici s kabelem.

1 2

3 4

1 2

3 4

Použijte kabel NISSAN Mode 3 a normální 
nabíjecí stanici se zástrčkou-zásuvkou EV.

Normální nabíjecí konektor Zástrčka Normální nabíjecí stanice 
se zástrčkou-zásuvkou EV

Použijte NISSAN EVSE.
Použijte pouze dedikované domácí zásuvky 
instalované technikem schváleným jako 
Electro-Mobility Operator (EMO).

Normální nabíjecí konektor Domácí zástrčka Domácí zásuvka

Nabíjení /  
vybíjení V2X*1

Konektor rychlého nabíjení

Použijte zařízení V2X instalované ve vaší 
domácnosti, kanceláři atd.

*1:  V2X (Vehicle to Everything); Elektrické vozidlo poskytuje elektrickou energii domácnosti nebo budově atd. (např. Vehicle to Home (V2H), Vehicle to Building (V2B),  
Vehicle to Grid (V2G), Vehicle to Load (V2L), Vehicle to Vehicle (V2V)).
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Rychlé nabíjení
Rychlé nabíjení využívá veřejné nabíjecí stanice (s až 50 kW energie). 
Rychlé nabíječky kompatibilní s vozem NISSAN LEAF jsou vyvíjeny podle 
standardu CHAdeMO.
Vůz Nissan LEAF je vybaven ochrannými prostředky pro nabíjení,  
které chrání baterii v případě dosažení určité hodnoty teploty, což vede 
k delší době nabíjení.
Změna doby nabíjení závisí na podmínkách nabíjení, včetně typu a stavu 
nabíječky, teploty baterie a teploty prostředí.
Čas potřebný pro po sobě následující rychlá nabíjení bude delší, jestliže 
teplota baterie aktivuje technologii ochrany baterie.

Pokud se nabíjení ukončí v polovině nabíjení, můžete nabíjení 
spustit znovu stisknutím tlačítka start na stanici rychlého nabíjení. 
Pokud teplota baterie je blízko červené zóny, omezí se výkon 
a prodlouží se doba rychlého nabíjení, aby se chránila baterie.

Standardní nabíjení: s domácí nabíjecí jednotkou
Nejbezpečnější a nejpraktičtější způsob standardního nabíjení je nabíjení 
domácí nabíjecí jednotkou instalovanou u vás doma na obvod 220–240 V 
technikem Electro-Mobility (EMO) chváleným společností NISSAN.
Tyto nabíjecí jednotky se snadno ovládají a poskytují maximum střídavého 
proudu pro váš NISSAN LEAF. Další výhodou je, že lze provést úplné 
nabití vašeho vozu NISSAN LEAF přes noc, za současného použití funkce 
předehřevu kabiny.

Standardní nabíjení: s kabelem NISSAN EVSE
Kabel NISSAN EVSE s domovní zástrčkou je primárně určen pro použití 
mimo vyhrazené nabíjecí stanice pro EV (elektrická vozidla) a zajišťuje 
nabíjení baterie proudem 8–10 A. Odhadovanou dobu nabíjení naleznete 
na informačním displeji vozidla.

Při používání NISSAN EVSE s domovní elektrickou zástrčkou je důležité 
uvědomit si, že NISSAN LEAF přijímá stejnosměrný elektrický proud 
o vysokém napětí; to by mohlo vyvolávat obavy, zda elektrické vedení 

Rychlé nabíjení není přes tento port k dispozici.

a zástrčka odpovídají nejnovějším vnitrostátním předpisům či zda nebyly 
nesprávně nainstalovány nebo zda jsou řádně udržovány.
Nepoužívejte elektrické zástrčky, které neodpovídají nejnovějším vnitrostát-
ním předpisům pro nabíjení NISSAN LEAF. Pokud je váš domovní elektrický 
systém starý nebo neprošel v nedávné době revizí, musíte si před nabíjením 
nechat provést kvalifikovaným elektrikářem revizi kabelů a zásuvek.

Při nabíjení vašeho vozu NISSAN LEAF dbejte na následující specifické 
pokyny:

 • Nepoužívejte prodlužovačky, protože prodlužovačky nemohou vést 
požadovaný proud a mohou se zahřívat.

 • Nepoužívejte adaptéry, neboť kabel EVSE není pro použití s adaptéry 
určen a může se zahřívat.

 • Ujistěte se, že vaše NISSAN LEAF se nabíjí na vlastním obvodě,  
tj. na přímém vedení z elektrického jističe, na němž nejsou žádné další 
elektrické zásuvky. Samostatně stojící garáže bývají napájeny 
samostatným vedením, zatímco zásuvky uvnitř domu jsou často 
součástí většího elektrického okruhu. Zásuvky okruhového vedení 
mohou být přetížené jinými elektrickými zařízeními, které jsou 
zapojeny ve stejnou dobu jako NISSAN LEAF, a to by mohlo přerušit 
napájení.

 • Pokud jsou na zásuvce známky opotřebování, poškození nebo 
zabarvení, tak ji k nabíjení nepoužívejte.

 • Zásuvku pravidelně kontrolujte a pokud jsou na ní známky 
opotřebování, poškození nebo zabarvení, tak ji vyměňte.

 • Důsledně dodržuje technické pokyny NISSAN, abyste zajistili 
bezpečné a spolehlivé nabíjení vašeho vozu pomocí nabíjecí 
stanice NISSAN EVSE; najdete je v části CH příručky pro 
uživatele NISSAN LEAF.
 • Váš prodejce elektromobilů vám může poskytnout více 
podrobností o našich partnerech EMO (Electro-Mobility 
Operator) ve vaší zemi, kteří vás mohou navštívit, zkontrolovat 
vaši elektroinstalaci a poskytnou vám informace o nejlepším 
možném způsobu nabíjení vašeho vozu NISSAN LEAF.

Kontrola a údržba vaší domácí elektroinstalace je nezbytná 
k tomu, aby šlo váš vůz bezpečně nabíjet pomocí domácího 
zdroje střídavého proudu 220–240 V.
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ZPŮSOB STANDARDNÍHO NABÍJENÍ
Standardní nabíjení můžete provádět za použití těchto kabelů:

 • Kabel připojený k vaší domácí nabíjecí stanici.
 • Kabel Mode 3 ve vaší domácí nabíjecí stanici nebo ve veřejné nabíjecí 

stanici.
 • Kabel EVSE ve veřejné nabíjecí stanici s domácí zásuvkou.

 • Důsledně dodržuje technické pokyny NISSAN, abyste zajistili 
bezpečné a spolehlivé nabíjení vašeho vozu NISSAN EVSE; 
najdete je v části CH příručky pro uživatele NISSAN LEAF.
 • Kontrola a údržba vaší domácí elektroinstalace je nezbytná 
k tomu, aby šlo váš vůz bezpečně nabíjet pomocí domácího 
zdroje střídavého proudu 220–240 V.

Vypněte vůz NISSAN LEAF.1

Standardní nabíjení: s kabelem Mode 3
Váš prodejce elektromobilů NISSAN vás může informovat o dostupnosti 
tohoto kabelu ve vaší zemi. Kabel Mode 3 (se zástrčkou typu 2 nebo 3) 
je určen pro nabíjení elektrických vozidel a může být používán 
v kompatibilních veřejných nabíjecích stanicích a na některých typech 
domácích nabíjecích jednotek. Kabel Mode 3 nepotřebuje krabičku na vedení, 
protože bezpečná komunikace je řízena přímo mezi zásuvkou a vozidlem. 
Kabel Mode 3 poskytuje maximální výkon pro normální nabíjení vašeho 
vozidla NISSAN LEAF.

Obecné nabíjení:
Doba nabíjení závisí na teplotě Li-ion baterie a s klesající 
teplotou se zvyšuje.

Parkování v extrémně chladném počasí:
 • Ohřívač baterie ( je-li součástí výbavy) se automaticky zapne 
za extrémně chladných podmínek (např. při teplotě 
pod –20 °C (–4 °F)), aby nedošlo k zamrznutí Li-ion baterie. 
Budete-li parkovat vozidlo NISSAN LEAF v chladném počasí 
venku více než jeden den, vždy připojte nabíjecí kabel.
 • Ohřívač baterie se zastaví, když stav nabíjení Li-ion baterie 
(SOC) spadne po 30 %. Opustíte-li vozidlo na delší dobu 
v extrémně chladném prostředí, Li-ion baterie může 
zamrznout a nebudete pak moci svůj vůz NISSAN LEAF 
nastartovat.

Více informací naleznete v příručce pro uživatele vozu 
NISSAN LEAF.
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3 Připojte kabel Mode 3 nebo kabel EVSE (podle možností) 
k zásuvce.

4 Otevřete víko nabíjecího portu pro 
standardní nabíjení a zasuňte nabíjecí 
konektor.
Zkontrolujte, že je konektor zcela zasunutý, 
aby bylo možné provádět automatické 
zajištění a nabíjení.
Na potvrzení připojení se ozve jedno 
pípnutí.

Otevřete víko nabíjecího portu. To můžete provést dvojím 
způsobem:

• Stiskněte a více než 1 sekundu podržte tlačítko pro otevření 
víka portu nabíjení  na inteligentním klíči NEBO

• Stiskněte spínač otevření víka nabíjecího portu  umístěný 
na přístrojové desce.

Víko nabíjecího portu se otevře a zazní zvukový signál.  
Zároveň 3krát bliknou stavové kontrolky nabíjení.

2 5 Při spuštění nabíjení se ozve dvakrát pípnutí a rozsvítí 
se stavové kontrolky nabíjení.

6 Anulování časovače nabíjení ( je-li nastaven) 
a bezprostřední spuštění nabíjení provedete 
stisknutím tlačítka okamžitého nabíjení.

Za deště se ujistěte, že do nabíjecího portu nepronikla voda.

Když je nastaven časovač nabíjení, nabíjení se ihned nespustí. 
Okamžité spuštění nabíjení provedete stisknutím tlačítka 
okamžitého nabíjení.
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PO DOKONČENÍ STANDARDNÍHO NABÍJENÍ

Chcete-li zabíjení zastavit, stiskněte tlačítko zámku nabíjecího 
konektoru na inteligentním klíči na dobu delší než 1 sekundu 
nebo stiskněte spínač otevření víčka nabíjecího portu.

1

Odpojte nabíjecí konektor od nabíjecího 
portu.2

3 Pokud jste používali kabel Mode 3 nebo kabel NISSAN EVSE, 
vyjměte zástrčku ze zásuvky.

4 Po zavření víčka na portu nabíjení zavřete víko portu nabíjení.

 • Zásuvku nabíjecího kabelu udržujte suchou a zvláště opatrní 
buďte při jejím použití ve vlhkém počasí.
 • Při odpojení zásuvky během nabíjení může dojít k jiskření.

Nabíjení lze kdykoliv ukončit odpojením nabíjecího konektoru.

ZPŮSOB RYCHLÉHO NABÍJENÍ

 • Před použitím rychlého nabíjení je nutné přečíst a pochopit 
specifické a bezpečnostní pokyny pro manipulaci.
 • Za deště se ujistěte, že do nabíjecího portu nepronikla voda.

1 Vypněte vůz NISSAN LEAF.

Otevřete víko nabíjecího portu. To můžete provést dvojím 
způsobem:

• Stiskněte a více než 1 sekundu podržte tlačítko pro otevření 
víka portu nabíjení  na inteligentním klíči NEBO

• Stiskněte spínač otevření víka nabíjecího portu  umístěný 
na přístrojové desce.

Víko nabíjecího portu se otevře a zazní zvukový signál.  
Zároveň 3krát bliknou stavové kontrolky nabíjení.

2
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nabíjení a připojte do něj nabíjecí 
konektor.

4 Slícujte drážku v konektoru nabíjení  
s portem rychlého nabíjení a vsuňte 
konektor nabíjení až po základní část  
(v této fázi není nutné používat  ani ).

Vytáhněte pojistnou páčku ,  
aby se konektor nabíjení uzamkl.5

PO DOKONČENÍ RYCHLÉHO NABÍJENÍ

6 Přesvědčte se, že pojistná páčka  
je upevněna v držáku páčky,  
ak ukazuje obrázek.

Pro spuštění nabíjení postupujte podle pokynů na zařízení 
rychlého nabíjení. Když je zařízení správně instalováno 
a je připraveno k nabíjení, ozve se dvakrát pípnutí a změní 
se kontrolka stavu nabíjení.

7

Přesvědčte se, že nabíjení skončilo a podívejte se na kontrolky 
stavu nabíjení na přístrojové desce. Po skončení nabíjení může 
být konektor nabíjení od vozidla odpojen.

1

2 Zasuňte zpět držák páčky . 

ZE
1

CS CS

14



N
a

b
íje

n
í b

a
te

ri
e3 Stisknutím tlačítka  na konektoru 

nabíjení uvolníte pojistnou páčku .

Vyjměte konektor nabíjení z vozidla a řádně jej uložte.4

Zavřete víčko víka portu rychlého nabíjení.5

Zavřete víko portu nabíjení.6
Před použitím rychlého nabíjení je nutné přečíst a pochopit 
specifické a bezpečnostní pokyny pro manipulaci.

Nabíjení lze kdykoliv přerušit stisknutím tlačítka pro zastavení 
na nabíjecí stanici.

ZPŮSOB NABÍJENÍ/VYBÍJENÍ V2X

 • Před použitím zařízení V2X je nutné si přečíst a pochopit 
specifické a bezpečnostní pokyny pro zařízení V2X.
 • Za deště se ujistěte, že do nabíjecího portu nepronikla voda.

