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DVEŘE – ODEMYKÁNÍ A ZAMYKÁNÍ
Dveře můžete zamknout a odemknout stisknutím tlačítka pro uzamčení  
nebo odemčení  na pouzdru klíče nebo na inteligentním klíči.

Systém inteligentního klíče
Systém inteligentního klíče vám umožní zamykat a odemykat dveře/páté 
dveře bez použití klíče. Stačí stisknout černé tlačítko na klice dveří či zadního 
víka a vůz se zamkne či odemkne.

Konvenční klíč Inteligentní klíč

Režimy odemykání dveří
Můžete si vybrat ze dvou různých režimů odemykání dveří:
 • Režim selektivního odemčení dveří – Po stisknutí černého tlačítka na 

klice dveří řidiče se odemknou pouze dveře řidiče.
 Všechny dveře se odemknou po opětovném stisknutí černého tlačítka 

na klice dveří nebo tlačítka  na klíči.
 • Praktický režim – Jedním stisknutím černého tlačítka na klice dveří nebo 

tlačítka  na pouzdru klíče se odemknou všechny dveře.

Jako výchozí je nastaven „Praktický režim“ odemykání. Pro přepnutí mezi 
dvěma režimy odemykání stiskněte současně tlačítka zamykání  a 
odemykání  na pouzdru klíče (modely s konvenčním klíčem) a 5 sekund je 
podržte.
U modelů se systémem inteligentního klíče můžete režim odemykání zvolit 
v menu [NASTAVENÍ] na informačním displeji vozidla.

NASTAVENÍ SEDADEL

 Horizontální nastavení provedete zatažením páky pod  
sedadlem nahoru.

 Otočením knoflíku nastavte úhel sedadla.
 Zatlačením na madla/zatažením za madlo nastavíte výšku sedadla.
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Citlivost systému detekujícího déšť nastavte otočením spínacího kroužku 
stěračů, jak je znázorněno:

 = citlivější,
 = méně citlivý.

SEKVENCE SPÍNAČE ZAPALOVÁNÍ
Počínaje od polohy LOCK opakovaně stiskněte 
tlačítko start/stop, aniž byste sešlápli spojkový 
pedál; stav spínače zapalování se změní z  
ON (Zap) na OFF (Vyp). Jakmile otevřete nebo 
zavřete dveře, spínač se přepne z polohy OFF 
do polohy LOCK: volant bude uzamčen.

STARTOVÁNÍ A VYPÍNÁNÍ 
MOTORU INTELIGENTNÍM KLÍČEM
Systém inteligentního klíče vám umožňuje spustit a vypnout motor,  
aniž byste museli vytáhnout inteligentní klíč z kapsy či kabelky.

Nastartování motoru:
1. Modely s manuální převodovkou:
 sešlápněte spojkový pedál a přesuňte řadicí páku do polohy N (neutrál).
 Modely s automatickou převodovkou (Xtronic): 
 sešlápněte brzdový pedál a přesuňte řadicí páku do polohy  

P (parkování) nebo N (neutrál).
2. Stisknutím tlačítka spínače zapalování nastartujte motor.

Zastavení motoru:
1. Zastavte vozidlo.
2. Modely s manuální převodovkou: sešlápněte spojkový pedál a přesuňte 

řadicí páku do polohy N (neutrál).
 Modely s automatickou převodovkou (Xtronic): sešlápněte brzdový pedál 

a přesuňte řadicí páku do polohy P (parkování) nebo N (neutrál).
3. Stisknutím tlačítka spínače zapalování vypněte motor. Spínač zapalování 

bude nyní v poloze OFF.

OFF

LOCK

OFF

ON

STOP

START

DEAKTIVACE AIRBAGU SPOLUJEZDCE VPŘEDU
Při použití dětského zádržného systému umístěného proti směru jízdy 
na sedadlo spolujezdce vpředu upevňujete , musíte deaktivovat airbag 
spolujezdce vpředu.

Spínač deaktivace airbagu předního 
spolujezdce je umístěn v odkládací 
skříňce.

Pro deaktivaci airbagu předního 
spolujezdce stiskněte a otočte přepínač 
do polohy <OFF>.

SVĚTLOMETY A STĚRAČE
Automatický osvětlovací systém
S přepínačem světel v poloze <AUTO> se osvětlení vozu zapne a vypne 
automaticky, v závislosti na okolních světelných podmínkách.
Otočením vnitřního kroužku zapněte přední a/nebo zadní mlhovky.

Asistent dálkových světel
Když je spínač světel v poloze <AUTO> a spínač světel stisknete do polohy 
dálkových světel, aktivuje se funkce asistenta dálkových světel. Světlomety 
se automaticky přepnou na tlumená světla, když je před vámi detekováno 
vozidlo, které jede ve stejném směru nebo v protisměru.  
Když je asistent dálkových světel aktivován, na ukazatelích  
se rozsvítí kontrolka asistenta dálkových světel.

