
Symbol NISSAN BLUE CITIZENSHIP označuje ekolo-
gické informace a nejvhodnější postupy.

Když uvidíte výše uvedený symbol, znamená to „Ne-
dělejte tohle“ nebo „Nedovolte, aby došlo k to-
muhle“.

Když na nějakém obrázku uvidíte symbol podoba-
jící se výše znázorněným, znamená to, že šipka smě-
řuje k přední části vozidla.

Šipky na obrázcích podobající se výše znázorněným
označují směr pohybu nebo činnosti.

Šipky na obrázcích podobající se výše znázorněným
upozorňují na danou položku na obrázku.

m

Označuje nadpis a referenční stránku.

[ ]:

Označuje klávesu/položku zobrazenou na obrazov-
ce.

Přečtěte si popis „Výstražných štítků systému air-
bagů“ v kapitole Bezpečnost této příručky; a popis
„Štítku airbagu“ na konci tohoto návodu.



LIKVIDACE BATERIE
Li-ion baterie má omezenou dobu životnosti. Kon-
taktujte prosím erudovaného opraváře LEAF, napří-
klad prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN, a požádejte o informace o recyklování či
likvidaci Li-ion baterie. Li-ion baterii se nesnažte
recyklovat nebo likvidovat sami.

UPOZORNĚNÍ
Nesprávně vyhozená baterie může uškodit ži-
votnímu prostředí. Při likvidaci baterie vždy
dodržujte místní předpisy.

Příklady baterií, jež jsou výbavou vozidla:

• Baterie vozidla

• Baterie dálkového ovládání (pro systém inteli-
gentního klíče a/nebo systém bezklíčového
odemykání)

• Baterie čidla systému kontroly tlaku pneumatik
(TPMS)

• Baterie dálkového ovládání (pro systém pojízd-
ného kina)

Máte-li jakékoli pochybnosti, kontaktujte místní úřa-
dy nebo erudovaného opraváře LEAF, například pro-
dejce elektrických vozů s certifikátem NISSAN, a po-
žádejte o rady k likvidaci.

m
Bluetooth® je obchodní známka společnosti
Bluetooth SIG, Inc., U.S.A.

m
iPod® je obchodní známka
společnosti Apple Inc.

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky
pro uživatele nesmí být reprodukována nebo ulože-
na v jakémkoliv vyhledávacím systému, nebo přená-
šena jakoukoliv formou nebo prostředky, elektronic-
kými, mechanickými, kopírovacími, záznamníky či
jinak, bez předchozího písemného svolení společ-
nosti Nissan International SA, Switzerland.



Pro asistenci nebo dotazy týkající se služby NISSANConnect EV se obraťte na zákaznický servis prostřednictvím vašeho preferovaného kanálu:

Země: Místní telefonní číslo: Mezinárodní telefonní
číslo:

Webová adresa: Kontaktní adresa:

Rakousko 0800 21 53 80 +43 190 57 77 77 https://www.nissan.at/ https://www.nissan.at/kundenservice/
kontakt.html

Belgie 00 800 5000 1001 +32 3 870 34 49 www.nissan.be https://nl.nissan.be/klantenservice/contact.html
Česká republika 800 23 23 23 +36 1 371 54 91 http://www.nissan.cz/ https://www.nissan.cz/zakaznicke-sluzby/

kontakt.html
Dánsko +45 70 14 01 47 * www.nissan.dk https://www.nissan.dk/kundeservice/kontact-

os.html
Estonsko/státy
Pobaltí

+372 606 4070 * www.nissan.ee https://www.nissan.ee/klienditeenindus/
kontaktteave.html

Finsko 010 770 5222 +358 10 770 5222 www.nissan.fi https://www.nissan.fi/asiakaspalvelu/ota-
yhteytta.html

Francie 0805 11 22 33 +33(0) 1 72 67 69 14 www.nissan.fr https://www.nissan.fr/service-clients/
contact.html

Německo 0800/58 949 87 +49 2232/57 20 79 https://www.nissan.de/ https://www.nissan.de/kundenservice/
kontakt.html

Maďarsko 06-80-333-888 +36 1 371 54 93 http://www.nissan.hu/ https://www.nissan.hu/ugyfelszolgalat/forduljon-
hozzank.html

Itálie 800 105 800 +39 06 908 087 77 https://www.nissan.it/ https://www.nissan.it/servizio-clienti/
contattaci.html

*: Kontaktujte erudovaného opraváře elektrických vozidel, například prodejce elektrických vozů s certifikátem NISSAN.



Země: Místní telefonní číslo: Mezinárodní telefonní
číslo:

Webová adresa: Kontaktní adresa:

Litva 8000 3211 +372 606 4071 www.nissan.lv https://www.nissan.lv/klientu-
apkalposana/sazinieties-ar-mums.html

Lotyšsko 8800 30725 +372 606 4072 www.nissan.lt https://www.nissan.lt/klientu-
aptarnavimas/susisiekite-su-
mumis.html

Lucembursko 00 800 5000 1001 +32 3 870 34 49 https://www.nissan.lu/ https://www.nissan.lu/service-clients/
contact.html

Nizozemsko 0800 0231513 * www.nissan.nl https://www.nissan.nl/klantenservice/
contact.html

Norsko 815 21 310 +47 66 98 39 27 www.nissan.no https://www.nissan.no/kundeservice/
kontakt-oss.html

Polsko 0 801 647726 +36 1 371 54 96 http://www.nissan.pl/ https://www.nissan.pl/obsluga-klienta/
kontakt.html

Portugalsko 800 200 000 +34 932 907 526 www.nissan.pt https://www.nissan.pt/servico-al-
cliente/contacta-nos.html

Rusko 8 800 200 59 90 * www.nissan.ru https://www.nissan.ru/customer-
service/contact-us.html

Slovensko 0800 11 20 20 +36 13715495 http://www.nissan.sk/ https://www.nissan.sk/sluzby-
zakaznikom/kontakt.html

Španělsko 900 118 119 +34 932 907 515 www.nissan.es https://www.nissan.es/servicio-cliente/
contacto.html

Švédsko +46 8 5010 3000 * www.nissan.se https://www.nissan.se/kundtjanst/
kontakta-oss.html

Švýcarsko 0800 86 09 00 0041 44 73 65 550 http://www.nissan.ch/ https://de.nissan.ch/kundenservice/
kontakt.html

Spojené království 0330 123 1231 * www.nissan.co.uk https://www.nissan.co.uk/customer-
service/contact-us.html#contact-us-
online

Ukrajina 0 800 303 307 * https://www.nissan.ua https://www.nissan.ua/customer-
service/contact-us.html

*: Kontaktujte erudovaného opraváře elektrických vozidel, například prodejce elektrických vozů s certifikátem NISSAN.
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LEAF je elektrické vozidlo. Některé systémy vozidla
fungují odlišně a mají odlišné provozní charakteris-
tiky v porovnání s vozidly vybavenými interním spa-
lovacím motorem. Je tedy důležité, abyste si celou
příručku uživatele důkladně prostudovali. Hlavní
rozdíl spočívá v tom, že LEAF je poháněn elektřinou.
LEAF nepotřebuje a není schopen používat benzín
jako vozidlo poháněné tradičním interním spalova-
cím motorem. LEAF využívá elektřinu uloženou v li-
thium-iontové (Li-ion) baterii. Aby bylo možné vozi-
dlo rozjet, musí být Li-ion baterie nabita elektřinou.
Když je vozidlo v chodu, Li-ion baterie se postupně
vybíjí. Jestliže se Li-ion baterie úplně vybije, vozidlo
nebude fungovat, dokud se baterie zase nenabije.

Toto vozidlo využívá dva typy baterií. Jednou z nich
je 12-voltová baterie, což je stejná baterie, jako ta, jež
se používá ve vozidlech poháněných benzinovými
nebo dieselovými motory, tou druhou je Li-ion bate-
rie (vysokonapěťová).

12-voltová baterie zajišťuje energii pro systémy vo-
zidla a funkce, například audio systém, doplňkové
zádržné systémy, světlomety a stěrače.

Li-ion baterie zajišťuje energii elektrickému motoru
(trakčnímu motoru), který pohání vozidlo.

Li-ion baterie také nabíjí 12-voltovou baterii.

Pro nabíjení Li-ion baterie se vozidlo musí připojit k
napájení. Mimoto systémy vozidla mohou prodlou-
žit dojezdovou vzdálenost přeměnou energie jízdy
na elektřinu, která se ukládá do Li-ion baterie, za-
tímco vozidlo brzdí nebo jede dolů z kopce. Tomu se
říká regenerativní brždění. Toto vozidlo se považuje
za ekologické, protože nevypouští výfukové plyny,
například oxid uhličitý a oxid dusnatý.

VAROVÁNÍ

Vaše vozidlo je vybaveno zaplombovanou Li-
ion baterií s vysokým napětím. Nebude-li Li-
ion baterie správně zlikvidována, stane se po-
tenciálním rizikem vážného popálení a úrazu
elektrickým šokem, což může vyústit ve vážné
zranění nebo smrt, a může též poškodit život-
ní prostředí.

UPOZORNĚNÍ
Pro zabránění poškození Li-ion baterie:

• Nevystavujte vozidlo dlouhodobě nad-
měrným okolním teplotám.

• Vozidlo neskladujte při teplotách pod -25
°C (-13 °F) po dobu delší než sedm dní.

• Nenechávejte vozidlo déle než 14 dní ve
stavu, kdy ukazatel dostupného nabití li-
ion baterie dosáhne nuly nebo téměř nuly.

• Nepoužívejte Li-ion baterii pro jiné účely.

POZNÁMKA:
• Pokud je venkovní teplota -25 °C (-13 °F) nebo

méně, může Li-ion baterie zamrznout a ne-
může být nabita ani nemůže zajistit energii
pro nastartování vozidla. Přesuňte vozidlo na
teplé místo.

• Schopnost Li-ion baterie ve vašem vozidle
udržet nabití bude - podobně jako u všech ta-
kovýchto baterií - s postupem času a použí-
váním klesat. Baterie stárne a kapacita se sni-
žuje, a proto se bude snižovat i dojezdová

vzdálenost v porovnání s původní dojezdovou
vzdáleností v době, kdy bylo vozidlo nové. Je
to běžné, očekává se to a neznamená to zá-
vadu vaší Li-ion baterie.

• Li-ion baterie má omezenou životnost, a když
kapacita nabíjení klesne pod určitou úroveň,
rozsvítí se kontrolka elektrického systému vo-
zidla. Majitelé by měli své vozidlo zavést ke
kontrole a případné výměně baterie.

• Li-ion baterie má omezenou dobu životnosti.
Kontaktujte prosím erudovaného opraváře
LEAF, například prodejce elektrických vozů s
certifikátem NISSAN, a požádejte o informace
o recyklování či likvidaci Li-ion baterie. Li-ion
baterii se nesnažte recyklovat nebo likvido-
vat sami.

JÍZDA S VYBITOU LI-ION BATERIÍ
Když se do navigačního systému nastaví cílové mís-
to, které je dál než dostupná dojezdová vzdálenost,
navigační systém automaticky vyhledá polohu nej-
bližších nabíjecích stanic. Po zobrazení polohy nej-
bližších nabíjecích stanic co nejdříve nabijte Li-ion
baterii (modely s navigačním systémem).

Na přístrojové desce se rozsvítí výstražné kontrolky
a na informačním displeji vozidla se zobrazí hlášení,
která vás informují o tom, že nabití Li-ion baterie je
slabé. Na obrazovce navigačního systému se zob-
razí také instrukce, které vás povedou k nejbližším
nabíjecím stanicím (modely s navigačním systé-
mem).

Dojezdová vzdálenost vozidla je při rozsvícení těch-
to výstražných kontrolek a zobrazení uvedených
hlášení velmi omezená. Postupujte podle pokynů na

ELEKTRICKÝ SYSTÉM VOZIDLA LI-ION BATERIE

EV-2



navigační obrazovce (modely s navigačním systé-
mem) a neprodleně nabijte vozidlo na nejbližší na-
bíjecí stanici.

Existují tři úrovně informací, které se zobrazí, když je
Li-ion baterie vybitá:

jA Úplné nabití

1. Nabití Li-ion baterie slabé

2. Ukazatel „- - -“

3. Výkon trakčního motoru omezen

jB Baterie vybitá

1. Na přístrojové desce se rozsvítí následující kont-
rolky a zároveň se na informačním displeji vozidla
zobrazí hlášení signalizující, že nabití Li-ion bate-
rie je slabé:

• Kontrolka nabití baterie m

• Hlavní výstražná kontrolka m

• Na informačním displeji vozidla se zobrazí vý-
stražná zpráva [Battery charge is low. Charge
now].
Viz „Informační displej vozidla“ v kapi-
tole „2. Nástroje a ovladače“.

• Na obrazovce navigačního systému se zob-
razí hlášení (modely s navigačním systémem).
Viz samostatně dodávanou příručku uživate-
le navigačního systému.

• Svítí dojezdová vzdálenost.

POZNÁMKA:
Kvůli situaci v provozu může být obtížné do-
stat se do nabíjecí stanice navrhované navi-
gačním systémem (modely s navigačním sys-
témem). Pokud je Li-ion téměř zcela vybitá,
jeďte přímo do nejbližší nabíjecí stanice.
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2. Pokud vozidlo jede a li-ion baterie se dále vybíjí,
změní se dojezdová vzdálenost na přístrojové
desce na „– – –“.

3. Když se rozsvítí kontrolka m omezení výko-
nu, výkon trakčního motoru je omezen, což má
za následek sníženou rychlost vozidla. Zastavte
vozidlo na bezpečném místě, než se Li-ion bate-
rie úplně vybije a není k dispozici žádná energie
k jízdě vozidla. Kontaktujte asistenční službu
uvedenou ve vaší záruční brožurce a zázname
údržby NISSAN LEAF. Viz „Jestliže se Li-ion
baterie zcela vybije“ v kapitole „6. V případě nou-
ze“.

NABÍJENÍ 12VOLTOVÉ BATERIE
12voltová baterie se nabíjí automaticky elektřinou
uloženou v Li-ion baterii.

Když se 12-voltová baterie vybije, bliká kontrolka sta-
vu nabití na přístrojové desce (s výjimkou situace,
kdy se nabíjí Li-ion baterie nebo kdy je hlavní spínač
v poloze READY (připraven k jízdě)). Viz „Kont-
rolky stavu nabíjení“ v kapitole „CH. Nabíjení“.

Během používání vozidla
Li-ion baterie nabíjí v případě potřeby 12voltovou
baterii, když je hlavní spínač v poloze READY (připra-
ven k jízdě) nebo v poloze ON.

12voltová baterie se nenabíjí za následujících pod-
mínek:

• Když hlavní spínač je v poloze ACC.

• Když hlavní spínač je v poloze ON a řadicí páka v
poloze N (neutrál).

Zatímco se vozidlo nepoužívá
Když je elektrický systém vozidla po delší dobu vy-
pnut, může se 12voltová baterie pravidelně na krát-
kou dobu automaticky nabíjet.

OHŘÍVAČ LI-ION BATERIE ( je-li
součástí výbavy)
Pro modely s baterií 40 kWh (je-li ve
výbavě)

UPOZORNĚNÍ
Ohřívač Li-ion baterie nefunguje, jestliže je do-
stupné nabití Li-ion baterie nižší než přibližně
15% a nabíječka není připojena k vozidlu. Chce-
te-li zabránit zamrznutí Li-ion baterie, nene-
chávejte vozidlo v prostředí, kde teploty mo-
hou klesnout pod –17 °C (–1 °F), pokud vozidlo
není připojeno k nabíječce. Dobijte li-ion bate-
rii brzy potom, co dostupné nabití li-ion bate-
rie klesne na přibližně 15 % nebo méně.

Ohřívač Li-ion baterie pomáhá předcházet zamrz-
nutí Li-ion baterie a pomáhá zabránit významnému
omezení výkonu Li-ion baterie, když je venkovní tep-
lota nízká. Ohřívač Li-ion baterie se automaticky za-
pne, když je teplota Li-ion baterie přibližně –17 °C
(–1 °F) nebo méně. Ohřívač Li-ion baterie se automa-
ticky vypne, když je teplota Li-ion baterie přibližně
–10 °C (–14 °F) nebo více.

Ohřívač Li-ion baterie využívá elektrickou energii z
externího zdroje, když je k vozidlu připojena nabí-
ječka. Ohřívač Li-ion baterie využívá elektrickou
energii z Li-ion baterie, když k vozidlu není připojena
nabíječka a v tomto případě se sníží dostupné nabi-
tí Li-ion baterie.

POZNÁMKA:
• Když vozidlo parkujete v místech, kde teplota

může klesnou pod –17 °C (–1 °F), připojte k vo-
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zidlu nabíječku a přepněte hlavní spínač do
polohy OFF. Tím zajistíte externí proud pro
ohřívač Li-ion baterie, když je v provozu, a při-
tom se nevybije Li-ion baterie.

• Když je v činnosti ohřívač Li-ion baterie, roz-
svítí se kontrolky stavu nabití v konkrétním
vzorci. Stavová kontrolka nabíjení používá
stejný vzorec pro označení nabíjení 12voltové
baterie, ovládání časovače klimatizace nebo
činnosti řízení klimatizace na dálku (modely s
navigačním systémem). Kontrolky stavu na-
bití se nezmění, jestliže je v provozu ohřívač
Li-ion baterie současně s výše uvedenými
funkcemi. Viz „Kontrolky stavu nabíjení“
v kapitole „CH. Nabíjení“.

• Ohřívač Li-ion baterie využívá ke svému pro-
vozu energii z Li-ion baterie, i když je vozidlo
připojeno k nabíječce, a to v případě, že:
– Hlavní spínač vozidla je v poloze ON.
– Nabíjecí zařízení není napájeno proudem.

• Když je ohřívač Li-ion baterie už v činnosti a
využívá přitom externí zdroj energie, bude dál
využívat externí zdroj, i když je hlavní spínač v
poloze ON.

• Dojezdová vzdálenost vozidla je omezena,
jestliže je v provozu ohřívač Li-ion baterie
(teplota Li-ion baterie přibližně –17 °C (–1 °F)
nebo méně) za jízdy vozidla. Možná budete
muset Li-ion baterii nabít dříve než při vyšších
okolních teplotách.

• Když je v činnosti ohřívač Li-ion baterie, nabití
Li-ion baterie vyžaduje delší čas.

• Předpokládaná doba nabíjení zobrazená na
ukazateli se zvyšuje, je-li v provozu ohřívač li-
ion baterie.

• Li-ion baterie se možná nenabije na očekáva-
nou úroveň pomocí časovače nabíjení, když je
v provozu ohřívač li-ion baterie.