1 Vypněte vůz NISSAN LEAF.

Otevřete víko nabíjecího portu. To můžete provést dvojím 
způsobem:

• Stiskněte a více než 1 sekundu podržte tlačítko pro otevření 
víka portu nabíjení  na inteligentním klíči NEBO

• Stiskněte spínač otevření víka nabíjecího portu  umístěný 
na přístrojové desce.

Víko nabíjecího portu se otevře a zazní zvukový signál.  
Zároveň 3krát bliknou stavové kontrolky nabíjení.

2

ZE
1

CS CS

15



N
a

b
íje

n
í b

a
te

ri
e 3 Otevřete nabíjecí port pro rychlé 

nabíjení a připojte do něj nabíjecí 
konektor.

4 Slícujte drážku v konektoru nabíjení  
s portem rychlého nabíjení a vsuňte 
konektor nabíjení až po základní část  
(v této fázi není nutné používat  ani ).

Vytáhněte pojistnou páčku ,  
aby se konektor nabíjení uzamkl.5

6 Přesvědčte se, že pojistná páčka  
je upevněna v držáku páčky, jak 
ukazuje obrázek.

Pro spuštění nabíjení/vybíjení postupujte podle pokynů 
na zařízení V2X. Když je zařízení správně instalováno 
a je připraveno k nabíjení/vybíjení, ozve se dvakrát pípnutí 
a změní se kontrolka stavu nabíjení.

7
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PO DOKONČENÍ NABÍJENÍ/VYBÍJENÍ V2X

Přesvědčte se, že nabíjení/vybíjení skončilo a podívejte 
se na kontrolky stavu nabíjení na přístrojové desce.  
Po skončení nabíjení/vybíjení může být konektor nabíjení 
od vozidla odpojen.

1

2 Zasuňte zpět držák páčky . 

3 Stisknutím tlačítka  na konektoru 
nabíjení uvolníte pojistnou páčku .

Vyjměte konektor nabíjení z vozidla a řádně jej uložte.4

Zavřete víčko víka portu rychlého nabíjení.5

Zavřete víko portu nabíjení.6
Před použitím rychlého nabíjení je nutné přečíst a pochopit 
specifické a bezpečnostní pokyny pro manipulaci.

Nabíjení/vybíjení lze kdykoliv ukončit odpojením od zařízení V2X.
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Způsob použití parkovací brzdy

Použití řadicí páky

Měřiče a ukazatele

Způsob použití inteligentního klíče

Zapnutí vozidla

Provoz topení a klimatizace

Vypnutí vozidla

Deaktivace airbagu spolujezdce vpředu

Příprava k jízdě
Tato kapitola vysvětluje, jak zapnout a vypnout vozidlo, a provádění dalších 
operací, které mohou být před jízdou nezbytné.
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ZPŮSOB POUŽITÍ PARKOVACÍ BRZDY
Elektrická parkovací brzda ( je-li ve výbavě)
Elektrickou parkovací brzdu 
lze použít nebo uvolnit ovládáním 
spínače parkovací brzdy:

 • Pro zajištění:
Zatáhněte spínač nahoru. 
Kontrolka se rozsvítí.

 • Jak uvolnit:
Když je napájení v poloze ON, 
sešlápněte brzdový pedál 
a stiskněte spínač dolů. 
Kontrolka zhasne.

Ruční parkovací brzda ( je-li ve výbavě)
Parkovací brzdu lze použít nebo uvolnit ovládáním pedálu parkovací brzdy:

 • Pro zajištění:
Pevně sešlápněte parkovací 
brzdový pedál .

 • Jak uvolnit:
Silně sešlápněte brzdový pedál .  
Pevně sešlápněte a pak uvolněte 
pedál parkovací brzdy  
pro uvolnění parkovací brzdy.

 • Jestliže parkovací brzdu použijete ručně, automaticky 
se uvolní, když sešlápnete plynový pedál, zatímco je řadicí 
páka v poloze D ( jízda) nebo R (couvání).
 • Parkovací brzda se nepoužije automaticky.

POUŽITÍ ŘADICÍ PÁKY

 Ukazatel polohy řazení
 Řadicí páka
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P (Parkování): Stiskněte spínač polohy <P>.
Použijte tuto polohu řazení, když je vozidlo zaparkované nebo když přepínáte 
vozidlo do polohy READY (připraven k jízdě). Ujistěte se, že se vozidlo vůbec 
nepohybuje, než posunete řadicí páku do polohy P (parkování).

R (zpátečka): Posuňte řadicí páku do strany a vpřed se sešlápnutým 
brzdovým pedálem.
Použijte tuto polohu pro couvání. Ujistěte se, že se vozidlo vůbec nepohybuje, 
než posunete řadicí páku do polohy R (zpátečka).

N (neutrál): Posuňte řadicí páku do strany a držte v této poloze,  
dokud nebude převodovka v poloze N (neutrál).
Není zapojen rychlostní stupeň pro jízdu vpřed ani vzad. Vozidlo může 
být v této poloze uvedeno do polohy READY (připraven k jízdě). Během jízdy 
nepřeřazuje do polohy N (neutrál).

D ( jízda): Posuňte řadicí páku do strany a dozadu se sešlápnutým 
brzdovým pedálem.
Tuto polohu použijte pro všechny běžné typy jízdy vpřed.

B: Když je řadicí páka v poloze <D>, posuňte pákou do strany a pak opět 
dozadu.
Při použití polohy B se v porovnání s polohou D ( jízda) více aplikuje 
regenerativní brzda, když je uvolněn plynový pedál.

Řadicí páka se po uvolnění vždy vrátí do středové polohy.

Ukazatel polohy řazení
Aktuálně vybranou polohu ukazuje kontrolka 
ukazatele polohy řazení.

MĚŘIČE A UKAZATELE
Informační displej vozidla

 Ukazatel výkonu
 Výstražná světla/kontrolky
– Směrová světla / výstražná světla
– Kontrolka upozornění na přední bezpečnostní pásy

 Hodiny
 Rozpoznání dopravních značek
 Vnější teplota vzduchu
 Tachometr
 Dojezdová vzdálenost
 Ukazatel dostupného nabití Li-ion baterie
 Ukazatel polohy řazení
 Ukazatel ECO
 Ukazatel E-Pedal
 Počítač kilometrů / dvojitý počítač kilometrů
 Informační displej vozidla
– Denní počítač kilometrů
– Ukazatel pro časovač
– Časovač nabíjení*
– Časovač ovládání klimatizace*

 Výstražná světla/kontrolky
– Kontrolka READY (připraven pro jízdu)

*: je-li součástí výbavy
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EV

Tímto budete mít možnost 
zobrazit specifické 
informace k EV,  
jak je dostupný dojezd 
a doba nabíjení.

Audiosystém

Tímto můžete zobrazovat 
informace na svém 
aktuálním výběru audia.

Navi

Tímto můžete zobrazovat 
informace na své 
plánované trase a směru.

Eco

Tímto získáte informace 
o tom, jak úsporný je váš 
způsob jízdy.

Informace

Tímto můžete zobrazovat 
informace o svém vozidle, 
včetně tlaku 
v pneumatikách a funkce 
ProPILOT. Tyto informace 
můžete v nastaveních 
upravit podle svých potřeb.

Varování

Tímto můžete zobrazovat 
informace ohledně 
výstrah, které se zobrazují 
na ukazateli. Pokud žádné 
výstrahy nejsou aktivní, 
nebude tato kategorie 
k dispozici.

Nastavení

Tímto získáte přístup 
k nabídce nastavení, 
použijte ovladače ÓÔ, 
pomocí kterých můžete 
procházet možnosti.

Ovládání informačního displeje vozidla

Používání ovladačů ÑÒ vám umožňuje 
navigaci přes menu displeje. Jak je ukázáno 
výše, vybraná kategorie se zvýrazní.

OKOK

OK OK

OK OK

OKOK

OK OK

OK OK

Ovladače ÓÔ vám umožní přepínat mezi různými pohledy ve vybrané 
kategorii. Pro každou kategorii existuje různé množství pohledů, 
u kterých je možné upravit množství a obsah pohledů „Informací“.

 V každé jiné kategorii se ukazatel výkonu zobrazí ve spodním pravém 
rohu obrazovky.
 Přibližný maximální dostupný dojezd se posune na spodní část 
obrazovky.
 Zobrazené ujeté vzdálenosti lze přepnout na informace o aktuálně ujeté 
vzdálenosti pomocí tlačítka vynulování denního počítadla kilometrů.

OKOK

OK OK

OK OK

120 km 575 km43%

12:25 25°c

20

40

60
80 100

km/h
120

140

160

180e-Pedal OFFNastavení TPMS
EV Settings
Nastavení vozidla

Asistent řidiče

1/2
5

Přizpůsobit displej

ESP Setting
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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 dvojitého denního počítače kilometrů.

Stisknutím spínače přibližně na 1 sekundu resetujete počítač kilometrů pro 
Jízdu A nebo Jízdu B.

ZPŮSOB POUŽITÍ INTELIGENTNÍHO KLÍČE
Funkce inteligentního klíče
Máte-li u sebe inteligentní klíč, můžete zamknout nebo odemknout 
vozidlo jednoduchým stisknutím tlačítka na madlu dveří, aniž byste museli 
vytáhnout klíč ze své kapsy nebo kabelky.

 • Při zamykání nebo odemykání pomocí inteligentního klíče 
musí být klíč v provozním dosahu.
 • Více podrobností naleznete v příručce pro uživatele vozu 
NISSAN LEAF.

Dálkové ovládací funkce
Když jste vně vozidla a trochu dále, všechny dveře včetně pátých dveří 
lze zamknout nebo odemknout pomocí spínačů na inteligentním klíči.
Tlačítko pro otevření víka nabíjecího portu na inteligentním klíči lze použít 
k otevření víka nabíjecího portu.

Zamykací spínač
Zamkne všechny dveře včetně pátých dveří.

Odemykací spínač
Odemkne všechny dveře včetně pátých dveří.

Tlačítko pro otevření víka nabíjecího portu
Otevře víko nabíjecího portu.
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Pro modely s navigačním systémem: Potřebujete-li navádění, 
zadejte do navigačního systému cíl .4

Zkontrolujte úroveň nabití Li-ion baterie a odhadovanou 
dojezdovou vzdálenost zobrazenou na ukazateli .5

VYPNUTÍ VOZIDLA

Stiskněte tlačítko OK na obrazovce s prohlášením 
o odpovědnosti, když se navigační systém spouští pro plnou 
telematickou funkci.

ZAPNUTÍ VOZIDLA
49,2 

Sešlápněte brzdový pedál .1

Stiskněte hlavní spínač .2

Zkontrolujte, že svítí kontrolka READY (připraven k jízdě) .3
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Když vozidlo zastaví, stiskněte spínač polohy P (parkování)  
na řadicí páce a současně sešlápněte brzdový pedál .
Přesvědčte se, že vozidlo je v poloze P (parkování), a to tak,  
že zkontrolujete ukazatel řazení umístěný u řadicí páky nebo 
na informačním displeji vozidla.

1

Aplikujte elektronickou parkovací brzdu ( je-li ve výbavě) nebo 
nožní parkovací brzdu ( je-li ve výbavě) .2

Přepněte hlavní spínač  do polohy OFF.3

Pokud je parkovací garáž vybavena nabíjecím zařízením,  
v případě potřeby nabijte Li-ion baterii .4
Když dojde ke stisknutí hlavního spínače bez sešlápnutí 
brzdového pedálu, stav se změní takto:
ACC Ò ZAP Ò VYP Ò ACC

DEAKTIVACE AIRBAGU SPOLUJEZDCE VPŘEDU
Spínač airbagu spolujezdce na předním sedadle, kterým se airbag 
deaktivuje, je umístěn v odkládací skříňce.

Deaktivace airbagu spolujezdce vpředu

Tato činnost by se měla provádět jen pokud je namontována 
vhodná dětská sedačka proti směru jízdy. Více informací 
naleznete v příručce pro uživatele vozu NISSAN LEAF.

Ujistěte se, že je hlavní spínač v poloze OFF.1

Vložte mechanický klíč do spínače airbagu spolujezdce. 
Podrobnosti o mechanickém klíči naleznete v příručce 
pro uživatele vozu NISSAN LEAF.

2

Zatlačte a otočte klíč do polohy <OFF>.
Stavová kontrolka airbagu spolujezdce na předním sedadle 
zůstane svítit, což znamená, že je airbag deaktivován.

3
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PROVOZ TOPENÍ A KLIMATIZACE  
(Typ A)

 Ovladač rychlosti ventilátoru: upravuje rychlost ventilátoru.
  Vypíná systém klimatizace.
  Přepíná na režim recirkulace vzduchu, aby se zabránilo nasátí 
venkovního vzduchu do kabiny.
  Zapíná a vypíná režim odmlžení předního skla.
  Zapíná a vypíná režim odmlžení zadního skla.
  Displej ukazující nastavení klimatizace.
  Zapíná režim automatického ovládání klimatizace (režim AUTO).
 Systém řízení klimatizace: Upravuje nastavení teploty pro systém řízení 
klimatizace.
  Zapíná a vypíná topení.
  Mění distribuci vzduchu z topení/systému klimatizace.
  Zapíná a vypíná klimatizaci (chlazení a odvlhčení).