Systém automatického stírání
Se spínačem stěračů přepnutým do polohy <AUTO> se stěrače 
spustí automaticky a to nejvhodnější rychlostí, jakmile je na čelním skle 
detekován déšť.

AUTO
K14 CS CS
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INFORMAČNÍ DISPLEJ VOZIDLA

Informační displej vozidla (typ A nebo B) je mezi
otáčkoměrem a tachometrem. Podle typu displeje
a specifikace vozidla se mohou zobrazovat následující informace:
 • Horní část:

-  hodiny, teplota venkovního vzduchu a rozpoznávání dopravních značek
-  ikony/symboly jízdních pomůcek a informace tempomatu/omezovače 

rychlosti
 • Hlavní displej:

- varování a výstrahy
- data jízdního počítače (spotřeba paliva, rychlosti, dojezd, data o trase)
- informace řízení podvozku
- podrobná navigace
- tlaky pneumatik
- nastavení vozidla

 • Dolní část
- ukazatel řazení
- dojezd než bude nutné doplnit palivo („dojezd“)
- data počítadla kilometrů a dvojitého počítadla ujetých kilometrů (A/B)
- informace systému Auto Stop/Start

Úplné informace o informačním displeji vozidla naleznete v příručce pro 
uživatele vozidla.

Typ A (displej TFT) Typ B (displej LCD)
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SYSTÉM STOP/START
Systém stop/start automaticky vypne motor při zastavení vozidla, aby se 
předešlo zbytečné spotřebě paliva a výfukovým emisím, a restartuje motor, 
jakmile se budete chtít rozjet.
Když je systém Stop/Start aktivní, kontrolka <AUTO> na 
ukazatelích svítí.

Pro dočasnou deaktivaci systému Stop/Start stiskněte spínač 
vypnutí systému Stop/Start <OFF>; kontrolka <AUTO> na 
přístrojové desce zhasne, zatímco kontrolka na spínači  
se rozsvítí.

Systém STOP/START za určitých podmínek nefunguje  
(např. nízká teplota motoru, nízké nabití baterie atd.).  
Úplné podrobnosti o funkci systému Stop/Start naleznete 
v příručce pro uživatele vozidla.

Poznámka:

TANKOVÁNÍ
Ukazatel paliva se zobrazí, když je zapalování v poloze ON. Při jízdě do 
kopce/z kopce nebo v zatáčkách se hladina paliva v nádrži pohybuje.  
To může dočasně ovlivnit hladinu paliva uváděnou na ukazateli paliva nebo 
další informace související s hladinou paliva, jako je třeba dojezd  
(než bude nádrž prázdná). Na přístrojové desce se zobrazuje symbol čerpací 
stanice , který vám připomene, že víčko palivové nádrže se nachází na 
levé straně vozidla. 

Otevření víčka 
palivové nádrže a 
jeho uchycení při 
doplňování paliva:
Po doplnění otáčejte 
plnicím víčkem 
palivové nádrže, 
dokud neuslyšíte 
zacvaknutí západky.

AUTO

OFF

K14CS CS
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DVOJITÉ POČÍTADLO UJETÝCH KILOMETRŮ/
VZDÁLENOST NA DOJETÍ

Počítadlo kilometrů/dvojité 
počítadlo ujetých kilometrů  zobrazuje celkovou vzdálenost najetou 
vozidlem (ODO) nebo vzdálenost jednotlivých jízd ( jízda A/jízda B).
Krátkým stisknutím spínače <TRIP/RESET> nebo <TRIP>  přepnete displej 
následovně: 
Jízda A Ò Jízda B Ò ODO Ò Jízda A.

Chcete-li vynulovat odometr A nebo B, stiskněte a přidržte spínač  
<TRIP/RESET> nebo <TRIP> na déle než jednu sekundu.

Ukazatel vzdálenosti na dojetí  ukazuje odhadovaný dojezd vozidla,  
než bude nutné dotankovat palivo.

SYSTÉM MONITOROVÁNÍ TLAKU V PNEUMATIKÁCH
Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS) 
monitoruje tlak všech pneumatik kromě náhradní 
pneumatiky. Jestliže systém detekuje, že některá 
z pneumatik má významně nižší tlak, rozsvítí se 
kontrolka TPMS  a zobrazí se symbol TPMS  
(  nebo ) na informačním displeji vozidla,  
přičemž je indikována daná pneumatika.

C11:14 21
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Low tyre pressure

Když se rozsvítí kontrolka TPMS a zobrazí symbol, 
zastavte vozidlo při nejbližší příležitosti a nahustěte 
pneumatiku(-y) na požadovaný tlak za studena,  
jak je uvedeno na štítku nalepeném na boku 
středového sloupku u řidiče.
Další podrobnosti o systému TPMS naleznete v příručce 
pro uživatele vozidla. 

