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Tento průvodce vám poskytne stručné informace o několika užitečných funkcích 
vašeho nového vozu QASHQAI.
Pamatujte, že některé z těchto funkcí jsou za příplatek a nemusí platit pro váš vůz.

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

ZAČÍNÁME

POKROČILÉ POUŽÍVÁNÍ VOZU QASHQAI

VÍTEJTE VE SVÉM NOVÉM 
VOZE NISSAN QASHQAI
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DVEŘE - ODEMYKÁNÍ A ZAMYKÁNÍ
Dveře můžete zamknout a odemknout stisknutím tlačítka pro uzamčení  
nebo odemčení  na klíči dálkového ovládání nebo inteligentním klíči.

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

Otevírání či zavírání oken na dálku
Okna lze otevírat a zavírat dálkovým ovladačem/inteligentním klíčem.

Otevírání:
Stiskněte tlačítko odemykání  na klíči na cca 3 sekundy poté, co jsou dveře 
odemčeny. Otevírání zastavíte tak, že pustíte tlačítko.

Klíč dálkového ovládání Inteligentní klíč

Zavírání:
Stiskněte tlačítko zamykání  na klíči na cca 3 sekundy po zamčení dveří. 
Podobně jako při otevírání pusťte tlačítko, jakmile budete chtít operaci 
zastavit.

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

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

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

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

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

Při zavírání dbejte na to, abyste před opuštěním vozidla všechna 
okna zcela zavřeli.

J11 CS CS
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Plnicí víčko palivové nádrže 
otevřete zatažením za 
uvolňovací páčku plnicího 
víčka palivové nádrže na 
spodní přístrojové desce, 
podle zobrazení. Po doplnění 
otáčejte plnicím víčkem 
palivové nádrže, dokud 
neuslyšíte zacvaknutí 
západky.

SYSTÉM ADBLUE®
Vaše vozidlo může být vybaveno systémem AdBlue® 
určeným ke snížení množství NOx ve výfukových 
plynech vozidla.
Spotřeba AdBlue® ve vašem vozidle bude záviset na 
jízdních podmínkách a zatížení vozidla.
Když vaše vozidlo vypočítá, že zbývající dojezd na 

AdBlue® je přibližně 2 400 km / 1 500 mil, na informačním displeji vozidla se 
zobrazí upozornění [AdBlue Low]. Při snížení dojezdu na 800 km / 500 mil se 
zobrazí hlášení s vyšší důležitostí. V takovém případě doporučujeme zcela 
doplnit nádržku AdBlue® při nejbližší příležitosti.
Stav AdBlue® můžete kdykoliv změnit na informačním displeji vozidla v 
možnosti [Nastavení] > [Maintenance] > [AdBlue Status]. 

 � Pokud byste kapalinu AdBlue® nedoplnili po zobrazení hlášení, 
nakonec by to vedlo k situaci, že by nebylo možné motor 
nastartovat. Na informačním displeji se budou zobrazovat různá 
varování, aby k této situaci nedošlo.

 � Významné změny ve vašem jízdním stylu nebo zatěžovacích 
podmínkách, když je zobrazeno upozornění [AdBlue Low], může 
snížit vaši skutečnou délku jízdy.

AdBlue low

Warning

DOPLŇOVÁNÍ ADBLUE®
Při doplňování nádržky AdBlue® 
zatáhněte za uvolňovací páčku 
plnicího víčka palivové nádrže 
na spodní přístrojové desce, 
podle zobrazení. Otevřete víčko 
a sundejte plnicí víčko AdBlue®. 
Háček na plnicím víčku palivové 
nádrže je určen k pohodlnému 
odložení během doplňování. 
Doporučujeme doplňovat AdBlue® 
pomocí plnicího čerpadla nebo láhve s plnicím zařízením a ochranou proti 
rozlití.
Jakmile znovu naplníte nádržku AdBlue®, neopomeňte spolehlivě dotáhnout 
zátku plnicího otvoru AdBlue®.

NASTAVENÍ SEDADEL

Elektrické nastavení sedadla

Ruční nastavení sedadla

 Horizontální nastavení
 Sklon opěradla
 Nastavení výšky sedadla (pouze sedadlo řidiče)
 Nastavení bederní opěrky (pouze sedadlo řidiče)
 Nastavení opěrky hlavy

J11CS CS
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Automatický polohovač sedadla řidiče
Do paměti automatického polohovače lze uložit dvě 
polohy pro sedadlo řidiče a vnější zrcátka.

Uložení polohy do paměti:
1. Když je vozidlo zaparkováno, nastavte sedadlo 

řidiče do požadované polohy pomocí spínačů 
elektrického nastavení sedadla a zrcátek.

2. Stiskněte spínač „SET“ a do 5 sekund stiskněte 
a přidržte spínač požadované paměti (  nebo ).

3. Když je spínač paměti nastaven, zazní akustický signál a předchozí 
poloha uložená pod tímto spínačem se vymaže.

Chcete-li některou polohu zvolit (  nebo ), zastavte vozidlo na 
bezpečném místě, použijte parkovací brzdu a stiskněte příslušný spínač 
paměti.

Funkce nastupování/vystupování  
(pouze vozidla s automatickou převodovku (DCT)  
a převodovkou Xtronic):
Účelem této funkce je automatické posunutí sedadla řidiče, který vystupuje 
z vozidla, a tím usnadnit vystupování a nastupování. Sedadlo řidiče se 
posune dozadu, když je řadicí páka v poloze P, zapalování je v poloze OFF 
a dveře jsou otevřeny. Sedadlo řidiče se vrátí do předchozí polohy, když je 
řadicí páka v poloze P a zapalování je přepnuto z polohy OFF do polohy ACC 
nebo ON. Funkci nastupování/vystupování lze zrušit v nastavení vozidla na 
informačním displeji vozidla.

DEAKTIVACE AIRBAGU SPOLUJEZDCE VPŘEDU
Se spínačem zapalování v poloze 
LOCK vložte klíč do spínače airbagu 
spolujezdce na předním sedadle. 
Spínač je uvnitř odkládací schránky. 
Otočte spínač do polohy <OFF> pro 
vypnutí airbagu spolujezdce.

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

SLEDOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ CESTUJÍCÍCH 
NA ZADNÍCH SEDADLECH

Jakmile nastartujete motor, stav bezpečnostních pásů 
zadních sedadel se zobrazí na informačním displeji 
vozidla na dobu 30 sekund. Chcete-li displej vymazat, 
stiskněte spínač <OK> na levé straně volantu. Jestliže 
bude odepnuta některá spona zadních bezpečnostních 
pásů, displej se zobrazí znovu.

C1:49 1950
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NASTARTOVÁNÍ A VYPNUTÍ MOTORU POMOCÍ 
TLAČÍTKOVÉHO SPÍNAČE ZAPALOVÁNÍ
Pro nastartování motoru pomocí tlačítkového spínače zapalování:
1. Modely s manuální převodovkou: 

sešlápněte pedál spojky a posuňte 
páku řazení do polohy N (neutrál). 
Modely s automatickou 
převodovkou (DCT) a převodovkou 
Xtronic: sešlápněte pedál brzdy a 
posuňte páku řazení do polohy 
P (parkování) nebo N (neutrál).

2. Stisknutím tlačítka spínače 
zapalování nastartujte motor.

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

páku řazení do polohy N (neutrál). 
Modely s automatickou převodovkou (DCT) a převodovkou Xtronic: 
sešlápněte pedál brzdy a posuňte páku řazení do polohy P (parkování) 
nebo N (neutrál).

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

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

Automatické příslušenství
Pro vyšší pohodlí nemá spínač zapalování zvláštní polohu ACC (Příslušenství).
Audio a navigační systémy lze zapnout, aniž byste vložili klíč nebo stiskli 
startovací tlačítko.

Po vypnutí motoru můžete také nadále poslouchat audio. Systém se po 
chvíli vypne, aby šetřil baterii vozidla. Chcete-li audio poslouchat delší dobu, 
přepněte spínač zapalování do polohy ON a pak zpět do polohy OFF.

PŘEDNÍ SVĚTLOMETY A STĚRAČE
Automatický osvětlovací systém
Otočte spínačem světlometů 
do polohy <AUTO>. Světlomety 
se zapnou a vypnou 
automaticky v závislosti 
na venkovních světelných 
podmínkách.