• U modelů s navigačním systémem: Když ohří-
vač Li-ion baterie je v činnosti, zatímco je hlav-
ní spínač v poloze OFF a nabíječka není připo-
jena k vozidlu, bude vám zaslán e-mail, který
vám připomene, že máte připojit nabíječku.
Viz samostatně dodávanou příručku uživate-
le navigačního systému.

Pro modely s baterií 62 kWh (je-li ve
výbavě)

UPOZORNĚNÍ
Když normální nabíječka není připojena k vo-
zidlu, ohřívač Li-ion baterie nepracuje. Chce-
te-li zabránit zamrznutí Li-ion baterie, nene-
chávejte vozidlo v prostředí, kde teploty mo-
hou klesnout pod –20 °C (–4 °F), pokud vozidlo
není připojeno k nabíječce.

Ohřívač Li-ion baterie pomáhá předcházet zamrz-
nutí Li-ion baterie, když je venkovní teplota nízká.
Ohřívač Li-ion baterie se automaticky zapne, když
je teplota Li-ion baterie přibližně –20 °C (–4 °F) nebo
nižší a venkovní teplota je přibližně –24 °C (–11 °F)
nebo nižší. Ohřívač Li-ion baterie se automaticky vy-
pne, když je teplota Li-ion baterie přibližně –18 °C
(0 °F) nebo vyšší, nebo je venkovní teplota přibližně
–22 °C (–8 °F) nebo vyšší.

Ohřívač Li-ion baterie funguje, když je k vozidlu při-
pojená normální nabíječka, a využívá elektrickou
energii buď z externího zdroje nebo z Li-ion baterie.

POZNÁMKA:
• Když vozidlo parkujete v místech, kde teplota

může klesnou pod –20 °C (–4 °F), připojte k vo-
zidlu nabíječku a přepněte hlavní spínač do
polohy OFF. Ohřívač Li-ion baterie automatic-
ky využívá elektrickou energii buď z externí-
ho zdroje nebo z Li-ion baterie. Podle zbýva-
jící kapacity Li-ion baterie.

• Když je v činnosti ohřívač Li-ion baterie, roz-
svítí se kontrolky stavu nabití v konkrétním
vzorci. Stavová kontrolka nabíjení používá
stejný vzorec pro označení nabíjení 12voltové
baterie, ovládání časovače klimatizace nebo
činnosti řízení klimatizace na dálku (modely s
navigačním systémem). Kontrolky stavu na-
bití se nezmění, jestliže je v provozu ohřívač
Li-ion baterie současně s výše uvedenými
funkcemi. Další informace viz „Kontrol-
ky související s nabíjením“ v kapitole
„CH. Nabíjení“.

• Automatické řízení klimatizace se automatic-
ky zapne, když Li-ion baterie využívá elektric-
kou energii z Li-ion baterie. Nejde o chybnou
funkci. Když funguje ohřívač Li-ion baterie,
teplota uvnitř vozidla se může zvyšovat.

• LI-ion baterie se bude automaticky dobíjet,
když ohřívač Li-ion baterie využívá elektric-
kou energii z externího zdroje. Když venkovní
teplota klesne pod –20 °C (–4 °F) na více dnů,
může dojít k častému zapínání ohřívače Li-ion
baterie a z externího zdroje může být odebí-
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ráno více elektrické energie. Nepřipojujte nor-
mální nabíječku k vozidlu, pokud nechcete za-
pnout ohřívač Li-ion baterie. V takovém přípa-
dě nenechávejte vozidlo v prostředí, kde může
teplota klesnout pod –20 °C (–4 °F).

• Když je ohřívač Li-ion baterie už v činnosti a
využívá přitom externí zdroj, bude dál využí-
vat externí zdroj, i když je hlavní spínač v po-
loze ON.

• Ohřívač Li-ion baterie se vypne, pokud je hlav-
ní spínač v poloze ON a současně ohřívač Li-
ion baterie využívá elektrickou energii z Li-ion
baterie. Pokud chcete znovu zapnout ohřívač
Li-ion baterie, přepněte hlavní spínač do po-
lohy OFF.

• Ohřívač Li-ion baterie se vypne, když se ko-
nektor nabíjení odpojí od normální nabíječky
během provozu ohřívače Li-ion baterie. Pokud
chcete znovu zapnout ohřívač Li-ion baterie,
připojte k vozidlu konektor nabíjení. Ohřívač
Li-ion baterie bude znovu pracovat asi 1 hodi-
nu.

• Ohřívač Li-ion baterie se vypne, když je konek-
tor nabíjení rychlonabíječky připojený k vozi-
dlu během provozu ohřívače Li-ion baterie.
Pokud chcete znovu zapnout ohřívač Li-ion
baterie, odpojte konektor nabíjení rychlona-
bíječky od vozidla.

• Když je v činnosti ohřívač Li-ion baterie, nabití
Li-ion baterie vyžaduje delší čas, než je před-
pokládaná doba.

• Předpokládaná doba nabíjení zobrazená na
ukazateli se zvyšuje, když ohřívač Li-ion bate-
rie využívá elektrickou energii z Li-ion baterie.

• Časovač ovládání klimatizace Časovač nebo
řízení klimatizace na dálku (modely s navigač-
ním systémem) se nezapne během provozu
ohřívače Li-ion baterie. Nejde o chybnou funk-
ci.

• Časovač nabíjení nebo nabíjení na dálku (mo-
dely s navigačním systémem) se nezapne bě-
hem provozu ohřívače Li-ion baterie. Nejde o
chybnou funkci.

• Li-ion baterie se nemusí nabít na očekávanou
úroveň pomocí časovače nabíjení, když je v
provozu ohřívač Li-ion baterie.

• Když se ohřívač Li-ion baterie automaticky vy-
pne kvůli změně teploty Li-ion baterie nebo
venkovní teploty, nabíjení bude pokračovat až
do úplného nabití Li-ion baterie.

SOUČÁSTI POD VYSOKÝM
NAPĚTÍM

VAROVÁNÍ
• Elektrický systém vozidla používá vysoké

napětí o hodnotě až přibližně DC 400 vol-
tů. Systém může být během startování a
po něm a po vypnutí vozidla horký. Dávej-
te pozor na vysoké napětí i na vysokou
teplotu. Dodržujte pokyny na výstražných
štítcích, které jsou připevněny k vozidlu.

• Nikdy nedemontujte, nerozdělávejte nebo
nevyměňujte součást a kabely vysokého
napětí, protože si můžete způsobit těžké
popáleniny nebo úraz elektrickým prou-
dem, což může vyústit ve vážné zranění
nebo smrt. Vysokonapěťové kabely jsou
oranžové.

• Systém vysokého napětí ve vozidle nemá
žádné uživatelsky vyměnitelné součásti.
Zavezte vozidlo k erudovanému opraváři
LEAF, například prodejce elektrických vozů
s certifikátem NISSAN k provedení nezbyt-
né údržby.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO
VYSOKÉ NAPĚTÍ
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1. Trakční motor a redukční převodovka

2. Invertor trakčního motoru

3. Napájecí modul (PDM)
(nabíječka, měnič DC/DC, rozvodná skříň)

4. Kabelové svazky vysokého napětí (oranžové bar-
vy).

5. Li-ion baterie

6. Servisní zásuvka

VAROVÁNÍ

V případě havárie:

• Jestliže lze s vozidlem jet, sjeďte s vozi-
dlem ze silnice, stiskněte spínač polohy P
(parkování) na řadicí páce, zatáhněte par-
kovací brzdu a vypněte systém EV.

• Zkontrolujte vozidlo a zjistěte, zda nejsou
odhaleny vysokonapěťové části nebo ka-
bely. Pro jejich umístění viz „Součásti
pod vysokým napětím“ výše v této kapi-
tole. Abyste zabránili zranění, nikdy se ne-
dotýkejte vysokonapěťového vedení, ko-
nektorů a jiných vysokonapěťových částí,
například napájecího modulu (PDM), jed-
notky invertoru a Li-ion baterie. Pokud je
odkryté elektrické vedení viditelné zevnitř
nebo zvenku vozidla, může dojít k úrazu
elektřinou. Odkrytého elektrického vedení
se nikdy nedotýkejte.

• Pokud při jízdě dojde k velkému nárazu do
podlahy vozidla, zastavte vozidlo na bez-
pečném místě a zkontrolujte podlahu.

• Jakýkoliv únik nebo poškození Li-ion ba-
terie může způsobit požár. Pokud si něče-
ho podobného všimnete, ihned kontaktuj-
te bezpečnostní složky. Nikdy nesahejte
na tekoucí kapalinu ve vozidle nebo vně
vozidla. Dojde-li ke kontaktu kapaliny s po-
kožkou nebo očima, ihned je vymyjte do-
statečným množstvím vody a okamžitě
vyhledejte lékařskou pomoc, abyste pře-
dešli vážnému zranění.

Součásti pod vysokým napětím

OPATŘENÍ PRO PŘÍPAD
DOPRAVNÍ NEHODY
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• Dojde-li na elektrickém vozidle k požáru,
co nejdříve vozidlo opusťte. Používejte
pouze hasicí prostředky typu ABC, BC ne-
bo C určené pro hašení elektrozařízení. Po-
užití i jen malého množství vody nebo ne-
vhodného hasiva může vést k vážnému
zranění nebo smrti v důsledku úrazu elek-
trickým proudem.

• Pokud vaše vozidlo musí být taženo, pro-
vádějte to se zvednutými předními koly.
Jsou-li přední kola při tažení na zemi, mů-
že docházet ke generování elektřiny trakč-
ním motorem. To by mohlo poškodit sou-
části elektrického systému vozidla a způ-
sobit požár.

• Nemůžete-li do poškozeného vozidla bez-
pečně nastoupit, tak se ho nedotýkejte.
Opusťte vozidlo a kontaktujte bezpeč-
nostní složky. První odpovědnou osobu in-
formujte, že se jedná o elektrické vozidlo.

SYSTÉM NOUZOVÉHO VYPNUTÍ
Systém nouzového vypnutí se aktivuje a systém vy-
sokého napětí se automaticky vypne, když nasta-
nou následující situace:

– Čelní a boční nárazy, při nichž dojde k nafouk-
nutí airbagů.

– Některé druhy zadních nárazů.

– Některé závady elektrického systému vozidla.

Za výše popsaných podmínek zhasne kontrolka
READY (připraven k jízdě). Viz „Výstražná svět-
la, kontrolky a zvuková upozornění“ v kapitole „2. Ná-
stroje a ovladače“.

Nouzové vypnutí se aktivuje během těch typů nára-
zů, o kterých byla zmínka výše, kvůli minimalizaci
rizika dalšího možného zranění. Pokud se aktivuje
systém nouzového vypnutí, elektrický systém vozi-
dla se možná nepřepne do polohy READY (připra-
ven k jízdě); kontaktujte erudovaného opraváře LE-
AF, například prodejce elektrických vozů s certifiká-
tem NISSAN. I když se podaří přepnout hlavní spínač
do polohy READY (připraven k jízdě), systém se mů-
že náhle vypnout. Jeďte proto opatrně k nejbližšímu
erudovanému opraváři LEAF, například prodejci
elektrických vozů s certifikátem NISSAN, nebo tako-
vého prodejce co nejdříve kontaktujte.

VAROVÁNÍ

• Věnujte mimořádnou pozornost chodcům.
Vzhledem k tomu, že motor nevydává žád-
ný hluk, chodci si možná neuvědomí, že
vozidlo přijíždí, pohybuje se nebo se brzy
rozjede, a mohou vstoupit do dráhy vozi-
dla. Viz „Kontrolka vypnutí zvukové-
ho varování chodců před blížícím se vozi-
dlem (VSP)“ v kapitole „2. Nástroje a ovla-
dače“.

• Když vozidlo opouštíte, přesvědčte se, že
jste vypnuli elektrický systém vozidla.

• Ujistěte se, že jste stiskli spínač polohy P
(parkování) na řadicí páce a při zaparko-
vání použijte parkovací brzdu, protože vo-
zidlo se může dát do pohybu, když svítí
kontrolka READY (připraven k jízdě). Pokud
ukazatel READY (připraveno k jízdě) svítí,
neopouštějte vozidlo s jinou zařazenou
polohou než P (parkování).

• Mějte brzdový pedál sešlápnutá, dokud
nejste připraveni k jízdě. Když je vozidlo v
poloze D ( jízda), B nebo R (zpátečka) a vy
uvolníte brzdový pedál, pak aniž sešlápne-
te plyn, vozidlo se dá pohybu a může se
prudce rozjet. To by mohlo způsobit vážné
zranění nebo smrt.

POZNÁMKA:
• Vozidlo nemůže jet s vybitou Li-ion baterií.

Opakované zrychlování spotřebovává více
energie z Li-ion baterie než jízda při stálé
rychlosti.

CHARAKTERISTIKY
ELEKTRICKÉHO VOZIDLA
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• Toto vozidlo je vybaveno regenerativním brz-
dovým systémem. Základním účelem regene-
rativního brzdového systému je vygenerovat
určité množství energie k dobíjení Li-ion ba-
terie a k prodloužení dojezdové vzdálenosti.
Vedlejší výhodou je „brzdění motorem“, které
funguje v závislosti na podmínkách Li-ion ba-
terie.

• V poloze D ( jízda) při uvolněném plynovém
pedálu zajišťuje regenerativní brzdový sys-
tém určité zpomalení.

• Při zařazení páky do polohy B a uvolnění nohy
z plynového pedálu se úroveň regenerativní-
ho brzdění zvyšuje v porovnání s jízdou v po-
loze D ( jízda).

• Menší zpomalení je regenerativním brzdovým
systémem zajištěno tehdy, když je Li-ion ba-
terie plně nabitá. Regenerativní brzdění se au-
tomaticky redukuje, když je Li-ion baterie pl-
ně nabitá; důvodem je snaha zabránit nad-
měrnému nabití Li-ion baterie. Regenerativní
brzdění se automaticky redukuje i v případě,
že teplota baterie je vysoká/nízká (signalizo-
váno červenou/modrou zónou na měřidle
teploty Li-ion baterie); důvodem je snaha za-
bránit poškození Li-ion baterie.

• Brzdový pedál by se měl používat ke zpoma-
lení či zastavení vozidla v závislosti na pro-
vozu či stavu vozovky. Brzdy vozidla nejsou
ovlivněny funkcí regenerativního brzdového
systému.

HLUK A VIBRACE
Jako běžnou charakteristiku tohoto vozidla můžete
zažít následující hluk nebo vibrace.

• Hluk trakčního motoru z prostoru motoru.

• Hluk a vibrace při uvolnění a použití parkovací
brzdy.

• Hluk z vodního čerpadla a ventilátoru při nabí-
jení.

• Hluk kompresoru a ventilátoru při použití časo-
vače řízení klimatizace nebo řízení klimatizace
na dálku (modely s navigačním systémem).

• Hluk chodu relé a vibrace při spuštění a vypnutí
elektrického systému vozidla (hlavní spínač je v
poloze ON a OFF).

• Zvukové varování chodců před blížícím se vozi-
dlem (VSP)

VAROVÁNÍ

Elektrický systém vozidla využívá vysokona-
pěťový proud. Nedodržování příslušných po-
kynů k zacházení může způsobit vážná zra-
nění či smrt.

Tento oddíl obsahuje stručné objasnění nejdůleži-
tějších funkcí LEAF. Podrobné vysvětlení charakte-
ristik a provozu vozidla najdete v konkrétních oddí-
lech této příručky.

NABÍJENÍ LI-ION BATERIE

VAROVÁNÍ
Přečtěte si oddíl „Jak nabít Li-ion baterii“
v kapitole „CH. Nabíjení“ dodržujte popsané
postupy a pokyny.

K dispozici jsou následující způsoby nabíjení Li-ion
baterie:

• Rychlé nabíjení

• Normální nabíjení

• V2X nabíjení/vybíjení *

*: Je nutné V2X kompatibilní zařízení.

ŽIVOT S ELEKTRICKÝM
VOZIDLEM (průvodce
prostředím)
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Pro normální nabíjení připojte pomocí pravostran-
ného portu nabíjení s oranžovou krytkou.

Pokyny viz „Jak nabít Li-ion baterii“ v kapitole
„CH. Nabíjení“.

Pro rychlé nabíjení a V2X nabíjení/vybíjení připojte
pomocí levostranného portu nabíjení s černou kryt-
kou.

Pokyny viz „Jak nabít Li-ion baterii“ v kapitole
„CH. Nabíjení“.

Port normálního nabíjení - pravostranný Port rychlého nabíjení - levostranný
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PŘED JÍZDOU S VOZIDLEM (modely s navigačním systémem)

Je možné zkontrolovat stav nabití Li-ion baterie a
provoz ohřívače Li-ion baterie ( je-li ve výbavě), a to
pomocí chytrého telefonu s připojením k internetu.
Mimoto je v případě potřeby možné nastavit provoz
topení a klimatizace vozidla s použitím časovače ří-
zení klimatizace nebo funkce na dálku ovládaného
topení klimatizace. Viz „Časovač ovládání
klimatizace“ v kapitole „4. Obrazovka, topení a kli-
matizace (systém řízení klimatizace)“.

POZNÁMKA:
• Pro sledování stavu nabíjení Li-ion baterie ne-

bo pro používání dálkového topení a klimati-
zace prostřednictvím chytrého telefonu musí
být splněny následující podmínky:
– Vozidlo se musí nacházet v oblasti s po-

krytím signálem chytrého telefonu.

– Chytrý telefon s připojením k internetu se
musí nacházet v oblasti s pokrytím signá-
lem chytrého telefonu.

– Pro komunikaci s vozidlem musí být pou-
žíván chytrý telefon.

• Když dojde k odpojení nabíjecího konektoru
od vozidla, topení a klimatizace bude praco-
vat díky napojení na Li-ion baterii.

• Když dojde k současnému spuštění funkce
dálkového topení nebo klimatizace a nabíjení
Li-ion baterie, nabíjení Li-ion baterie bude tr-
vat déle než obvykle, protože energie bude
používána k vytápění nebo ochlazování vozi-
dla.
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Kontrola stavu nabití Li-ion baterie

Stav nabití Li-ion baterie lze zkontrolovat na inter-
netových stránkách datového střediska NISSAN po-
mocí chytrého telefonu připojeného k internetu.

Pokud Li-ion baterie není dostatečně nabita, může-
te ji začít nabíjen přes funkci nabíjení na dálku. Viz

„Funkce nabíjení na dálku (modely s navigač-
ním systémem)“ v kapitole „CH. Nabíjení“.
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Používání systému řízení klimatu před jízdou

Pomocí ovládání na dálku přes chytrý telefon s při-
pojením k internetu lze zapnout systém topení a kli-
matizace vozidla.