ŘAZENÍ
Model s automatickou převodovkou (Xtronic)
Se sešlápnutým brzdovým pedálem stiskněte 
tlačítko  a přesunutím řadicí páky zvolte polohu 
řazení:

[P] – Parkování 
[R] – Zpátečka
[N] – Neutrál
[D] – Jízda
[L] – Sestupný převod 

 • Polohu [L] (Sestupný převod) použijte při pomalé jízdě do strmého svahu 
nebo pomalém projíždění hlubokým sněhem, pískem nebo blátem, 
anebo pro maximální brzdění motorem ve strmém klesání.

Stisknutím tlačítka  při zařazené poloze [D] (Jízda) zapnete nebo vypnete 
režim SPORT :
 • Režim SPORT použijte pro jízdu 

do dlouhých svahů a z nich,  
kdy je nutné použít brzdění 
motorem, anebo pro účinné 
zrychlení. Převodovka 
automaticky zvolí jiný převodový 
poměr, což motoru umožní 
podat vysoký výkon.

K14 CS CS
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UKAZATEL ŘAZENÍ

Ukazatel řazení  se na displeji zobrazí, když se doporučuje přeřadit na vyšší 
či nižší stupeň. Když se na displeji zobrazí kontrolka, zařaďte vyšší či nižší 
stupeň, jak je uvedeno.

OVLÁDACÍ PRVKY NA VOLANTU (INFORMAČNÍ 
DISPLEJ VOZIDLA A OVLÁDACÍ PRVKY AUDIA)

 Snížení/zvýšení hlasitosti audia

 Ovládací tlačítka pro procházení 
a potvrzování výběrů v menu na 
informačním displeji vozidla (pouze 
modely s displejem typu A (TFT)).

 Režim rádia:
 Tlačítka ladění

 Režim CD:
 Krátké stisknutí: další stopa/začátek aktuální stopy
 Dlouhé stisknutí: rychlé přetáčení dopředu/zpět

 CD s MP3/WMA, iPod, zařízení USB, režim Bluetooth audio:
 Krátké stisknutí: další stopa/začátek aktuální stopy
 Dlouhé stisknutí: změna adresáře

 Tlačítko ZPĚT: pro návrat na předchozí obrazovku nebo ukončení/zrušení 
položky menu.

Typ A Typ B

12550 km
345

OK

OVLÁDACÍ PRVKY NA VOLANTU (TEMPOMAT, 
OMEZOVAČ RYCHLOSTI A ROZPOZNÁNÍ HLASU)

 Spínač <CANCEL>
 Spínač <RES/+>
 Spínač <SET->
 Hlavní spínač omezovače rychlosti
 Hlavní spínač tempomatu
 Ovládací prvky telefonu
 Spínač rozpoznání hlasu

Rozpoznání hlasu
Spínač rozpoznávání hlasu  lze použít k zahájení relace rozpoznávání 
hlasu. Pro audio jednotku typu B: Spustí se externí rozpoznávání hlasu  
(Siri/Talk to Google). Pro audio jednotku typu C: Normálním stisknutím 
tlačítka se spustí palubní rozpoznávání hlasu. Externí rozpoznávání hlasu  
se spustí (Siri/Talk to Google) dlouhým stiskem tlačítka.

Hlavním spínačem na volantu zapněte nebo vypněte systém omezovače 
rychlosti nebo systém tempomatu. Kontrolka omezovače rychlosti nebo 
tempomatu se rozsvítí.

Tempomat
Stiskněte hlavní spínač tempomatu , 
zrychlete na požadovanou cestovní 
rychlost a stiskněte <SET/-> : 
rychlost tempomatu nebo symbol 
[SET] se zobrazí na informačním 
displeji vozidla spolu s kontrolkou tempomatu.
Váš vůz bude nyní udržovat tuto nastavenou rychlost,  
aniž byste šlapali na plynový pedál.
Upravte cestovní rychlost nahoru nebo dolů stisknutím 
tlačítek <RES/+>  nebo <SET/-> .
Tempomat vypnete jemným sešlápnutím brzdového nebo 
spojkového pedálu nebo stisknutím <CANCEL> .
Tempomat znovu aktivujete na předchozí rychlost 
stisknutím <RES/+> .
Pro vypnutí tempomatu stiskněte hlavní spínač  
tempomatu  .

C11:14 21
100 km/h
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Omezovač rychlosti
Stiskněte hlavní spínač omezovače 
rychlosti , zrychlete na 
požadovanou rychlost a stiskněte 
spínač <SET/-> . Nastavený 
rychlostní limit nebo symbol [SET] 
se zobrazí na informačním displeji 
vozidla společně s indikátorem omezovače rychlosti.
Upravte rychlostní limit nahoru nebo dolů stisknutím 
<RES/+>  nebo <SET/-> .
Omezovač rychlosti vypnete stisknutím <CANCEL> .