PUSH

OFF
PUSH

AUTO

REAR

HEAT MODE A / C

 • Pro optimální komfort v kabině nastavte požadovanou 
teplotu pomocí ovladače , pak stiskněte <AUTO> .
 • Z účelem snížení spotřeby energie může režim AUTO 
vypnout kompresor klimatizace. Pokud se zamlžuje přední 
sklo, stiskněte spínač pro odmlžení předního skla  .
 • Pro minimalizaci spotřeby energie a vyvětrání kabiny pouze 
čerstvým vzduchem vypněte <HEAT>  a <A/C> .  
Rychlost ventilátoru a distribuci vzduchu lze nastavit podle 
vaší potřeby.

PROVOZ TOPENÍ A KLIMATIZACE  
(Typ B)

  Nastavuje teplotu pro systém klimatizace.
  Zapíná a vypíná topení.
  Mění distribuci vzduchu z topení/systému klimatizace.
  Zapíná a vypíná režim automatického ovládání klimatizace.
  Rozsvítí se při aktivaci časovače klimatizace.
  Přepíná na režim recirkulace vzduchu, aby se zabránilo nasátí 
venkovního vzduchu do kabiny.
  Zapíná a vypíná režim odmlžení předního skla.
  Nastavuje rychlost ventilátoru.

 Zapíná a vypíná funkci klimatizace (chlazení a odvlhčení).
  Zapíná a vypíná systém ovládání klimatizace.
  Zapíná a vypíná odmlžení zadního skla.

 • V navigačním systému je displej pro nastavení topení a 
klimatizace.
 • Pro optimální komfort v kabině nastavte požadovanou 
teplotu pomocí tlačítek , pak stiskněte <AUTO> .
 • Z účelem snížení spotřeby energie může režim AUTO 
vypnout kompresor klimatizace. Pokud se zamlžuje přední 
sklo, stiskněte spínač pro odmlžení předního skla  .
 • Pro minimalizaci spotřeby energie a vyvětrání kabiny pouze 
čerstvým vzduchem vypněte <HEAT>  a <A/C> .  
Rychlost ventilátoru a distribuci vzduchu lze nastavit podle 
vaší potřeby.
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Audio/navigační systém

NISSAN Connect Services

Informace Premium Traffic (typ A)

Aktualizace systémového softwaru (typ A a typ B)

Aktualizace mapových dat (typ A)

Apple CarPlay (typ A a typ B)

Android Auto (typ A a typ B)

Audiosystém (modely bez navigačního systému)

USB a AUX

Zadní USB nabíjecí porty

Infotainment a 
propojitelnost
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AUDIO/NAVIGAČNÍ SYSTÉM  
(Modely se systémem NissanConnect)

  Stisknutím přepnete mezi denní (automatickou), ( jasnou) 
a noční (tmavou) obrazovkou. Stiskněte a přidržte pro vypnutí displeje. 
Stiskněte a přidržte pro zapnutí displeje.
  Stiskněte pro zobrazení obrazovky HOME MENU.
  Stiskněte pro zobrazení obrazovky s mapou a aktuální polohou. 
Stiskněte a podržte pro zopakování hlasového navádění.
  Stiskněte pro zobrazení obrazovky nabídky telefonu.
  Stisknutím zobrazíte audio obrazovku.
  Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí audiosystému.  
Otočením nastavte hlasitost.

NastaveníTelefon Jet domů ZmenšitZaj. místo ZvětšitCíl

Typ A  
(Sdružený audio a navigační systém)

VOL

PUSH OK

AUDIO

MENU

BACK

CAMERA

12:25iPhone 5

Název skladby
Název alba

Jméno interpreta

1:31

Zdroj

Menu iPod

NastaveníTelefon AM BT AudioFM iPodDAB NastaveníNastavenínNastaveníTelefonTTelefonTelefonTelefonTelefonTTe AMAMAMAM BT AudioBT AudioBT AudioFMFMFMFM iPodiPodiPodiPodDABDABDAB

12:25iPhone 5

Název skladby
Název alba

Jméno interpreta

1:31

Zdroj

Menu iPod

Typ B  
(Audiosystém bez navigace)

 
 Modely se systémem Intelligent Around View Monitor:
 Stiskněte pro přepnutí na obrazovku Intelligent Around View Monitor.
 Modely s monitorem couvací kamery:
 Stiskněte pro přepnutí na obrazovku monitoru couvací kamery.

  Stisknutím můžete naladit rádio a vybrat / znovu spustit skladby. 
Stisknutím a přidržením přeskočíte na další/předchozí dostupnou stanici, 
či můžete přetočit skladby dopředu / dozadu během poslechu hudby.
  Stiskněte pro návrat na předchozí/hlavní obrazovku.
 Při zobrazení obrazovky nabídky otočte kolečkem a vybírejte položky 
na obrazovce.

 Pro potvrzení vybrané položky nebo nastavení stiskněte ovladač.
 Na obrazovce mapy otočte pro změnu měřítka mapy.

 Dotyková obrazovka: Na LCD displeji se zobrazují různé informace 
o provozní nabídky. Obrazovku ovládejte dotykem tlačítek a ikon.

Nastavení cíle (typ A)

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

12:25Cíl

Jet domů

Adresa

Body zájmu

Adresář

Předchozí cíle

Nabíjecí stanice

Jet do práce

Destinations by
Google™

Zad. bod zájmu nebo adr.

12:25Cíl

Jet domů

Adresa

Body zájmu

Předchozí cíle

Nabíjecí stanice

Jet do práce

Zad. bod zájmu nebo adr.
2

Na spouštěcím panelu 
na obrazovce stiskněte 
položku [Mapa].

MENU 12:25

NastaveníPřipojitMENUZvukInformaceTelefon Mapa

Hledat b. zájmu 
nebo adresu

Historie hovorů

Využití 
energie

Nabíjecí 
stanice

Zvuk

Audio VYP

1
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Dostupné způsoby nastavení cíle:
[Zad. bod zájmu nebo adr.] Funkce volného textového vyhledávání, 

která vyhledá cíl po zadání adresy nebo 
názvu bodu zájmu.

[Nabíjecí stanice]  Nastaví cíl ze seznamu nabíjecích 
stanic.

[Destinations by Google TM] Nastaví místo vyhledávané službou Google 
jako cíl.

Více způsobů nastavení cíle a jejich vysvětlení naleznete v příručce pro 
uživatele systému NissanConnect.

Vyhledání nabíjecích stanic v okolí
Můžete kontrolovat dostupnost nabíjecích stanic v blízkosti vaší stávající 
polohy nebo podél cesty do vaší destinace, pokud je nastavena.

Stiskněte [Blízko aktuálního umístění].3

Zobrazí se nabíjecí stanice v blízkosti vaší stávající polohy. 
Když se dotknete názvu příslušné nabíjecí stanice, tak se 
tato stanice nastaví jako destinace. Stisknutím ikony nabíjecí 
stanice vedle jejího názvu můžete získat podrobnosti o stanici.

4

Stiskněte tlačítko <MAP> a pak stiskněte [Cíl] na spouštěcím 
panelu.1

Stiskněte [Nabíjecí stanice].2

NISSAN CONNECT SERVICES

Toto vozidlo má vestavěné komunikační zařízení nazývané TCU 
(telematická řídicí jednotka). Komunikační spojení mezi touto jednotkou 
a datovým centrem Nissan poskytuje rozličné služby.
Když se systém připojí k datovému centru Nissan, na obrazovce se objeví 
ikona antény. Službu používejte na místě, kde se na obrazovce objeví 
symbol dobrého příjmu signálu.

Při používání připojených služeb NissanConnect probíhá výměna 
informací mezi vaším vozidlem a datovým centrem Nissan.
Používání těchto služeb bude vyžadovat souhlas se zásadami 
ochrany osobních údajů společnosti Nissan.
Odmítnutí zásad ochrany osobních údajů znemožní používání 
určitých prvků nebo funkcí. Své rozhodnutí můžete kdykoli 
změnit změnou stavu v nabídce nastavení.
Další informace o zásadách ochrany osobních údajů 
společnosti Nissan naleznete v příručce pro uživatele systému 
NissanConnect.
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Registrace

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 17místného 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
 Přihlaste se a získejte kód párování ze systému vozidla Infotainment 

při dodržení pokynů v aplikaci. Na hlavní stránce vozidla stiskněte: Info Ò 
NissanConnect Services Ò Informační kanály Ò Informace o účtu* Ò  
Kód párování vozidla

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.

* Pokud složka [Informace o účtu] není zobrazena, zaktualizujte výběrem:  
[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] .

NissanConnect
Services

NYNÍ NAStáhnout v

 Po dokončení procesu párování může trvat několik hodin, 
než budou všechny funkce dostupné.

Poznámka:

Funkce vzdáleného chytrého telefonu
 • Kontrola stavu Li-ion baterie
 • Stav Nabito / Stav Zapojeno nebo Odpojeno 
 • Dálkové řízení klimatizace/Sledování klimatizace na dálku
 • Lokace vozidla a dálkový klakson a světla:

 -  Vyhledání vašeho vozidla kdekoli na základě polohy GPS.
 -  Umožňuje dálkově aktivovat klakson a světla pro vyhledání vašeho 

vozidla na parkovišti nebo v garáži.
 • Navigace Door-to-Door:

 -  Navigování od domu k domu sesynchronizováním navigace ve vozidle 
a příručních navigačních služeb po zaparkování vozidla.
 • Jízdní historie a analýza:

 -  Monitorování vašich cest a spotřeby paliva prostřednictvím vašeho 
chytrého telefonu.

Funkce připojení ve vozidle
 • Informace o nejbližším nabíjecím místu, včetně aktuální informace 

o jeho stavu, je dostupná.
 • Aktuální informace o dopravě a služby poskytované společností 

TomTom:
 -  Umožňuje přijímat a sledovat informace o dopravě v reálném čase 

pro libovolnou danou trasu.
 -  Sledování zácp, uzavřených úseků, aktualizovaných rychlostních 

omezení atd. na vaší trase.
 • Vyhledání destinace pomocí služby Google:

 -  Intuitivní a snadný jednořádkový nástroj pro vyhledávání vašich 
destinací.
 • Náhled ulice a satelitní zobrazení pomocí služby Google:

 -  Po příjezdu na místo můžete přepínáním mezi satelitním zobrazením 
a náhledem ulic zobrazit přesnou destinaci.

 Připomínáme, že seznam vzdálených služeb není 
vyčerpávající. Nové služby budou přibývat prostřednictvím 
aktualizace softwaru vozidla nebo aktualizace aplikace 
NissanConnect Services.
 Další informace o telematických službách navigace 
naleznete v příručce pro uživatele systému NissanConnect.

Poznámka:
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INFORMACE PREMIUM TRAFFIC (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 služby NissanConnect.

AKTUALIZACE SYSTÉMOVÉHO SOFTWARU 
(typ A a typ B)

Aktualizace systémového softwaru lze provést prostřednictvím TCU.
1. Stiskněte tlačítko <MENU>.
2. Dotkněte se položky [Informace] na spouštěcím panelu a poté 

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

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

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

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

7. Poté, co je aktualizace systémového softwaru dokončena, umístěte 
hlavní spínač do polohy OFF a nechte systém po dobu 20 minut 
bez používání přepínačů na ovládacím panelu a na volantu.

8. Umístěte spínač zapalování do polohy ON a aktualizovaný software 
bude k dispozici.

NissanConnect je služba provozovaná společností NISSAN, 
která poskytuje mnoho doplňkových funkcí prostřednictvím 
komunikace s datovým centrem NISSAN. Umožňuje vám 
provádět aktualizaci informací o nabíjecí stanici a dálkové 
ovládání nabíjení baterie a ovládání klimatizace a topení.  
Pro používání NissanConnect se musíte ke službě 
zaregistrovat. Pro více informací se obraťte na certifikovaného 
prodejce elektromobilů NISSAN.

AKTUALIZACE MAPOVÝCH DAT (typ A)

Mapová data lze aktualizovat pomocí USB nebo prostřednictvím nabídky 
navigačního systému. Podrobné specifikace naleznete v příručce pro 
uživatele navigačního systému.

Aktualizace pomocí paměťového zařízení USB
Pro podrobné pokyny týkající se aktualizace map pomocí USB se obraťte 
na svého prodejce nebo si stáhněte mobilní aplikaci Nissan Driver‘s Guide 
z iTunes App Store nebo Google Play. Načtěte kód na zadním krytu svého 
chytrého telefonu a stáhněte si aplikaci Nissan Driver‘s Guide.

Aktualizace pomocí připojených služeb
Mapová data lze aktualizovat také pomoci TCU (telematická řídicí jednotka).
1. Stiskněte tlačítko <MENU>.
2. Dotkněte se položky [Informace] na spouštěcím panelu a poté se 

dotkněte [Informace o systému].
3. Dotkněte se [Aktualizace mapy].
4. Dotkněte se [Nastavení aktualizace mapy].
5. Vyberte oblast mapy, kterou chcete aktualizovat. Zobrazí se potvrzovací 

zpráva. Při příštím spuštění systému se zobrazí oznámení, pokud bude 
dostupná aktualizace mapových dat.