Automatické přepínání dálkových a potkávacích 
světel
Když je aktivován systém automatického přepínání dálkových a 
potkávacích světel, světlomety automaticky přepnou dálková a potkávací 
světla podle dopravní situace a osvětlení vozovky.

Chcete-li systém automatického přepínání dálkových 
a potkávacích světel aktivovat, zatlačte páčku směrem od 
sebe, když je spínač světel v poloze <AUTO>. Na sdruženém 
ukazateli se rozsvítí kontrolka automatického přepínání 
dálkových a potkávacích světel, která indikuje, že systém je aktivován.

Chcete-li zvolit ruční ovládání dálkových světel, otočte spínač světel 
do polohy .

Přátelské zasvícení
Když je spínač zapalování v poloze LOCK, přitáhněte páčku světel jednou 
k sobě; světlomety se rozsvítí přibližně na 30 sekund a pak se automaticky 
vypnou. Zatáhněte za páčku více než jednou, a prodlouží se čas, po který 
světlomety zůstanou rozsvíceny.

Uvítací světlo
Uvítací světla lze nastavit na ON nebo OFF v menu [Nastavení] na 
informačním displeji vozidla.

Když je nastaveno na ON, přední světla denního svícení a zadní světla se po 
odemčení rozsvítí na 30 sekund. Po zamčení také zůstanou svítit po dobu 
10 sekund.

AUTO

AUTO

J11CS CS
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Systém automatického stírání
Páčku stěračů čelního skla přepněte do polohy <AUTO>; stěrače se pak 
budou automaticky spouštět, když bude na čelním skle detekován déšť. 
Citlivost systému detekujícího déšť nastavte otočením spínacího kroužku 
stěračů, jak je znázorněno:

 = citlivější,
 = méně citlivý.

SKLÁPĚNÍ VNĚJŠÍCH ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK
Vnější zpětné zrcátko lze ručně sklopit/vyklopit 
stisknutím tlačítka pro sklápění vnějšího zrcátka na 
ovládacím panelu vnějších zrcátek na straně řidiče.
Pomocí menu [Vehicle settings] na informačním 
displeji vozidla můžete také konfigurovat zrcátka tak, 
aby se automaticky nesklápěla nebo nevyklápěla, když 
odemknete dveře nebo když zapnete zapalování.

AUTOMATICKÉ SKLÁPĚNÍ VNĚJŠÍCH ZRCÁTEK
Vozidla s automatickým polohovačem sedadla řidiče 
mají další funkci, která automaticky skloní vnější zpětná 
zrcátka, když je páka řazení v poloze R (zpátečka). Chcete-li 
tuto funkci aktivovat, nastavte spínač voliče zrcátka (na 
obrázku) do polohy  nebo .
Chcete-li tuto funkci deaktivovat, nastavte spínač voliče 
zrcátka (na obrázku) do polohy .

OFF

Mirrors

Unfold at Ignition
Unfold at Unlock

Auto Fold O�
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AUTOMATICKÉ DRŽENÍ BRZDY

Funkce automatického držení brzdy udržuje brzdnou sílu po úplném 
zastavení vozidla, aniž by řidič musel držet sešlápnutý brzdový pedál.

Když je spínač zapalování v poloze ON, stiskněte spínač automatického 
držení brzdy. Kontrolka automatického držení brzdy se rozsvítí. Jakmile 
vozidlo zcela zastavíte brzdou, bílá kontrolka na informačním displeji vozidla 
se změní na zelenou a brzdná síla bude udržována.

Kontrolka automatického držení brzdy (bílá) svítí, když je systém 
automatického držení brzdy v pohotovostním režimu, a kontrolka 
automatického držení brzdy (zelená) svítí, když systém automatického 
držení brzdy pracuje.

Jestliže se po zastavení kontrolka nezmění na zelenou, sešlápněte pedál 
brzdy o trochu více. NESUNDÁVEJTE NOHU Z BRZDOVÉHO PEDÁLU, DOKUD 
SE KONTROLKA NEZMĚNÍ NA ZELENOU.
Jakmile znovu sešlápnete plynový pedál, když je zařazen převodový stupeň, 
funkce automatického držení brzdy se deaktivuje a brzdová síla se zruší.

AUTO
HOLD

Automatické držení brzdy nikdy nepoužívejte, když vozidlo stojí na 
prudce svažité nebo kluzké vozovce. Použití funkce automatického 
držení brzdy za těchto podmínek může způsobit rozjetí vozidla.

J11 CS CS
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ELEKTRICKÁ PARKOVACÍ BRZDA
Spínač elektrické parkovací brzdy se 
nachází v přední části středové konzoly, 
jak je znázorněno. Chcete-li použít 
parkovací brzdu, zatáhněte za spínač 
směrem nahoru; kontrolka na spínači se 
rozsvítí. Chcete-li uvolnit parkovací brzdu, 
sešlápněte brzdový pedál a pak stiskněte 
spínač parkovací brzdy směrem dolů; 
kontrolka zhasne.

Elektrická parkovací brzda má funkci 
automatického použití a uvolnění.

Vozidla s manuální převodovkou:
Parkovací brzda se automaticky použije, když vypnete zapalování, 
a automaticky se uvolní, když se rozjedete s použitím plynového pedálu.

Vozidla s automatickou převodovkou (DCT) a převodovkou Xtronic:
Je-li funkce automatického držení brzdy vypnutá, parkovací brzda se 
nepoužije automaticky.

Je-li funkce automatického držení brzdy zapnutá, jakmile kontrolka 
automatického držení brzdy (zelená) svítí, parkovací brzda se použije 
automaticky, když je páka řazení přesunuta do polohy P (parkování).

Parkovací brzda se uvolní automaticky, když sešlápnete plynový pedál, 
zatímco je páka řazení v poloze D ( jízda) nebo R (zpátečka) a máte zapnutý 
bezpečnostní pás.

S automatickým držením 
brzdy

P

Bez automatického držení 
brzdy

Pokud vaše vozidlo není vybaveno automatickým držením 
brzdy, parkovací brzda se neaktivuje automaticky.

Poznámka:

SYSTÉM EASY HILL START
Systém Easy Hill Start (EHS) automaticky nechává ruční brzdu zataženou po 
2 sekundy, aby zabránil samovolnému rozjetí vozidla, když se rozjíždíte na 
kopci.
Systém Easy Hill Start 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 dostatečný pro aktivaci systému EHS, zelená 
kontrolka EHS na sdruženém ukazateli se rozsvítí.

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.

J11CS CS
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INFORMAČNÍ DISPLEJ VOZIDLA

Informační displej vozidla se nachází uprostřed mezi otáčkoměrem a tachometrem. Tento displej poskytuje mnoho užitečných informací a umožňuje vám 
upravit nastavení vašeho vozidla pomocí spínačů ,  a  na levé straně volantu.
Na informačním displeji vozidla lze zobrazit následující informace:

501:49 19

P
96.5

47

C

A

OK

Driving Aids

Blind spot
Lane

Emergency Brake

501:49 19 C

P
96.5

47
A

ESP

Oddíl A

Oddíl B

Oddíl C

Oddíl D

Na hlavním displeji (oddíl C);
 � Upozornění a výstrahy
 � Údaje denního počítadla kilometrů
 � Informace o ovládání podvozku
 � Podrobná navigace
 � Nastavení vozidla (např. výběr stránky obsahu menu, osvětlení, síla řízení, 

tlaky pneumatik, údržba, jednotky, pomůcky řízení atd.)
Pro pohyb mezi různými stránkami tohoto oddílu použijte spínače nahoru-
dolů . Více podrobností naleznete v příručce pro uživatele vozidla.

Na dolním displeji (oddíl D);
 � Ukazatel polohy řadicí páky pro automatickou převodovku (DCT) a 

převodovku Xtronic 
 � Dojezd, než dojde palivo („Vzdálenost na dojetí“) 
 � Počítadlo ujeté vzdálenosti Jízda A/Jízda B nebo počítadlo celkové ujeté 

vzdálenosti 
 � Informace systému Auto Stop/Start 

V horní části displeje (oddíl A);
 � Hodiny – 12h nebo 24h formát 
 � Rozpoznání dopravních značek A2

 � Vnější teplota vzduchu 

Na 2. displeji shora (oddíl B);
 � Informace tempomatu/omezovače rychlosti 
 � Ikony/ukazatele jízdních asistentů

J11 CS CS
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Menu [Settings]
Přejděte na stránku [Settings] pomocí spínačů a pak stiskněte tlačítko 
<OK>  , čímž otevřete menu [Settings].