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

Podrobné informace o použití systémů tempomatu 
a omezovače rychlosti najdete v příručce pro uživatele vozidla.

Poznámka:

SYSTÉM ULTRAZVUKOVÝCH PARKOVACÍCH ČIDEL

Ultrazvuková čidla, umístěná v zadním nárazníku, měří při couvání 
vzdálenost mezi zadním nárazníkem a případnou překážkou za vozidlem. 
Po zařazení zpátečky (R) se systém automaticky aktivuje. Jakmile zařadíte 
zpátečku, zobrazí se pohled shora na vozidlo na informačním displeji 
vozidla. Na displeji se zobrazují vzdálenosti (kratší než 1,5 metr) k objektům 

C11:14 21 100 km/h

za vozidlem. Jestliže se vozidlo přiblíží k objektu(-ům), barvy se změní ze 
zelené, přes žlutou až po červenou, a zvukové varování zvyšuje svou četnost 
až po nepřetržitý zvuk. Nepřetržitý zvuk a červená barva indikují, že překážka 
za vozidlem je velmi blízko.

MONITOR PRO NÁHLED DOZADU / INTELLIGENT 
AROUND-VIEW MONITOR (IAVM)
Když například parkujete vozidlo, 
monitor pro náhled dozadu 
vám může pomoci manévrovat 
s vozidlem tím, že detekuje objekty za 
vozidlem. 
Systém IAVM vám může pomoci 
manévrovat s vozidlem tím, že 
detekuje objekty kolem vozidla.
Tento systém, kterým je vaše vozidlo 
vybaveno, se automaticky aktivuje při 
zařazení zpátečky. Systém můžete 
aktivovat také ručně stisknutím 
tlačítka <CAMERA> na audio jednotce 
nebo jednotce NissanConnect.

Na monitoru lze zobrazovat různé 
pohledy opakovaným stiskem 
tlačítka <CAMERA>.

Detekce pohybujících  
se objektů
Systém Intelligent Around-View Monitor je vybaven funkcí detekce 
pohybujících se objektů (MOD). Kontrolka MOD na obrazovce změní barvu 
na modrou, čímž indikuje, v jakém náhledu systém pracuje. Jestliže je 
detekován pohybující se objekt, kolem obrazu z kamery se zobrazí modrý 
rámeček a zazní pípnutí, které vás upozorní na pohybující se objekt.

Monitor pro náhled dozadu:

MOD

MOD
Přesvědčte se předem, že je couvání 
bezpečné.

IAVM:

MODPřesvědčte se předem, že je couvání 
bezpečné.

MOD

K14 CS CS
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KLIMATIZACE
Systém ovládání manuální klimatizace

Odstranění námrazy/zamlžení z čelního skla
 • Otočte ovladač proudění vzduchu  do polohy  .
 • Dbejte na to, aby byl zvolen režim cirkulace čerstvého vzduchu:  

Typ A: kontrolka na spínači režimu cirkulace čerstvého vzduchu   
by měla svítit.  
Typ B: kontrolka na spínači režimu cirkulace čerstvého vzduchu   
by neměla svítit.

 • Otočte ovladač rychlosti větrání  na vysokou rychlost ventilátoru.
 • Otočte ovladač teploty do polohy  pro vyšší teplotu.
 • Pro nejlepší výkon odmrazování/odmlžování stiskněte tlačítko <A/C> , 

abyste zapnuli klimatizaci; kontrolka na spínači se rozsvítí.

Typ A

A/C

Typ B

PUSH
A/C

Systém ovládání automatické klimatizace

Odmrazování/odmlžování čelního skla (režim AUTO)
 • Stiskněte ovladač <AUTO> , abyste zvolili režim AUTO: kontrolka na 

ukazateli se rozsvítí.
 • Pro maximální výkon odmlžování stiskněte spínač odmlžování čelního 

skla  . Rozsvítí se kontrolka ve spínači. Klimatizace se automaticky 
zapne, když je okolní teplota vyšší než -2 °C, a kontrolka na spínači  
<A/C>  se rozsvítí. Režim recirkulace vzduchu se automaticky přepne 
na režim cirkulace čerstvého vzduchu. Kontrolka tlačítka recirkulace 
vzduchu  bude vypnuta.

 • Otočte ovladač teploty  na vysokou teplotu a ovladač rychlosti 
ventilátoru  na polohu vysoké rychlosti ventilátoru.