6. Pro aktualizaci mapových dat se dotkněte možnosti [Ano].

Aktualizace pomocí bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi)
Mapová data lze také aktualizovat připojením vozidla k síti Wi-Fi. Komunikaci 
Wi-Fi lze provést pomocí sítě Wi-Fi, chytrého telefonu atd.
1. Připojte vozidlo k dostupné síti Wi-Fi.
2. Stiskněte tlačítko <MENU>.
3. Dotkněte se položky [Informace] na spouštěcím panelu a poté se 

dotkněte [Informace o systému].
4. Dotkněte se [Aktualizace mapy].
5. Dotkněte se možnosti [Aktualizace přes Wi-Fi].
6. Vyberte oblast, která se má aktualizovat a dotkněte se [Start].
7. Po dokončení aktualizace se dotkněte [OK].
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APPLE CARPLAY (typ A a typ B)

Systém Apple CarPlay můžete 
používat tak, že připojíte kompatibilní 
iPhone 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 ukončit obrazovku Apple CarPlay, stiskněte tlačítko <MENU> .

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

 � Pokud se Apple CarPlay nespustí automaticky, potvrďte 
nastavení CarPlay: Dotkněte se [Připojení] na spouštěcím 
panelu, přejděte na [Aplikace] a dotkněte se informační 
ikony vedle názvu zařízení Apple CarPlay, pro něž chcete 
změnit nastavení.

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

Poznámka:

Telefon

Nyní hraje Podcasty Audioknihy Spotify

Hudba Mapy ZprávyTelefon Hudba Mapy Zprávy

Činnost Siri
Aplikací Siri lze hlasem ovládat některé funkce zařízení iPhone, když je Apple 
CarPlay aktivní.
Existují tři způsoby, jak spustit relaci Siri:

 • Stiskněte a přidržte tlačítko  na volantu.
 • Dotkněte se a přidržte  na dolním rohu obrazovky Apple CarPlay.
 • Řekněte „Hey Siri“ (musíte povolit aktivaci „Hey Siri“ na zařízení iPhone).

Používání telefonu
Pokud chcete používat telefon, když je aktivována aplikace Apple CarPlay, 
postupujte podle níže uvedeného postupu:

Použijte zobrazenou obrazovku, abyste uskutečnili hovor.2
ANDROID AUTO (typ A a typ B)

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 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.

Na domovské obrazovce Car Play stiskněte [Telefon].1

Google Maps

D127

A12

7 minRue Jean Pierre Timbaud

34 min
27 km • 15:20
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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 systém Android Auto nespustí automaticky, 
potvrďte nastavení Android Auto: V nabídce [Nastavení] Ò 
[Aplikace] Ò [Android Auto].

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

Poznámka:

Hlasové ovládání
Některé funkce vašeho telefonu Android lze při aktivovaném systému 
Android Auto ovládat hlasem. Existují tři způsoby, jak spustit relaci hlasového 
ovládání.

 • Stiskněte a přidržte tlačítko  na volantu.
 • V horním pravém rohu obrazovky Android Auto se dotkněte tlačítka  .
 • Řekněte „OK Google“ (což vyžaduje odpovídající nastavení na Android 

telefonu).

Používání telefonu
Pokud chcete používat telefon, když je aktivována aplikace Android Auto, 
postupujte podle níže uvedeného postupu:

Použijte zobrazenou obrazovku, abyste uskutečnili hovor.2

Dotkněte se ikony telefonu na spouštěcím panelu Android Auto.1

AUDIOSYSTÉM (modely bez navigačního systému)

  Ovládání hlasitosti.
  Tlačítko zapnutí/vypnutí.

  Vypíná displej, zatímco funkce audia zůstávají aktivní.
  Vyberte rozhlasové pásmo mezi AM/FM.
  Tlačítko režimu den/noc (tlačítko jasu displeje).
  Tlačítko pro dopravní informace.
  Tlačítko rychlého přehrávání dozadu (Review) / posunu skladby 
dozadu.
 Displej.
  Tlačítko rychlého přehrávání dopředu (Cue) / posunu skladby 
dopředu.
  Tlačítko nastavení
 Štěrbina pro disk CD.
  Tlačítko zpět.
  Tlačítko vysunutí CD.
  Vyberte zdroj audio vstupu (tuner/CD/AUX/USB).
  Tlačítko telefonu.
 Režim rádia: Ovladač ladění

 Režim audio jednotky: Ovladač Menu
 Tlačítko potvrzení .

 Režim CD, AUX nebo Telefon: Tlačítko rychlého hledání.
 Režim rádia: Tlačítko předvolby.
 Režim CD: Tlačítko .
 Režim CD:Tlačítko .

TA
VOL MENU

RADIO

DISP

SETUP

RPT MIX
21 3 4 5 6

A-Z

10:4 5FM1-1

METROAF

ENTER

MEDIA
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USB A AUX
Zdířky AUX a USB se nacházejí na středové konzoli.

 Port připojení USB (Universal Serial Bus).
 Přídavná zdířka.

AUX

 • Když připojujete iPhone, iPod či iPad, použijte originální 
certifikované USB kabely Apple, abyste předešli problémům 
s připojením.
 • Při používání smartphonů Android používejte originální 
certifikovaný kabel dodávaný se zařízením.

ZADNÍ USB NABÍJECÍ PORTY

USB nabíjecí porty v zadní části prostřední konzoly umožňují cestujícím 
nabíjet jejich elektronická zařízení.
Zadní USB porty nejsou určeny ke spojení zařízení s audio systémem 
vozidla.
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Jak jezdit s vozidlem NISSAN LEAF

Funkce E-Pedal

Parkování vašeho vozidla NISSAN LEAF

Ovládání světlometů a stěračů

Ovladače na volantu

Systém monitorování tlaku v pneumatikách

Jízda s vozidlem 
NISSAN LEAF
Tato kapitola vysvětluje, jak jezdit a parkovat s vozem NISSAN LEAF,  
stejně jako další důležité operace pro řízení vozidla.
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JAK JEZDIT S VOZIDLEM NISSAN LEAF

Po uvedení vozidla do polohy READY (připraven k jízdě) úplně 
sešlápněte pedál nožní brzdy  před posunutím řadicí páky 
do polohy D ( jízda) .
Řadicí páka je zkonstruována tak, že pedál nožní brzdy  musí 
být sešlápnut před přeřazením z polohy P (parkování) 
do jakékoli polohy pro jízdu, zatímco hlavní spínač je v poloze ON.
Řadicí páku nelze posunout z polohy P (parkování) a do jakékoli 
jiné polohy, pokud je hlavní spínač v poloze LOCK, OFF nebo 
ACC, nebo když je klíč vyjmutý.

1

Držte sešlápnutý pedál nožní brzdy  a posuňte řadicí páku 
do polohy D ( jízda) .2

Uvolněte parkovací brzdu  a pedál nožní brzdy , a postupně 
rozjeďte vozidlo sešlápnutím plynového pedálu.3

FUNKCE E-PEDAL
Systém e-Pedal umožňuje řidiči zpomalit nebo zastavit vozidlo nebo udržet 
vozidlo zastavené ovládáním pouze plynového pedálu. To pomáhá řidiči 
v tom, že nemusí přendavat nohu mezi plynovým pedálem a brzdovým 
pedálem.

 Akcelerace
 Zvyšte rychlost vozidla sešlápnutí 

plynového pedálu jako obvykle.

 Zpomalení  
(místo brzdového pedálu)

 Zapojí se regenerativní brzdění a řidič 
může snížit rychlost vozidla uvolněním 
plynového pedálu.

 Zastavení  
(místo brzdového pedálu)

 Když uvolníte (sejmete nohu) 
z plynového pedálu, vozidlo zpomalí 
a hladce zastaví, aniž byste sešlápli 
brzdový pedál. Jakmile zastavíte, vozidlo 
se automaticky udržuje zastavené.

Systém e-Pedal je vyvinutý tak, aby pomáhal řešit časté 
brzdění. Zpomaluje a zastavuje vozidlo, aby manévry probíhaly 
plynule. V případě potřeby silného nebo nouzového brzdění 
je nutné sešlápnout brzdový pedál. 
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Aktivace systému
Chcete-li aktivovat systém e-Pedal, dejte spínač napájení do polohy READY 
to drive nebo ON a zatáhněte za spínač e-Pedal umístěný na středové 
konzoli.

Deaktivace systému
Chcete-li deaktivovat systém e-Pedal, se spínačem napájení v poloze READY 
to drive nebo ON, sešlápněte brzdový pedál a zatáhněte za spínač e-Pedal.
Chcete-li systém e-Pedal vypnout do OFF, zatímco je vozidlo udržováno 
zastavené systémem e-Pedal, sešlápněte brzdový pedál a pak zatáhněte 
za spínač e-Pedal.
Jestliže brzdový pedál není sešlápnut, když používáte spínač systému 
e-Pedal, na informačním displeji vozidla se zobrazí upozornění.

Systém e-Pedal se ZAPNE nebo VYPNE 
po každém zatažení za spínač e-Pedal .  
(Ukazatel e-Pedal na informačním 
displeji vozidla zobrazuje stav systému 
e-Pedal.) Když je systém e-Pedal 
aktivovaný, charakteristika plynového 
pedálu se výrazně změní a plynový pedál 
funguje jinak, než běžný plynový pedál. 
Dbejte na to, abyste před jízdou ověřili 
stav systému e-Pedal (ON nebo OFF) 
na informačním displeji vozidla.

e-Pedal

Pokud je zapnuta položka 
[Paměť režimu] v nabídce 
[Nastavení] informačního 
displeje vozidla, pak se při 
startu systému EV aktivuje 
poslední nastavení 
systému e-Pedal 
(buď ON nebo OFF). 

120 km 575 km43%

12:25 25°c

20

40

60

e-Pedal OFF

e-Pedal ---

Mode Memory ON
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PARKOVÁNÍ VAŠEHO VOZIDLA NISSAN LEAF

Aplikujte parkovací brzdu .2

Přepněte hlavní spínač do polohy OFF.3

Pokud je parkovací garáž vybavena nabíjecím zařízením,  
v případě potřeby nabijte Li-ion baterii.4

Když vozidlo zastaví, 
stiskněte spínač 
polohy P (parkování) 
na řadicí páce  
a současně sešlápněte 
brzdový pedál . 
Přesvědčte se, že vozidlo 
je v poloze P (parkování), 
a to tak, že zkontrolujete 
ukazatel řazení umístěný 
u řadicí páky nebo 
na informačním displeji 
vozidla.

1
OVLÁDÁNÍ SVĚTLOMETŮ A STĚRAČŮ
Způsob ovládání světlometů
Otočte spínačem do polohy  pro provoz následujícím způsobem.

Symbol Světlomet

Boční 
světla, 

koncová 
světla 

a osvětlení 
poznávací 

značky

<AUTO> Automatický provoz

—

Asistent dálkových světel
Systém asistenta dálkových světel pracuje, když vozidlem jedete rychlostí 
cca 40 km/h (25 MPH) a vyšší. Jestliže se před vámi objeví protijedoucí 
vozidlo nebo vozidlo jedoucí před vámi, když jsou zapnuty dálkové 
světlomety, světlomet se automaticky přepne na tlumená světla.

 Kontrolka asistenta dálkových světel
Kontrolka se rozsvítí při rozsvícení světlometů, když je spínač světlometů 
v poloze <AUTO> a jsou zvolena dálková světla. To ukazuje, že je systém 
asistenta dálkových světel v činnosti.

Ovládání asistenta dálkových světel
Chcete-li aktivovat systém asistenta dálkových světel, přepněte spínač 
dálkových světel do polohy <AUTO> a posuňte páčku dopředu 
(poloha dálkových světel). Když jsou dálková světla zapnuta,  
na přístrojovém panelu svítí kontrolka asistenta dálkových světel.
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Jestliže se ve výše uvedeném stavu kontrolka dálkových světel nerozsvítí, 
může to znamenat, že systém nefunguje správně. Nechte systém 
zkontrolovat erudovaným opravářem NISSAN LEAF, například prodejcem 
elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

Když rychlost vozidla klesne na méně než cca 25 km/h (16 MPH), světlomety 
zůstávají tlumené.

Chcete-li systém asistenta dálkových světel vypnout, přepněte spínač 
světlometů do polohy  nebo zvolte polohu tlumených světel tak, že 
páčku přepnete do neutrální polohy.

Přátelské zasvícení
„Přátelské zasvícení“ je užitečná funkce. Umožňuje poskytovat osvětlení z 
vozidla poté, co otočíte spínač do polohy OFF nebo LOCK.
Jedním přitažením spínače světlometu k sobě aktivujete světlomety, které 
se po 30 sekundách automaticky vypnou.
Lze přitáhnout spínač světlometu až čtyřikrát, takže dobu svícení 
prodloužíte až na 2 minuty v krocích po 30 sekundách.

Způsob ovládání stěračů
Zatlačením páčky nahoru nebo dolů spustíte stěrače způsobem uvedeným 
níže v tabulce.

Poloha páčky Provoz stěračů

<AUTO>: Automatický provoz stěračů

Nízký ( ): Nepřetržitý provoz stěračů nízkou rychlostí

Vysoký ( ): Nepřetržitý provoz stěračů vysokou rychlostí

MIST: Jedno setření stěrači

Funkce ostřikovače

Když zvolíte automatický provoz stěračů, můžete otočením vnitřního 
spínače nastavit citlivost detekce deště (interval stírání).

 Čím dále jej otočíte od sebe, tím kratší bude interval.
 Čím dále jej otočíte k sobě, tím delší bude interval.

OFF

AUTO
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OVLADAČE NA VOLANTU
Typ A Typ B Typ C

OK

Ovladači na levé straně volantu můžete ovládat audio a informační displej 
vozidla.

Pomocí tlačítek na pravé straně volantu můžete ovládat omezovač 
rychlosti, tempomat/ProPILOT a telefonní systém hands-free.

Podrobný popis použití jednotlivých tlačítek naleznete 
v samostatně dodávané příručce pro uživatele vozu 
NISSAN LEAF a příručce k navigačnímu systému.