Settings

Clock

Vehicle Settings
Maintenance

ESP
Driver Assistance

50

Display Settings

Body Colour
ECO Mode Settings

ECO Drive Report
Welcome E�ect

50

Stop / Start

 Change Settings

Settings

50

P
96.5

47
A

P
96.5

47
A

P
96.5

47
A

1:49 19 C 1:49 19 C 1:49 19 C

OK

Display Settings

Contents Selection

Stisknutím spínače  nahoru nebo dolů můžete procházet menu a 
stisknutím <OK> můžete vybrat požadovanou položku z menu. Tlačítko 
<OK> použijte také pro výběr/zrušení výběru zvýrazněné funkce v 
jednotlivých podmenu.
Chcete-li menu opustit, opakovaně stiskněte tlačítko <BACK> .

V menu [Settings] lze upravit následující nastavení
 � [ESP]
 � [Driver Assistance] – Pozornost řidiče, Dopravní značky, Parkovací 

pomůcky, Ovládání podvozku, Síla řízení atd.
 � [Clock]
 � [Display Settings] – Výběr obsahu menu, Barva karosérie, ECO info atd.
 � [Vehicle Settings] – Osvětlení, Stěrače, Zamykání atd.
 � [Maintenance] – Servis, Pneu, Jiné, Stav AdBlue
 � [Alert] – Časovač, Navigace, Telefon, Pošta atd.
 � [Tyre Pressures] – Cílový vpředu, Cílový vzadu, Jednotka, Kalibrovat
 � [Units] – Vzdálenost/Spotřeba paliva, Teplota atd.
 � [Jazyk] – Angličtina, Francouzština, Němčina, Italština, Španělština, 

Portugalština, Holandština, Turečtina, Řečtina, Ruština

OVLADAČE NA VOLANTU
Spínače ovládání audia a menu

 Ovládání menu /  <OK>
  Stisknutím tlačítek  navigujte položkami na 

informačním displeji vozidla.
  Stisknutím tlačítek  přepněte z jedné obrazovky 

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

  Stisknutím tlačítka <OK> vyberte položku na 
informačním displeji vozidla nebo tlačítko přidržte, 
dokud se nezobrazí preferovaný zdroj audia.

 Zpět
  Stiskem tlačítka  se vrátíte na předchozí obrazovku 

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

tlačítka ladění nebude možné použít k ovládání audia.
  Rádio:

•   Stisk  /  krátký: Další nebo předchozí předvolená 
stanice

•   Stisk  /  dlouhý: Další nebo předchozí stanice

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

aktuální stopy
•   Stisk  /  dlouhý: Dopředu nebo dozadu

 Hlasitost
  Stiskem tlačítka + nebo − zvýšíte či snížíte hlasitost.

OK

J11CS CS
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KLIMATIZACE
Automatická 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 tak, aby 
byl do vozidla přiváděn venkovní vzduch. Kontrolka tlačítka recirkulace 
vzduchu  bude vypnuta.

 � Otočte ovladač teploty  do polohy pro vyšší teplotu.
 � Pro rychlé odmražení/odmlžení čelního skla stiskněte tlačítko ohřevu 

čelního skla . Rozsvítí se kontrolka ve spínači. Automaticky se vypne 
cca po 4 minutách.

Režim DUAL
Pokud je zapnutý režim DUAL  , mohou řidič a spolujezdec vpředu 
nezávisle nastavit teplotu klimatizace.
Když je režim DUAL vypnutý, ovládacím prvkem řidiče se nastaví teplota 
klimatizace a nastavení teploty u spolujezdce je stejné. V případě nastavení 
ovládacím prvkem u spolujezdce se automaticky zapne režim DUAL.

Řízení proudění vzduchu
Výstupy proudění vzduchu lze jednotlivě nastavit tak, aby vzduch proudil 
na přesné místo, které si zvolíte. Stisknutím jednoho ze směrových tlačítek 

 zapnete nebo vypnete proudění vzduchu. Podle potřeby lze současně 
vybrat libovolnou kombinaci 3 směrů proudění vzduchu.

ON•OFF
A/C

MAX

DUALAUTO

Ruční ovládání klimatizace

Odstranění námrazy/zamlžení z čelního skla
 � Pro maximální výkon odmlžování stiskněte spínač odmlžování čelního 

skla . Rozsvítí se kontrolka ve spínači. Klimatizace se automaticky 
zapne, když je okolní teplota pod -2 °C a kontrolka <A/C>  se rozsvítí.

 � Otočte ovladač rychlosti větrání  doprava na pozici nejvyšší rychlosti 
ventilátoru.

 � Zajistěte, aby spínač režimu přiváděného vzduchu byl přepnut na polohu 
vnější cirkulace vzduchu. Kontrolka spínače recirkulace vzduchu  by 
měla být vypnuta.

 � Otočte ovladač teploty  doprava na maximální teplotu.

Ve velmi vlhkých podmínkách může být vyžadován plný výkon 
odmlžování.

Poznámka:

OFF

A/C

(Platí pro automatickou a manuální klimatizaci) 
Aby čelní sklo zůstalo čisté i v mokrých nebo vlhkých podmínkách, 
nastavte ovládání proudění vzduchu následujícím způsobem:
Výstup proudění vzduchu:    (Auto A/C)

   nebo  (Manual A/C)

Režim <A/C>:  ON 

Otáčky ventilátoru:  Požadovány nízké až střední. 

Recirkulace:  OFF 

Tip:

J11 CS CS
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KOMBINOVANÝ AUDIO A NAVIGAČNÍ SYSTÉM (typ A)

 Displej dotykové obrazovky.
 Stisknutím vypnete/zapnete audio, otočením nastavíte hlasitost.
 Stisknutím zobrazíte obrazovku audia. Dalším stiskem zobrazíte 
obrazovku menu zdrojů audia.

 Stisknutím tlačítka den/noc přepnete mezi denním/nočním režimem 
osvětlení displeje.

 Stisknutím zobrazíte mapu na obrazovce.
 Stisknutím zobrazíte obrazovku HOME MENU.
 Stisknutím vysunete disk CD.
 Stisknutím zapnete monitor pro náhled dozadu/kruhový rozhled.
 Stisknutím vyberte další/předchozí rozhlasovou stanici nebo se vraťte 
na předchozí stopu/přeskočte aktuální stopu na disku CD nebo jiném 
připojeném médiu.

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

VOLUME

BACK

D127

A12

Telefón NastaveníJet domů Bod zájmu Cíl

A3212, Abingdon Street

Zmenšit Zvětšit

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

Poznámka:

AUDIOSYSTÉM (bez navigace) (Typ B)
 

 Displej dotykové obrazovky.
 Stisknutím vypnete/zapnete audio, otočením nastavíte hlasitost.
 Stisknutím zobrazíte obrazovku audia. Dalším stiskem zobrazíte 
obrazovku menu zdrojů audia.

 Stisknutím tlačítka den/noc přepnete mezi denním/nočním režimem 
osvětlení displeje.

 Stisknutím vstoupíte do menu telefonu.
 Stisknutím zobrazíte obrazovku HOME MENU.
 Stisknutím vysunete disk CD.
 Stisknutím zapnete monitor pro náhled dozadu/kruhový rozhled.
 Stisknutím vyberte další/předchozí rozhlasovou stanici nebo se vraťte 
na předchozí stopu/přeskočte aktuální stopu na disku CD nebo jiném 
připojeném médiu.

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

VOLUME

BACK

Telefon CD DAB

MixVše

FM NastaveníUSBBT Audio

11:56SB-phone

SkladbaZdroj

Menu BT Interpret
Alba

0:14

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

Poznámka:

J11CS CS
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AUDIOSYSTÉM (bez navigace) (typ C)

 Stisknutím jednotku ZAPNETE/VYPNETE, otočením upravíte hlasitost.
 Stisknutím vypnete displej, zatímco zvolené funkce zůstanou aktivní.
 Stisknutím zvolte rozhlasové pásmo (DAB/AM/FM).
 Stisknutím spínače přepnete mezi denním/nočním osvětlením displeje.
 Stisknutím vysunete disk CD.
 Stisknutím přepnete mezi zdroji médií (tuner, CD, zařízení připojená 
prostřednictvím pomocných vstupů (USB, JACK, Bluetooth)).