Díky tomu je možné vyhřát nebo ochladit interiér
vozidla během jeho nabíjení. Snižuje se tak zatížení
Li-ion baterie během jízdy a může to pomoci pro-
dloužit dojezdovou vzdálenost vozidla. Viz
„Časovač ovládání klimatizace“ v kapitole „4. Obra-
zovka, topení a klimatizace (systém řízení klimati-
zace)“.
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Oznámení o provozu ohřívače Li-ion baterie ( je-li ve výbavě pro modely s
baterií 40 kWh)

Na internetových stránkách datového střediska
NISSAN můžete být pomocí chytrého telefonu při-
pojeného k internetu informováni o provozu ohří-
vače Li-ion baterie.

Jestliže je hlavní spínač v poloze OFF a konektor na-
bíjení není připojen, nebo když se ohřívač Li-ion ba-
terie spustí nebo zastaví, dostanete e-mailem ozná-
mení, že máte k vozidlu připojit nabíječku. Viz samo-
statně dodávaná příručka pro uživatele
navigačního systému.
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STARTOVÁNÍ VOZIDLA

1. Sešlápněte brzdový pedál.

2. Stiskněte hlavní spínač.

3. Zkontrolujte, že svítí kontrolka READY to drive
(připraven k jízdě). Viz „ Kontrolka READY
(připraven pro jízdu) “ v kapitole „2. Nástroje a
ovladače“

4. Pro modely s navigačním systémem LEAF: Potře-
bujete-li navádění, zadejte do navigačního sys-
tému cíl. Viz samostatně dodávaná příručka pro
uživatele navigačního systému.

5. Zkontrolujte úroveň nabití Li-ion baterie a odha-
dovanou dojezdovou vzdálenost zobrazenou na
ukazateli. Viz „Měřiče a ukazatele“ v kapi-
tole „2. Nástroje a ovladače“.

POZNÁMKA:
• Před jízdou porovnejte délku jízdy do cíle zob-

razeného na navigační obrazovce s odhado-
vanou dojezdovou vzdáleností zobrazenou
na ukazateli. Zjistěte si, jestli bude nutné bě-
hem jízdy do plánovaného cíle nabíjet Li-ion
baterii (modely s navigačním systémem).

• Pokud bude nutné nabít Li-ion baterii, vyhle-
dejte pomocí navigačního systému dostupné
nabíjecí stanice na vaší plánované trase (mo-
dely s navigačním systémem).
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ŘÍZENÍ VOZIDLA

1. Sešlápněte pedál nožní brzdy.

2. Uvolní parkovací brzdu.

3. Posuňte řadicí páku do polohy D ( jízda). Při uvol-
nění se řadicí páka vrátí do středové polohy.

4. Ověřte, že vozidlo je v poloze D ( jízda). Rozsvítí se
kontrolka vedle <D> u řadicí páky a na informač-
ním displeji vozidla se zobrazí [D].

5. Uvolněte pedál nožní brzdy.

6. Sešlápněte plynový pedál a rozjeďte se.

Pro jízdu vpřed jsou následující dvě polohy řazení:

• Pro optimální jízdní výkon používejte polohu D
( jízda).

• Pro jízdu z kopce používejte polohu B.
Když používáte polohu B, používá se při uvol-
nění plynového pedálu více regenerativního
brzdění než v poloze D ( jízda).

Viz „Řízení vozidla“ v kapitole „5. Startování a
jízda“.

POZNÁMKA:
Regenerativní brzda přeměňuje pohyb vozidla
vpřed na elektrickou energii pro zpomalení vozi-
dla.
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Režim ECO používejte pro maximální dojezd vozidla
a pro jízdu ve městě. Režim ECO pomáhá snižovat
spotřebu energie omezením akcelerace v porovná-
ní se stejnou polohou plynového pedálu v poloze D
( jízda) (normální režim).

Pokud se rozsvítí kontrolka nabití baterie m žlu-
tou barvou, je nabití Li-ion baterie pro jízdu příliš
nízké. Viz „Dojezdová vzdálenost“ v kapitole
„2. Nástroje a ovladače“. Co nejdříve nabijte Li-ion
baterii.

Parkování vozidla
1. Když vozidlo zastaví, stiskněte spínač polohy P na

řadicí páce a současně sešlápněte brzdový pedál.
Přesvědčte se, že vozidlo je v poloze P (parková-
ní), a to tak, že zkontrolujete ukazatel řazení umís-
těný u řadicí páky nebo informační displej vozi-
dla.

2. Aplikujte parkovací brzdu.

3. Přepněte spínač napájení do polohy OFF.

4. Pokud je parkoviště vybaveno nabíjecím zařízení,
v případě potřeby nabijte Li-ion baterii. Viz

„Jak nabít Li-ion baterii“ v kapitole
„CH. Nabíjení“.

DOMA PO JÍZDĚ
Nabíjení Li-ion baterie
Po návratu domů připojte vozidlo k domácí nabíjecí
stanici instalované u vás doma pomocí Electro-Mo-
bility Operator (EMO). Použijte kabel, který je perma-
nentně připojen k domácí nabíjecí stanici nebo, po-
kud vaše stanice nemá připojený kabel, k vašemu
kabelu Mode 3 ( je-li ve výbavě). V každém případě
musíte zasunout zástrčku v portu nabíjení LEAF
vpravo.

Nabijte vozidlo nebo nastavte časovač nabíjení, aby
se vozidlo nabilo v konkrétní dobu. Viz „Meto-
dy nabíjení“ v kapitole „CH. Nabíjení“.

1. Je-li hlavní spínač vypnut, zobrazí se na informač-
ním displeji vozidla nastavení časovače nabíjení a

časovače ovládání klimatizace. Viz „Ukaza-
tel času“ v kapitole „2. Nástroje a ovladače“.

2. Otevřete víko portu nabíjení a víčko portu nabí-
jení. Viz „Víko portu nabíjení“ v kapitole
„3. Kontrola a seřízení před jízdou“ a „Víčko
portu nabíjení“ v kapitole „3. Kontrola a seřízení
před jízdou“.

3. Připojte k vozidlu konektor nabíjení.

4. Když je časovač nabíjení nastaven, spustí se na-
bíjení v nastaveném čase. Pokud časovač nabí-
jení není zapnut, nabíjení začne ihned.

POZNÁMKA:
• Nabíjení je možné spustit na dálku, i když je

časovač nabíjení nastaven (modely s navigač-
ním systémem).

• Pokud jste zapomněli připojit k vašemu vozu
LEAF domácí nabíjecí stanici, existuje funkce,
která vás na to upozorní přes chytrý telefon s
připojením k internetu nebo osobní počítač.
Viz „Funkce nabíjení na dálku (modely s
navigačním systémem)“ v kapitole
„CH. Nabíjení“(modely s navigačním systé-
mem).

• Společnost NISSAN doporučuje, abyste svou
domácí nabíjecí stanici připojili ke svému LE-
AF, jakmile vystupujete z vozidla, i když vozi-
dlo nebudete používat. Tak maximálně využi-
jete funkci řízení klimatizace na dálku (modely
s navigačním systémem) a funkce časovače
řízení klimatizace, až budete vozidlo používat
příště.
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DOJEZDOVÁ VZDÁLENOST
Vzdálenost, kterou ujedete vozidlem (dojezdová
vzdálenost) se značně liší v závislosti na dostupném
nabití, počasí, teplotě, použití, věku baterie, topogra-
fii, volitelném zařízení, údržbě a stylu jízdy.

ZLEPŠENÍ DOJEZDOVÉ
VZDÁLENOSTI
Dostupná dojezdová vzdálenost závisí na řadě fak-
torů. Aktuální dojezdová vzdálenost se bude lišit v
závislosti na:

• Rychlost a zrychlení

• Zatížení vozidla

• Elektrická zátěž od příslušenství vozidla

• Podmínky v provozu a na silnici

NISSAN doporučuje následující styl jízdy, který na-
pomůže dosažení maximální dojezdové vzdále-
nosti:

Před jízdou:

• Dodržujte doporučenou periodickou údržbu.

• Udržujte správný tlak v pneumatikách.

• Udržujte správnou geometrii kol.

• Předehřívejte nebo předchlazujte interiér kabi-
ny během nabíjení vozidla.

• Odstraňte z vozidla zbytečnou zátěž.

Za jízdy:

• Jeďte v režimu ECO
– Poloha ECO pomáhá snižovat spotřebu

energie snížením akcelerace v porovnání se

stejnou polohou plynového pedálu v poloze
D ( jízda) (normální režim).

• Jezděte konstantní rychlostí. Udržujte cestovní
rychlost konstantní polohou plynového pedálu
nebo používejte systém tempomatu, pokud je
to příhodné.

• Zrychlujte pomalu a plynule. Plynový pedál se-
šlapávejte a uvolňujte při zrychlování a zpoma-
lování jemně.

• Na dálnicích jezděte mírnou rychlostí.

• Vyhněte se častému zastavování a brzdění. Udr-
žujte bezpečný odstup od jiných vozidel.

• Vypínejte klimatizaci/topení, když nemusí být
zapnuté.

• Pro vytápění a chlazení zvolte nastavení mírné
teploty, abyste snížili spotřebu energie.

• Pro snížení spotřeby energie používejte pouze
ventilátor.

• V chladném počasí používejte vyhřívání sedadel
( je-li součástí výbavy) a vyhřívání volantu ( je-li
součástí výbavy) jako náhradu za klimatizaci;
pomůžete tím snížit spotřebu energie.

• Používejte klimatizaci/topení k řízení vnitřní
teploty a zavřete okna, abyste snížili odpor při
použití tempomatu během jízdy po dálnici.

• Zpomalujte uvolněním plynového pedálu a ne-
používejte brzdy, pokud to podmínky v provozu
a na silnici umožňují.
– Toto vozidlo je vybaveno regenerativním

brzdovým systémem. Základním účelem re-
generativního brzdového systému je zajistit

určité množství energie k dobíjení Li-ion ba-
terie a k prodloužení dojezdové vzdálenosti.
Vedlejší výhodou je efekt „brzdění motorem“,
který funguje na základě podmínek Li-ion
baterie. V poloze D ( jízda) a B při uvolnění
plynu zajišťuje regenerační brzdový systém
určité zpomalení a určité množství energie
pro Li-ion baterii.

• Dojezdová vzdálenost vozidla se může značně
snížit v extrémně chladných podmínkách (na-
příklad –20 °C (–4 °F)).

• Používání systému řízení klimatizace k vyhřátí
kabiny, je-li venkovní teplota pod 0 °C (32 °F),
spotřebovává více elektřiny a ovlivňuje dojezdo-
vou vzdálenost vozidla více, než použití topení
při teplotách nad 0 °C (32 °F).

ŽIVOTNOST LI-ION BATERIE
Schopnost Li-ion baterie udržet nabití se jako u
všech baterií snižuje s jejím věkem a používáním,
což má za následek sníženou dojezdovou vzdále-
nost v porovnání s dojezdovou vzdáleností v době,
kdy vozidlo bylo nové. To je běžné a očekává se to a
neznamená to závadu vozidla nebo Li-ion baterie.

Schopnost Li-ion baterie udržet nabití může být
ovlivněna tím, jak vozidlo řídíte, jak ho skladujete, jak
nabíjíte Li-ion baterii a teplotou Li-ion během pro-
vozu a nabíjení.

Pro maximalizaci doby používání baterie uplatňujte
následující styl jízdy a nabíjení, je-li to možné:

• Nevystavujte vozidlo dlouhodobě přílišným
okolním teplotám.

EFEKTIVNÍ POUŽÍVÁNÍ VAŠEHO
VOZIDLA
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• Vozidlo neskladujte při teplotách pod –25 °C
(–13 °F) déle než sedm dní.

• Nenechávejte vozidlo déle než 14 dní ve stavu,
kdy ukazatel dostupného nabití Li-ion baterie
dosáhne nuly nebo téměř nuly (stav nabití).

• Po použití a před nabíjením nechte vozidlo a Li-
ion baterii vychladnout.

• Vozidlo parkujte/skladujte na chladném místě
mimo dosah přímého slunečního světla a zdro-
jů tepla.

• Zamezte trvale vysokým teplotám baterie (způ-
sobeným například velmi vysokým teplotám
okolí nebo dlouhým cestám po dálnici s využi-
tím více rychlých nabití).

• K nabíjení Li-ion baterie používejte normální
metody nabíjení a minimalizujte použití veřej-
ných rychlonabíjecích stanic nebo rychlých na-
bíječek.

• Jezděte rozumně.

• Používejte režim ECO.

• Nepoužívejte časovač nabíjení opakovaně, za-
tímco je konektor nabíjení připojen k vozidlu po-
té, co nabíjení Li-ion baterie skončilo. Mohlo by
tak dojít k vybití 12-voltové baterie vozidla.

• Napájení Li-ion baterie lze zkontrolovat na uka-
zateli dostupného nabití Li-ion baterie. Další in-
formace viz „Ukazatel dostupného nabití
Li-ion baterie“ v kapitole „2. Nástroje a ovladače“.

MĚŘIDLA A UKAZATELE
Na informačním displeji vozidla se zobrazují různé
ukazatele a měřicí přístroje související s funkcemi
EV.

Informační displej vozidla
Hlavní kontrolka:

Hlavní výstražné kontrolky (červená nebo žlutá) se
rozsvítí, když se na informačním displeji vozidla zob-
razí nějaká hlášení.

Další informace najdete v „ Hlavní výstražná
kontrolka (červená/žlutá)“ v kapitole „2. Nástroje a
ovladače“.

Ukazatel výkonu:

Tento ukazatel zobrazuje aktuální spotřebu energie
trakčního motoru a regenerativní brzdovou energii
poskytovanou Li-ion baterii.

JEDINEČNÉ INFORMACE O ELEKTRICKÉM VOZIDLE
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Dojezdová vzdálenost:

Tento ukazatel zobrazuje odhadovanou dojezdo-
vou vzdálenost ( její výpočet vychází z aktuálního
stylu jízdy a provozních podmínek), po kterou je
možné jet, než bude nutné provést opětné nabíjení.

Další informace najdete v „Dojezdová
vzdálenost“ v kapitole „2. Nástroje a ovladače“.

Ukazatel dostupného nabití Li-ion baterie:

Tento ukazatel zobrazuje zbývající nabití li-ion ba-
terie, které je k dispozici pro jízdu vozidla.

Další informace najdete v „Ukazatel dostup-
ného nabití Li-ion baterie“ v kapitole „2. Nástroje a
ovladače“.

Jedinečné EV informace se také zobrazují na počí-
tadle najeté vzdálenosti. Další informace najdete v

„Denní počítač kilometrů“ v kapitole „2. Nástro-
je a ovladače“.

Výstražné a informativní kontrolky

Systém elektrického vozidla používá následující vý-
stražné a informativní kontrolky týkající se elektric-
kého systému vozidla:

1) Hlavní výstražná kontrolka (červená)

2) Hlavní výstražná kontrolka (žlutá)

3) Kontrolka napětí 12-voltové baterie
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4) Kontrolka zástrčky

5) Kontrolka READY (připraven pro jízdu)

6) Kontrolka omezení výkonu

7) Kontrolka elektrického systému vozidla

8) Kontrolka elektrického systému řazení

9) Kontrolka brzdového systému BRAKE (žlutá)

10) Kontrolka vypnutí zvukového varování chodců
před blížícím se vozidlem (VSP)

Další informace najdete v „Výstražná světla,
kontrolky a zvuková upozornění“ v kapitole „2. Ná-
stroje a ovladače“.

SYSTÉM ZVUKOVÉHO VAROVÁNÍ
CHODCŮ PŘED BLÍŽÍCÍM SE
VOZIDLEM (VSP) Systém zvukového varování chodců před blížícím

se vozidlem (VSP) zvukem varuje chodce před pří-
tomností pomalu jedoucího vozidla.

Když se vozidlo rozjíždí, vydává zvuk.

Zvukový signál přestane, když rychlost vozidla pře-
sáhne přibližně 30 km/h (19 MPH).

Zvuk se (znovu) spustí při poklesu rychlosti vozidla
pod zhruba 25 km/h (16 MPH).

Zvuk přestane, když vozidlo zastaví.

Vozidlo s levostranným řízením (LHD)

Zvuk nepřestane, když je vozidlo v poloze R (zpá-
tečka), a to i se stojícím vozidlem.

1. Systém VSP se automaticky zapne, jakmile je vo-
zidlo v režimu READY (připraveno pro jízdu).

2. Pro vypnutí systému VSP stiskněte spínač VSP
OFF. (Kontrolka VSP OFF m svítí, když je sys-
tém vypnutý.)

3. Pro zapnutí systému VSP stiskněte znovu spínač
VSP OFF. (Kontrolka VSP OFF m zhasne.)

4. Při vypnutí hlavního spínače se systém resetuje.
Při opětovném zapnutí hlavního spínače se sys-
tém VSP automaticky zapne.

VAROVÁNÍ
• Řidiči musí používat VSP (zejména při cou-

vání vozidla) s náležitou opatrností/ohle-
dem a zajistit dodržování platných zákonů
pro ovládání VSP.

• Systém VSP byste měli vypínat pouze ve
velice zvláštních situacích, kdy je neprav-
děpodobná přítomnost chodců, jako např.
v dopravní zácpě nebo na dálnici. Systém
VSP byste neměli nikdy vypínat, pokud
existuje pravděpodobnost přítomnosti
chodců.

• Jede-li vozidlo s vypnutým systémem VSP,
chodci si nemusejí blížícího se vozidla
všimnout, což může způsobit nehodu ve-
doucí k vážnému poranění nebo smrti.

• Není-li při jízdě systém VSP slyšet, zastav-
te vozidlo na bezpečném a tichém místě.
Otevřete okno a s pevně sešlápnutým brz-
dovým pedálem pak přepněte vozidlo do
polohy R (zpátečku). Zkontrolujte, zda je
z přední části vozidla slyšet zvuk.
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• Pokud zvuk není při zapnutém systému
VSP slyšet (nesvítí kontrolka VSP OFF), ih-
ned kontaktujte erudovaného opraváře
LEAF, například prodejce elektrických vozů
s certifikátem NISSAN, kvůli kontrole.

POZNÁMKA:
Potřebujete-li zvýšit hlasitost systému VSP, kon-
taktujte erudovaného opraváře LEAF, například
prodejce elektrických vozů s certifikátem NISSAN.
(Hlasitost nelze snížit.)

ELEKTRICKÝ SYSTÉM ŘAZENÍ

Toto vozidlo je vybaveno elektrickým systémem řa-
zení s následujícími třemi funkcemi:

• Hladké a snadné ovládání řadicí páky.

• Pro přepnutí vozidla do polohy P (parkování)
stiskněte spínač polohy P (parkování) na řadicí
páce.

• Když je hlavní spínač v poloze OFF, systém řaze-
ní automaticky použije polohu P (parkování).

Další informace najdete v „Řízení vozidla“ v ka-
pitole „5. Startování a jízda“.