 Ovládání nabídky
  Spínač <OK>
 Tlačítko Zpět
 Spínače ladění
 Spínače hlasitosti

 Spínač vzdálenosti
 Spínač <RES+>
 Spínač <CANCEL>
 Spínač <SET->
 Spínač omezovače rychlosti MAIN ON/OFF
 ProPILOT

 Inteligentní tempomat
 Tempomat
 Systém rozpoznání hlasu
 Ovládání telefonu hands-free
 Systém rozpoznání hlasu 
(pokud je součástí výbavy)

 Ovládání telefonu hands-free
 Tlačítko ukončení hovoru

ZE
1

CS CS

40



Jí
zd

a
 s

 v
o

zi
d

le
m

 N
IS

S
A

N
 L

E
A

F

SYSTÉM MONITOROVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH
Systém TPMS (systém sledování tlaku v pneumatikách) neustále sleduje 
tlak v pneumatikách, které jsou v kontaktu s vozovkou, když vozidlo jede 
rychlostí vyšší než 25 km/h (16 mph).

Jestliže se rozsvítí kontrolka TPMS a zobrazí varovná zpráva, 
zastavte vozidlo na bezpečném místě a zkontrolujte,  
zda můžete bezpečně pokračovat v cestě. Pokud ano,  
znovu nahustěte pneumatiky na doporučený tlak ZA STUDENA, 
jakmile to bude možné.

2

Jestliže bude při jízdě zjištěn nízký tlak pneumatiky, 
na informačním displeji vozidla se rozsvítí 
kontrolka systému TPMS.

Současně se na informačním displeji vozidla 
zobrazí zpráva upozorňující na nízký tlak 
pneumatik.

Tlaky pneumatik

kPa

1

Resetování TPMS
Aby systém TPMS nadále fungoval správně, musí být v následujících 
případech provedeno resetování:

 • když byl upraven tlak pneumatik
 • když byla vyměněna pneumatika nebo kolo
 • když byly vyměněny pneumatiky, přední za zadní a/nebo levé za pravé

Pro resetování systému TPMS proveďte následující postup:

Použijte parkovací brzdu a stiskněte spínač polohy P (parkování) 
na řadicí páce.2

Upravte tlak všech čtyř pneumatik na doporučený tlak 
pneumatiky ZA STUDENA, jenž je uveden na štítku pneumatiky 
umístěném na středovém sloupku na straně u řidiče.  
Pro kontrolu tlaku pneumatiky použijte manometr na 
pneumatiky.

3

Přepněte hlavní spínač do polohy ON. Nestartujte elektrický 
systém vozidla.4

Na informačním displeji vozidla přejděte do menu [Nastavení].5

Zaparkujte vozidlo na bezpečném a rovném místě.1
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Zvolte menu [Nastavení TPMS].6

Zvolte [Reset TPMS] a pak stiskněte tlačítko <OK> na volantu, 
abyste zahájili kalibraci.7

Pro dokončení procesu nastartujte elektrický systém vozidla 
a jeďte s vozidlem rychlostí nad 25 km/h (16 MPH).8

TPMS zprávy
Na informačním displeji vozidla se mohou zobrazit následující kontrolky 
a hlášení:

Kontrolka(y) 
TPMS Možná příčina Doporučený krok

Tlaky pneumatik

kPa

Nízký tlak 
pneumatiky

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.

JÍZDA S OHLEDEM NA BATERII (ECO)
Režim ECO

  Tlačítko režimu <ECO> 
(u modelů s ProPILOT Park)

  Tlačítko režimu <ECO> 
(u modelů bez ProPILOT 
Park)

 Režim ECO pomáhá snižovat 
spotřebu energie snížením 
akcelerace v porovnání 
se stejnou polohou plynového 
pedálu v poloze D ( jízda). 
Režim ECO používejte pro 
maximální dojezd vozidla 
a pro jízdu ve městě.

 

 • Pro zapnutí režimu ECO stiskněte spínač ECO. Ukazatel režimu ECO 
se zobrazí na informačním displeji vozidla.

 • Pro zapnutí režimu ECO znovu stiskněte spínač režimu ECO.  
Kontrolka režimu ECO zhasne.

Kontrolka režimu ECO
Tato kontrolka se na informačním displeji vozidla 
rozsvítí, když je aktivovaný režim ECO.

ECO

e-Pedal OFF

ECO
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Jízdní styl ECO
„Sportovní“ styl jízdy výrazně zvyšuje spotřebu energie Li-ion baterie. 
Vypněte systém e-Pedal, vyvarujte se prudkého zrychlování a zlehka 
brzděte, aby se co nejvíce využil systém regenerativního brzdění, a volte 
vhodnou cestovní rychlost tak, aby se minimalizovala spotřeba energie 
a maximalizovala dojezdová vzdálenost vašeho vozidla.

Nastavení provozu klimatizace ECO
Spotřebu energie Li-ion baterie topením/klimatizací lze snížit použitím 
vhodného nastavení teploty. Nastavením přiměřené teploty snížíte 
spotřebu energie systémem topení a klimatizace.

Pro minimalizaci spotřeby energie a vyvětrání kabiny pouze čerstvým 
vzduchem vypněte <HEAT> a <A/C>. Rychlost ventilátoru a distribuci 
vzduchu lze nastavit podle vaší potřeby.

ZPŮSOB NASTAVENÍ ČASOVAČE NABÍJENÍ

Pomocí časovače nabíjení naplánujte, kdy se Li-ion baterie bude dobíjet.  
V naplánovaném čase vozidlo automaticky spustí nabíjení, jakmile je 
konektor nabíjení připojen k vozidlu. Časovače není nutné resetovat 
pokaždé, když je zapotřebí nabít Li-ion baterii.

Časovač nabíjení může uložit dvě nastavení časovače, které zahrnují čas 
zahájení a čas ukončení nabíjení. Časovač nabíjení může být použit pro 
jedno z nastavení časovače pro každý den v týdnu.

EV Settings

Charge Timer 1

Charge Timer 2

Charge Time Screen

Climate Ctrl. Timer 1

Climate Ctrl. Timer 2

Charge Timer 1

Timer
Start Time
End Time

12:00 AM
12:00 AM

Full charge has priority
Days
Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.

ON

ON

OK

Stiskněte tlačítko  nebo  a pak vyberte položku [EV Settings] 
a pak stiskněte tlačítko <OK>.2

Stiskněte tlačítko  nebo , až bude zvolena položka 
[Charge Timer1] nebo [Charge Timer2], a pak stiskněte 
tlačítko <OK>.

3

Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte položku [Timer] 
a pak stiskněte tlačítko <OK>. Když je nastavení časovače 
zapnuto, kontrolka svítí.

4

Stiskněte tlačítko  nebo , až bude zvolena položka 
[Start Time], a pak stiskněte tlačítko <OK>.5

Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte hodinu a pak stiskněte 
tlačítko <OK>.6

Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte minutu a pak stiskněte 
tlačítko <OK>.7

Stiskněte tlačítko  nebo  a tak vyberte položku [Nastavení] 
na informačním displeji vozidla.1
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Stisknutím tlačítka  nebo , až bude zvolena položka [End Time], 
a pak stiskněte tlačítko <OK>.8

Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte hodinu a pak stiskněte 
tlačítko <OK>.9

Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte minutu a pak stiskněte 
tlačítko <OK>.10

Stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte dny v týdnu,  
kdy se má časovač nabíjení aktivovat, a pak stiskněte 
spínač <OK>. Stiskněte tlačítko  pro návrat na 
předcházející obrazovku.

11

Jakmile bude nastavení hotovo, dejte hlavní spínač do polohy 
OFF a pak připojte nabíjecí konektor k vozidlu.12

ZPŮSOB NASTAVENÍ ČASOVAČE OVLÁDÁNÍ 
KLIMATIZACE

Když je nabíjecí konektor připojen k vozidlu, tato funkce předehřívá nebo 
předchlazuje prostor pro cestující vozidla na teplotu před jízdou. To pomáhá 
snížit spotřebu energie Li-ion baterie.
Časovač ovládání klimatizace spustí klimatizaci pomocí energie z nabíjecího 
zařízení. Elektrická energie z Li-ion baterie není použita.
Časovač ovládání klimatizace umožňuje dvě odlišná nastavení časovače. 
Každá funkce časování nabíjení může být nastavena tak, aby se aktivovala 
v jiném dni týdne.
Jakmile je časovač ovládání klimatizace nastaven, provede klimatizaci 
prostoru v nastaveném čase. Časovač ovládání klimatizace není nutné 
nastavovat každý den.

Stiskněte tlačítko  nebo  a pak vyberte položku [EV Settings] 
a pak stiskněte tlačítko <OK>.2

Stiskněte tlačítko  nebo  pro výběr položky 
[Climate Ctrl. Timer1] nebo [Climate Ctrl. Timer2] 
a pak stiskněte tlačítko <OK>.

3

EV Settings

Charge Timer 1

Charge Timer 2

Charge Time Screen

Climate Ctrl. Timer 1

Climate Ctrl. Timer 2

Climate Ctrl. Timer 1

Timer
Departure Time
Climate Temperature

4:20 AM
18˚C

Battery Operation OK
Days
Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.

ON

ON

OK

Stiskněte tlačítko  nebo  a tak vyberte položku [Nastavení] 
na informačním displeji vozidla.1
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Stiskněte tlačítko  nebo , vyberte položku [Timer] a pak 
stiskněte spínač <OK>. Když je nastavení časovače zapnuto, 
kontrolka svítí.

4

Stisknutím tlačítka  nebo , vyberte položku [Departure time] 
a pak stiskněte tlačítko <OK>.5

Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte položku [Hour] a pak 
stiskněte tlačítko <OK>.6

Stisknutím tlačítka  nebo  nastavte položku [Minute] a pak 
stiskněte tlačítko <OK>. Nastavení lze změnit v krocích 
po 10 minutách.

7

Stiskněte tlačítko  nebo , vyberte položku 
[Climate Temperature] a poté stiskněte spínač <OK>.8

Stiskněte tlačítko  nebo  k nastavení teploty klimatizace 
a pak stiskněte tlačítko <OK>.9

Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte položku [Days] 
a pak stiskněte tlačítko <OK>. Nastavený den v týdnu bude 
podtržený. Stiskněte tlačítko  nebo  a vyberte dny v týdnu, 
kde se má systém ovládání klimatizace aktivovat, a pak 
stiskněte tlačítko <OK>. Kontrolka vybraného tlačítka se rozsvítí.

10

Jakmile nastavíte den v týdnu, stiskněte tlačítko  a vraťte 
se na předchozí obrazovku. Nastavený den v týdnu se rozsvítí 
bílou barvou.

11

Jakmile bude nastavení hotovo, dejte hlavní spínač do polohy 
OFF a připojte nabíjecí konektor k vozidlu.12
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Asistenti řízení ProPILOT

Varování před opuštěním jízdního pruhu Používání systému ProPILOT

Systém Intelligent Lane Intervention (prevence vyjetí z pruhu) Parkování pomocí systému ProPILOT

Upozornění na mrtvý úhel Intelligent Emergency Braking

Rear Cross Traffic Alert Inteligentní systém varování před čelní srážkou (I-FCW)

Tempomat a omezovač rychlosti Intelligent Driver Alertness

Inteligentní tempomat Rozpoznání dopravních značek

Asistenti řízení

ZE
1

CS CS



A
s

is
te

n
ti

 ř
íz

e
n

í

ASISTENTI ŘÍZENÍ
Asistenti řízení nenahrazují správné postupy řízení vozidla a nejsou vytvořeni 
tak, aby napravovali nedbalé, nepozorné nebo nesoustředěné řízení.  
Je v plné zodpovědnosti řidiče, aby byl pozorný, jel bezpečně, držel vozidlo 
v jízdním pruhu, a aby měl vozidlo vždy pod kontrolou.

VAROVÁNÍ PŘED OPUŠTĚNÍM JÍZDNÍHO PRUHU
Systém varování před opuštěním jízdního pruhu (LDW) monitoruje značení 
jízdního pruhu prostřednictvím kamery umístěné nad vnitřním zrcátkem.
Systém LDW varuje řidiče pomocí kontrolky LDW na informačním displeji 
vozidla a zvukovým signálem, že vozidlo začíná opouštět jízdní pruh.

Provoz systému LDW

 Ukazatel LDW
 Ovládání umístěné na volantu
 Informační displej vozidla

252
km POWER

ECO

e-Pedal OFF

120.5 km84%

12:25 25°c

20

40

60
80 100

km/h
120

140

160

180

Systém LDW poskytuje funkci upozornění 
vyjetí z pruhu, když vozidlo jede rychlostí 
přibližně 60 km/h (37 MPH) a vyšší a když 
je značení jízdních pruhů jasně viditelné.
Když se vozidlo blíží k levé nebo pravé 
straně jízdního pruhu, zazní varovný signál 
a ukazatel systému LDW na informačním 
displeji vozidla se rozbliká, čímž upozorní 
řidiče.
Varovná funkce se vypne, jakmile se vozidlo 
vrátí mezi značení pruhu.

Deaktivace/aktivace systému LDW
Proveďte následující kroky pro aktivaci nebo deaktivaci systému LDW:

Zaškrtnutí vedle [Lane Departure Warning] ukazuje, že systém 
je zapnutý.3

INTELLIGENT LANE INTERVENTION  
(Prevence vyjetí z pruhu)

Systém Intelligent Lane Intervention (ILI) monitoruje značení jízdního pruhu 
prostřednictvím kamery umístěné nad vnitřním zrcátkem.
Systém ILI varuje řidiče rozsvícením kontrolky na informačním displeji 
vozidla a akustickým signálem předtím, než vozidlo opustí jízdní pruh.