Typ A

ON OFF

AUTO A/C

MAX

MAX

Typ B

ON OFF

AUTO A/C

MAX

MAX

Vyhřívaná sedadla
Jestliže je vaše vozidlo vybaveno vyhřívanými sedadly, stiskněte jednou spínač vyhřívaných sedadel  (modely se systémem manuální klimatizace) nebo 
spínač  (modely se systémem automatické klimatizace), abyste sedadla zahřáli na vysokou teplotu. Dvě kontrolky na spínači se rozsvítí.
Znovu jednou stiskněte spínač pro ohřívání nízkou teplotou. Bude svítit pouze jedna kontrolka na spínači. Chcete-li vypnout ohřev sedadla, tiskněte spínač 
tak, aby již nesvítila žádná kontrolka na spínači.

K14CS CS
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RÁDIO AM/FM (TYP A)

 Stisknutím můžete přepínat mezi rozhlasovými pásmy (FM1, FM2 a AM).
 Displej
 Stisknutím zobrazíte informace RDS nebo informace o přehrávané stopě 
( jestliže stopa obsahuje tagy hudebních informací ID3).

 Stiskem vstoupíte do menu telefonu nebo přijmete příchozí hovor.
 Stiskem <OK> potvrdíte výběr v menu, otočením ovladače <MENU> 
můžete procházet položkami nebo ručně nastavit rozhlasovou frekvenci.

 Stiskem se vrátíte na předchozí obrazovku nebo zrušíte výběr v menu.
 Tlačítko předvolené stanice 6: dlouhým stiskem uložíte rozhlasovou 
frekvenci jako předvolenou stanici, tlačítka A-Z jsou pro alfabetické 
zadání.

 Stisknutím přepněte mezi režimy denního/nočního osvětlení.
 Tlačítka předvolených stanic 3, 4 a 5: dlouhým stiskem uložte 
rozhlasovou frekvenci jako předvolenou stanici.

 Tlačítka SEEK: Krátkým stiskem změníte rozhlasovou frekvenci jedním 
krokem. Delším stiskem automaticky naladíte rozhlasovou stanici.

 Tlačítko předvolené stanice 2: Dlouhým stiskem uložíte rozhlasovou 
frekvenci jako předvolenou stanici, tlačítko <MIX>: stiskněte, chcete-li 
míchat stopy z externího připojeného zařízení.

 Tlačítko předvolené stanice 1: Dlouhým stiskem uložíte rozhlasovou 
frekvenci jako předvolenou stanici, stiskem <RPT> zopakujete stopy 
nebo alba z externího připojeného zařízení.

 Stiskem přistoupíte k menu [NASTAVENÍ], abyste mohli nakonfigurovat 
nastavení související s položkami [Rádio], [Zvuk], [Hodiny],  
[Jazyk] a [Bluetooth].

OK

VOL MENU

 Stisknutím spínače audio jednotku ZAPNETE/VYPNETE,  
otočením upravíte hlasitost.

 Stisknutím spínače zvolíte přehrávání ze zařízení připojeného externě  
do vstupu USB nebo AUX.

RÁDIO AM/FM/DAB (TYP B)
 

 Displej dotykové obrazovky.
 Stisknutím audio jednotku ZAPNETE/VYPNETE, otočením upravíte 
hlasitost.

 Stisknutím zobrazíte obrazovku AUDIO.
 Stisknutím přepnete mezi denním/nočním režimem osvětlení displeje.
 Pro přechod do  nabídky stiskněte.
 Stiskněte pro zobrazení obrazovky HOME MENU.
 Stisknutím zapnete monitor pro náhled dozadu /  
Intelligent Around-View Monitor.

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

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

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

MENU

PUSH PUSH SOUND

BACKAUDIO

Telefon CD DAB

MixVše

FM NastaveníUSBBT Audio

11:56SB-phone

InterpretZdroj

Menu BT Album
Skladba

0:14
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PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO AUDIA NEBO PAMĚŤOVÉHO 
ZAŘÍZENÍ
Vaše vozidlo je vybaveno pomocnými 
vstupními konektory (USB a JACK 
3,5 mm) umístěnými na středové 
konzoli. Těmito vstupy můžete připojit 
iPod/iPhone nebo jiný přehrávač MP3 
nebo kompatibilní paměťové zařízení 
k audio systému vozidla.
Pro audio jednotky typu A:
Stisknutím tlačítka MEDIA na audio 
jednotce vyberte přehrávání z externího 
připojeného zařízení.
U audio jednotek typu B a C: Zvolte USB jako zdroj na obrazovce výběru 
zdroje pro přehrávání z externě připojeného zařízení.

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

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

 � Pokud se Apple CarPlay nespustí automaticky, potvrďte 
nastavení CarPlay: V nabídce [Nastavení] -> [Aplikace] -> 
[Apple CarPlay].

Poznámka:

AUX

Telefon

Nyní hraje Podcasty Audioknihy Spotify

Hudba Mapy Zprávy

KOMBINOVANÝ AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM  
(TYP C)

 Displej dotykové obrazovky.
 Stisknutím audio jednotku ZAPNETE/VYPNETE, otočením upravíte 
hlasitost.