SVĚTLOMET LED (potkávací) ( je-li
součástí výbavy)
Toto vozidlo využívá světlomet LED pro světlomet
potkávacích světel. Světlomet LED má následující
charakteristiky:

• Nízká spotřeba energie

• Velmi kompaktní tvar

Kontaktujte erudovaného opraváře LEAF, například
prodejce elektrických vozů s certifikátem NISSAN,
pro výměnu světlometu.

ZÁZNAMNÍK ÚDAJŮ O
UDÁLOSTECH (EDR) ( je-li ve
výbavě)
Vaše vozidlo Nissan LEAF je vybaveno záznamní-
kem údajů o událostech (EDR).

Záznamník EDR během jízdy neustále vyhodnocuje
údaje vztahující se k vozidlu.

Hlavním účelem EDR je záznam specifických údajů
(na seznamu níže), které by v případě nehody nebo
situace vedoucí k nehodě, jako je vypuštění airbagů,
náhlé otočení volante, aktivace nouzového brzdění
atd.

Tyto údaje budou použity výhradně za účelem po-
rozumění funkce jednotlivých systémů vozidla v ur-
čitých situacích a k řešení potenciálních problémů.

Záznamník EDR je navržen tak, aby zaznamenával
údaje vztahující se k dynamice vozidla a bezpeč-
nostním systémům po krátký časový úsek (obvykle
po 10 sekund nebo méně), jako jsou:

• Rychlost vozidla

• Přetížení na vozidlo

• Možná varování

• Činnost řidiče (plyn, nastavená rychlost, světlo,
úhel řízení a krouticí moment, brzdový spínač)

• Vzdálenost mezi vozidly

• Poloha vozidla mezi pruhy

• Snímky z přední kamery

EV-22



NabíjeníNabíjení

Typy nabíjení.................................................................................................... CH-2
Opatření při nabíjení.................................................................................. CH-4
Jak nabít Li-ion baterii.............................................................................. CH-5

Rychlé nabíjení....................................................................................... CH-6
Normální nabíjení................................................................................. CH-9
Systém uzávěrky nabíjecího konektoru ( je-li
součástí výbavy) ................................................................................... CH-25
Odemykací šroub portu nabíjení ............................................. CH-26
V2X nabíjení/vybíjení......................................................................... CH-27

Metody nabíjení............................................................................................. CH-30

Časovač nabíjení .................................................................................. CH-30
Funkce nabíjení na dálku (modely s navigač-
ním systémem)...................................................................................... CH-32

Kontrolky související s nabíjením..................................................... CH-33
Kontrolky stavu nabíjení................................................................. CH-33
Kontrolka kabelu ovládací skříňky NISSAN
EVSE (Zařízení pro napájení elektrického
vozidla) ( je-li součástí výbavy) ................................................... CH-35

Průvodce odstraňováním poruch při nabíjení....................... CH-38



Typy nabíjení Port nabíjení Konektor nabíjení Zástrčka Elektrická Obsah Strana
Rychlé nabíjení

m m m Použití veřejné nabíjecí stanice odpovídající
standardu CHAdeMO. CH-6

Konektor rychlého
nabíjení

Veřejná nabíjecí
stanice

Normální
nabíjení *1 m

m m Použijte normální nabíjecí stanici s kabelem CH-13

Normální nabíjecí
konektor

Normální nabíjecí
stanice s kabelem

m m m Použijte kabel NISSAN Mode3 a normální na-
bíjecí stanici se zástrčkou-zásuvkou EV. CH-15

Normální nabíjecí
konektor Zástrčka

Normální nabíjecí
stanice se zástrčkou-

zásuvkou EV

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

CH-20

Normální nabíjecí
konektor

Řídicí box a domácí
zástrčka Domácí zásuvka

V2X*2 nabíjení/
vybíjení m m m Použijte zařízení V2X, které je nainstalované

ve vašem domě, kanceláři atd. CH-27

Konektor rychlého
nabíjení Zařízení V2X

TYPY NABÍJENÍ

CH-2



*1: Tvar nabíjecího konektoru (a portu) se liší podle země (Typ 1 nebo Typ 2).

*2: V2X (Vehicle to Everything); Elektrické vozidlo dodává elektrickou energii domácnosti nebo budově apod. (např. Vehicle to Home (V2H), Vehicle to Building (V2B),
Vehicle to Grid (V2G), Vehicle to Load (V2L), Vehicle to Vehicle (V2V)).
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VAROVÁNÍ

• Používáte-li jakékoli lékařské zařízení, na-
příklad implantovatelný kardiostimulátor
nebo implantovatelný kardiovaskulární
defibrilátor, ověřte si u výrobce elektrické-
ho lékařského zařízení, jaké účinky může
mít nabíjení na implantované přístroje, a
to ještě před vlastním nabíjením. Nabíjení
může mít vliv na jeho funkci.

• Ujistěte se, že v portu nabíjení, konektoru
nabíjení nebo elektrické zásuvce není vo-
da ani žádný cizorodý materiál, a že nej-
sou poškozeny nebo zasaženy rzí či koro-
zí. Pokud si některých těchto okolností
všimnete, Li-ion baterii nenabíjejte. Mohlo
by to způsobit zkrat nebo úraz elektrickým
proudem a mohlo by to zapříčinit požár,
který by zase mohl vést k vážným poraně-
ním a smrti.

• Pro zabránění vážných zranění či smrti při
nabíjení Li-ion baterie mějte na paměti ná-
sledující bezpečnostní opatření:
– Nedotýkejte se kovových kontaktů

portu nabíjení, konektoru nabíjení ne-
bo domovní zásuvky.

– Nedotýkejte se vozidle ani nabíjecího
zařízení (nabíjecí stanice, kabel Mode 3,
EVSE), když si všimnete blesků. To mů-
že způsobit úraz elektrickým proudem.

• Nerozebírejte ani neupravujte port nabíje-
ní a nabíjecí zařízení (domácí nabíjecí sta-
nici, kabel Mode 3, EVSE). Může to způsobit
požár.

• Pokud si všimnete neobvyklého zápachu
či kouře vycházejícího z vozidla, ihned
ukončete nabíjení.

• Postupujte opatrně, aby nedošlo ke styku
či k zachycení rukou, vlasů, šperků či odě-
vu chladicím ventilátorem trakčního mo-
toru. Ventilátor motoru se může kdykoliv
během nabíjení spustit.

• Jakmile použijete kabel Mode 3 nebo zaří-
zení EVSE ( je-li ve výbavě) a dáte je do vo-
zidla, bezpečně je zajistěte úložnou sítí v
zavazadelníku. Viz „Odkládací
prostory“ v kapitole „2. Nástroje a ovlada-
če“. Jinak by se z něj, při náhlém brzdění
nebo při kolizi, mohl stát projektil a způso-
bit zranění osob.

• Společnost NISSAN silně doporučuje nabí-
jet NISSAN LEAF doma pomocí domácí na-
bíjecí stanice doporučené společností
NISSAN. Domácí nabíjecí stanici odpovída-
jící EN61851 s vlastním obvodem 220-240
V musí nainstalovat elektrikář-profesionál
s certifikátem Electro-Mobility Operator
(EMO) doporučeným společností NISSAN.

UPOZORNĚNÍ
• Pro zabránění poškození nabíjecího zaří-

zení:
– Nezavírejte víko portu nabíjení bez

uzavření víčka portu nabíjení.
– Nevystavujte nabíjecí zařízení nára-

zům.

– Netahejte za nabíjecí kabel ani s ním
nekruťte.

• Ujistěte se, že jste po skončení nabíjení za-
kryli port nabíjení víčkem portu nabíjení.
Jestliže je port nabíjení zavřen, když je víč-
ko portu nabíjení otevřeno, může se do
portu nabíjení dostat voda nebo cizorodé
látky.

• Nenabíjejte, když na vozidle používáte kry-
cí plachtu. Může se tak poškodit konektor
nabíjení.

• Nesnažte se provést startování pomocí
kabelů baterie jiného auta na 12-voltové
baterii, když se současně dobíjí Li-ion ba-
terie. Mohli byste poškodit nabíjecí zaříze-
ní a způsobit zranění. Viz „Startování
z baterie jiného vozidla“ v kapitole „6. V pří-
padě nouze“.

• Do portu nabíjení nevkládejte nic jiného
než konektor nabíjení, jinak byste mohli
port nabíjení poškodit.

POZNÁMKA:
• Při nabíjení Li-ion baterie přepněte hlavní spí-

nač do polohy OFF. Když je hlavní spínač v po-
loze ON, nabíjení Li-ion baterie se nespustí.

• Jestliže je nabíjecí konektor připojen k vozi-
dlu, když je spínač napájení v poloze READY
(připraven k jízdě), vozidlo se z bezpečnost-
ních důvodů automaticky přepne do polohy
ON. Vzhledem k tomu, že se nabíjení nezahájí
s hlavním spínače v poloze ON, nezapomeňte
přepnout hlavní spínač do polohy OFF.

OPATŘENÍ PŘI NABÍJENÍ
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• Pokud je vozidlo po delší dobu zaparkované
na chladném místě, může nabíjení Li-ion ba-
terie pomocí rychlé nabíječky trvat o něco dé-
le. Jestliže teplota Li-ion baterie je vysoká či
nízká, může nabití Li-ion baterie trvat delší
dobu. Další informace viz „Denní počítač
kilometrů“ v kapitole „2. Nástroje a ovladače“.

• Hlavní spínač lze nastavit do polohy ON a sys-
tém řízení klimatizace a navigační systém
(modely s navigačním systémem) lze použít
během nabíjení Li-ion baterie. Nicméně vzhle-
dem k tomu, že tyto operace spotřebovávají
energii z Li-ion baterie, bude trvat déle, než se
Li-ion baterie úplně nabije. Přepnutím hlavní-
ho spínače do polohy OFF pomůžete snížit
dobu nabíjení Li-ion baterie.

• Jestliže během nabíjení dojde k přerušení do-
dávky elektrického proudu, nabíjení se auto-
maticky spustí znovu po obnovení dodávky
elektřiny.

• Doporučujeme nechávat kabel nabíjení připo-
jen kvůli úspoře energie Li-ion baterie, když je
v režimu ovládání na dálku v provozu topení a
klimatizace (modely s navigačním systé-
mem).

• Je-li port nabíjení zamrzlý, led rozpusťte. Až
led roztaje, Li-ion baterii nabijte. Připojování
konektoru nabíjení silou může způsobit záva-
du.

• Pokud se do konektoru nabíjení nebo do por-
tu nabíjení dostanou cizorodé předměty, ne-
snažte se provádět připojení silou. Kontaktuj-
te prosím erudovaného opraváře LEAF, napří-
klad prodejce elektrických vozů s certifikátem

NISSAN. Připojováním konektoru nabíjení si-
lou můžete poškodit nabíjecí zařízení a vozi-
dlo.

• V portu nabíjení je otvor pro odvádění vody.
Pokud se tento otvor pro odvádění vody ucpe
nebo pokud se voda dostane do portu nabí-
jení, nabíjení neprovádějte. Kontaktujte pro-
sím erudovaného opraváře LEAF, například
prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN.

Tento vůz je elektrické vozidlo, které ke svému pro-
vozu potřebuje elektrický proud. Jediným zdrojem
energie pro provoz tohoto vozidla je Li-ion baterie.

Při jízdě je důležité šetři energií a plánovat nabíjení,
abyste předešli úplnému vybití Li-ion baterie.

K dispozici jsou následující hlavní způsoby nabíjení
Li-ion baterie:

• Rychlé nabíjení

• Normální nabíjení
– S normální nabíjecí stanicí s kabelem
– S kabelem NISSAN Mode3
– S NISSAN EVSE

• V2X nabíjení/vybíjení *

*: Je nutné V2X kompatibilní zařízení.

JAK NABÍT LI-ION BATERII
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RYCHLÉ NABÍJENÍ

Rychlonabíjení využívá veřejné nabíjecí stanice (vý-
kon až 50 kW pro modely s baterií 40 kWh/výkon až
100 kW pro modely s baterií 62 kWh). Nabíječky rych-
lého nabíjení kompatibilní s LEAF jsou vyvinuty na
CHAdeMO standard, jak vyplývá z vyobrazeného
symbolu.

POZNÁMKA:
Pro modely s baterií 40 kWh: :I když budete nabí-
jet Li-ion baterii nabíječkou s výkonem vyšším
než 50 kW, maximální výkon odebíraný z nabíječ-
ky bude omezen na 50 kW.

Jestliže teplota Li-ion baterie je vysoká či nízká, mů-
že nabití Li-ion baterie trvat delší dobu.

Měřidlo teploty Li-ion baterie je možné použít pro
odhad přibližné doby potřebné pro nabití Li-ion ba-
terie na 80% nabití.

Pro modely s baterií 40 kWh:

Měřidlo teploty Li-ion baterie Odhadovaná doba
nabíjení *

m
Více než 90 minut

m
přibližně 40–90
minut

m
přibližně 40 minut

m
přibližně 40–80
minut

m
Více než 80 minut

*: V závislosti na nabíjecím výkonu.

Pro modely s baterií 62 kWh:

Měřidlo teploty Li-ion baterie Odhadovaná
doba nabíjení *

m
Více než 150
minut

m
přibližně 45–150
minut

m
přibližně 45–60
minut

m
přibližně 45–100
minut

m
Více než 100
minut

*: V závislosti na nabíjecím výkonu.

Pokud se nabíjení ukončí v polovině nabíjení, může-
te nabíjení spustit znovu stisknutím tlačítka start
na stanici rychlého nabíjení.

Pro podrobnější informace viz „Denní počítač
kilometrů“ v kapitole „2. Nástroje a ovladače“.
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VAROVÁNÍ

• Vždy používejte rychlou nabíječku s ozna-
čením CHAdeMO, která je kompatibilní s
LEAF. Používání nekompatibilní rychlé na-
bíječky může způsobit požár nebo záva-
du, která může vést k vážnému zranění
osob nebo ke smrti.

• Před zahájením rychlého nabíjení si peč-
livě přečtěte pokyny na rychlé nabíječce a
ujistěte se, že konektor nabíjení je správně
připojen a správně zajištěn. Nesprávné při-
pojení nebo nesprávné ovládání rychlé na-
bíječky by mohlo způsobit poškození vo-
zidla nebo nabíjecího zařízení.

UPOZORNĚNÍ
• Nissan LEAF je vybaven nabíjecím bezpeč-

nostním zařízením pro ochranu baterie,
pokud dosáhne určité úrovně teploty ve-
doucí k delší době nabíjení.

• Doba nabíjení závisí na podmínkách nabí-
jení, včetně typu a stavu nabíječky, teploty
baterie a okolní teploty.

• Čas, který trvá postupné rychlé nabití, bu-
de delší, pokud teplota baterie aktivuje
technologii ochrany baterie.

POZNÁMKA:
• Když se na rychlé nabíječce zobrazuje dostup-

né nabití Li-ion baterie a kapacita Li-ion bate-

rie, hodnoty se mohou lišit od skutečného do-
stupného nabití/kapacity Li-ion baterie.

• V závislosti na rychlonabíječce se postup čin-
nosti může lišit od postupu uvedeného v tom-
to návodu k obsluze. Postupujte podle poky-
nů na rychlonabíječce.

Jak spustit rychlé nabíjení

1. Stiskněte spínač polohy P pro přepnutí vozidla do
polohy P (parkování) a použijte parkovací brzdu.

2. Při nabíjení Li-ion baterie přepněte hlavní spínač
do polohy OFF. Když je hlavní spínač v poloze ON,
nabíjení Li-ion baterie se nespustí.

3. Otevřete víko portu nabíjení a víčko portu nabí-
jení. Viz „Víko portu nabíjení“ v kapitole
„3. Kontrola a seřízení před jízdou“.

4. Slícujte drážku v konektoru nabíjení ➀ s portem
rychlého nabíjení a vsuňte konektor nabíjení až
po základní část ➁ (v této fázi není nutné použí-
vatjA anijB ).
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UPOZORNĚNÍ
• Nezapomeňte vsunout konektor nabí-

jení přímo do portu rychlého nabíjení až
po základní část. Pokud to neuděláte,
může se stát, že se Li-ion baterie nebu-
de nabíjet nebo že se poškodí nabíjecí
zařízení.

5. Vytáhněte pojistnou páčkujB , aby se konektor
nabíjení uzamkl.

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

7. Pro spuštění nabíjení postupujte podle pokynů
na zařízení rychlého nabíjení. Když je zařízení
správně instalováno a je připraveno k nabíjení,
ozve se dvakrát pípnutí a změní se kontrolka sta-
vu nabíjení. Viz „Kontrolky stavu nabíjení“
dále v této kapitole.

Nabíjení se ukončí v následujících situacích:

• Když je nabíjení dokončeno.

• Když je překročen možný čas nabíjení nastave-
ný pro rychlou nabíječku.

POZNÁMKA:
• Nabíjení se může automaticky zastavit, i když

není zcela dokončeno.

• Pokud se nabíjení ukončí v polovině nabíjení,
můžete nabíjení spustit znovu stisknutím tla-
čítka start na stanici rychlého nabíjení.

• Konektor nabíjení je během nabíjení zamčen
k portu nabíjení a nelze jej odpojit. Pro ukon-
čení nabíjení postupujte podle pokynů na za-
řízení rychlého nabíjení. Přesvědčte se, že na-
bíjení skončilo - podívejte se na kontrolky sta-
vu nabíjení na přístrojové desce. Po skončení
nabíjení může být konektor nabíjení od vozi-
dla odpojen.

• Během rychlého nabíjení je míra nabití Li-ion
baterie pomalejší, jak procento nabití baterie
stoupá.

• Během rychlého nabíjení je míra nabití Li-ion
baterie pomalejší, když je teplota Li-ion ex-
trémně vysoká nebo nízká.

Jak ukončit rychlé nabíjení
1. Přesvědčte se, že nabíjení skončilo - podívejte se

na kontrolky stavu nabíjení na přístrojové desce.
Po skončení nabíjení může být konektor nabíjení
od vozidla odpojen.

CH-8



2. Zasuňte zpět držák páčkyjA .

3. Stisknutím tlačítkajB na konektoru nabíjení uvol-
níte pojistnou páčkujC .

4. Vyjměte konektor nabíjení z vozidla a řádně jej
uložte.

5. Zavřete víčko víka portu rychlého nabíjení.

6. Zavřete víko portu nabíjení.

UPOZORNĚNÍ
• Vzhledem k tomu, že konektor rychlého

nabíjení je těžší v porovnání s ostatními
konektory nabíjení, pak pokud by spadl,
mohlo by to poškodit vozidlo nebo konek-
tor nabíjení nebo způsobit zranění. Když
konektor vyjímáte, vytahujte ho rovně a co
nejopatrněji.