V nabídce [Nastavení] vyberte klávesu [Asistence řidiče].1

Zvolte podmenu [Jízdní pruh] stisknutím tlačítka <OK>.2
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Pomáhá také řidiči vrátit vozidlo do středu jízdního pruhu pomocí 
brzdového systému.

Provoz systému ILI

Systém ILI nebude aktivní, pokud směrovým světlem 
signalizujete změnu jízdního pruhu.

Systém ILI lze zapnout pomocí spínače Intelligent Lane 
Intervention  na přístrojové desce nebo spínačem 
ProPILOT  ( je-li ve výbavě) na volantu. Tím se zobrazí ikona  
na informačním displeji vozidla.

Systém ILI funguje jen když vozidlo jede rychlostí vyšší 60 km/h 
(37 MPH) a když je na vozovce jasně viditelné značení jízdních 
pruhů.

* Modrá ikona ProPILOT je k dispozici jen u modelů s funkcí 
ProPILOT. Systém ILI bude aktivní bez ohledu na to, zda je ikona 
modrá nebo bílá.

Systém ILI se musí vždy znovu zapnout při každém spuštění 
vozidla.

POWER

ECO

e-Pedal OFF

120.5 km84%

12:25 25°c

20

40

60
80 100

km/h
120

140

160

180

*

1

Aktivací omezovače rychlosti se systém ILI zapne na vozidlech 
s funkcí ProPILOT, pokud nebyl systém ILI deaktivován pomocí 
informačního displeje vozidla v nabídce nastavení.

Deaktivace/aktivace systému ILI

Pokud chcete, je možné systém ILI deaktivovat prostřednictvím 
informačního displeje vozidla.

Když se vozidlo blíží k levé nebo pravé straně 
jízdního pruhu, zazní varovný signál a ukazatel 
systému ILI  na informačním displeji vozidla 
se rozbliká, čímž vás upozorní. Současně se systém 
ILI aktivuje a pomáhá vám vrátit vozidlo do středu 
jízdního pruhu pomocí brzdového systému.

POWER

ECO

e-Pedal OFF

120.5 km84%

12:25 25°c

20

40

60
80 100

km/h
120

140

160

180

2

To platí jen pro vozidla s funkcí ProPILOT.

Pomocí spínačů  nebo šipek  
na volantu přejděte do nabídky 
nastavení na informačním 
displeji vozidla.

1
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Z nabídky vyberte položku 
[Asistence řidiče] pomocí 
spínačů  nebo šipek  
na volantu a stiskněte 
tlačítku <OK>.

Nastavení
1/2

14:50
ESP Setting
Asistent řidiče
Přizpůsobit displej
Nastavení vozidla
EV Settings
Nastavení TPMS

2

Z nabídky vyberte položku 
[Jízdní pruh] pomocí 
spínačů  nebo šipek   
na volantu a stiskněte  
tlačítku <OK>.

Asistent řidiče
1/2

14:50
Steering Assist
Jízdní pruh
Mrtvý úhel
Nouzová brzda
Značka omezení rychlosti
Pomoc při parkování

ZAPNUTO

ZAPNUTO

3

Z nabídky vyberte položku 
[Lane Departure Prevention] 
pomocí spínačů  nebo 
šipek  na volantu a stiskněte 
tlačítku <OK>, aby se změnil 
stav ze ZAPNUTO na VYPNUTO.

Systém ILI lze znovu aktivovat 
stisknutím tlačítka <OK>,  
čímž se stav přepne z OFF 
na ON.

Jízdní pruh 14:50
Lane Departure Warning
Lane Departure Prevention

ZAPNUTO

ZAPNUTO

Jízdní pruh 14:50
Lane Departure Warning
Lane Departure Prevention

ZAPNUTO

ZAPNUTO

4

UPOZORNĚNÍ NA MRTVÝ ÚHEL
Systém upozornění mrtvého úhlu (BSW) pomáhá upozornit řidiče během 
jízdy na přítomnost ostatních vozidel v sousedních pruzích.
Systém BSW používá radarová čidla instalovaná v blízkosti zadního 
nárazníku k detekci jiných vozidel ve vedlejším pruhu.

Provoz systému BSW

Systém BSW pracuje při rychlosti nad přibližně 32 km/h (20 MPH).
Když radarová čidla detekují vozidlo, rozsvítí se boční indikační světlo.

Boční indikátor Varovný tón

Pokud se aktivuje směrový signál,  
když systém detekuje vozidlo Bliká Dvakrát

Pokud je vozidlo detekováno poté,  
co řidič aktivuje směrový signál. Bliká –

 • Boční indikační světlo se na několik sekund rozsvítí,  
když přepnete spínač napájení do polohy ON.
 • Jas bočních indikačních světel lze změnit na informačním 
displeji vozidla.
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Deaktivace/aktivace systému BSW
Zapnutí nebo vypnutí systému BSW se provádí v menu [Nastavení] 
na informačním displeji vozidla.

Pak zvolte [Asistenti řízení]. 2

Zvolte podnabídku [Mrtvý úhel] stisknutím tlačítka <OK>. 3
Zaškrtnutí vedle [Warning] ukazuje, že systém je zapnutý.

V nabídce [Nastavení] vyberte klávesu [Asistence řidiče]. 1

REAR CROSS TRAFFIC ALERT
Systém kontrola provozu za vozem (RCTA) vám pomůže při couvání z 
parkovacího místa. Systém je navržený tak, aby při couvání vozidla detekoval 
ostatní vozidla, která by se blížila zleva nebo zprava. Pokud systém detekuje 
vozidlo, které křižuje dráhu vašeho vozu, upozorní vás.
Systém RCTA používá radarová čidla instalovaná na obou stranách v blízkosti 
zadního nárazníku k detekci přijíždějícího vozidla.

Provoz systému RCTA

 Boční indikační světlo
 Informační displej vozidla
 Ovládání umístěné na volantu (levá strana)

Systém RCTA dokáže upozornit řidiče na blížící se vozidlo, když řidič couvá 
při výjezdu z parkovacího místa.
Když je řadicí páka v poloze R (zpátečka) a rychlost vozidla je nižší 
než přibližně 8 km/h (5 MPH), systém RCTA je v činnosti.
Jestliže radar detekuje vozidlo přijíždějící z libovolné strany, systém vydá 
akustický signál ( jeden) a boční kontrolka začne blikat na té straně,  
odkud vozidlo přijíždí.
Radarová čidla mohou detekovat přijíždějící vozidlo až ze vzdálenosti 
cca 20 m (66 ft).

OK

POWER

ECO

e-Pedal OFF

120.5 km84%

12:25 25°c
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Deaktivace/aktivace systému RCTA
Proveďte následující kroky pro aktivaci nebo deaktivaci systému RTCA:

Vyberte [Parkovací pomůcky] a stiskněte tlačítko <OK> .2

Pro zapnutí nebo vypnutí systému RTCA použijte tlačítka  
nebo  pro navigaci v menu a pomocí tlačítka <OK> vyberte 
nebo změňte položku.

3
K zapnutí systému RTCA použijte tlačítko <OK> a zkontrolujte políčko 
pro [Provoz za vozem].

Stlačujte tlačítka  nebo , dokud se na informačním displeji 
vozidla nezobrazí položka [Nastavení] a poté stiskněte 
tlačítko <OK>. Pomocí tlačítek  nebo  zvolte 
[Asistence řidiče]. Poté stiskněte tlačítko <OK>.

1

TEMPOMAT A OMEZOVAČ RYCHLOSTI
  Spínač <RES +> (obnovit)
  Spínač <CANCEL>
  Spínač <SET −>

  Spínač omezovače rychlosti MAIN ON/OFF
  Spínač tempomatu MAIN ON/OFF

Tempomat
Tempomat umožňuje jízdu při rychlostech nad 30 km/h (20 MPH), aniž byste 
museli mít nohu na plynovém pedál.
Tempomat se automaticky vypne, jestliže vozidlo zpomalí pod nastavenou 
rychlost, přibližně o 13 km/h (8 MPH).
Přesunutím řadicí páky do polohy N (neutrál) vypnete tempomat.
Sešlápnutím brzdového pedálu vypnete tempomat a kontrolka tempomatu 
zhasne.
Spínače ovládání tempomatu jsou umístěny na volantu (na pravé straně).

Zapnutí systému tempomatu
Stiskněte hlavní spínač tempomatu . Symbol tempomatu se zobrazí 
společně s poslední nastavenou hodnotou (nebo „– – –“) na informačním 
displeji vozidla.

Nastavení rychlosti tempomatu

Stiskněte spínač <SET −>  a uvolněte jej.2

Symbol tempomatu se zobrazí společně s nastavenou 
hodnotou rychlosti (požadovaná cestovní rychlost) 
na informačním displeji vozidla.

3

Zrychlete na požadovanou rychlost.1
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Sundejte nohu z plynového pedálu.4
Vozidlo bude udržovat nastavenou rychlost.

Omezovač rychlosti
Omezovač rychlosti je možné nastavit mezi 30 km/h (20 MPH) a 144 km/h 
(90 MPH). Spínače ovládání systému omezovače rychlosti jsou umístěny 
na volantu (na pravé straně).

Zapnutí omezovače rychlosti
Omezovač rychlosti lze zapnout po nastartování motoru nebo při jízdě.
Stiskněte hlavní spínač omezovače rychlosti ON/OFF .
Na informačním displeji vozidla se rozsvítí symbol omezovače rychlosti 
a nastavená hodnota rychlosti a ukazatel nastavené rychlosti bude blikat 
jako „– – –“.
Barva indikátoru a hodnota nastavené rychlosti indikují stav systému 
omezovače rychlosti.

Nastavení omezení rychlosti

Když je omezovač rychlosti nastaven, na informačním displeji 
vozidla svítí symbol omezovače rychlosti a nastavená hodnota 
rychlosti. Symbol omezovače se zobrazí zeleně.

2

Stiskněte spínač <SET −> .
• Když vozidlo stojí, rychlost se nastaví na 30 km/h (20 MPH).
• Když jede, limit rychlosti se nastaví na aktuální rychlost.

1

INTELIGENTNÍ TEMPOMAT
Systém inteligentního tempomatu (ICC) bude 
udržovat konstantní nastavenou rychlost nebo 
udržovat nastavenou vzdálenost od vozidla před 
vámi až do přednastavené rychlosti.
Když je silnice vpředu volná, vozidlo jede 
stanovenou rychlostí.

  Spínače ICC
  Spínač tempomatu MAIN ON/OFF

Systém ICC lze nastavit na jeden ze dvou režimů tempomatu.
 • Režim řízení vzdálenosti dvou vozidel:

 Slouží k udržování zvolené vzdálenosti mezi vaším vozidlem a vozidlem 
vpředu, a to až do předem nastavené rychlosti.

 Chcete-li zvolit režim řízení vzdálenosti dvou vozidel, rychle stiskněte 
a pak uvolněte spínač Cruise ON/OFF.

 • Režim konvenčního tempomatu (pevná rychlost):
 Pro jízdu předem nastavenou rychlostí.
 Systém ICC nelze ovládat, když je zapnut omezovač rychlosti.
 Chcete-li zvolit režim konvenčního tempomatu (pevná rychlost), 

stiskněte a přidržte spínač Cruise ON/ OFF na dobu delší než přibližně 
1,5 sekundy.
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Jakmile je aktivován tento režim tempomatu, nelze změnit na jiný 
režim tempomatu. Chcete-li režim změnit, musíte jednou stisknout  
spínač ON/OFF  a tak systém VYPNOUT. Pak znovu stiskněte  
spínač ON/OFF , čímž systém opět zapnete, a vyberte požadovaný  
režim tempomatu.
Nastavení systém ICC vždy ověřte na informačním displeji vozidla.

 • Více informací naleznete v příručce pro uživatele vozu 
NISSAN LEAF.
 • Některé funkce systému ProPILOT ICC nejsou u vozidel 
vybavených ICC k dispozici. 

Pokud vozidlo není sledováno a blížíte se k několika stojícím 
vozidlům, budete muset zabrzdit brzdovým pedálem 
a zastavit vozidlo ručně.

PROPILOT
Základy

Co je ProPILOT?
ProPILOT je asistenční systém pro řidiče SLEDOVÁNÍ / 
UDRŽENÍ vozidla v jednom pruhu, který má dvě hlavní funkce:

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

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

 • 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 ProPILOT je vyspělý systém asistence řidiči.  
Příručka pro uživatele vozu NISSAN LEAF obsahuje podrobnější 
informace, které vám pomohou bezpečně ovládat systém.

Důrazně doporučujeme, abyste si tuto příručku pročetli 
a prostudovali si informace v příručce pro uživatele vozu 
NISSAN LEAF ještě předtím, než začnete systém ProPILOT 
používat.
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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.

Jak systém zrušit:
 • Stiskněte spínač Cancel 

nebo
 • Pomocí brzdového pedálu zapojte brzdy.

Porozumění funkci displeje

 Nastavte rychlosti
 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.
 Když je vepředu detekováno vozidlo, zobrazí se vozidlo.

Další informace pro porozumění displeji ProPILOT viz strana 58.

120.5 km84% 84%259km

12:25 25°cCRUISE

e-Pedal OFF

ECO

POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU PROPILOT
Systém ProPILOT je určen pro asistenci řidiči při řízení v jednom pruhu 
na dálnici.