 Stisknutím vstoupíte do menu telefonu.
 Otočením ručně naladíte rozhlasovou stanici nebo můžete procházet 
menu. Stisknutím zadejte výběr v rámci menu.

 Stisknutím aktivujete funkci dopravních informací TA.
 Stisknutím vyberte další/předchozí rozhlasovou stanici nebo se vraťte 
na předchozí stopu/přeskočte aktuální stopu na disku CD nebo jiném 
připojeném médiu.

 Stiskněte pro vstup do menu telefonu.
 Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku v menu.
 Tlačítka předvolby stanic 1-6, opakování stop (<RPT>), mix stop (<MIX>) 
a zadávání znaků (<A-Z>).

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

Poznámka:

TA
VOL TUNE/MENU

RADIO

DISP

SETUP

RPT MIX
21 3 4 5 6

A-Z

10:45FM1-1

METROAF

ENTER

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

Podrobné informace o Bluetooth, konektivitě přehrávače iPod/USB naleznete v příručce pro uživatele vozidla nebo systému NissanConnect.Poznámka:

Procedura párování  
(modely s audio jednotkami typu A a B)
Na audio jednotce:
1. Stiskněte [Nastavení] na spouštěcím 

panelu.

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.

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

Poznámka:

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.

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

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

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

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

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

 � Zvolte možnost [Párovat zař.] 
a stiskněte <ENTER>.

Na svém mobilním telefonu:
 � Zapněte funkci Bluetooth.

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

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

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

Hledat zař.

Nastavení
Párovat zař.

AF

54..
K párování
Zadej PIN  

0000

AF

Požadavek na pár.
Potvrzení hesla 

148855
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PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO AUDIA NEBO PAMĚŤOVÉHO 
ZAŘÍZENÍ
Vaše vozidlo je vybaveno pomocnými vstupními 
zdířkami (USB, JACK 3,5 mm) umístěnými 
v odkládací skříňce pod středovou opěrkou. 
Skrze tyto pomocné vstupy můžete připojit svůj 
iPod/MP3 přehrávač nebo USB zařízení k audio 
systému.

Stisknutím tlačítka <AUX> nebo <MEDIA> 
na audio jednotce vyberte přehrávání audia 
z externího připojeného zařízení.

ROZPOZNÁNÍ HLASU (typ A a typ B)

Tlačítko systému rozpoznání hlasu  na ovladačích na volantu (viz 
strana 23) lze použít pro několik funkcí:

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

Zabudovaný systém rozpoznání hlasu (pouze typ A):
Stisknutím tlačítka  aktivujete zabudovaný systém rozpoznání hlasu.

 � Navigace podle ulice:
 Použití adresy, včetně města, poskytne nejlepší výsledky:
 „Adresa: Hlavní ulice 123“

 � Navigace podle bodů zájmu (POI):
 Použití bodů zájmu, včetně města, poskytne nejlepší výsledky:
 „Najít Twickenham Stadium v Londýně“

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

Poznámka:

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

Tip:

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 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] Ò [Aplikace] Ò 
[Apple CarPlay].

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

Poznámka:

Telefon

Nyní hraje Podcasty Audioknihy Spotify

Hudba Mapy Zprávy

J11 CS CS
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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.

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:

Google Maps

D127

A12

7 minRue Jean Pierre Timbaud

34 min
27 km • 15:20

INFORMACE PREMIUM TRAFFIC (typ A)

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.

DOOR-TO-DOOR NAVIGATION (typ A)

Aplikaci Door-To-Door Navigation lze stáhnout z obchodu 
iTunes App Store nebo Google Play.

Poznámka:

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.

Při prvním připojování se provede proces párování, zkontrolujte, 
zda je na hlavní jednotce a na aplikaci ve vašem telefonu 
zobrazen stejný kód PIN.

Poznámka:

J11CS CS
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AKTUALIZACE SYSTÉMOVÉHO SOFTWARU  
(typ A a typ B)

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

AKTUALIZACE MAPOVÝCH DAT (typ A)

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].

J11 CS CS
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ROZPOZNÁNÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK
V závislosti na specifikaci může být 
vaše vozidlo vybaveno rozpoznáním 
dopravních značek: poslední 
rozpoznaná dopravní značka 
(omezení rychlosti, výstražná značka 
atd.) se zobrazí uprostřed na horní 
straně informačního displeje vozidla.
Funkci rozpoznání dopravních 
značek lze zapnout/vypnout v menu 
[Nastavení].

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

Na stránce [Alerts] v menu [Settings] můžete zapnout 
vyskakovací zprávy rozpoznávání dopravních značek. 
Zobrazí se vyskakovací zpráva, když je detekováno nové omezení rychlosti. 
Také je možné přijímat jen vyskakovací zprávy týkající se podmíněného 
omezení rychlosti, např. v důsledku počasí.

Driver Assistance

Driver Attention

Parking Aids
Chassis Control
Steering E�ort
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SYSTÉM STOP/START
Systém Stop/Start automaticky zastaví a restartuje motor, když vozidlo stojí. 
Tento systém přispívá k vyšší úspoře paliva a ochraně životního prostředí.

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

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

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

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

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

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

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

 � U modelů s automatickou převodovkou (DCT) a převodovkou Xtronic: 
 �Jestliže kontrolka automatického držení brzdy (zelená) svítí, zařaďte 
polohu D ( jízda) nebo R (zpátečka), nebo sešlápněte plynový pedál 
pro opětovné nastartování motoru a rozjezd.

 �Jestliže je funkce automatického držení brzdy vypnutá nebo její 
kontrolka nesvítí, motor se znovu nastartuje, když sundáte nohu z 
brzdového pedálu nebo zařadíte polohu D ( jízda) nebo R (zpátečka).
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Jestliže použijete pro opětovné nastartování motoru plynový 
pedál, vozidlo se rozjede až po krátké prodlevě, neboť motor 
znovu startuje.

Poznámka:

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

Poznámka:

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

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

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

Stop / Start

OFF

AUTO

OFF

P
96.5

47
A

1:49 19 C50

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

Poznámka:

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

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

Nastavení TPMS
Systém TPMS umožňuje následující nastavení:
 � Seřízení cílových tlaků předních pneumatik
 � Seřízení cílových tlaků zadních pneumatik
 � Výběr jednotky tlaku pneumatik  

(kPa, psi, bar, kgf/cm2)
 � Kalibrace systému

Chcete-li změnit nastavení systému TPMS,  
postupujte následovně:
1. Vstupte do menu [Settings].
2. Vyberte položku [Tyre Pressures].
3. Vyberte z položek [Target Front], [Target Rear], 

[Tyre Pressure Unit] nebo [Calibrate], abyste nastavili 
přední nebo zadní cílový tlak, jednotky  
(kPa, psi, bar, kgf/cm2) nebo spustili kalibraci systému.

4. Po dokončení opakovaně stiskněte tlačítko ZPĚT na 
volantu, abyste se vrátili do výchozí obrazovky.

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

Poznámka:

Tyre Pressures
bar
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Zpráva [Check Cold Tyre]
Když jsou pneumatiky 
zahřáty a systém TPMS 
zjistí, že tlak v pneumatice 
jen minimálně přesahuje 
cílový tlak, systém upozorní 
na nízký tlak pneumatiky. 
Jestliže k tomu dojde, 
stiskněte tlačítko <OK> 
na volantu, čímž zobrazíte 
podrobnosti o varování; 
systém TPMS zobrazí zprávu 
[Check Cold Tyre] a tím vás 
vlastně vyzve, abyste zkontrolovali a upravili tlak příslušné pneumatiky,  
až bude studená.

Zprávy TPMS

Kontrolka(y) 
TPMS Možná příčina Doporučený krok

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

Dofoukněte pneumatiku na 
správnou hodnotu.

Originální snímač NISSAN 
TPMS není detekován 
minimálně na jednom kole.

Namontujte originální 
snímač (snímače) NISSAN 
TPMS.