NORMÁLNÍ NABÍJENÍ

Existují tři metody normálního nabíjení:

• S normální nabíjecí stanicí s kabelem

• Pomocí kabelu NISSAN Mode 3 ( je-li ve výbavě)

• S NISSAN EVSE ( je-li ve výbavě)

POZNÁMKA:
• Certifikovaný prodejce elektrických vozů

NISSAN vám může poskytnout informace o
dostupnosti tohoto kabelu ve vaší zemi.

Port normálního nabíjení - pravostranný
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• NISSAN silně doporučuje normální nabíjecí
stanici kompatibilní se EN61851 instalovanou
na vlastní obvod 220-240 V ve vašem domě
profesionálním elektrikářem s licencí, s certi-
fikátem Electro-Mobility Operator (EMO) do-
poručeným firmou NISSAN. Společnost
NISSAN má smlouvu s operátory EMO, kteří
vám pomohou zakoupit a nainstalovat tyto
dobíjecí stanice, jež se snadno používají a po-
skytují AC přívod k nabití vašeho vozu NISSAN
LEAF. Další výhodou je, že je možné plně nabít
vaše LEAF přes noc při použití funkce přede-
hřátí nebo předchlazení kabiny. Vaše normál-
ní nabíjecí stanice bude buď mít připojený ka-
bel, nebo bude potřebovat kabel NISSAN Mo-
de 3. V každém případě musíte připojit
normální nabíjecí konektor do portu nabíjení
vpravo.
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U normálních nabíjecích konektorů s uvolňovacím tlačítkem (Typ 1)

Typ normálního
nabíjení

Port nabíjení Nabíjecí konektor Řídicí box Elektrická Obsah

S normální
nabíjecí stanicí s
kabelem m m m

Použijte normální nabíjecí stanici s ka-
belem

Normální nabíjecí konektor Normální nabíjecí stanice s
kabelem

Pomocí kabelu
NISSAN Mode3
( je-li ve výbavě) m m m

Použijte kabel NISSAN Mode3 a normál-
ní nabíjecí stanici se zástrčkou-zásuv-
kou EV.

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

S NISSAN EVSE
( je-li ve výbavě)

m m m
Použijte NISSAN EVSE.
Použijte pouze dedikované domácí zá-
suvky instalované technikem schvále-
ným jako Electro-Mobility Operator
(EMO).

Normální nabíjecí konektor Domácí zástrčka Domácí zásuvka
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U normálních nabíjecích konektorů bez uvolňovacím tlačítkem (Typ 2)

Typ normálního
nabíjení

Port nabíjení Nabíjecí konektor Řídicí box Elektrická Obsah

S normální
nabíjecí stanicí s
kabelem m m m

Použijte normální nabíjecí stanici s ka-
belem

Normální nabíjecí konektor Normální nabíjecí stanice s
kabelem

Pomocí kabelu
NISSAN Mode3
( je-li ve výbavě) m m m

Použijte kabel NISSAN Mode3 a normál-
ní nabíjecí stanici se zástrčkou-zásuv-
kou EV.

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

S NISSAN EVSE
( je-li ve výbavě)

m m m
Použijte NISSAN EVSE.
Použijte pouze dedikované domácí zá-
suvky instalované technikem schvále-
ným jako Electro-Mobility Operator
(EMO).

Normální nabíjecí konektor Domácí zástrčka Domácí zásuvka
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Normální nabíjení s normální nabíjecí
stanicí s kabelem
Vozidlo LEAF lze nabíjet s kompatibilní veřejnou nor-
mální nabíjecí stanicí a některými verzemi domá-
cích nabíjecích jednotek.

VAROVÁNÍ
Než zahájíte nabíjení s nabíjecí stanicí, pozor-
ně si přečtěte pokyny pro normální nabíjecí
stanici.

Jak spustit normální nabíjení s
normální nabíjecí stanicí s kabelem
1. Stiskněte spínač polohy P pro přepnutí vozidla do

polohy P (parkování) a použijte parkovací brzdu.

2. Vypněte napájení LEAF. Jinak nabíjení nezačne.

3. Při otevírání víka portu nabíjení proveďte jeden z
následujících kroků:

• Stiskněte spínač pro otevření víka portu na-
bíjení umístěný na přístrojové desce.

• Stiskněte a podržte tlačítko uzamčení konek-
toru nabíjení na inteligentním klíči na déle než
1 sekundu.

Typ 1
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➀ Bezpečnostní štít ( je-li ve výbavě)

➁ Normální nabíjecí konektor

➂ Nabíjecí stanice

➃ Uvolňovací tlačítko ( je-li ve výbavě)

4. Otevřete víčko portu napájení. Viz „Víko
portu nabíjení“ v kapitole „3. Kontrola a seřízení
před jízdou“.

5. Pro spuštění nabíjení postupujte podle pokynů

➂ pro normální nabíjecí stanici.

6. Sejměte bezpečnostní víčko ➀ ( je-li ve výbavě) z
konektoru normálního nabíjení ➁.

7. Připojte normální nabíjecí konektor k normální-
mu nabíjecímu portu vozidla a přidržte konektor,
dokud se nearetuje. Pokud je toto připojení pro-
vedeno správně, ozve je jedno pípnutí.

8. Pro spuštění nabíjení postupujte podle pokynů

➂ pro normální nabíjecí stanici. Jestliže bylo za-
hájeno nabíjení nebo jestliže Li-ion baterie čeká
na spuštění časovačem nabíjení, ozve se dvakrát
pípnutí a změní se zobrazení kontrolky stavu na-
bíjení. Viz „Kontrolky stavu nabíjení“ dále v
této kapitole.

9. Pro typ 1:

Konektor nabíjení je možné uzamknout pomocí
zámku konektoru nabíjení.

Typ 2

Typ 1

Typ 2
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POZNÁMKA:
Když vozidlo detekuje, že konektor není správně
připojen, zní alarm po dobu 30 sekund. V tomto
případě zasuňte konektor správně nebo zkuste
připojení znovu. Alarm se zastaví po 30 sekun-
dách, i když jste připojení nabíjecího konektoru
nenapravili, ale nabíjení nezačne.

Jak zastavit normální nabíjení s
normální nabíjecí stanicí s kabelem
Pro zastavení nabíjení postupujte podle pokynů pro
nabíjecí stanici.

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

2. Pro typ 1:

Zajistěte, aby byl zámek nabíjecího konektoru za-
sunutý. Pokud je konektoru nabíjení zamčen,
odemkněte jej.

3. Odpojte nabíjecí konektor od nabíjecího portu.
(Typ 1: Pro uvolnění zámku stlačte uvolňovací tla-
čítko nabíjecího konektoru.)

4. Připojte bezpečnostní krytku ke kabelu připoje-
nému k normální nabíjecí stanici ( je-li ve výbavě).

5. Po zavření víčka na nabíjecím portu vozidla za-
vřete víko portu nabíjení.

Normální nabíjení s kabelem NISSAN
Mode 3 ( je-li ve výbavě)
Kabel NISSAN Mode 3 lze použít s normální nabíjecí
stanicí s zástrčkou-zásuvkou EV. Váš prodejce elek-
trických vozů NISSAN vám může poskytnout infor-
mace o dostupnosti tohoto kabelu ve vaší zemi. Ka-
bel NISSAN Mode 3 je dedikovaný kabel nabíjení
elektrického vozidla a může být použit u kompati-
bilních veřejných normálních nabíjecích stanic a u
některých typů domácích nabíjecích jednotek.

VAROVÁNÍ
Než zahájíte nabíjení, pozorně si přečtěte po-
kyny pro normální nabíjecí stanici.

Typ 1

Typ 2
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Kabel NISSAN Mode 3:

jA1 Zástrčka Typ 2 (se samčí koncovkou)
Připojte zástrčku k normální nabíjecí stanici se
zástrčkou-zásuvkou.

jA2 Normální nabíjecí konektor s uvolňovacím
tlačítkem (se samičí koncovkou)
Připojte normální nabíjecí konektor k
normálnímu nabíjecímu portu.

jA3 Bezpečnostní štít ( je-li ve výbavě)

jA4 Kabel

Specifikace kabelu NISSAN Mode3 (typ 1)

• Zástrčka typ 2 podle IEC62196–2

• Normální nabíjecí konektor typ 1 podle
IEC62196–2
– Jmenovitý proud: 32A

– Jmenovité napětí: 250V
– Stupeň ochrany (IP): IP24 nespárovaný/IP44

spárovaný

jA1 Zástrčka Typ 2 (se samčí koncovkou)
Připojte zástrčku k normální nabíjecí stanici se
zástrčkou-zásuvkou.

jA2 Normální nabíjecí konektor (se samičí
koncovkou)
Připojte normální nabíjecí konektor k
normálnímu nabíjecímu portu.

jA3 Bezpečnostní štít ( je-li ve výbavě)

Specifikace kabelu NISSAN Mode3 (typ 2)

• Zástrčka typ 2 podle IEC62196–2

• Normální nabíjecí konektor typ 2 podle
IEC62196–2
– Jmenovitý proud: 32A

– Jmenovité napětí: 250V
– Stupeň ochrany (IP): IP24 nespárovaný/IP44

spárovaný

Kabel NISSAN Mode 3 nepotřebuje ovládací skříňku
na kabelu, protože bezpečnostní komunikace je za-
jišťována přímo mezi normální nabíjecí stanicí a vo-
zidlem.

VAROVÁNÍ
• Kabel NISSAN Mode3 nerozebírejte, neo-

pravujte ani nemodifikujte.

• Nedotýkejte se elektrických svorek kabelu
NISSAN Mode3.

• Nedovolte žádnému dítěti, aby zacházelo
s kabelem NISSAN Mode3 nebo jej použí-
valo bez dozoru dospělého.

Upozornění k manipulaci s kabelem NISSAN
Mode3:

Kabel nenatahujte, nekruťte, neohýbejte ani za něj
netahejte. V případě abnormality či problému:

• Kabel NISSAN Mode3 nepoužívejte, když se na
něm vyskytuje nějaká abnormalita či problém,
například hluboký řez, prasklina či poškození,
nebo když je kabel zkorodovaný.

• Jestliže nabíjení přestane, když kabel přesunete,
může to být způsobeno přerušením vedení.
Když k tomu dojde, okamžitě přestaňte kabel
NISSAN Mode3 používat.

Kabel NISSAN Mode 3 (zástrčka Typ 1)

Kabel NISSAN Mode 3 (zástrčka typ 2)
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• Kabel NISSAN Mode3 přestaňte okamžitě použí-
vat, jestliže si všimněte nějaké abnormality ne-
bo problému, například nezvyklého zápachu,
kouře či neobvyklých zvuků vydávaných kabe-
lem NISSAN Mode3 při nabíjení.

UPOZORNĚNÍ
• S kabelem NISSAN Mode3 zacházejte opa-

trně. Kabel NISSAN Mode3 například ne-
pouštějte na zem, nevystavujte jej nad-
měrným nárazům ani jej neponořujte do
vody.

Upozornění k ukládání kabelu NISSAN Mode3:

• Kabel NISSAN Mode3 neukládejte na místo vy-
stavené přímému slunečnímu svitu.

• Kabel NISSAN Mode3 neukládejte na místo vy-
stavené větru a dešti.

• Kabel NISSAN Mode3 určitě ukládejte s ochran-
nou krytkou, aby svorky normálního nabíjecího
konektoru byly chráněny před nečistotami a
prachem.

• Kabel NISSAN Mode3 neukládejte ve stavu, kdy
je zakroucený.

Jak spustit normální nabíjení s
kabelem NISSAN Mode3
1. Stiskněte spínač polohy P pro přepnutí vozidla do

polohy P (parkování) a použijte parkovací brzdu.

2. Vypněte napájení LEAF. Jinak nabíjení nezačne.

3. Při otevírání víka portu nabíjení proveďte jeden z
následujících kroků:

– Stiskněte spínač otevření víčka nabíjecího
portu, který se nachází na přístrojovém pa-
nelu, nebo stiskněte a přidržte zamykací tla-
čítko nabíjecího konektoru na inteligentním
klíčem na dobu delší než 1 sekunda.
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➀ Normální nabíjecí konektor

➁ Zástrčka

➂ Bezpečnostní krytka pro normální nabíjení

➃ Krytka zástrčky

➄ Tlačítko uvolnění

4. Sejměte bezpečnostní krytku zástrčky ➃ ze zá-
strčky ➁ a připojte zástrčku k zástrčce-zásuvce
nabíjecí stanice EV. Před připojením ověřte, že
jsou dodrženy pokyny pro normální nabíjecí sta-
nici.

5. Otevřete víčko portu napájení. Viz „Víčko
portu nabíjení“ v kapitole „3. Kontrola a seřízení
před jízdou“.

6. Sejměte bezpečnostní krytku konektoru nor-
málního nabíjení ➂ z konektoru normálního na-
bíjení ➀.

7. Připojte normální nabíjecí konektor k normální-
mu nabíjecímu portu vozidla a přidržte konektor,
dokud se nearetuje. Pokud je toto připojení pro-
vedeno správně, ozve je jedno pípnutí.

8. Pro spuštění nabíjení postupujte podle pokynů
pro normální nabíjecí stanici. Jestliže bylo zahá-
jeno nabíjení nebo jestliže Li-ion baterie čeká na
spuštění časovačem nabíjení, ozve se dvakrát
pípnutí a změní se zobrazení kontrolky stavu na-
bíjení. Viz „Kontrolky stavu nabíjení“ dále v
této kapitole.

Typ 1

Typ 2

CH-18



9. Pro typ 1:

Konektor nabíjení je možné uzamknout pomocí
zámku konektoru nabíjení.

POZNÁMKA:
Když vozidlo detekuje, že konektor není správ-
ně připojen, zní alarm po dobu 30 sekund. V
tomto případě zasuňte konektor správně nebo
zkuste připojení znovu. Alarm se zastaví po 30
sekundách, i když jste připojení nabíjecího ko-
nektoru nenapravili, ale nabíjení nezačne.

Jak zastavit normální nabíjení s
kabelem NISSAN Mode3
Pro zastavení nabíjení postupujte podle pokynů pro
nabíjecí stanici.

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

2. Pro typ 1:

Zajistěte, aby byl zámek nabíjecího konektoru za-
sunutý. Pokud je konektoru nabíjení zamčen,
odemkněte jej.

3. Odpojte nabíjecí konektor od nabíjecího portu.
(Typ 1: Pro uvolnění zámku stlačte uvolňovací tla-
čítko nabíjecího konektoru.)

4. Připojte bezpečnostní krytku normálního nabíje-
cího konektoru k normálnímu nabíjecímu konek-
toru.

5. Po zavření víčka na nabíjecím portu vozidla za-
vřete víko portu nabíjení.

6. Odstraňte zástrčku kabelu NISSAN Mode3 ze zá-
strčky-zásuvky nabíjecí stanice EV a připojte bez-
pečnostní krytku zástrčky k zástrčce. Jestliže je
zástrčka aretována nabíjecí stanicí, uvolněte zá-
mek podle pokynů dodaných k normální nabíjecí
stanici.

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

Typ 1

Typ 2
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VAROVÁNÍ

Jestliže dáte kabel NISSAN Mode3 do vozidla,
pevně jej zajistěte úložnou sítí v zavazadlo-
vém prostoru. Jinak by se z něj, při náhlém brz-
dění nebo při kolizi, mohl stát projektil a způ-
sobit zranění osob.

Normální nabíjení s NISSAN EVSE ( je-li
ve výbavě)

jB1 Domovní zástrčka
Vsuňte zástrčku do dedikované elektrické
zásuvky 220 – 240 V AC.

jB2 Bezpečnostní víčko
Nezapomeňte znovu nasadit víčko, jakmile bylo
nabíjení ukončeno

jB3 Uvolňovací tlačítko ( je-li ve výbavě)

jB4 Kontrolky ovládací skříňky

NISSAN EVSE s domovní zástrčkou je primárně ur-
čen pro použití ve veřejných nabíjecích stanicích a
zajišťuje nabíjení baterie střídavým proudem 8–10 A.

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

NISSAN EVSE (Typ 1)

NISSAN EVSE (Typ 2)
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zástrčka odpovídají nejnovějším vnitrostátním
předpisům; zda nebyly nesprávně nainstalovány ne-
bo zda jsou řádně udržovány.

Všechny podrobné informace o našem partnerovi
Electro-Mobility Operator (EMO) ve vaší zemi, který
vám může poradit, jak nejlépe nabíjet vaše vozidlo
NISSAN LEAF, vám může poskytnout váš prodejce
elektrických vozů NISSAN.

VAROVÁNÍ
• Nepoužívejte elektrické zástrčky, které ne-

odpovídají nejnovějším vnitrostátním
předpisům pro nabíjení NISSAN LEAF.
– Pokud je váš domovní elektrický sys-

tém starý nebo neprošel v nedávné do-
bě revizí, důrazně vám doporučujeme,
abyste si před nabíjením nechali pro-
vést kvalifikovaným elektrikářem revi-
zi kabelů a zásuvek.

• Nepoužívejte prodlužovací kabely, protože
většina prodlužovacích kabelů nezvládne
požadovaný proud a mohla by se zahřát.

• Nepoužívejte adaptéry, protože NISSAN
EVSE není určen k použití s adaptéry a
mohl by se zahřát.

• Ujistěte se, že vaše NISSAN LEAF se nabíjí
na vlastním obvodě.
– Vlastní obvod je vedení od jističe s žád-

nými dalšími elektrickými zásuvkami.
– Většina samostatně stojících garáží

bude napájena vlastním obvodem, ale
zásuvky uvnitř domu jsou často na
okruhovém vedení.

– Zásuvky okruhového vedení mohou
být přetížené jinými elektrickými zaří-
zeními, které jsou zapojeny ve stejnou
dobu jako LEAF, a to by mohlo přerušit
napájení.

• Pokud jsou patrné známky opotřebení, po-
škození nebo vyblednutí, zásuvku k nabí-
jení nepoužívejte.

• Zásuvku pravidelně kontrolujte a pokud se
objeví známky opotřebení, poškození ne-
bo vyblednutí, vyměňte ji.

• Pokud máte jakékoli pochybnosti ohledně
kapacity zásuvky či vedení, svůj NISSAN
LEAF nenabíjejte, dokud po konzultaci s
Electro-Mobility Operator (EMO) nebo kva-
lifikovaným elektrikářem nebudete mít
potvrzeno, že zásuvky je vhodná.

• EVSE nedementujte, neopravujte ani ne-
modifikujte.

• K nabíjení nepoužívejte prodlužovací ka-
bel ani adaptér.

• Nedotýkejte se zástrčky vlhkýma rukama.

• Nedotýkejte se elektrických svorek EVSE.

• Nedotýkejte se vozidla ani EVSE, pokud
slyšíte hřmění.