Systém ProPILOT se skládá ze dvou 
oddělených funkcí:
 � Inteligentní tempomat (ICC)
 � Systém Steering Assist

Inteligentní tempomat (ICC) (pro ProPILOT)
Systém ICC používá k měření vzdálenosti k druhému vozidlu 
jedoucímu vepředu radar  za mřížkou.
ICC upraví rychlost vozidla tak, aby byla udržena zvolená 
vzdálenost od vozidla vepředu:

 � Jestliže vozidlo vpředu zpomalí, pak systém ICC sníží 
rychlost pro zachování zvolené vzdálenosti.

 � Jestliže vozidlo vpředu zrychlí, pak systém ICC bude 
zvyšovat rychlost pro zachování zvolené vzdálenosti, 
dokud vozidlo nedosáhne nastavené rychlosti.  
Poté bude systém ICC udržovat nastavenou rychlost.

Systém ICC lze nastavit na rychlosti mezi 30 až 144 km/h (20 až 90 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.

Pokud bude zastávka kratší než několik sekund, systém ProPILOT 
automaticky obnoví jízdu poté, co se vozidlo vpředu zase rozjede.  
Pokud bude zastávka delší než několik sekund, stiskněte tlačítko <RES+> 
nebo plynový pedál a pokračujte v cestě.
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Systém Steering Assist
Systém Steering Assist používá multi-senzorickou přední 
kameru  nainstalovanou za předním čelním sklem,  
která pomáhá řidiči udržovat vozidlo uprostřed jízdního 
pruhu za předpokladu, že je detekováno značení pruhu.

Systém Steering Assist není k dispozici v rychlostech 
pod 60 km/h (37 mph), leda by bylo před vozem detekováno 
jiné vozidlo.
Systém Steering Assist lze aktivovat jen pomocí aktivního 
inteligentního tempomatu.

Důležité informace o systému Steering Assist
Systém Steering Assist je pomocná technologie a má řidiči jen asistovat.

Steering Assist detekuje přítomnost rukou na volantu. Pokud vaše ruce 
nebudou detekovány, zobrazí se na ukazateli vizuální upozornění a poté 
zazní zvukový signál. Pokud ani poté nebudou ruce na volantu detekovány, 
vozidlo začne zpomalovat až do zastavení. Tento proces zrušíte, když vrátíte 
ruce na volant.

Steering Assist pomáhá udržovat vozidlo uprostřed jízdního pruhu během 
zatáček v závislosti na tom, jak rychle vozidlo jede a jak těsná je zatáčka. 
Pokud asistent určí, že zatáčka je na aktuální rychlost příliš těsná,  
pak se Steering Assist zruší, zazní zvukový signál a vy budete muset rychle 
zasáhnout bez asistence.

Pokud vozidlo není sledováno a blížíte se k několika stojícím 
vozidlům, budete muset zabrzdit brzdovým pedálem a zastavit 
vozidlo ručně.

Při používání asistenta řízení jste musíte zůstat ostražití a vždy 
mít vozidlo pod kontrolou.

Ovládání systému ProPILOT

 Informační displej vozidla lze nastavit tak, aby ukazoval:
 • |Displej systému ProPILOT 
 • Další informace s malými indikačními ikonami ProPILOT 

 Spínač ProPILOT: 
 Zapíná systém ProPILOT do pohotovostního režimu nebo systém 

ProPILOT vypíná.
 Spínač <SET->: 

 Aktivuje ProPILOT a nastavuje požadovanou rychlost jízdy (rychlost SET) 
nebo rychlost jízdy postupně snižuje.

 • Přidržením spínače <SET-> postupně snížíte rychlost SET v krocích 
po 10 km/h (5 MPH).

Asistent řízení je určen k použití v následujících situacích:
 • na dálnicích, kde je doprava v protisměru oddělena pevnou 
bariérou,
 • na dálnicích s mírnými zatáčkami,
 • na dálnicích, kde jsou jízdní pruhy a ostatní vozidla dobře 
viditelné,
 • na dálnicích bez zaparkovaných vozidel, chodců, cyklistů 
a zvířat.

Asistent řízení by se neměl používat v jiných situacích.

POWER

ECO

e-Pedal OFF

120.5 km84%

12:25 25°c
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 Spínač vzdálenosti – stisknutím přepínejte interval nastavené 
vzdálenosti ICC mezi:

 • Dlouhý
 • Střední
 • Krátký

 Spínač <RES+>: 
 Znovu aktivuje systém ProPILOT na nastavenou rychlost jízdy nebo 

postupně zvyšuje rychlost.
 • Přidržením spínače <RES+> postupně zvýšíte rychlost SET v krocích 

po 10 km/h (5 MPH).
 • Pokud vozidlo stojí déle než několik sekund, zatímco je funkce 

ProPILOT aktivní v dopravní zácpě, spínač <RES+> obnoví jízdu.
 Spínač <CANCEL>:

 Deaktivuje funkci ProPILOT do řízení v pohotovostním režimu.
 Spínač Asistenta řízení:

 Zapne nebo vypne funkci Asistent řízení, zatímco je funkce ProPILOT 
funkce.
 Ovládání ukazatele směru:

 Dočasně deaktivuje funkci asistenta řízení během změny jízdního pruhu. 
Systém Steering Assist svou činnost automaticky obnoví po dokončení 
jízdního manévru a obnovení potřebných podmínek.

Aktivace funkce ProPILOT
 Stiskněte spínač ProPILOT 

 Tím zapnete systém ProPILOT v pohotovostním režimu a zobrazíte 
následující informační displej vozidla  :

 Rozjeďte nebo zpomalte své vozidlo na požadovanou rychlost
 Stiskněte spínač <SET-> 

 Funkce ICC se okamžitě aktivuje a podle dopravní situace se zobrazí 
informační displej vozidla:

   --- 
km/h

Vpředu 
detekováno 

vozidlo

 110
km/h

Vpředu 
nedetekováno 
žádné vozidlo

 110
km/h
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 Asistent řízení se automaticky aktivuje
 K této akci dojde, když se systém ProPILOT přizpůsobí okolním 

podmínkám a shledá, že jsou dostačující.
 To se na informačním displeji vozidla zobrazí jako:

Vypnutí systému ProPILOT
K vypnutí systému ProPILOT použijte jeden z následujících způsobů:

 • Přepněte systém do pohotovostního režimu:
 • Stiskněte spínač <CANCEL>  na volantu.
 • Lehce položte nohu na brzdový pedál nebo jej sešlápněte.

 • Systém ProPILOT se tím nezruší, pokud je vozidlo zastavené 
a funkce ProPILOT je aktivní.

 • Vypněte systém:
 • Stiskněte spínač ProPILOT  na volantu.

Vpředu 
detekováno 

vozidlo

 110 
km/h

Vpředu 
nedetekováno 
žádné vozidlo

 110
km/h

Displej a ukazatele systému ProPILOT

 Ukazatel značení pruhu
 Ukazuje, zda systém detekuje značení pruhů.

Informace 
zobrazené jen 

na systémovém 
displeji ProPILOT

Informace trvale 
zobrazené, 

zatímco je systém 
ProPILOT aktivní

Systém 
Steering Assist 

je vypnutý

Systém 
Steering 

Assist je v 
pohotovostním 

režimu

Systém 
Steering Assist 

je aktivní

Detekce vyjetí 
z pruhu
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 Ukazatel nastavení vzdálenosti
 Zobrazuje zvolený interval vzdálenosti.

Dlouhý interval vzdálenosti mezi vámi a vozidlem před vámi.  
Toto je výchozí nastavení pro funkci ProPILOT.

Středně dlouhý interval vzdálenosti mezi vámi a vozidlem před vámi.

Krátký interval vzdálenosti mezi vámi a vozidlem před vámi.

 Kontrolka detekce vozidla vpředu
 Ukazuje, zda systém detekuje vozidlo před vámi.

Vpředu detekováno 
vozidlo
Vaše vozidlo si udržuje 
vzdálenost od vozidla 
před vámi.

Vpředu nedetekováno 
žádné vozidlo
Vaše vozidlo udržuje 
rychlost zvolenou řidičem.

 Ukazatel Asistent řízení
 Ukazuje stav funkce Steering Assist barvou ukazatele.

 Aktivace ProPILOT
 Zobrazuje se, když je systém ProPILOT aktivován.

Vypnuto Pohotovostní 
režim Aktivní Porucha

 Ukazatel stavu/varování řízení rychlosti
 Barvou a tvarem ukazatele/varování ukazuje stav řízení rychlosti.

ICC vypnutý ICC v pohotovosti

ICC (Distance Control 
Mode) aktivní
Vpředu detekováno 
vozidlo
Vaše vozidlo si udržuje 
vzdálenost od vozidla před 
vámi.

ICC (Distance Control Mode) 
aktivní
Vpředu nedetekováno 
žádné vozidlo
Vaše vozidlo udržuje rychlost 
nastavenou řidičem.

Závada systému ICC Závada systému ICC

 Stav ProPILOT
 Ukazuje stav funkce systému ProPILOT barvou ukazatele.6,615 6,615 

 Kontrolka nastavené rychlosti vozidla
 Indikuje nastavenou rychlost vozidla.

Vypnuto
Zapnutý 

v pohotovost-
ním režimu

Zapnutý,  
aktivní
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Používání systému ProPILOT během specifických 
podmínek na silnici

Předjíždění
Pokud při používání systému ProPILOT naznačíte změnu jízdního pruhu, 
systém ProPILOT automaticky zvýší rychlost vašeho vozidla, aby vám 
s předjížděním pomohl, pokud je vaše aktuální rychlost nižší než nastavená.

Pokud do určitého časového intervalu nebude předjíždění dokončeno, 
systém ProPILOT automaticky sníží rychlost, aby zvýšil vzdálenost mezi 
vámi a autem před vámi. Doporučujeme sledovat vzdálenost mezi vámi 
a vozidlem vpředu a v případě potřeby rychle obnovit manuální řízení.

Pokud naznačíte změnu jízdních pruhů, systém Steering Assist automaticky 
přejde do pohotovostního režimu a manévr předjíždění musí být proveden 
bez asistence řízení.

Předjíždění by mělo probíhat podle místních zákonů a předpisů. Pokud 
byste předjíždění nenaznačili, bude systém Steering Assist zrušen.  
Mohou se také spustit funkce varování před opuštěním jízdního pruhu nebo 
Intelligent Lane Intervention, pokud je máte aktivované.

Déšť
Funkce ProPILOT může být dále používána i při mírném dešti, avšak 
za silného deště se Asistent řízení automaticky zruší a nebude k dispozici, 
doku budou stěrače spuštěny vysokou rychlostí (nastavení automatických 
stěračů). Při zrušení systému Steering Assist zazní zvukový signál.
Pokud stěrače nastavujete na vysokou rychlost ručně, Asistent řízení 
se zruší.
Pokud chcete po dešti systém Steering Assist znovu spustit, stiskněte 
jednou spínač systému Steering Assist.

Špatná viditelnost
Pokud se zhorší viditelnost,  
kamera nemusí být schopná 
detekovat značení jízdních pruhů 
a Asistent řízení se může vypnout 
a být nedostupný. Při zrušení 
systému Steering Assist zazní 
zvukový signál.

Doporučujeme, abyste vozidlo řídili 
tak, jako to podmínky vyžadují,  
a pečlivě zvážili, zda je systém 
ProPILOT pro dané podmínky vhodný.
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Silniční značení
Systém Steering Assist používá silniční značení k identifikaci jízdního pruhu, 
ve kterém jedete.
Složitá nebo špatně viditelná silniční značení mohou ovlivnit jeho činnost 
a způsobit vychýlení trasy vozidla. Tam, kde jsou jízdní pruhy úzké, je nutné 
dávat velký pozor, proto se systém Steering Assist nemusí aktivovat.

Příklad silničního značení, které může ovlivnit či zabránit činnosti asistenta.

Další účastníci silničního provozu
Další účastníci silničního provozu vám mohou vjet do cesty a obsadit 
prostor mezi vámi a vozidlem před vámi, zatímco používáte ProPILOT.  
Vaše vozidlo proto sníží rychlost, aby se zvýšila vzdálenost mezi vámi 
a novým autem před vámi.

Potlačení řízení
Pokud při používání asistenta řízení vynaložíte dostatečnou sílu řízení 
na volant, pak se asistent řízení zruší a vy budete muset dále vozidlo řídit 
bez asistence.

Dopravní zácpa
Pokud používáte funkci ProPILOT a rychlost provozu se sníží pod 60 km/h 
(37 MPH), systém Steering Assist zůstane aktivní, pokud je vozidlo vpředu 
dostatečně blízko, aby jej mohl systém ProPILOT sledovat.

Pokud se rychlost provozu se sníží pod 30 km/h (20 MPH), ICC zůstane 
aktivní za předpokladu, že je před vámi detekováno vozidlo.

Když se provoz zpomalí až do zastavení, funkce ProPILOT automaticky 
obnoví jízdu, pokud zastavení trvalo méně než pár sekund, když je aktivní 
ICC. Pokud bude zastávka delší než několik sekund, stiskněte tlačítko <RES+> 
nebo plynový pedál a pokračujte v cestě.