Radiofrekvenční rušení 
systému TPMS. Opusťte oblast rušení.

Závada součástí TPMS.
Kontaktujte kvalifikovaného 
prodejce NISSAN nebo 
kvalifikovanou dílnu.

OK = Info

Low tyre pressure

Warning Tyre PressurePush
<OK>

Check Cold Tyre
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OVLADAČ REŽIMU POHONU ČTYŘ KOL
Spínač volby režimu pohonu čtyř kol (4WD), umístěný v dolní části přístrojové desky blízko dveří řidiče, se používá k výběru režimů pohon dvou 
kol (2WD), AUTO nebo LOCK (4WD), podle jízdních podmínek.

 � Chcete-li zvolit režim 2WD, stiskněte na spínači stranu <2WD>.
 � Chcete-li zvolit režim AUTO, přepněte spínač do středové pozice <AUTO>.
 � Režim LOCK (4WD) zvolíte stisknutím strany <LOCK> na spínači. Když je režim LOCK aktivován, spínač se vrátí do středové polohy.  

Chcete-li režim LOCK deaktivovat a vrátit se k režimu AUTO, stiskněte znovu na spínači stranu <LOCK>.

Níže uvedenou tabulku používejte jako referenci pro výběr vhodného režimu pohonu.

Režim 4WD Poháněná kola Kontrolka režimu 4WD Jízdní podmínky

2WD

AUTO

LOCK

2WD

Přední kola Zhasne Pro jízdu na suché, asfaltové vozovce.

2WD

AUTO

LOCK

AUTO

Rozdělení krouticího momentu na přední a zadní 
kola se automaticky změní v závislosti na zjištěných 
podmínkách vozovky. Poměr rozdělení krouticího 
momentu mezi přední a zadní nápravu je v rozsahu 
100:0 (2WD) až 50:50 (4WD).

Pro jízdu na asfaltu nebo kluzkých 
vozovkách. Toto je doporučený režim pro 
normální/každodenní jízdu.

2WD

AUTO

LOCK

LOCK

Přední a zadní kola Pro jízdu po cestách s nerovným 
povrchem.

2WD

AUTO

LOCK

Režim LOCK se automaticky změní na režim AUTO, když dojde k ostrému zrychlení vozidla nebo když je rychlost vozidla vyšší než cca 
40 km/h (24 MPH). Kontrolka 4WD LOCK zhasne. Když vypnete zapalování, automaticky tím zrušíte režim LOCK.

Poznámka:

Z
A

Č
ÍN

Á
M

E

J11 CS CS



23

OVLÁDÁNÍ NA VOLANTU

Typ CTyp A Typ B

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

 ProPILOT
 Inteligentní tempomat
 Tempomat
 Systém rozpoznání hlasu (viz strana 16)
 Spínač telefonu

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

Typ A – Vozidla ProPILOT CVT (viz strana 37 – strana 44)
Typ B – Inteligentní tempomat (ICC) a vozidla se systémem Steering Assist a manuální převodovkou (viz strana 30 až strana 36)
Typ C – Vozidla bez ICC nebo ProPILOT (činnost tempomatu a omezovače rychlosti viz strana 29 )
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ŘÍZENÍ PODVOZKU
Systém řízení podvozku zvyšuje jízdní komfort 
a ovladatelnost ovlivňováním pohybů karosérie tím, 
že upravuje tlak brzd a krouticí moment motoru, 
jestliže je to zapotřebí. Systém řízení podvozku lze 
zapnout/vypnout na informačním displeji vozidla.

Když je systém řízení podvozku zapnutý a na počítači 
ujeté vzdálenosti je zvolen režim řízení podvozku,  
na informačním displeji vozidla se zobrazí obrazovka 
Aktivní řízení jízdy.

INTELLIGENT DRIVER ALERTNESS (IDA)
Systém Upozornění na pozornost řidiče během 
prvních 20 minut jízdy poznává váš styl řízení.  
Poté systém sleduje vaše řízení a upozorní vás,  
když zaznamená známky nižší pozornosti.

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

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

Chassis Control

P
96.5

47
A

1:49 19 C50

50

Take a break?

Driver Attention

C1:49 19

P
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Driver Attention

 Normální úroveň  
pozornosti

Driver Attention

Snížená úroveň 
pozornosti

Take a break?

Driver Attention

Nebezpečná úroveň 
pozornosti

FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC VZNĚTOVÉHO MOTORU / 
FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC ZÁŽEHOVÉHO MOTORU
Jestliže vaše vozidlo má naftový motor, systém řízení emisí může být 
opatřen filtrem pevných částic (DPF). Jestliže vaše vozidlo má benzínový 
motor, systém řízení emisí může být opatřen filtrem pevných částic (GPF).
Filtr DPF/GPF zachycuje částečky uhlíku z výfukových plynů a tak snižuje 
emise sazí do životního prostředí.

Za normálních jízdních podmínek se nahromaděné částečky uhlíku ve filtru 
DPF/GPF pravidelně spalují, čímž se z filtru částečky uhlíku odstraňují.  
Tímto způsobem se filtr DPF/GPF „regeneruje“ a je pak znovu plně funkční, 
takže nadále zachycuje částečky uhlíku z výfukových plynů, k čemuž je 
určen.

Za určitých méně příznivých jízdních podmínek se filtr DPF/GPF 
může zaplnit/zacpat, protože takové podmínky neumožňují provést 
automatickou regeneraci filtru. V tomto případě se na informačním displeji 
vozidla zobrazí výstražné hlášení [Exhaust filter full] (výfukový filtr plný) 
nebo [Exhaust filter maintenance] (údržba výfukového filtru), že se musí s 
vozidlem jet určitým způsobem, aby se spustila regenerace filtru DPF/GPF.

Když se zobrazí výstražné hlášení [Exhaust filter full] 
(výfukový filtr plný) nebo [Exhaust filter maintenance] 
(údržba výfukového filtru), při splnění zákonných a 
bezpečnostních podmínek umožněte:
 �  Pro vozidla se vznětovým motorem: vozidlo by mělo 

jet rychlostí vyšší než 80 km/h (50 mph) (například 
na dálnici), až hlášení zhasne.

 � Pro vozidla se zážehovým motorem: vozidlo by mělo jet rychlostí vyšší 
než 50 km/h (30 mph), jemně pracujte s pedálem plynu, dokud hlášení 
nezhasne.

Co můžete sami udělat, abyste zamezili zaplnění/zacpání filtru DPF/GPF:
 � Vyhýbejte se opakovaným a častým krátkým cestám, při nichž motor 

nedosáhne své normální provozní teploty.
 � Zejména v případě vozidel se vznětovým motorem pravidelně jezděte 

rychlostí vyšší než 60 km/h po delší dobu (déle než 30 minut).

Exhaust filter
maintenance

See owner’s manual
J11 CS CS
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ULOŽENÍ ODKLÁDACÍ POLICE
Pokud chcete naložit vysoké předměty, můžete odkládací polici uložit pod 
desky zavazadelníku, když jsou desky s horní pozici.

SNÍMAČE POHYBU V INTERIÉRU
Snímače pohybu v interiéru detekují pohyb v prostoru 
pro cestující. Snímače pohybu v interiéru se automaticky 
zapnou, když je vozidlo zamčeno dálkovým ovladačem 
nebo inteligentním klíčem.

Snímače pohybu v interiéru lze vyřadit z alarmu (např. 
když necháváte okna pootevřená) pomocí informačního 
displeje vozidla v menu [Settings], v položce Ò  
[Vehicle Settings] Ò [Alarm System].

Když zvolíte [Ask on Exit], po vypnutí zapalování se 
zobrazí zpráva  . Chcete-li vypnout snímače pohybu, 
stiskněte spínač <OK> na volantu.
Když auto zamknete, zazní akustický signál na potvrzení 
toho, že snímače jsou vypnuty.

Když zvolíte položku [Disable Once], snímače budou 
vypnuty jen jednou. Příště se snímače pohybu 
automaticky zapnou.