• Jestliže máte kardiostimulátor nebo im-
plantovaný kardioverter-defibrilátor (ICD),
udržujte vzdálenost alespoň 15 cm (6 pal-
ců) mezi vámi a řídicím boxem EVSE.

• Nedovolte žádnému dítěti, aby zacházelo
s EVSE nebo jej používalo bez dozoru
dospělého.

Upozornění pro manipulaci s EVSE:

• Kabel a/nebo šňůru nenatahujte, nekruťte, neo-
hýbejte ani za ni netahejte.

• Kabel a/nebo šňůru nenavíjejte na takové před-
měty, jak je normální nabíjecí konektor a/nebo
řídicí box.

• Přidržte hlavní část zástrčky a bezpečně ji rovně
zasuňte až po základnu.

• Chcete-li zástrčku odpojit, netahejte za šňůru.

V případě abnormality či problému:

• EVSE nepoužívejte, když se na něm vyskytuje
nějaká abnormalita či problém, například hlu-
boký řez, prasklina či poškození, nebo když je
zástrčka zkorodovaná.

• Jestliže nabíjení přestane, když zástrčku nebo
šňůru přesunete, může to být způsobeno pře-
rušením vedení. Když k tomu dojde, okamžitě
přestaňte EVSE používat.

• EVSE přestaňte okamžitě používat, jestliže si
všimněte nějaké abnormality nebo problému,
například nezvyklého zápachu, kouře či neob-
vyklých zvuků vydávaných z EVSE při nabíjení.

Upozornění k domovním zásuvkám:

• Používejte uzemněnou domovní zásuvku, která
odpovídá standardům a předpisům.
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• Domovní zásuvku nepoužívejte, když je zástrč-
ka pro zasunutí do zásuvky volná nebo když je
vnitřek zásuvky poškozen nebo zkorodován.

• Zajistěte elektrický příkon AC 220 - 240 V 50 ne-
bo 60 Hz.

• Před připojením EVSE nezapomeňte zkontrolo-
vat jmenovitý proud uvedený na EVSE, aby byla
v domovní zásuvce a obvodu zajištěna dosta-
tečná proudová kapacita k bezpečnému nabití
vašeho vozidla.

• EVSE odbírá konstantní proud 8-16 ampér, mu-
síte proto zajistit, aby domovní zásuvka a do-
movní kabelové vedení používané k nabíjení na
této úrovni odpovídalo nejnovějším standar-
dům elektrického zapojení a předpisům ve vaší
zemi nebo oblasti.

• Max. jmenovitý proud závisí na zemi.

• V případě jakýchkoli pochybností o domovní zá-
suvce a obvodu kontaktujte kvalifikovaného
elektrikáře.

UPOZORNĚNÍ
• Dbejte na to, abyste EVSE připojili pouze k

domovní zásuvce se stanoveným jmeno-
vitým napětím.

Upozornění pro uložení EVSE:

• EVSE neukládejte na místo vystavené přímému
slunečnímu svitu.

• EVSE neukládejte na místo vystavené větru a
dešti.

• EVSE určitě ukládejte s ochrannou krytkou, aby
svorky normálního nabíjecího konektoru byly
chráněny před nečistotami a prachem.

• EVSE neukládejte s kabelem a/nebo šňůrou na-
vinutou na řídicí box.

• EVSE neukládejte ve stavu, kdy je kabel a/nebo
šňůra zakroucená.

• Řídicí box bude při nabíjení EVSE horký. Nejde o
chybnou funkci.

Jak spustit normální nabíjení s
NISSAN EVSE
1. Stiskněte spínač polohy P pro přepnutí vozidla do

polohy P (parkování) a použijte parkovací brzdu.

2. Vypněte napájení LEAF. Jinak nabíjení nezačne.
3. Při otevírání víka portu nabíjení proveďte jeden z

následujících kroků:

– Stiskněte spínač pro otevření víka portu na-
bíjení umístěný na přístrojové desce, nebo

– Stiskněte a podržte tlačítko uzamčení konek-
toru nabíjení na inteligentním klíči na déle než
1 sekundu.
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➀ Konektor nabíjení — Bezpečnostní víčko

➁ Zástrčka

➂ Ovládací skříňka — Kontrolka

➃ Uvolňovací tlačítko ( je-li ve výbavě)

jA Otvor pro provaz

Můžete protáhnout provaz otvorem na
ovládací skříňce kvůli zavěšení během nabíjení
Li-ion baterie

4. Připojte zástrčku k domovní zásuvce.

Než připojíte zástrčku k domovní zásuvce, pro-
věřte, že je zásuvka vhodná pro nabíjení podle
technických informací.

5. Otevřete víčko portu napájení. Viz „Víčko
portu nabíjení“ v kapitole „3. Kontrola a seřízení
před jízdou“.

6. Sejměte bezpečnostní víčko ➀ z konektoru nor-
málního nabíjení.

Nissan EVSE umístěný v zavazadlovém
prostoru (Typ 1)

Nissan EVSE umístěný v zavazadlovém
prostoru (Typ 2)

Typ 1
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7. Připojte nabíjecí konektor k normálnímu nabíje-
címu portu vozidla a přidržte konektor, dokud se
nearetuje. Pokud je toto připojení provedeno
správně, ozve je jedno pípnutí.

8. Jestliže bylo zahájeno nabíjení nebo jestliže Li-
ion baterie čeká na spuštění časovačem nabí-
jení, ozve se dvakrát pípnutí a změní se zobra-
zení kontrolky stavu nabíjení. Viz „Kontrol-
ky stavu nabíjení“ dále v této kapitole.

9. Pro typ 1:

Konektor nabíjení je možné uzamknout pomocí
zámku konektoru nabíjení.

POZNÁMKA:
Když vozidlo detekuje, že konektor není správně
připojen, zní alarm po dobu 30 sekund.

V tomto případě zasuňte konektor správně nebo
zkuste připojení znovu. Alarm se zastaví po 30
sekundách, i když jste připojení nabíjecího konek-
toru nenapravili, ale nabíjení nezačne.

Jak zastavit normální nabíjení s
NISSAN EVSE

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

2. Pro typ 1:

Zajistěte, aby byl zámek nabíjecího konektoru za-
sunutý. Pokud je konektoru nabíjení zamčen,
odemkněte jej.

3. Odpojte nabíjecí konektor od nabíjecího portu.
(Typ 1: Pro uvolnění zámku stlačte uvolňovací tla-
čítko nabíjecího konektoru.)

4. Dejte bezpečnostní víčko na konektor normál-
ního nabíjení.

Typ 2

Typ 1

Typ 2
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5. Po zavření víčka na portu nabíjení zavřete víko
portu nabíjení.

6. Vytáhněte zástrčku z domovní zásuvky.

7. Nabíjecí kabely uložte náležitým způsobem.

Vinutí nabíjecího kabelu ve směru zobrazeném
na obrázku zabrání zkrácení životnosti kabelu.

POZNÁMKA:
Uložení NISSAN EVSE do vaku: Naviňte nabíjecí
kabel po směru hodinových ručiček na řídicí
box (v průměru cca 30 cm (12 palců)).

VAROVÁNÍ

Jestliže dáte NISSAN EVSE do vozidla, dejte
jej do úložného vaku a vak zajistěte úlož-
nou sítí v zavazadlovém prostoru. Jinak by
se z něj, při náhlém brzdění nebo při kolizi,
mohl stát projektil a způsobit zranění osob.

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

Alarm částečného zapojení
konektoru
Jestliže nabíjecí korektor není správně aretován z
následujících příčin, zazní alarm částečného zapo-
jení konektoru:

• Konektor nabíjení není zapojen správně.

• Řazení je v jiné poloze než P (parkování).

• Zámek konektoru nabíjení je porouchán.

SYSTÉM UZÁVĚRKY NABÍJECÍHO
KONEKTORU (je-li součástí
výbavy)

Odemykání pomocí inteligentního
klíče
1. Stiskněte tlačítko uzamčení konektoru nabíjení

na inteligentním klíči na déle než 1 sekundu.

2. Kontrolka stavu nabíjení 3krát blikne a 3x se ozve
pípnutí. Zámek konektoru nabíjení je na 30
sekund odemknut.

Příklad (typ 2)
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3. Po 30 sekundách se zámek konektoru nabíjení
zamkne.

Pro modely se systémem uzavírky nabíjecího
konektoru:

Nabíjecí konektor se dá také odemknout na 30
sekund při odemykání dveří/pátých dveří (v tom
případě indikátor stavu nabíjení není v provozu).
Pokud je zámek znovu použit do 30 sekund po
odemknutí dveří/pátých dveří, zámek nabíjecího
konektoru se znovu uzamkne.

Odemčení pomocí spínače pro otevření víka
portu nabíjení:

1. Stiskněte tlačítko spínače pro otevření víka portu
nabíjení.

2. Kontrolka stavu nabíjení 3krát blikne a 3x se ozve
pípnutí. Zámek konektoru nabíjení je na 30
sekund odemknut.

3. Po 30 sekundách se zámek konektoru nabíjení
zamkne.

POZNÁMKA:
• V závislosti na nabíjecí stanici mechanismus

zamčení vycházející z místních standardů
možná nemusí být kompatibilní s vaším vozi-
dlem. Může se stát, že konektor nabíjení se
nezamkne k vašemu vozidlu.

• Pro modely se systémem uzavírky nabíjecího
konektoru:
– Při přerušení napájení během nabíjeni v

režimu AUTO bude konektor dále
uzamčen asi 5 minut a potom bude uvol-
něn.

– Když je časovač nabíjení nastaven v reži-
mu AUTO, konektor se nezamkne, dokud
se nezahájí nabíjení.

– Když je časovač ovládání Pokud je v pro-
vozu časovač nebo při nabíjení 12-voltové
baterie se zámek konektoru nabíjení ne-
zamkne.

ODEMYKACÍ ŠROUB PORTU
NABÍJENÍ

UPOZORNĚNÍ
• Neodemykejte konektor nabíjení pomocí

➀, když se zámek konektoru nabíjení ovlá-
dá normálně.

• Neotáčejte ➀ doprava. Může se tak poško-
dit konektor nabíjení.

Pokud konektor nabíjení nelze odemknout, postu-
pujte následujícím způsobem:

1. Přepněte hlavní spínač do polohy OFF.

2. Otevřete kapotu.

CH-26



3. Odstraňte plastové přídržné pásky z krytu a pak
jej demontujte.

4. Otočte knoflík doleva (asi 4 otáčky). abyste uvol-
nili zámek nabíjecího konektoru, a demontujte
nabíjecí konektor.

V2X NABÍJENÍ/VYBÍJENÍ
V2X (Vehicle to Everything) umožňuje elektrickému
vozidlu poskytovat elektrickou energii domu nebo
budově atd. V2X zahrnuje následující funkce:

• Vehicle to Home (V2H) – mezi vozidlem a do-
mácností

• Vehicle to Building (V2B) – mezi vozidlem a bu-
dovou

• Vehicle to Grid (V2G) – mezi vozidlem a sítí

• Vehicle to Load (V2L) – mezi vozidlem a zatíže-
ním

• Vehicle to Vehicle (V2V) – mezi dvěma vozidly

V2X nabíjení/vybíjení je k dispozici jen u vozidel dis-
ponujících možností V2X nabíjení/vybíjení včetně
portu rychlého nabíjení.

Toto vozidlo je vybaveno portem rychlého nabíjení
a je kompatibilní s většinou CHAdeMO konektorů
( japonský průmyslový standard) na nabíjecích sta-
nicích.

V2X nabíjení/vybíjení je možné (dokonce i několikrát
denně). Pokud teplota baterie je blízko červené zó-
ny, bude výkon V2X nabíjení/vybíjení omezen, aby
se chránila baterie.

Více informací získáte u výrobce zařízení V2X nebo
u poskytovatele služeb s V2X nabíjením/vybíjením.

V2X nabíjení/vybíjení používá zařízení V2X.

VAROVÁNÍ
• Vždy používejte zařízení V2X, které je kom-

patibilní s vozem LEAF. Používání nekom-
patibilního zařízení V2X může způsobit po-
žár nebo závadu, což může vést k vážnému
zranění osob nebo ke smrti.

• Před zahájením V2X nabíjení/vybíjení si
pečlivě přečtěte pokyny na zařízení V2X a
ujistěte se, že je zařízení V2X správně při-
pojeno a zajištěno. Nesprávné připojení
nebo nesprávné ovládání zařízení V2X by
mohlo způsobit poškození vozidla nebo
nabíjecího zařízení.

POZNÁMKA:
Když se na zařízení V2X zobrazuje dostupné na-
bití/vybití Li-ion baterie a kapacita Li-ion baterie,
hodnoty se mohou lišit od skutečně dostupné na-
bíjecí/vybíjecí kapacity Li-ion baterie.

Jak spustit V2X nabíjení/vybíjení

1. Stiskněte spínač polohy P pro přepnutí vozidla do
polohy P (parkování) a použijte parkovací brzdu.

2. Při nabíjení/vybíjení Li-ion baterie přepněte hlav-
ní spínač do polohy OFF. Když je hlavní spínač v
poloze ON, nabíjení/vybíjení Li-ion baterie se ne-
spustí.

3. Otevřete víko portu nabíjení a víčko portu nabí-
jení. Viz „Víko portu nabíjení“ v kapitole
„3. Kontrola a seřízení před jízdou“.
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4. Slícujte drážku v konektoru nabíjení ➀ s portem
rychlého nabíjení a vsuňte konektor nabíjení až
po základní část ➁ (v této fázi není nutné použí-
vatjA anijB ).

UPOZORNĚNÍ
• Nezapomeňte vsunout konektor nabí-

jení přímo do portu rychlého nabíjení až
po základní část. Pokud to neuděláte,
může se stát, že se Li-ion baterie nebu-
de nabíjet/vybíjet, nebo že se poškodí
nabíjecí zařízení.

5. Vytáhněte pojistnou páčkujB , aby se konektor
nabíjení uzamkl.

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

7. Pro spuštění nabíjení/vybíjení postupujte podle
pokynů na zařízení V2X. Když je zařízení správně
instalováno a je připraveno k nabíjení/vybíjení,
ozve se dvakrát pípnutí a změní se kontrolka sta-
vu nabíjení. Viz „Kontrolky stavu nabíjení“
dále v této kapitole.
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Nabíjení/vybíjení se ukončí v následujících situacích:

• Když je nabíjení/vybíjení dokončeno.

• Když je překročen možný čas nabíjení nastave-
ný pro zařízení V2X.

POZNÁMKA:
• Nabíjení/vybíjení se může automaticky za-

stavit, i když není zcela dokončeno.

• Pokud se nabíjení ukončí v polovině nabíjení,
můžete znovu zahájit nabíjení spuštěním čin-
nosti zařízení V2X.

• Konektor nabíjení je během nabíjení/vybíjení
zamčen k portu nabíjení a nelze jej odpojit.
Pro ukončení nabíjení/vybíjení postupujte
podle pokynů na zařízení V2X. Přesvědčte se,
že nabíjení/vybíjení skončilo. Podívejte se na
kontrolky stavu nabíjení na přístrojové desce.
Po skončení nabíjení/vybíjení může být ko-
nektor nabíjení od vozidla odpojen.

Jak ukončit V2X nabíjení/vybíjení
1. Přesvědčte se, že nabíjení/vybíjení skončilo. Podí-

vejte se na kontrolky stavu nabíjení na přístrojové
desce. Po skončení nabíjení/vybíjení může být ko-
nektor nabíjení od vozidla odpojen.

2. Zasuňte zpět držák páčkyjA .

3. Stisknutím tlačítkajB na konektoru nabíjení uvol-
níte pojistnou páčkujC .

4. Vyjměte konektor nabíjení z vozidla a řádně jej
uložte.

5. Zavřete víčko víka portu rychlého nabíjení.

6. Zavřete víko portu nabíjení.
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ČASOVAČ NABÍJENÍ
Pomocí časovače nabíjení naplánujte, kdy se Li-ion
baterie bude dobíjet. V naplánovaném čase vozidlo
automaticky spustí nabíjení, jakmile je konektor na-
bíjení připojen k vozidlu. Časovače není nutné rese-
tovat pokaždé, když je zapotřebí nabít Li-ion baterii.

Časovač nabíjení může uložit dvě nastavení časo-
vače, které zahrnují čas zahájení a čas ukončení na-
bíjení. Časovač nabíjení může být použit pro nasta-
vení časovače pro každý den v týdnu. (modely s
navigačním systémem)

Vozidlo se automaticky začne nabíjet v naplánova-
ném čase, když je nabíjecí konektor připojen k vozi-
dlu. Časovače není nutné resetovat pokaždé, když
je zapotřebí nabít Li-ion baterii.

1. Stiskněte tlačítko m nebo m a tak vyberte
položku [Settings] na informačním displeji vozi-
dla.

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

3. Stiskněte tlačítko m nebo m, až bude zvo-
lena položka [Charge Timer1] nebo [Charge Ti-
mer2], a pak stiskněte tlačítko <OK>.

4. Stisknutím tlačítka m nebo m vyberte po-
ložku [Timer] a pak stiskněte tlačítko <OK>. Když
je nastavení časovače zapnuto, kontrolka svítí.

5. Stiskněte tlačítko m nebo m, až bude zvo-
lena položka [Start Time], a pak stiskněte tlačítko
<OK>.

6. Stisknutím tlačítkam nebom nastavte ho-
dinu a pak stiskněte tlačítko <OK>.

7. Stisknutím tlačítka m nebo m nastavte mi-
nutu a pak stiskněte tlačítko <OK>.

8. Stisknutím tlačítkam nebom, až bude zvo-
lena položka [End Time], a pak stiskněte tlačítko
<OK>.

9. Stisknutím tlačítkam nebom nastavte ho-
dinu a pak stiskněte tlačítko <OK>.

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

11. Modely s navigačním systémem: Stisknutím tla-
čítka m nebo m vyberte dny v týdnu, když
se má aktivovat časovač nabíjení, a pak stisk-
něte tlačítko <OK>. Stisknutím tlačítka m
(Zpět) se vrátíte na předchozí obrazovku.

12. Jakmile bude nastavení hotovo, dejte hlavní spí-
nač do polohy OFF a pak připojte nabíjecí ko-
nektor k vozidlu.

Plné nabití má prioritu
Jestliže je zapnuta možnost [Full charge has prio-
rity], časovač začátku nabíjení bude posunut dopře-
du v případě, že plného nabití Li-ion baterie nelze
dosáhnout během času začátku až do času konce
nabíjení. Jestliže stavu plného nabití není dosaženo,
nabíjení pokračuje, dokud nebude Li-ion baterie pl-
ně nabita.