 Stisknutím zobrazíte obrazovku AUDIO.
 Stisknutím přepnete mezi denním/nočním režimem osvětlení displeje.
 Stisknutím zobrazíte MAPU na obrazovce.
 Stiskněte pro zobrazení obrazovky HOME MENU.
 Stisknutím zapnete monitor pro náhled dozadu / Intelligent Around-
View Monitor.

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

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

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

Podrobné informace o činnosti jednotky naleznete v příručce 
pro uživatele navigačního systému.

Poznámka:

MENU

MAP

PUSH PUSH SOUND

D127

A12

Telefon NastaveníJet domů Bod zájmu Cíl

A3212, Abingdon Street

Zmenšit Zvětšit

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

INFORMACE PREMIUM TRAFFIC
Informace o dopravě v reálném čase lze získat z prémiových informací 
o dopravě s lepším pokrytím ulice. Prémiové informace o dopravě jsou k 
dispozici zapnutím [Použít Premium Traffic] a připojením zařízení s Wi-Fi 
nebo připojením chytrého telefonu pomocí Wi-Fi.

Prémiové dopravní informace můžete také použít tehdy, když je chytrý 
telefon připojen k vozidlu a je povolena aplikace Door-To-Door Navigation.

Google Maps

D127

A12

7 minRue Jean Pierre Timbaud

34 min
27 km • 15:20

 � 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].

Poznámka:

DOOR-TO-DOOR NAVIGATION (TYP C)
Informace: Aplikaci Navigace Door-To-Door lze stáhnout z obchodu  
iTunes App Store nebo Google Play.
Door-To-Door Navigation synchronizuje navigaci vozidla s doprovodnou 
aplikací na chytrém telefonu a podporuje následující:

 • Cíle lze nastavit pomocí aplikace a přenést do vozidla
 • Navigace pokračuje v aplikaci po zaparkování vozidla
 • Umístění vozidla je uloženo

Podrobné informace naleznete v příručce k aplikaci Door-to-Door Navigation.
1.  Stiskněte tlačítko <MAP>.
2.  Dotkněte se položky [Cíl] na spouštěcím panelu.
3.  Dotkněte se [Door-to-Door Navigation] a zkontrolujte, zda je zapnutá 

možnost [Synchroniz. s Door-to-Door Navigation].
4.  Aktivujte aplikaci Door-to-Door Navigation na svém chytrém telefonu.
5.  Připojte ho k vozidlu pomocí Bluetooth®.
6.  Zvolte cíl pomocí aplikace Door-to-Door Navigation na svém  

chytrém telefonu.
 Přeneste cíl z chytrého telefonu do vozidla.
7.  Zobrazí se obrazovka s potvrzením. Dotkněte se [Jet sem] a převedená 

lokalita se zobrazí v náhledu na dotykové obrazovce.
8.  Zobrazí se celá trasa. Dotykem [Start] spustíte navádění po trase.

AKTUALIZACE SYSTÉMOVÉHO SOFTWARU  
(TYP B A C)
Aktualizace systémového softwaru lze stáhnout prostřednictvím Wi-Fi.
1.  Připojte vozidlo k 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 softwaru].
5.  Dotkněte se [Spustit aktualizaci softwaru]. Zobrazí se aktuální verze 

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

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

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

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

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

K14 CS CS
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AKTUALIZACE MAPOVÝCH DAT (TYP C)
Mapová data lze aktualizovat pomocí USB nebo Wi-Fi.
Podrobné specifikace naleznete v příručce pro uživatele navigačního 
systému.

Aktualizace pomocí paměťového zařízení USB
Mapová data navigace lze aktualizovat nejnovějšími informacemi stažením 
nové databáze map do paměťového zařízení USB a její instalací do vozidla.

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

Zkontrolujte, zda je vozidlo připojeno k dostupné síti Wi-Fi:
1. Dotkněte se [Nastavení] na spouštěcím panelu a poté se dotkněte 

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

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

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

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

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

K14CS CS
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PŘIPOJENÍ MOBILNÍHO TELEFONU POMOCÍ BLUETOOTH 
Pomocí technologie Bluetooth můžete připojit (spárovat) mobilní telefon se systémem vozidla pro použití mobilního telefonu hands-free.

Podrobné informace o Bluetooth a připojení iPod / USB naleznete v příručce pro uživatele vozidla nebo v příručce pro uživatele navigačního systému.Poznámka:

Proces párování (modely s audio jednotkou typu A)
Jak zapnout Bluetooth:
 • Stiskněte tlačítko  na audio jednotce.
 • Zvolte [Bluetooth] otočením ovladače  

<MENU> a stisknutím tlačítka <OK>,  
abyste potvrdili výběr.

 • Volbou [ON] zapněte Bluetooth.