Alarm System

Disable Once
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Ask on Exit

Alarm System

Sensors

ON

Interior Movement

P
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Alarm System
Ask on Exit
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ASISTENTI ŘÍZENÍ
Vaše vozidlo může být vybaveno následujícími 
pomůckami řízení:
 � program elektronické stability (ESP)
 � systém upozornění na vyjetí z pruhu (LDW)
 � systém upozornění na mrtvý úhel (BSW)
 � Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
 � Intelligent Emergency Braking (IEB)
 � Intelligent Lane Intervention (ILI)
 � Omezovač rychlosti
 � Tempomat
 � Inteligentní tempomat (ICC)
 � ProPILOT

Když jsou tyto pomůcky řízení aktivovány, informace o nich se zobrazují  
v horní části informačního displeje vozidla.

Varování před opuštěním jízdního pruhu  
(u modelů bez ICC nebo ProPILOT)
Systém varování před opuštěním jízdního pruhu (LDW) pracuje 
při rychlostech vyšších než přibližně 60 km/h (37 MPH).  
Jestliže se přiblížíte k některé straně jízdního pruhu, v němž 
jedete, jako upozornění zazní akustický signál a kontrolka  
LDW na informačním displeji vozidla začne blikat.

Systém LDW můžete vypnout stisknutím spínače 
LDW na spodním přístrojovém panelu; kontrolka 
LDW na informačním displeji vozidla zhasne. 
Chcete-li pak systém LDW znovu aktivovat, 
stiskněte spínač znovu; kontrolka LDW na 
informačním displeji vozidla se rozsvítí.

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

Driving Aids

Settings

501:49 19 C
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Upozornění na mrtvý úhel
Systém upozornění na mrtvý úhel (BSW) pracuje při 
rychlostech nad 32 km/h (20 MPH).
Když boční radar detekuje vozidla v detekční oblasti, rozsvítí 
se kontrolka mrtvého úhlu umístěná ve vnějších zrcátkách. 
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.

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

Driving Aids

Lane
ESP

Emergency Brake

1:49 C50
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Blind spot
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Systém Emergency Braking without Pedestrian 
Detection
 Systém Intelligent Emergency Braking (IEB) vám 
pomůže vyhnout se čelní srážce. Systém funguje od 
rychlosti vyšší než přibližně 5 km/h (3 MPH). Systém 
využívá radarové čidlo za předním emblémem 
Nissan pro výpočet vzdálenosti mezi vaším vozidlem 
a vozidlem před vámi.

Systém Intelligent Emergency Braking 
with Pedestrian Detection
Systém Intelligent Emergency Braking (IEB) with Pedestrian Detection 
vám pomůže vyhnout se čelní srážce. Systém funguje od rychlosti vyšší 
než přibližně 5 km/h (3 MPH). Systém využívá radarové čidlo za předním 
nárazníkem a kameru za čelním sklem pro výpočet vzdálenosti mezi vaším 
vozidlem a objektem před vámi.

Driving Aids

Lane
ESP

Blind spot

1:49 19 C50
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Emergency Brake

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

Když je detekováno vozidlo

Varování před 
čelní srážkou

Brzda použitá 
automaticky

Brzdná síla 
zvýšena

Vzdálenost

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

Když je detekován chodec

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

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

 � Pokud do kamery svítí silné sluneční světlo nebo jiné silné světlo, 
ikona IEB bude blikat a systém IEB se dočasně vypne.

Brzda použitá automaticky Brzdná síla zvýšena

Vzdálenost

Zpomalení
Aktivuje se čerpadlo 
brzdového systému

Nastavení asistentů řízení
Asistenty řízení lze zapnout/vypnout v menu [Nastavení] nebo stisknutím 
tlačítka <OK> na levé straně volantu, když je na informačním displeji vozidla 
zobrazena stránka [Asistenti řízení].

Intelligent Around View Monitor (IAVM)
Systém IAVM vám pomáhá manévrovat 
s vozidlem tím, že detekuje objekty za 
vozidlem či kolem vozidla, např. když 
parkujete.
Systém se automaticky aktivuje při 
zařazení zpátečky. Systém můžete 
aktivovat také ručně stisknutím tlačítka 
<CAMERA> na jednotce NissanConnect.

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

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

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

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

Poznámka:

MOD Dbejte na bezpečnost manévru.

MOD

MOD Dbejte na bezpečnost manévru.

MOD
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Systém Intelligent Parking Assist (IPA)
Systém IPA dokáže posoudit, zda je parkovací místo dostatečně velké 
k zaparkování, a převezme řízení při parkování na dané místo.
Chcete-li systém IPA povolit, stiskněte tlačítko <CAMERA> na jednotce 
NissanConnect.

Jestliže chcete zaparkovat rovnoběžně, stiskněte symbol 
rovnoběžného parkování na displeji IAVM.

Jestliže chcete využít režim parkování do zálivu, stiskněte 
symbol parkování do zálivu na displeji IAVM.

Postupujte podle pokynů na obrazovce NissanConnect.

Jakmile se zobrazí ikona řízení AUTO, systém převezme 
pouze řízení – rychlost vozidla a brzdění musíte řídit 
sami. Jestliže během automatického řízení převezmete 
řízení, funkce automatického řízení se zruší.

Všechny podrobnosti o funkci systému IPA naleznete 
v příručce pro uživatele vozidla.

MOD PA

Omezovač rychlosti (modely bez ProPILOT)
Stiskněte hlavní spínač omezovače rychlosti , zrychlete na požadovanou 
rychlost a stiskněte <SET->. Na informačním displeji vozidla se zobrazí 
nastavený rychlostní limit a kontrolka omezovače rychlosti se rozsvítí 
zeleně. Upravte rychlostní limit nahoru nebo dolu 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.

Tempomat (modely bez ProPILOT či inteligentního 
tempomatu (ICC))
Vozy s ProPILOT viz strana 38. Vozy s ICC a manuální převodovkou viz 
strana 31.
Stiskněte spínač tempomatu ON/OFF, zrychlete na požadovanou cestovní 
rychlost a stiskněte <SET->; na informačním displeji vozidla se zobrazí 
nastavená cestovní rychlost a kontrolka tempomatu se rozsvítí zeleně. 
Váš vůz bude nyní udržovat tuto nastavenou rychlost, aniž byste šlapali 
na plynový pedál. Upravte cestovní rychlost nahoru nebo dolu stisknutím 
tlačítek <RES+> nebo <SET->. Tempomat vypnete sešlápnutím pedálu 
brzdy nebo spojky nebo stisknutím <CANCEL>. Tempomat znovu aktivujete 
na předchozí rychlost stisknutím <RES+>. Chcete-li vypnout tempomat, 
stiskněte znovu spínač tempomatu ON/OFF.

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

Poznámka:
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SYSTÉMY INTELLIGENT CRUISE CONTROL (ICC)  
A STEERING ASSIST  
(modely bez ProPILOT)

Základy

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

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

 �  Systém ICC nebo Steering Assist nebude vozidlo řídit za vás.
 �  Vždy buďte připraveni jet bez asistence.
 �  Vy jakožto řidič si při používání kterékoliv pomůcky řízení 
uchováváte kontrolu.

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

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

Jak systém aktivovat:
  Na pravé straně volantu stiskněte spínač 
asistence ICC.
  Při požadované cestovní rychlosti stiskněte 
spínač <SET->.
  Použijte spínač vzdálenosti k nastavení 
požadované vzdálenosti k vozidlu před vámi.

Stisknutí spínače ICC  také přepne systém Steering Assist do 
pohotovostního režimu (v závislosti na nastavení pomůcek řízení).

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

 � Sešlápněte brzdový pedál

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

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

Další informace pro porozumění displeji viz 
strana 34.

120.5 km
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POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMŮ INTELLIGENT CRUISE 
CONTROL (ICC) A STEERING ASSIST 
(modely bez ProPILOT)

Systém ICC a Steering Assist jsou 
určeny pro asistenci řidiči při řízení v 
jednom pruhu na dálnici.

Inteligentní tempomat (ICC) (bez ProPILOT)
ICC používá k měření vzdálenosti k druhému vozidlu 
jedoucímu vepředu radar  za mřížkou chladiče.
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.

ICC lze nastavit na rychlosti mezi 30 až 170 km/h (20 až 105 MPH).

Pokud vozidlo před vámi, které následujete, začne zpomalovat, ICC zpomalí 
vaše vozidlo až na 30 km/h (20 MPH), systém ICC se vypne a rychlost vozidla 
budete muset regulovat bez pomoci.