POZNÁMKA:
Jestliže je položka [Full charge has priority] za-
pnuta, je možné, že baterie nebude plně nabita v
čas konce nabíjení kvůli činnosti časovače ovlá-
dání klimatizace a toleranci nabíjecího času atd.
V tomto případě bude nabíjení pokračovat, dokud
nebude Li-ion baterie zcela nabita.

METODY NABÍJENÍ
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Časovač nabíjení pouze DOMA (s
navigačním systémem)
Jestliže registrujete svůj domov v navigačním sys-
tému a zapnete možnost [Chg. Timer Only at HOME],
časovač nabíjení se použije pouze tehdy, když pro-
bíhá normální nabíjení doma. Registrace viz příruč-
ka pro uživatele systému NissanConnect. Pokud na-
bíjení probíhá na jiném místě než doma, nabíjení
automaticky začne, až bude konektor normálního
nabíjení připojen k vozidlu.

POZNÁMKA:
• PO nastavení časovačů nabíjení vždy přepně-

te hlavní spínač do polohy OFF. Když je hlavní
spínač v poloze ON, nabíjení Li-ion baterie se
nespustí.

• Jestliže aktuální čas překoná čas začátku na-
bíjení příliš, je možné, že skutečné dobití bude
nižší než očekávané.

• Li-ion baterie se nenabije, když konektor na-
bíjení nebude k vozidlu připojen do dalšího
plánovaného času zahájení nabíjení, je-li ča-
sovač nabíjení aktivní. V případě potřeby do-
bití Li-ion baterie použijte okamžité nebo dál-
kové nabíjení.

• Některé nabíjecí stanice s režimem standard-
ního nabíjení jsou vybaveny funkcemi časo-
vače. Pokud je nastavena jak funkce časovače
nabíječky, tak časovače vozidla, a časovače
nejsou nastaveny tak, aby pracovaly součas-
ně, je možné, že se nabíječka nespustí nebo
že baterie nebude nabita na očekávanou úro-
veň.

• Je-li při spuštěn ohřívač Li-ion baterie ( je-li ve
výbavě), když je nastaven časovač nabíjení, Li-
ion baterie se možná nenabije na hodnotu,
která byla nastavena.

• Časování nabíjení je prováděno podle nasta-
vení aktuálního času na informačním displeji
vozidla. Při nastavování funkce časovače na-
bíjení se ujistěte, že zobrazený čas je správný.

• Chcete-li vypnout funkci časovače nabíjení,
vyberte položku [Timer] na obrazovce nasta-
vení časovače nabíjení (obě položky [Charge
Timer1] a [Charge Timer2]) a stisknutím tla-
čítka <OK> vypněte kontrolku.

• Jestliže určitý den v týdnu není na obrazovce
nastavení zvolen časovač nabíjení, časovač
nabíjení nebude v ten den fungovat. Systém s

nabíjením počká až do příštího časového na-
stavení. (modely s navigačním systémem)

Okamžité nabíjení
Pokud časovač nabíjení není zapnut, nabíjení auto-
maticky začne, až bude konektor normálního nabí-
jení připojen k vozidlu.

Režim okamžitého nabíjení použijte vždy, když
chcete ihned spustit nabíjení, zatímco časovač na-
bíjení je zapnut; proveďte následující kroky:

1. Přepněte spínač napájení do polohy OFF.

2. Stiskněte tlačítko okamžitého nabíjení.

3. Připojte kabel normálního nabíjení, když se kont-
rolka stavu nabíjení změní a zobrazí režim oka-
mžitého nabíjení.
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POZNÁMKA:
• Na připojení konektoru normálního nabíjení k

vozidlu máte od stisknutí tlačítka okamžité-
ho nabíjení 15 minut. Pokud konektor nabíjení
není připojen k vozidlu do 15 minut, vrátí se
vozidlo automaticky do předchozího nasta-
vení.

• Pro zrušení režimu okamžitého nabíjení stisk-
něte před připojením nabíjecího kabelu zno-
vu tlačítko okamžitého nabíjení.

• Jestliže je nabíjecí kabel odpojen, Li-ion bate-
rie automaticky přepne na časovač nabíjení.
Pro opětné provedení okamžitého nabíjení
stiskněte tlačítko okamžitého nabíjení a při-
pojte nabíjecí kabel.

• Pokud je nabíjecí kabel již připojen, stiskněte
tlačítko okamžitého nabíjení pro spuštění
okamžitého nabíjení.

FUNKCE NABÍJENÍ NA DÁLKU
(modely s navigačním systémem)
Toto vozidlo má vestavěno komunikační zařízení
nazývané TCU (telematická komunikační jednotka).
Komunikační propojení mezi touto jednotkou a da-
tovým střediskem NISSAN umožňuje různé funkce
ovládané na dálku.

• Kontrola stavu Li-ion baterie:
Stav nabíjení Li-ion baterie je možné kontrolo-
vat pomocí chytrého telefonu s připojením k in-
ternetu, i když nejste ve vozidle.

• Dálkové nabíjení, Dálkové ovládání klimatiza-
ce:
Funkce spuštění nabíjení Li-ion baterie nebo
spuštění ohřívače a klimatizace je dostupná z
chytrého telefonu s připojením k internetu.

• Stav odpojení, Stav nabití:
Po registraci často používaných nabíjecích sta-
nic lze na e-mailovou adresu vašeho chytrého
telefonu posílat notifikace na upozornění, že na-
bíjecí konektor byl v uvedených stanicích odpo-
jen, nebo že bylo nabíjení dokončeno.

• Stav ohřívače Li-ion baterie ( je-li součástí vý-
bavy):
Když je teplota prostředí nízká, ohřívač Li-ion
baterie pracuje automaticky. Za následujících
podmínek budou na váš chytrý telefon posílány
notifikace, aby vás upozornily na nutnost připo-
jení nabíjecího konektoru.
– Přibližně 5 minut poté, co začne pracovat

ohřívač Li-ion baterie, když je hlavní spínač v
poloze OFF a nabíjecí kabel není připojen k
vozidlu.

– Přibližně 5 minut poté, co ohřívač Li-ion ba-
terie přestane pracovat kvůli nízkému zbý-
vajícímu výkonu Li-ion baterie, když je hlavní
spínač v poloze OFF a nabíjecí kabel není
připojen k vozidlu.

POZNÁMKA:
• Zřídit službu NissanConnect EV je nutné ještě

před použitím této služby.Viz samostatně do-
dávaná příručka pro uživatele systému
NissanConnect.

• Pro kontrolu stavu nabití Li-ion baterie pomo-
cí chytrého telefonu s připojením k internetu
musí být splněny následující podmínky:
– Vozidlo se musí nacházet v oblasti s po-

krytím signálem chytrého telefonu.
– Chytrý telefon se musí nacházet v oblasti

s mobilním pokrytím.
– Některé chytré telefony nejsou kompati-

bilní a nelze je ke kontrole stavu nabití Li-
ion baterie používat. Potvrďte prosím pře-
dem.

• Některé vzdálené funkce vyžadují kompatibil-
ní chytrý telefon, který není dodáván s vozi-
dlem.

• Funkce informačního systému
NissanConnect EV jsou poskytovány na zákla-
dě předplacené služby, k jejíž aktivaci je po-
třebný souhlas vlastníka. Pro používání těch-
to funkcí je vyžadováno aktivní přihlášení.

• Zprávy NissanConnect EV mohou být přijímá-
ny na ověřenou e-mailovou adresu nebo po-
mocí SMS na chytrý telefon podporující tex-
tové zprávy.

• Váš poskytovatel služeb může uplatňovat
standardní poplatky za textové zprávy a/ne-
bo poplatky za přenášená data.
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KONTROLKY STAVU NABÍJENÍ

Kontrolky stavu nabíjení ➀ až ➂ primárně zobra-
zují stav nabíjení a jsou vidět jak uvnitř vozidla, tak i
zvenku.

Když je konektor normálního nabíjení
odblokován
Všechny kontrolky, ➀ až ➂, bliknou a třikrát se ozve
pípnutí, když se stiskne spínač uzamčení konektoru
normálního nabíjení na inteligentním klíči nebo spí-
nač otevření víka portu nabíjení.

Když je konektor normálního nabíjení
připojen nesprávně
Všechny kontrolky, ➀ až ➂, do 30 sekund bliknou a
třikrát se ozve pípnutí, když je konektor nabíjení při-
pojen do portu normálního nabíjení nesprávně.

Za těchto okolností nabíjení nelze provést.

Připraveno pro časovač nabíjení

Když je nastaven časovač nabíjení, rozsvítí se kont-
rolky v pořadí od ➀ do ➂. Po zhruba 5 minutách
kontrolky zhasnou.

KONTROLKY SOUVISEJÍCÍ S
NABÍJENÍM

CH-33



Připraveno pro okamžité nabíjení

Když je hlavní spínač v poloze OFF a jestliže je stisk-
nuto tlačítko okamžitého nabíjení, zatímco nabíjecí
kabel není připojen, rozsvítí se kontrolka ➁, která
signalizuje, že vozidlo je připraveno k okamžitému
nabíjení.

Máte pak 15 minut na připojení konektoru nabíjení k
vozidlu. Pokud konektor nabíjení není připojen do 15
minut, kontrolka ➁ zhasne a pro nabití Li-ion bate-
rie je nutné spustit režim okamžitého nabíjení zno-
vu.

Při nabíjení

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

Rozsvícením ukazatele dostupného nabití Li-ion ba-
terie na informačním displeji vozidla se dále zobrazí
úroveň nabití Li-ion baterie.

Při úplném nabití

Všechny kontrolky ➀ až ➂ se rozsvítí, až Li-ion ba-
terie bude úplně nabita.

Kontrolky zhasnou asi po 5 minutách nebo po vyta-
žení konektoru nabíjení.
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Když kontrolka ➂ bliká

Kontrolka ➂ bliká, když se nabíjí 12-voltová baterie.
Viz „Nabíjení 12voltové baterie“ v kapitole
„EV. Elektrický vůz — přehled“.

Kontrolka bude 5 minut blikat také tehdy, když se
během nabíjení přeruší přívod elektřiny z běžného
nabíjecího zařízení. Nabíjení se znovu spustí auto-
maticky, jakmile se obnoví přívod elektřiny z běž-
ného nabíjecího zařízení, pokud je připojeno běžné
nabíjecí zařízení. Při opětném spuštění nabíjení ne-
zazní pípnutí signalizující začátek nabíjení.

Kontrolka bude blikat také v případě, že jsou spuš-
těny následující systémy:

• Climate Ctrl. Časovač

• Řízení klimatizace na dálku (modely s navigač-
ním systémem)

• Ohřívač Li-ion baterie ( je-li součástí výbavy)

Když nedochází k nabíjení

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

KONTROLKA KABELU OVLÁDACÍ
SKŘÍŇKY NISSAN EVSE (ZAŘÍZENÍ
PRO NAPÁJENÍ ELEKTRICKÉHO
VOZIDLA) ( je-li součástí výbavy)

➀ READY: ZELENÁ

➁ POWER: ORANŽOVÁ

➂ FAULT: ČERVENÁ

Při používání NISSAN EVSE lze zkontrolovat stav na-
bíjení a také veškeré závady EVSE pomocí kontrolek
na ovládací skříňce EVSE.
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PŘIPRAVENO ELEKTRICKÁ CHYBA Vysvětlivky

m
0,5 s

m
0,5 s

m
0,5 s

Všechny kontrolky se rozsvítí asi na 0,5sekundovou kontrolu, když se EVSE poprvé připojí do elektrické
zásuvky.

m VYP VYP
EVSE je připojeno do elektrické zásuvky. Pokud je konektor běžného nabíjení připojený k portu běžného
nabíjení vozidla, je nabíjení ukončeno nebo je nastaven časovač nabíjení (podrobné informace o nastavení
časovače nabíjení a funkcích viz Uživatelská příručka).

m m VYP EVSE nabíjí vozidlo.

VYP VYP VYP

Zařízení EVSE nedetekovalo žádný proud ze zásuvky. Zkontrolujte jistič napájení zásuvky. Pokud je napájení
zásuvky v pořádku a kontrolky se nerozsvítí po 0,5 sekundy, může být zařízení EVSE rozbité. Přestaňte je
používat a ihned kontaktujte erudovaného opraváře LEAF, například prodejce elektrických vozů s
certifikátem NISSAN.

m
(bliká) m VYP

Zařízení EVSE nedetekovalo odpovídající uzemnění zásuvky pro spolehlivé nabíjení elektrického vozidla.
Poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem a nechte zásuvku zkontrolovat podle doporučení NISSAN v
příručce pro uživatele.

m
(bliká)

VYP VYP

m
(bliká)

m
(bliká) m Obvod detekce teploty v zásuvce EVSE má závadu. Stav kontrolky: nesvítí = nabíjení je zastaveno, bliká =

nabíjecí proud je omezen. Zařízení EVSE omezuje nabíjecí proud, kontaktujte erudovaného opraváře LEAF,
například prodejce elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

m
(bliká)

VYP m

m
(bliká)

m
(bliká)

m
(bliká)

Zařízení EVSE detekovalo nadměrné ohřívání zástrčky. Stav kontrolky: nesvítí = nabíjení je zastaveno, bliká =
nabíjecí proud je omezen. Zařízení EVSE omezuje kvůli bezpečnosti nabíjecí proud. To může být způsobeno
závadou v zásuvce. Zásuvku už nepoužívejte; poraďte se s kvalifikovaným elektrikářem a nechte zásuvku
zkontrolovat podle doporučení NISSAN v uživatelské příručce. Pokud se po kontrole zásuvky objevuje stejná
kontrolka, kontaktujte erudovaného opraváře LEAF, například prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN, a požádejte o radu.

m
(bliká)

VYP m
(Bliká)
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PŘIPRAVENO ELEKTRICKÁ CHYBA Vysvětlivky

m m
(bliká) m Závada vnitřních obvodů zařízení EVSE. Ihned je přestaňte používat a kontaktujte erudovaného opraváře

LEAF, například prodejce elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

m VYP m

m VYP m
(bliká)

Zařízení EVSE detekovalo únik proudu nebo chybu signálu PWM. Okamžitě přestaňte EVSE používat.
Okamžitě kontaktujte erudovaného opraváře LEAF, například prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN, a zkontrolujte EVSE a vozidlo.

CH-37



Příznak Možná příčina Možné řešení

Nabíjení nelze provést.

Hlavní spínač vozidla je v poloze ON. Před nabíjením přepněte hlavní spínač vozidla do polohy OFF.
Konektor normálního nabíjení a konektor
rychlého nabíjení jsou připojeny
současně.

Normální nabíjení a rychlé nabíjení nelze spustit současně.

Li-ion baterie je již zcela nabita.
Ověřte dostupnou energii v li-ion baterii tak, že zkontrolujete zbývající nabití v li-ion
baterii. Jestliže ukazatel ukazuje plný stav, li-ion baterie je již zcela nabita a nelze dobít.
Jestliže je li-ion baterie plně nabita nabíjení se automaticky vypne.

Teplota Li-ion baterie je pro nabíjení příliš
vysoká nebo nízká.

Ověřte teplotu Li-ion baterie kontrolou měřidla teploty Li-ion baterie. Pokud měřidlo
ukazuje, že Li-ion baterie je příliš teplá (červená zóna) nebo příliš chladná (modrá
zóna), nabíjení nebude možné. Před nabíjením nechte Li-ion baterii vychladnout nebo
zahřát. Viz „Denní počítač kilometrů“ v kapitole „2. Nástroje a ovladače“.

12-voltová baterie je vybitá.
Li-ion baterii nelze nabít, jestliže nelze zapnout elektrické systémy vozidla. Pokud je
12-voltová baterie vybitá, nabijte ji nebo nastartujte pomocí kabelů baterie jiného
vozidla. Viz „Startování z baterie jiného vozidla“ v kapitole „6. V případě nouze“.

Vozidlo má poruchu.

Vozidlo nebo nabíječka má poruchu. Ověřte, zda svítí kontrolka na měřidle. Ověřte, zda
kontrolka na nabíječce signalizuje závadu. Pokud se zobrazí výstraha, přestaňte
nabíjet a kontaktujte erudovaného opraváře LEAF, například prodejce elektrických
vozů s certifikátem NISSAN.

Nelze provádět normální nabíjení.

Z normální nabíjecí stanice nebo
domovní zásuvky nejde elektrický proud.

Ověřte, zda nedošlo k výpadku elektrického proudu. Ujistěte se, že jistič obvodu je
aktivní. Jestliže použijete domovní zásuvky nebo nabíjecí stanici s nainstalovaným
časovačem, bude proud k dispozici pouze v čase nastaveném časovačem.

Elektrická zástrčka není správně
zapojena. Ověřte, zda je elektrická zástrčka správně zapojena.

Z normální nabíjecí stanice nejde
elektrický proud. Ověřte postup činnosti nabíjecí stanice.

Konektor nabíjení není zapojen správně. Ověřte, zda je konektor nabíjení zapojen správně.
Nelze provádět okamžité nabíjení. Byl nastaven časovač nabíjení. Vypněte časovač nabíjení. Viz „Časovač nabíjení“ výše v této kapitole.

PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM PORUCH PŘI NABÍJENÍ
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Příznak Možná příčina Možné řešení

Nelze provést nabíjení podle časovače.

Není připojen nabíjecí kabel. Připojte nabíjecí kabel.

Čas na hodinách je nesprávný.

Časovač nabíjení nespustí nabíjení podle hodin umístěných na informačním displeji
vozidla. Nastavte čas, viz „[Hodiny]“ v kapitole „2. Nástroje a ovladače“. Jestliže je
12-voltová baterie vybitá nebo jestliže je Li-ion baterie odpojená, nastavení času je
nutné aktualizovat.

Bylo stisknuto tlačítko okamžitého
nabíjení. Časovač nabíjení nefunguje, když je zvoleno okamžité nabíjení.

Časovač nabíjení nebyl nastaven Nastavte harmonogram časovače nabíjení. Viz „Časovač nabíjení“ výše v této
kapitole.

Nabíjení se nespustí, protože je nastaven
čas zahájení a čas ukončení nabíjení
časovače nabíjení a aktuální čas je před
nastaveným počátečním časem.

Ověřte, na kdy je na časovači nabíjení nastaven čas pro zahájení nabíjení. Změňte
nastavení časovače nabíjení na požadovaný čas nabíjení nebo stiskněte tlačítko pro
okamžité nabíjení. Viz „Časovač nabíjení“ výše v této kapitole.

Nelze provádět nabíjení na dálku.

Není připojen nabíjecí kabel. Připojte nabíjecí kabel.

Nelze navázat komunikaci s vozidlem.