Na svém mobilním telefonu:
 • Zapněte funkci Bluetooth.
 • Zvolte [Párovat zař.] na audio jednotce. 
 • Na mobilním telefonu vyhledejte název Bluetooth [My Car] a zvolte jej.

Podle mobilního telefonu budete vyzvání k proceduře A nebo B:
Procedura A:
 •  Na obrazovce audio jednotky se zobrazí zpráva  

[To pair Enter PIN pass code 0000].
 •  Na mobilním telefonu zadejte heslo PIN 0000 a vytvoří se připojení 

Bluetooth.

Procedura B: 
 •  Na obrazovce audio jednotky se zobrazí zpráva  

[Pairing request Confirm pass code] s 6ciferným číslem.
 •  Potvrďte 6ciferné heslo na mobilním telefonu a vytvoří se připojení 

Bluetooth.

TA
MIX
AF Bluetooth

Nastavení
Párovat zař.

 � V případě mobilních telefonů, které nevyžadují PIN, se 
párování Bluetooth provede automaticky, když na mobilním 
telefonu zvolíte [My Car] při vyhledávání audio jednotky.

 �  Jakmile bude připojení vytvořeno, audio jednotka bude 
automaticky připojovat mobilní telefon, jakmile příště zapnete 
zapalování.

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

Poznámka:

Procedura párování  
(modely s audio jednotkami typu B a C)
Na audio jednotce:
1.  Na spouštěcím panelu vyberte možnost 

[Nastavení].

2. Dotkněte se [Připojení].
3.  Přejděte na kartu [Bluetooth],  

která zobrazuje aktuálně připojená 
zařízení.

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

5.  Vyberte typ zařízení, které chcete 
spárovat:

-  Chcete-li připojit mobilní telefon, 
stiskněte [Ano].

-  Dotknutím se [Ne] připojíte zvukové 
zařízení.

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

MENU

00:28 25.0kmZrušit

Telefon NastaveníAudioInformace MENU Mapa Připojení

Přidat nově

Zrušit

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

Připojení

Není připojeno
Galaxy A5 (2017)

Přidat nové (4/6)

Bluetooth Wi-Fi USB

Přidat nově

Zrušit

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

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

K14 CS CS
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6.  Spárovaný telefon / zařízení bude přidán do seznamu na obrazovce 
připojení Bluetooth.

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

 •  Dotknutím se tlačítka [ ] umožníte, aby bylo zařízení připojeno přes 
Bluetooth a aby bylo možné používat telefonní systém Hands-Free.

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

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

ASISTENTI ŘÍZENÍ
Vaše vozidlo může být vybaveno následujícími pomůckami řízení:
 • systém upozornění na mrtvý úhel (BSW)
 • systém varování před opuštěním jízdního pruhu (LDW) / Intelligent Lane 

Intervention (ILI)
 • Intelligent Emergency Braking (IEB), s detekcí chodců nebo bez ní

U modelů s informačním displejem vozidla typu TFT lze varování před 
opuštěním jízdního pruhu a upozornění na mrtvý úhel trvale vypnout v 
menu [NASTAVENÍ] na informačním displeji vozidla.

Upozornění na mrtvý úhel  
(pouze modely informačním displejem typu TFT)
Systém upozornění na mrtvý úhel 
(BSW) pracuje při rychlostech nad 
32 km/h (20 MPH).
Když radarová čidla nainstalovaná 
blízko zadního nárazníku detekují 
vozidla v detekční zóně, indikátor 
mrtvého úhlu na vnějším zpětném 
zrcátku  začne blikat. Jestliže 
pak aktivujete odbočovací signál, 
systém vydá akustický signál 
(dvakrát) a kontrolka varování před 
mrtvým úhlem začne blikat, aby vás 
upozornila na přítomnost vozidla v pruhu vedle vás.
Kontrolka mrtvého úhlu bude blikat, dokud detekované vozidlo (vozidla) 
neopustí detekční zónu.

C11:14 21

Kontrolka upozornění na mrtvý úhel  na informačním displeji vozidla 
ukazuje, že systém BSW je zapnutý.

systém varování před opuštěním jízdního pruhu 
(LDW) / Intelligent Lane Intervention (ILI)
Systém varování před opuštěním 
jízdního pruhu (LDW) / Intelligent 
Lane Intervention (ILI) pracuje 
při rychlostech nad cca 60 km/h 
(37 MPH), pokud je značení pruhů 
jasně viditelné. Jestliže se přiblížíte 
k některé straně jízdního pruhu, v 
němž jedete, kontrolka LDW/ILI  na 
informačním displeji vozidla nebo 
na ukazatelích začne blikat a volant 
začne vibrovat, čímž jste varován,  
že se přibližujete ke straně pruhu.