Pokud nenásledujete vozidlo a blížíte se k soustavě stojících 
vozidel nebo pokud vozidlo před vámi začne prudce brzdit, musíte 
zasáhnout pomocí brzdového pedálu a vozidlo zastavit ručně.

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 při rychlostech do  
60 km/h (37 MPH), Steering Assist se přepne do 
pohotovostního režimu při zapnutí ICC a je nastavena 
rychlost (v závislosti na uživatelském nastavení).  

Když systém detekuje, že podmínky jsou správné, aktivuje se Steering Assist. 
Tento fakt je indikován zeleným symbolem volantu a značením jízdního 
pruhu.
 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.

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

Steering Assist detekuje přítomnost rukou na volantu.  
Pokud vaše ruce nebudou detekovány, zobrazí se na ukazateli 
vizuální upozornění a poté zazní zvukový signál. Pokud vaše 
ruce zůstanou mimo volant, systém Steering Assist se vypne. 
Systém se opět zapne, pokud ruce vrátíte 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.
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Systém Steering Assist je určen pro použití na dobře navržených 
dálnicích s mírnými zatáčkami, kde je provoz v opačných směrech 
oddělen bariérou.  
Abyste předešli riziku vzniku nehody, nepoužívejte tento systém na 
místních komunikacích a komunikacích jiného typu, než je dálnice.

Ovládání systémů ICC a Steering Assist

 Informační displej vozidlalze nastavit tak, aby ukazoval:
 � Displej systému
 � Další informace pomocí malých ikonek ICC a systému Steering Assist

 Spínač ICC:
 Zapíná systém ICC do pohotovostního režimu nebo systém ICC vypíná
 Také přepíná systém Steering Assist do pohotovostního režimu  

(pokud jste tak zvolili v nabídce s nastavením).

120.5 km
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Pro aktivaci standardního tempomatu stiskněte a podržte 
spínač ICC.

Poznámka:

 Spínač <SET->:
 Aktivuje ICC 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).

 Spínač vzdálenosti:
 Stiskněte pro přepnutí nastavené vzdálenosti ICC mezi:

 � Dlouhý
 � Střední
 � Krátký

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

rychlost zvyšuje.
 � Přidržením spínače <RES+> postupně zvýšíte rychlost SET v krocích po 
10 km/h (5 MPH).

 Spínač <CANCEL>:
 Deaktivuje systém ICC do řízení v pohotovostním režimu.

 Spínač systému Steering Assist:
 Zapne či vypne funkci systém Steering Assist. Systém Steering Assist lze 

aktivovat pouze tehdy, je-li aktivní ICC. Stav systému Steering Assist je 
zapamatován při příštím zapnutí ICC.

 Spínač směrových světel:
 Dočasně deaktivuje funkci asistenta řízení během změny jízdního pruhu. 

Systém Steering Assist svou činnost automaticky obnoví po dokončení 
jízdního manévru a obnovení potřebných podmínek.
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Aktivace ICC

Stiskněte spínač ICC 
Tím zapnete systém ICC 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:

Vpředu detekováno 
vozidlo

 

Vpředu 
nedetekováno 
žádné vozidlo

Systém Steering Assist se aktivuje automaticky v závislosti na 
vašem nastavení.
K této akci dojde, když se systém Steering Assist přizpůsobí okolním 
podmínkám a shledá, že jsou dostačující. To se na informačním displeji 
vozidla zobrazí jako:

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

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

 � Vypněte systém:
 �Stiskněte spínač ICC  na volantu. Tím také vypnete systém 
Steering Assist.

Vpředu detekováno 
vozidlo

 

Vpředu 
nedetekováno 
žádné vozidlo
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Displej a ukazatele systému ICC a systému Steering 
Assist

 Ukazatel značení pruhu
 Ukazuje, zda systém detekuje značení pruhů.

120.5 km
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Systém 
Steering Assist 

je vypnutý

Systém 
Steering 

Assist je v 
pohotovostním 

režimu

Systém 
Steering Assist 

je aktivní

Detekce vyjetí z 
pruhu

 Ukazatel nastavení vzdálenosti
 Zobrazuje zvolený interval vzdálenosti.

Dlouhý interval vzdálenosti mezi vámi a vozidlem před vámi. 
Toto je výchozí nastavení ICC při každém zapnutí.

Středně dlouhý interval vzdálenosti mezi vámi a vozidlem 
před vámi.

Krátký interval vzdálenosti mezi vámi a vozidlem před vámi.

 Kontrolka detekce vozidla vpředu
 Indikuje, zda systém detekuje vozidlo před vámi, když je ICC aktivní.

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

Vpředu nedetekováno 
žádné vozidlo
Vaše vozidlo udržuje 
rychlost zvolenou 
řidičem.

 Ukazatel systému Steering Assist
 Ukazuje stav funkce Steering Assist barvou ukazatele.

Vypnuto Pohotovostní 
režim Aktivní Porucha
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 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

 Kontrolka nastavené rychlosti vozidla
 Indikuje nastavenou rychlost vozidla.

Použití ICC a systému Steering Assist za určitých 
jízdních podmínek

Předjíždění
Když používáte ICC a pokud je vaše aktuální rychlost nižší než vámi 
NASTAVENÁ rychlost a zvolíte změnu jízdních pruhů, ICC automaticky váš 
vůz zrychlí, čímž vám pomůže s předjížděním.

Pokud předjíždění není dokončeno během stanoveného časového úseku, 
ICC automaticky rychlost sníží, aby se zvýšila vzdálenost mezi vámi a 
vozidlem před vámi. Doporučujeme sledovat vzdálenost mezi vámi a 
vozidlem vpředu a v případě potřeby rychle obnovit manuální regulaci 
rychlosti.

Pokud naznačíte změnu jízdních pruhů, systém Steering Assist automaticky 
přejde do pohotovostního režimu a manévr předjíždění musí být proveden 
bez asistence řízení. Po dokončení změny jízdního pruhu a za předpokladu, 
že jsou podmínky dostačující, se automaticky obnoví činnost systému 
Steering Assist.

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 Steering Assist může být dále používána i při mírném dešti, avšak 
za silného deště se systém Steering Assist automaticky vypne a nebude 
k dispozici, když jsou stěrače spuštěny na vysokou rychlost (nastavení 
automatických stěračů). Když se vypne systém Steering Assist, zazní 
zvukový tón a ikona systému Steering Assist zmizí z informačního displeje 
vozidla.
Pokud stěrače nastavujete na vysokou rychlost ručně, systém Steering 
Assist se vypne.
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 systém Steering Assist se může zrušit. Při zrušení systému 
Steering Assist zazní zvukový signál.

Doporučujeme, abyste vozidlo řídili tak, jak to vyžadují podmínky, a abyste 
pečlivě zvážili, zda je ICC a systém Steering Assist 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 ICC. 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.
Po dokončení změny jízdního pruhu a za předpokladu, že jsou podmínky 
dostačující, se automaticky obnoví činnost systému Steering Assist.

INTELLIGENT LANE INTERVENTION (ILI)  
(Prevence před vyjetím z jízdního pruhu)  
(modely bez ProPILOT)

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

Aktivace systému ILI
Systém ILI musí být zapnut pomocí spínače ILI při každém 
přepnutí zapalování do polohy ON. Když je systém ILI zapnutý, 
je tento fakt indikován zeleným symbolem na informačním 
displeji vozidla.

Deaktivace systému ILI
Stisknutím spínače ILI vypnete systém ILI.

VAROVÁNÍ PŘED OPUŠTĚNÍM 
JÍZDNÍHO PRUHU  
(Modely s ICC a manuální převodovky)

Systém varování před opuštěním jízdního pruhu 
(LDW) pracuje při rychlostech vyšších než přibližně 60 km/h 
(37 MPH). Jestliže se přiblížíte k některé straně jízdního pruhu, 
v němž jedete, jako upozornění zazní akustický signál a 
kontrolka LDW na informačním displeji vozidla začne blikat žlutou barvou.

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

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

Podrobné informace o systému Intelligent Lane Intervention 
(ILI) naleznete v příručce pro uživatele vozidla.

Poznámka:
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PROPILOT
Základy

Co je ProPILOT?
ProPILOT je systém asistence řidiči se dvěma hlavními 
funkcemi:

Inteligentní tempomat
ProPILOT vám pomáhá s udržováním vašeho 
vozidlo v blízké vzdálenosti od vozidla 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. Tato příručka 
obsahuje informace, které vám pomohou tento systém ovládat 
bezpečně.