Pokud vozidlo bude stát více než několik minut, systém ProPILOT vstoupí 
do pohotovostního režimu. Pro pokračování v jízdě bez asistence 
sešlápněte plynový pedál.
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PARKOVÁNÍ POMOCÍ SYSTÉMU PROPILOT
ProPILOT Park je funkce, která podporuje parkování do zálivu, paralelní 
parkování a dopředné parkování.
Využívá systém kamery a parkovací senzor (sonar) k detekování parkovací 
polohy a ovládá akcelerátor, brzdu, volant a řazení a tak podporuje různé 
akce parkování.

Spínač ProPILOT Park
Stisknutím tohoto spínače aktivujete funkci 
ProPILOT Park. Jakmile začne řízení parkování, 
vozidlo se pohybuje, dokud spínač držíte 
stisknutý. Když spínač uvolníte, vozidlo 
se zastaví.

Obrazovka ProPILOT Park

 Ikona detekce parkovacího místa:
 Ukazuje, která strana parkovacího místa byla detekována během hledání 

parkovacího místa.
 Parkovací místo detekováno na pravé straně.
 Parkovací místo detekováno na levé straně.

 Čáry volného prostoru (červené):
 Ukazuje přibližné místo, kudy vozidlo projede, když je řízení parkování 

aktivní.
 Parkovací vodicí rámeček (modrý):

 Ukazuje přibližnou polohu, kam bude vozidlo zaparkováno.  
Rámeček zčervená, když je řízení parkování kompletní.
 Zvolené parkovací místo:

 Ukazuje polohu, kam bude vozidlo zaparkováno.
 Dostupné parkovací místo:

 Ukazuje jinou volitelnou polohu parkování kromě zvolené polohy parkování.
 [Dokončit]/[Zrušit]:

 Dotkněte se tohoto tlačítka, chcete-li deaktivovat funkci ProPILOT Park.

P

PP
AUTO

P
AUTO

P

MOD
Pro nastavení parkovací polohy 
stiskněte Nastavit

Dbejte na bezpečnost manévru.

Dokončit Zahájit

MOD

MOD

Dokončit

MOD
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 [Start]:
 Tohoto tlačítka se dotkněte pro spuštění řízení ProPILOT Park.

 Ikona výběru metody parkování:
 Ukazuje metodu parkování, která je momentálně vybraná.  

Dotykem změníte metodu parkování.
 Čáry hledání parkovacího místa (zelené)

 Indikují, že systém momentálně vyhledává parkovací místo.  
Čáry se používají také jako vodítko pro úpravu polohy vozidla během 
hledání parkovacího místa.
 Ikona nastavení parkovacího vodicího rámečku:

 Dotykem tohoto tlačítka nastavíte polohu parkovacího vodicího rámečku.
 Obdélník polohy změny směru (zelený):

 Ukazuje polohu, ve které vozidlo změní směr jízdy.
 Ikona řízení ProPILOT Park:

 Stav řízení ProPILOT Park je indikován barvami.

 : Řízení parkování je aktivní.

 : Řízení parkování není aktivní.

Parkování do zálivu
Hlavní body, na které je třeba při používání parkovacího asistenta ProPILOT 
pamatovat:

 • Pokud je na místo na straně vozovky, na které sedí řidič, vyberte toto 
místo pomocí ukazatele Ñ nebo Ò.

 • Pokud vozidlo zjistí překážku, manévr se zastaví a může být 
potenciálně zrušen.

 • Manévr můžete kdykoli zastavit uvolněním tlačítka ProPILOT nebo 
použitím brzdového pedálu k zastavení/zrušení.

Stiskněte tlačítko ProPILOT Park.1

Při používání systému ProPILOT Park dávejte pozor na své okolí 
a zastavte manévr, pokud to vyžaduje situace.

Couvání do 
zálivu

Vjezd do 
zálivu

Stisknutím tlačítka metody parkování vyberte způsob 
parkování.
Couvání je v průvodci uvedeno pro referenci, ale kroky zůstávají 
stejné.

2

ZE
1

CS CS

63



A
s

is
te

n
ti

 ř
íz

e
n

í

Zastavte své vozidlo vedle místa, 
které jste si vybrali,  
a systém vám v případě 
rozeznání ukáže (P).

3

Pokud systém nedetekuje místo, 
použijte metodu „manuálního 
výběru“. Stiskněte šipky  
v horním pravém rohu 
obrazovky, poté použijte šipky, 
které se objeví, umístěte červené 
značky na svá místa 
a pokračujte k dalšímu kroku.

4

Vozidlo musí být v režimu D ( jízda).

Pokud je na místo na straně vozovky, na které sedí řidič,  
vyberte toto místo pomocí ukazatele Ñ nebo Ò. Zkontrolujte, že vozidlo je v režimu D ( jízda).

Stiskněte tlačítko startu a sešlápněte 
brzdový pedál.

Stiskněte a přidržte tlačítko ProPILOT Park, 
pomalu uvolněte brzdu a pusťte volant z rukou.

5

Manévr můžete kdykoli zastavit 
uvolněním tlačítka ProPILOT 
nebo použitím brzdového 
pedálu k zastavení/zrušení.

7

Ukazatele se automaticky 
aktivují a vozidlo zahájí manévr.6
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Systém ProPILOT Park 
se deaktivuje, když bude vozidlo 
zaparkováno, a vy můžete 
tlačítko ProPILOT Park uvolnit. 
Elektronická parkovací brzda 
se aktivuje na konci manévru. 
Status ukáže [Parkovací asistent 
ukončen].

8

Paralelní parkování
Hlavní body, na které je třeba při používání parkovacího asistenta ProPILOT 
pamatovat:

 • Pokud je na místo na straně vozovky, na které sedí řidič, vyberte toto 
místo pomocí ukazatele Ñ nebo Ò.

 • Pokud vozidlo zjistí překážku, manévr se zastaví a může být 
potenciálně zrušen.

 • Manévr můžete kdykoli zastavit uvolněním tlačítka ProPILOT nebo 
použitím brzdového pedálu k zastavení/zrušení.

Pokud vozidlo zjistí překážku, manévr se zastaví a může být 
potenciálně zrušen.

Stiskněte tlačítko ProPILOT Park.1
Pomalu projeďte kolem 
vybraného místa v dostatečné 
blízkosti, aby systém ProPILOT 
Park mohl místo rozpoznat 
a identifikovat pomocí značky (P).

3

Detekce je možná v rychlosti do 10 km/h (6 MPH) a obraz 
z kamery se budete zobrazovat hlavním displeji. Při rychlosti 
nad 10 km/h (6 MPH) bude detekce k dispozici, ale kamera 
se zobrazovat nebude.

Při používání systému ProPILOT Park dávejte pozor na své okolí 
a zastavte manévr, pokud to vyžaduje situace.

Stisknutím tlačítka metody parkování vyberte způsob 
parkování.

2

Pokud je na místo na straně vozovky, na které sedí řidič,  
vyberte toto místo pomocí ukazatele Ñ nebo Ò.
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Až bude místo identifikováno 
značkou (P), zastavte své vozidlo.4

Zkontrolujte, že vozidlo je v režimu D ( jízda).
Stiskněte tlačítko startu a sešlápněte 
brzdový pedál.

Stiskněte a přidržte tlačítko ProPILOT Park, 
pomalu uvolněte brzdu a pusťte volant z rukou.

5

Ukazatele se automaticky aktivují 
a vozidlo zahájí manévr.6

Manévr můžete kdykoli zastavit 
uvolněním tlačítka ProPILOT 
nebo použitím brzdového pedálu 
k zastavení/zrušení.

7

Systém ProPILOT Park 
se deaktivuje, když bude vozidlo 
zaparkováno, a vy můžete 
tlačítko ProPILOT Park uvolnit. 
Elektronická parkovací brzda 
se aktivuje na konci manévru. 
Status ukáže [Parkovací asistent 
ukončen].

8

Pokud vozidlo zjistí překážku, manévr se zastaví a může být 
potenciálně zrušen.
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INTELLIGENT EMERGENCY BRAKING

Systém Intelligent Emergency Braking (IEB) může řidiči pomocí, když existuje 
riziko čelní srážky s vozidlem vpředu v jízdním pruhu.

Provoz systému IEB

Systém IEB bude fungovat, když vaše vozidlo jede rychlostí nad cca 5 km/h 
(3 MPH).
Pro rozpoznání chodců systém IEB s detekcí chodců pracuje při rychlostech 
mezi 10 a 60 km/h (6 a 37 MPH).

Systém IEB s detekcí chodců je doplňková pomůcka pro řidiče. 
Nezbavuje řidiče povinnosti věnovat pozornost dopravní situaci 
ani povinnosti řídit bezpečně. Nedokáže zabránit nehodám 
v důsledku nedbalosti či nebezpečného řízení.

OK

Je-li detekováno riziko čelní srážky, systém IEB vydá první varování řidiči 
tak, že zabliká kontrolka systému varování před čelní srážkou (žlutá) a bude 
vydáno akustické varování.
Jestliže řidič po varování sešlápne brzdu rychle a silně a jestliže systém IEB 
detekuje, že stále hrozí čelní srážka, systém automaticky zvýší brzdnou sílu.
Jestliže řidič nic nepodnikne, systém IEB vydá druhé vizuální varování 
(červené) a akustické varování. Jestliže řidič plynový pedál uvolní,  
systém přibrzdí vozidlo.
Jestliže se riziko srážky zvýší, systém IEB začne automaticky více brzdit.

Deaktivace/aktivace systému IEB
Proveďte následující kroky, chcete-li zapnout nebo vypnout systém IEB:

Pomocí spínačů  nebo  a tlačítka <OK> přejděte 
do menu [Asistence řidiče] a pak na menu [Asistenti řízení].2

V menu [Asistenti řízení] vyberte položku [Nouzová brzda] 
a tlačítkem <OK> přepněte mezi možnostmi [ON] (aktivováno) 
nebo [OFF] (zakázáno).

3
Když je systém IEB vypnutý, svítí výstražná kontrolka vypnutí systému IEB 
(žlutá).

Pomocí spínačů  nebo  a tlačítka <OK> na levé straně volantu 
vyberte menu [Nastavení] na informačním displeji vozidla.1
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INTELIGENTNÍ SYSTÉM VAROVÁNÍ PŘED ČELNÍ 
SRÁŽKOU (I-FCW)
Systém I-FCW dokáže upozornit řidiče, když začne brzdit druhé vozidlo 
jedoucí před vozidlem vpředu a ve stejném jízdním pruhu.

Systém I-FCW funguje při rychlostech vyšších než cca 5 km/h (3 mph). 
Jestliže existuje potenciální riziko čelní srážky, systém I-FCW varuje řidiče 
tak, že se rozbliká kontrolka detekce vozidla vpředu , přičemž se rozezní 
varovný signál.

Deaktivace/aktivace systému I-FCW
Systém I-FCW je integrován do systému IEB. Na informačním displeji vozidla 
nelze samostatně zvolit systém I-FCW. Při vypnutí systému IEB 
se automaticky vypne také systém I-FCW.

Když je systém IEB vypnutý, svítí výstražná kontrolka vypnutí systému IEB  
(žlutá).

INTELLIGENT DRIVER ALERTNESS
Systém Intelligent Driver Alertness (IDA) monitoruje styl jízdy a řidičské 
chování po určitou dobu a detekuje změny od normálního vzoru.  
Jestliže systém detekuje, že řidičova pozornost je po určitou dobu slabší, 
použije systém zvukové a vizuální výstrahy jako doporučení, aby si řidič 
udělal přestávku.

Provoz systému IDA
Tento ukazatel se rozsvítí, když systém IDA detekuje pokles pozornosti 
řidiče.

Pokud systém detekuje, že řidič je unavený 
nebo pozornost řidiče klesá, na informačním 
displeji vozidla se objeví hlášení 
[Udělat přestávku?] a zazní akustický signál, 
když vozidlo jede rychlostí vyšší než 60 km/h 
(37 MPH).
Systém neustále monitoruje pozornost řidiče 
a může během jízdy vydat více varování.
Když se vozidlo zastaví a je hlavním spínačem 
znovu nastartováno, systém se resetuje a začíná opětovně hodnotit styl 
jízdy a chování řidiče.

OK OK

Udělat přestávku?

ZE
1

CS CS

68



A
s

is
te

n
ti

 ř
íz

e
n

í

Deaktivace/aktivace systému IDA
Proveďte následující kroky pro aktivaci nebo deaktivaci systému IDA:

Pomocí spínače  nebo  zvolte [Asistence pro řidiče].  
Poté stiskněte <OK>.2

Vyberte [Upozornění prověřující pozornost řidiče] 
a stiskněte <OK>.3
Systém IDA zůstane deaktivovaný, dokud bude systém 
ProPILOT ( je-li ve výbavě) aktivovaný.
Systém IDA se znovu aktivuje vypnutím systému ProPILOT.

Stiskněte tlačítka  nebo  na volantu, až se zobrazí 
menu [Nastavení] na informačním displeji vozidla.1

ROZPOZNÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK
Systém Rozpoznání dopravních značek (TSR) poskytuje řidiči informace 
o naposledy detekovaném rychlostním omezení. Systém zachytí informaci 
o dopravních značkách pomocí jednotky multi-senzorické přední kamery 
umístěné před vnitřním zpětným zrcátkem a detekované značky zobrazí 
na informačním displeji vozidla. Informace TSR se vždy zobrazují v horní 
části informačního displeje vozidla a volitelně v hlavní středové části 
obrazovky displeje.

Provoz systému

Zapnutí nebo vypnutí systému TSR se provádí v nabídce [Nastavení] 
na informačním displeji vozidla.

TSR je doporučeno, je odpovědností řidiče dodržovat zákonná 
omezení rychlostí v dané oblasti.
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