Pokud je systém ILI aktivován, začne 
navíc aktivně přibrzďovat určitá kola, aby vrátil vozidlo na střed jízdního 
pruhu.

Kontrolka LDW/ILI svítí zeleně, když je systém zapnut spínačem 
systému . Následující stavy osvětlení ukazují aktuální stav 
funkce systému:

- zelená: systém LDW/ILI je plně aktivní
- šedá: je aktivní pouze LDW (ILI OFF)*
- bliká šedá: systém není k dispozici (omezená viditelnost kamery)
- bliká žlutá = systém pracuje
- žádná: systém VYP

*  Vozidla s displejem typu A (TFT): LDW lze zapnout nezávisle na ILI v menu 
nastavení pomůcek řidiče.

Více podrobností naleznete ve své příručce pro uživatele vozidla.  
Provoz systému LDW/ILI
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Intelligent Emergency Braking  
(s detekcí chodců nebo bez ní)
  

Systém Intelligent Emergency Braking 
(IEB), v závislosti na specifikaci vozidla 
buď s detekcí chodců nebo bez ní, 
vám pomáhá vyhnout se kolizím s 
vozidly/chodci před vaším vozidlem. 
Systém funguje od rychlosti vyšší 
než přibližně 5 km/h (3 MPH) a 
používá radarová čidla a pro detekci 
chodců také kameru blízko vnitřního 
zpětného zrcátka, aby měřil vzdálenost mezi vaším vozidlem a vozidlem 
vpředu a rozpoznal přítomnost chodců před vaším vozidlem.
Jestliže je vzdálenost naměřená systémem příliš malá, kontrolka IEB na 
ukazatelích  (modely s displejem LCD) začne blikat a zazní zvuk, který vás 
bude varovat, že musíte brzdit. Systém IEB zasáhne a začne brzdit aktivně, 
pokud byste tohoto varování nedbali nebo na něj efektivně nereagovali, 
čímž sníží riziko kolize. Jestliže po prvním varování systém detekuje,  
že stále existuje riziko kolize, zazní vysoký tón a systém začne brzdit více, 
aby zabránil kolizi.

U modelů s informačním displejem vozidla typu TFT se v první fázi 
varování na informačním displeji vozidla rozsvítí kontrolka detekce 
vozidla vpředu . Když systém varuje podruhé, na informačním 
displeji vozidla se zobrazí výstražná kontrolka IEB .
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 � Systém Intelligent Emergency Braking slouží jako doplněk pro 
řidiče. Nezbavuje řidiče povinnosti věnovat pozornost dopravní 
situaci ani povinnosti řídit bezpečně. Nedokáže zabránit nehodám 
v důsledku nedbalosti či nebezpečného řízení.

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

U modelů vybavených displejem typu A (TFT) lze systém IEB 
dočasně vypnout v menu [Driver Assistance] na informačním 
displeji vozidla.
U modelů s displejem typu B (LCD) lze systém IEB dočasně 
vypnout stisknutím vypínače systému IEB  na dolním 
přístrojovém panelu.

Když je systém IEB vypnutý, automaticky se znovu zapne při dalším zapnutí 
zapalování.

Výstražná kontrolka systému Intelligent Emergency 
Braking (IEB)*
Systém IEB může být ovlivněn určitými vnějšími podmínkami,  
což je indikováno výstražnou kontrolkou IEB , která svítí nebo bliká:

 •  Jestliže výstražná kontrolka IEB 
svítí, systém není dočasně funkční 
vlivem špatné viditelnosti, například 
vlivem deště, sněžení či mlhy.  
U modelů s barevným displejem 
ukazatelů se navíc zobrazí zpráva 
[Not available Front radar 
obstructed].

 •  Modely se systémem detekce chodců: Jestliže bliká 
kontrolka IEB, systém dočasně nepracuje, protože 
pohled kamery z čelního skla je zastíněn nečistotami 
či zamlžením nebo kamera směřuje do intenzivního 
světla, například do jasného slunečního světla nebo 
do světlometů přijíždějících vozidel v noci.

Jakmile se viditelnost zlepší, systém začne pracovat jako 
obvykle a kontrolka zhasne. Pokud však svítí/bliká delší dobu,  
zkontrolujte, zda něco neblokuje přední radar a/nebo kameru.
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SYSTÉM HILL START ASSIST
Systém Hill Start Assist automaticky na několik sekund přibrzdí, aby zabránil 
popojetí vozidla, když se rozjíždíte do kopce nebo z kopce.

Systém Hill Start Assist bude automaticky fungovat za následujících 
podmínek:

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

 • Vozidlo zcela stojí ve svahu díky použití nožní brzdy.
 • Sklon svahu je více než 3 stupně.

Jestliže je svah dostatečně prudký, aby se aktivovat systém Hill 
Start Assist, zelená kontrolka Hill Start Assist na sdružených 
ukazatelích se rozsvítí.
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