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

Jak systém aktivovat:
 Na pravé straně volantu stiskněte spínač 
asistence ProPILOT.

 Při požadované cestovní rychlosti stiskněte 
spínač <SET->.

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

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

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

 � Pomocí brzdového pedálu zapojte brzdy.

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

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

Další informace pro porozumění displeji 
ProPILOT viz strana 41.
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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)
ICC používá k měření vzdálenosti k druhému vozidlu 
jedoucímu vepředu radar  za mřížkou chladiče.
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.

ICC lze nastavit na rychlosti mezi 30 až 170 km/h (20 až 105 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.

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.

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

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 nenásledujete vozidlo a blížíte se k soustavě stojících 
vozidel nebo pokud vozidlo před vámi začne prudce brzdit, musíte 
zasáhnout pomocí brzdového pedálu a vozidlo zastavit ručně.
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Systém Steering Assist je určen pro použití na dobře navržených 
dálnicích s mírnými zatáčkami, kde je provoz v opačných směrech 
oddělen bariérou. Abyste předešli riziku vzniku nehody, nepoužívejte 
tento systém na místních komunikacích a komunikacích jiného typu, 
než je dálnice.

Ovládání systému ProPILOT

 Informační displej vozidlalze 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.

120.5 km
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Pro aktivaci standardního tempomatu stiskněte a podržte 
spínač ProPILOT.

Poznámka:

 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).

 Spínač vzdálenosti:
 Stiskněte pro přepnutí 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 systému Steering Assist:
 Zapne či vypne funkci systém Steering Assist. Systém Steering Assist lze 

aktivovat pouze tehdy, je-li aktivní ProPILOT. Stav systému Steering Assist 
je zapamatován při příštím zapnutí ICC.

 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.
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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:

Vpředu detekováno 
vozidlo

Vpředu 
nedetekováno 
žádné vozidlo

Systém Steering Assist se aktivuje automaticky v závislosti na 
vašem nastavení
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. Tím také vypnete systém 
Steering Assist a systém ILI.

Vpředu detekováno 
vozidlo

Vpředu 
nedetekováno 
žádné vozidlo
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Displej a ukazatele systému ProPILOT

 Ukazatel značení pruhu
 Ukazuje, zda systém detekuje značení pruhů.

120.5 km

501:49 19 C

P
96.5

47
A

CRUISE

Systém 
Steering Assist 

je vypnutý

Systém 
Steering 

Assist je v 
pohotovostním 

režimu

Systém 
Steering Assist 

je aktivní

Detekce vyjetí z 
pruhu

 Ukazatel nastavení vzdálenosti
 Zobrazuje zvolený interval vzdálenosti.

Dlouhý interval vzdálenosti mezi vámi a vozidlem před vámi. 
Toto je výchozí nastavení pro ProPILOT při každém zapnutí.

Středně dlouhý interval vzdálenosti mezi vámi a vozidlem 
před vámi.

Krátký interval vzdálenosti mezi vámi a vozidlem před vámi.

 Kontrolka detekce vozidla vpředu
 Indikuje, zda systém detekuje vozidlo před vámi, když je ProPILOT aktivní.

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

Vpředu nedetekováno 
žádné vozidlo
Vaše vozidlo udržuje 
rychlost zvolenou 
řidičem.

 Ukazatel systému Steering Assist
 Ukazuje stav funkce Steering Assist barvou ukazatele.

 Aktivace tempomatu
 Zobrazí se, jakmile je tempomat aktivní a je nastavena rychlost.

Vypnuto Pohotovostní 
režim Aktivní Porucha
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 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

 Kontrolka nastavené rychlosti vozidla
 Indikuje nastavenou rychlost vozidla.

 Ukazatel ProPILOT
 Ukazuje stav Inteligentního tempomatu (ICC) barvou ukazatele. 

 Zkontrolovat stav systému Intelligent Lane Intervention (ILI) můžete na 
obrazovce Pomůcky řízení na informačním displeji vozidla.

Vypnuto Zapnutý v 
pohotovostním 

režimu

Zapnutý, aktivní

Používání systému ProPILOT během specifických 
podmínek na silnici

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.

Předjíždění
Když používáte ProPILOT ICC a pokud je vaše aktuální rychlost nižší než 
vámi NASTAVENÁ rychlost a zvolíte změnu jízdních pruhů, ICC automaticky 
váš vůz zrychlí, čímž vám pomůže s předjížděním.

Pokud předjíždění není dokončeno během stanoveného časového úseku, 
ProPILOT ICC automaticky rychlost sníží, aby se zvýšila vzdálenost mezi 
vámi a vozidlem před vámi. Doporučujeme sledovat vzdálenost mezi vámi 
a vozidlem vpředu a v případě potřeby rychle obnovit manuální regulaci 
rychlosti.
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Pokud naznačíte změnu jízdních pruhů, systém Steering Assist automaticky 
přejde do pohotovostního režimu a manévr předjíždění musí být proveden 
bez asistence řízení. Po dokončení změny jízdního pruhu a za předpokladu, 
že jsou podmínky dostačující, se automaticky obnoví činnost systému 
Steering Assist.

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 systém Steering Assist automaticky vypne a nebude 
k dispozici, když jsou stěrače spuštěny na vysokou rychlost (nastavení 
automatických stěračů). Když se vypne systém Steering Assist, zazní 
zvukový tón a ikona systému Steering Assist zmizí z informačního displeje 
vozidla.
Pokud stěrače nastavujete na vysokou rychlost ručně, systém Steering 
Assist se vypne.
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 systém Steering Assist se může zrušit. 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.

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.
Po dokončení změny jízdního pruhu a za předpokladu, že jsou podmínky 
dostačující, se automaticky obnoví činnost systému Steering Assist.
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OMEZOVAČ RYCHLOSTI (modely se systémem ProPILOT)

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

Zapnutím Omezovače rychlosti také spustíte systém Intelligent Lane 
Intervention (ILI) (v závislosti na nastavení pomůcek řízení)

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.

INTELLIGENT LANE INTERVENTION (ILI) 
(Prevence před vyjetím z jízdního pruhu) (modely s ProPILOT)

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

Podrobné informace o systému Intelligent Lane Intervention 
(ILI) naleznete v příručce pro uživatele vozidla.

Poznámka:

Aktivace systému ILI
Pomocí spínačů na volantu přejděte do nabídky Nastavení na informačním 
displeji vozidla.

Z nabídky [Asistenti řízení] vyberte položku [Lane] pomocí spínačů na 
volantu a stiskněte tlačítku <OK>. Pak zvýrazněte [Assist] a stiskněte <OK>. 
Značka zaškrtnutého pole označuje, že jste zvolili systém ILI.

Když je [Lane Departure Prevention] nastaveno na ON, stiskněte spínač 
ProPILOT nebo spínač omezovače rychlosti na volantu poté, co jste 
nastartovali motor.

Deaktivace systému ILI
Systém Intelligent Lane Intervention se automaticky vypne, když je spínač 
zapalování přepnut do polohy OFF.

VAROVÁNÍ PŘED OPUŠTĚNÍM JÍZDNÍHO PRUHU 
(Modely s ProPILOT)

Systém varování před opuštěním jízdního pruhu (LDW) pracuje 
při rychlostech vyšších než přibližně 60 km/h (37 MPH). Jestliže 
se přiblížíte k některé straně jízdního pruhu, v němž jedete, 
jako upozornění zazní akustický signál a ukazatel LDW na 
informačním displeji vozidla nahradí ukazatel ProPILOT a začne žlutě blikat.

Systém LDW můžete vypnout stisknutím spínače 
LDW na spodním přístrojovém panelu; kontrolka 
na spínači LDW zhasne. Chcete-li pak systém  
LDW znovu aktivovat, stiskněte spínač znovu; 
kontrolka na spínači LDW se rozsvítí.

Systém LDW můžete zapnout a vypnout pomocí 
nabídky [Nastavení] na informačním displeji 
vozidla.

Pokud systém LDW vypnete pomocí nabídky [Nastavení], systém zůstane 
při dalším nastartování motoru vypnutý.
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