Ověřte, zda je ve vaší lokalitě dostupný mobilní signál. Nabíjení na dálku nelze spustit,
dokud se chytrý telefon s připojením na internet nepřipojí k internetu.
Ověřte, zda je v místě, kde se nachází vozidlo, dostupný mobilní signál.
Pokud je hlavní spínač v poloze OFF více než 2 týdny, nelze už funkci nabíjení na dálku
používat, dokud hlavní spínač nebude v poloze ON.
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Příznak Možná příčina Možné řešení

Normální nabíjení se během nabíjení
zastaví.

Z normální nabíjecí stanice nebo
domovní zásuvky nejde elektrický proud.

Mohlo dojít k výpadku elektrického proudu nebo mohl vypadnout jistič. Nabíjení bude
pokračovat, až bude obnoveno napájení.

Nabíjecí kabel byl odpojen. Zkontrolujte, zda nedošlo k odpojení nabíjecího kabelu.
Konektor normálního nabíjení a konektor
rychlého nabíjení byly připojeny
současně.

Pokud se konektor normálního nabíjení a konektor rychlého nabíjení připojí současně,
nabíjení se zastaví.

Bylo dosaženo koncového času
časovače nabíjení.

Pokud je nastaven časovač nabíjení a je dosaženo koncového času nabíjení, nabíjení
se zastaví, i když Li-ion baterie není zcela nabitá.

Elektrické napájení z normální nabíjecí
stanice bylo zastaveno. Ověřte postup činnosti nabíjecí stanice.

Teplota Li-ion baterie je pro nabíjení příliš
vysoká nebo nízká.

Ověřte teplotu Li-ion baterie kontrolou měřidla teploty Li-ion baterie. Pokud měřidlo
ukazuje, že Li-ion baterie je příliš teplá (červená zóna) nebo příliš chladná (modrá
zóna), nabíjení nebude možné. Před nabíjením nechte Li-ion baterii vychladnout nebo
zahřát. Viz „Denní počítač kilometrů“ v kapitole „2. Nástroje a ovladače“.

Nelze provádět rychlé nabíjení.

Zkontrolujte, zda konektor nabíjení je
správně připojen, a že správně zapadnul. Zkontrolujte, zda konektor nabíjení je správně připojen, a že správně zapadnul.

Funkce autodiagnostiky zařízení
rychlého nabíjení ukazuje negativní
výsledek.

Je možné, že vozidlo má závadu. Ihned přestaňte nabíjet a kontaktujte erudovaného
opraváře LEAF, například prodejce elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

Hlavní spínač rychlé nabíječky je vypnut. Zkontrolujte hlavní spínač rychlé nabíječky.

Rychlé nabíjení se během nabíjení
zastaví.

Nabíjení se zastaví časovačem rychlého
nabíjení.

Nabíjení se zastaví v závislosti na nastavení funkce časovače zařízení pro rychlé
nabíjení. Pokud potřebujete nabít Li-ion baterii víc, spusťte nabíjení znovu.

Napájení rychlé nabíječky je vypnuto. Zkontrolujte, zda je napájení rychlé nabíječky je vypnuto.
Konektor normálního nabíjení a konektor
rychlého nabíjení byly připojeny
současně.

Pokud se konektor normálního nabíjení a konektor rychlého nabíjení připojí současně,
nabíjení se zastaví.

Teplota Li-ion baterie je pro nabíjení příliš
vysoká nebo nízká.

Ověřte teplotu Li-ion baterie kontrolou měřidla teploty Li-ion baterie. Pokud měřidlo
ukazuje, že Li-ion baterie je příliš teplá (červená zóna) nebo příliš chladná (modrá
zóna), nabíjení nebude možné. Před nabíjením nechte Li-ion baterii vychladnout nebo
zahřát. Viz „Denní počítač kilometrů“ v kapitole „2. Nástroje a ovladače“.
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1. Zadní hlavové opěrky (str. 1-5)

2. Body ukotvení dětského zádržného systému
(pro horní popruh dětského zádržného
systému) (str. 1-19)

3. Střešní doplňkové hlavové airbagy pro boční
náraz (str. 1-28)

4. Bezpečnostní pásy (str. 1-7)

5. Přední hlavové opěrky (str. 1-5)

6. Předpínače bezpečnostních pásů (str. 1-32)

7. Přední sedadla (str. 1-3)

8. Doplňkové airbagy pro čelní náraz (str. 1-28)

9. Dětský zádržný systém ISOFIX (str. 1-13)

10. Zadní sedadla (str. 1-4)
— Dětské zádržné systémy (str. 1-13)

11. Doplňkové hlavové airbagy pro boční náraz
instalované na předním sedadle (str. 1-28)

12. Stavová kontrolka airbagu spolujezdce (str.1-35)

13. Spínač airbagu spolujezdce (str.1-35)

SEDADLA, BEZPEČNOSTNÍ PÁSY A DOPLŇKOVÝ ZÁDRŽNÝ SYSTÉM
(SRS)

0-2 Ilustrovaný obsah



1. Víko portu nabíjení (str. 3-16)

2. Kapota (str. 3-14)

3. Světlomet a směrová světla
— Používání spínače (str. 2-47)
— Výměna žárovky (str. 8-16)

4. Stěrač a ostřikovač předního skla
— Používání spínače (str. 2-44)
— Výměna listu (str. 8-10)
— Kapalina ostřikovače (str. 8-8)

5. Vnější zrcátka (str. 3-18)
— Kamera pro výhled do strany* (str. 4-8)

Směrové světlo
— Používání spínače (str. 2-47)

6. Elektrické ovládání oken (str. 2-57)

7. Kamera pro výhled dopředu* (str. 4-8)

8. Odtahovací hák (str. 6-16)

9. Mlhová světla
— Použití spínače (str. 2-51)
— Výměna žárovky (str. 8-16)

10. Pneumatiky
— Kola a pneumatiky (str. 8-19, str. 9-4)
— Prázdná pneumatika (str. 6-4)

11. Dveře
— Klíče (str. 3-2)
— Zámky dveří (str. 3-3)
— Systém inteligentního klíče (str. 3-6)
— Bezpečnostní systém (str. 2-42)

12. Dětská pojistka zámku zadních dveří (str. 3-3)

*: je-li součástí výbavy.

PŘEDNÍ VNĚJŠÍ STRANA

Ilustrovaný obsah 0-3



1. Kamera pro výhled dozadu* (str. 4-2, str. 4-8,
str. 4-16)

2. Stěrač a ostřikovač zadního okna
— Používání spínače (str. 2-44)
— Kapalina ostřikovače (str. 8-8)

3. Třetí brzdové světlo (str. 8-16)

4. Odmlžení zadního okna (str. 2-46)

5. Anténa (str. 4-44)

6. Zadní sdružený světlomet
— Použití spínače (str. 2-47)
— Výměna žárovky (str. 8-16)

7. Zadní mlhové světlo
— Použití spínače mlhového světla (str. 2-51)

8. Páté dveře (str. 3-15)
— Systém inteligentního klíče (str. 3-6)

*: je-li součástí výbavy.

ZADNÍ VNĚJŠÍ ČÁST

0-4 Ilustrovaný obsah



1. Zadní interiérové světlo (str. 2-59)

2. Sluneční clony (str. 3-18)

3. Mikrofon systému telefonu Bluetooth® Hands-
Free*1, nebo (str. 4-62)*

4. Přední vnitřní světla (str. 2-59)

5. Čtecí světla (str. 2-59)

6. Vnitřní zpětné zrcátko (str. 3-18)

7. Stahovací kryt/Zavazadlový prostor (str. 2-54)

8. Sada nářadí pro opravu píchnuté pneumatiky*/
Nářadí (str. 6-3, str. 8-19)

9. Spínače vyhřívání sedadel* (str. 2-52)

10. Středová schránka (str. 2-54)

11. Loketní opěrka na dveřích
— Spínač elektricky ovládaných oken (str. 2-57)
— Spínač elektrického zamykání dveří (str. 3-3)

12. Přední držák nápojů (str. 2-54)

*: je-li součástí výbavy.

*1: Viz samostatně dodávaná příručka pro uživatele
systému NissanConnect.

PROSTOR PRO CESTUJÍCÍ
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VOZIDLO S LEVOSTRANNÝM
ŘÍZENÍM (LHD)
1. Spínače denního počítače kilometrů (str. 2-20)

— Spínač TRIP/RESET pro dvojitý denní počítač
kilometrů (str. 2-7)
— Spínač ovládání jasu přístrojů (str. 2-47)

2. Spínač hlavních světlometů, mlhových světel a
směrovek
— Přední světlomet (str. 2-47)
— Boční směrové světlo (str. 2-50)
— Mlhové světlo (str. 2-51)

3. Ovladače na volantu (levá strana)
— Ovládání informačního displeje vozidla
(str. 2-20)
— Ovládání audia*1, (str. 4-44)

4. Spínač stěrače a ostřikovače (str. 2-44)

5. Ovladače na volantu (pravá strana)
— Spínače tempomatu* (str. 5-40)
— Spínače inteligentního tempomatu (ICC)*
(str. 5-42)
— Spínače ProPILOT* (str. 5-54)
— Spínače omezovače rychlosti* (str. 5-38)*
— Telefonní systém Hands-Free Bluetooth®*1,

nebo (str. 4-62)*

6. Kryt pojistkové skříňky (str. 8-12)

7. Páka pro otevření kapoty (str. 3-14)

8. Spínače na spodním přístrojovém panelu
— Spínač otevírání víčka portu nabíjení (str. 3-16)
— Tlačítko okamžitého nabíjení (str. CH-31)
— Spínač vyhřívaného volantu* (str. 2-53)
— Kontrolka vypnutí zvukového varování
chodců před blížícím se vozidlem (VSP)
(str. 2-60)
— Spínač ECO režimu* (str. 5-14)
— Spínač systému asistenta řízení* (str. 5-67)
— Spínač systému prevence vyjetí z pruhu (ILI) *
(str. 5-23)

9. Páka sklopení volantu (str. 3-17)

10. Volant
— Systém elektrického posilovače řízení
(str. 5-110)
— Klakson (str. 2-51)
— Doplňkové airbagy řidiče pro čelní srážku
(str. 1-28)

11. Řadicí páka (str. 5-12)

*: je-li součástí výbavy

KABINA

0-6 Ilustrovaný obsah



*1: Viz samostatně dodávaná příručka pro uživatele
systému NissanConnect.

Ilustrovaný obsah 0-7



VOZIDLO S PRAVOSTRANNÝM
ŘÍZENÍM (RHD)
1. Kryt pojistkové skříňky (str. 8-12)

2. Ovladače na volantu (levá strana)
— Ovládání informačního displeje vozidla
(str. 2-20)
— Ovládání audia *1 nebo (str. 4-44)

3. Spínač hlavních světlometů, mlhových světel a
směrovek
— Přední světlomet (str. 2-47)
— Boční směrové světlo (str. 2-50)
— Mlhové světlo (str. 2-51)

4. Ovladače na volantu (pravá strana)
— Spínače tempomatu* (str. 5-40)

— Spínače inteligentního tempomatu (ICC)*
(str. 5-42)
— Spínače ProPILOT* (str. 5-54)
— Spínače omezovače rychlosti* (str. 5-38)
— Telefonní systém Hands-Free Bluetooth®*1

nebo (str. 4-62)*

5. Spínač stěrače a ostřikovače (str. 2-44)

6. Řadicí páka (str. 5-12)

7. Volant
— Systém elektrického posilovače řízení
(str. 5-110)
— Klakson (str. 2-51)
— Doplňkové airbagy řidiče pro čelní srážku
(str. 1-28)

8. Páka sklopení volantu (str. 3-17)

9. Spínače denního počítače kilometrů (str. 2-20)
— Spínač TRIP/RESET pro dvojitý denní počítač
kilometrů (str. 2-7)
— Spínač ovládání jasu přístrojů (str. 2-47)

10. Spínače na spodním přístrojovém panelu
— Spínač otevírání víčka portu nabíjení
(str. 3-16)
— Tlačítko okamžitého nabíjení (str. CH-31)
— Spínač vyhřívaného volantu* (str. 2-53)
— Kontrolka vypnutí zvukového varování
chodců před blížícím se vozidlem (VSP)
(str. 2-60)
— Spínač ECO režimu* (str. 5-14)
— Spínač systému asistenta řízení* (str. 5-67)
— Spínač systému prevence vyjetí z pruhu (ILI)*
(str. 5-23)

11. Páka pro otevření kapoty (str. 3-14)

0-8 Ilustrovaný obsah



*: je-li součástí výbavy

*1: Viz samostatně dodávaná příručka pro uživatele
systému NissanConnect.
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VOZIDLO S LEVOSTRANNÝM
ŘÍZENÍM (LHD)
1. Boční větrací otvor (str. 4-26)

2. Měřidla a přístroje (str. 2-6)

3. Audiosystém*1, nebo (str. 4-38)*
— Telefonní systém Hands-Free Bluetooth®*1

nebo (str. 4-62)*

— Středový univerzální ovládací panel*1

— Navigační systém*1

— Údaje o vozidle a tlačítka nastavení*1

4. Spínač výstražných světel (str. 6-2)

5. Středový větrací otvor (str. 4-26)

6. Doplňkový airbag spolujezdce na předním
sedadle (str. 1-28)

7. Páka pro uvolnění kapoty (str. 3-14)

8. Elektrický pedál parkovací brzdy* (str. 5-15)

9. Ovládání topení a klimatizace (str. 4-27)

10. Hlavní spínač (str. 5-8)

11. Elektrická parkovací brzda* (str. 5-15)

12. Konektor iPod/konektor USB*1, nebo (str. 4-53)*
— Zdířka pomocného vstupu*1 nebo (str. 4-53)*

13. Stavová kontrolka airbagu spolujezdce
(str. 1-35)

14. Elektrická zásuvka (str. 2-53)

15. Odkládací skříňka (str. 2-54)

16. Spínač airbagu spolujezdce (str. 1-36)

*: je-li součástí výbavy

*1: Viz samostatně dodávaná příručka pro uživatele
systému NissanConnect.

PŘÍSTROJOVÁ DESKA
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VOZIDLO S PRAVOSTRANNÝM
ŘÍZENÍM (RHD)
1. Boční větrací otvor (str. 4-26)

2. Doplňkový airbag spolujezdce na předním
sedadle (str. 1-28)

3. Středový větrací otvor (str. 4-26)

4. Spínač výstražných světel (str. 6-2)

5. Audiosystém*1, nebo (str. 4-38)*
— Telefonní systém Hands-Free Bluetooth®*1

nebo (str. 4-62)*
— Středový univerzální ovládací panel*1

— Navigační systém*1

— Údaje o vozidle a tlačítka nastavení*1

6. Měřidla a přístroje (str. 2-6)

7. Spínač airbagu spolujezdce (str. 1-36)

8. Odkládací skříňka (str. 2-54)

9. Elektrická zásuvka (str. 2-53)

10. Stavová kontrolka airbagu spolujezdce
(str. 1-35)

11. Konektor iPod/konektor USB*1 nebo (str. 4-53)*
— Zdířka pomocného vstupu*1 nebo (str. 4-53)*

12. Elektrická parkovací brzda* (str. 5-15)

13. Hlavní spínač (str. 5-8)

14. Ovládání topení a klimatizace (str. 4-27)

15. Elektrický pedál parkovací brzdy* (str. 5-15)

16. Páka pro uvolnění kapoty (str. 3-14)

*: je-li součástí výbavy

*1: Viz samostatně dodávaná příručka pro uživatele
systému NissanConnect.
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1. Ukazatel výkonu (str. 2-7)

2. Výstražná světla/kontrolky (str. 2-10)
— Směrový signál/Výstražné světlo (str. 2-19)
— Kontrolka bezpečnostního pásu (str. 2-14)

3. Hodiny (str. 2-9)

4. Rozpoznání dopravních značek * (str. 2-40)

5. Vnější teplota vzduchu (str. 2-9)

6. Tachometr (str. 2-6)

7. Dojezdová vzdálenost (str. 2-8)

8. Ukazatel dostupného nabití Li-ion baterie
(str. 2-8)

9. Ukazatel polohy řazení (str. 5-12)

10. Ukazatel ECO (str. 2-9)

11. E—Ukazatel pedálu (str. 2-9)

12. Počítač kilometrů/Dvojitý denní počítač
kilometrů (str. 2-7)

13. Informační displej vozidla
— Denní počítač kilometrů (str. 2-34)
— Ukazatel pro časovač (str. 2-34)
— Časovač nabíjení* (str. CH-30)
— Časovač řízení klimatu* (str. 4-35, str. 4-37)

14. Výstražná světla/kontrolky (str. 2-10)
— Kontrolka READY (připraven k jízdě) (str. 2-18)

*: je-li součástí výbavy

MĚŘIČE A UKAZATELE

0-12 Ilustrovaný obsah



1. Nádržka brzdové kapaliny — Modely s
pravostranným řízením (str. 8-7)

2. Víko zásobníku chladicí kapaliny (str. 8-6)

3. Napájecí modul (str. EV-6)

4. Nádržka brzdové kapaliny — Modely s
levostranným řízením (str. 8-7)

5. 12-voltová baterie (str. 8-9)
— Startování pomocí kabelů z baterie jiného
vozidla (str. 6-13)

6. Držák pojistkové skříně (str. 8-12)

7. Nádržka kapaliny ostřikovače čelního skla
(str. 8-8)

8. Víko portu nabíjení (str. 3-16)

9. Odmykací šroub víka portu nabíjení (str. CH-26)

PROSTOR MOTORU
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Kontrolka Název Strana

m
Kontrolka napětí
12-voltové baterie (str. 2-11)

m
Kontrolka
antiblokovacího
systému (ABS)

(str. 2-11)

m
Kontrolka brzdového
systému BRAKE (žlutá) (str. 2-12)

m
Kontrolka brzdy BRAKE
(červená) (str. 2-12)

m
Varovná kontrolka
elektrického posilovače
řízení

(str. 2-13)

m
Kontrolka elektrického
systému řazení (str. 2-13)

m
Kontrolka programu
elektronické stability
(ESP)

(str. 2-13)

m
Kontrolka elektrického
systému vozidla (str. 2-14)

m
m

Hlavní výstražná
kontrolka (červená/
žlutá)

(str. 2-14)

Kontrolka Název Strana

m
Kontrolka
bezpečnostního pásu (str. 2-14)

m
Kontrolka doplňkového
airbagu (str. 2-14)

m
Kontrolka vypnutí
zvukového varování
chodců před blížícím se
vozidlem (VSP)

(str. 2-60)

m
Kontrolka omezení
výkonu (str. 2-17)

m Kontrolka zástrčky (str. 2-18)

m
Kontrolka READY
(připraven pro jízdu) (str. 2-18)

m
Kontrolka vypnutí
elektronického
programu stability (ESP)

(str. 2-18)

m
Kontrolka předních
mlhových světel (str. 2-19)

m
Kontrolka nízkého tlaku
v pneumatice (str. 2-15)

Kontrolka Název Strana

m
Stavová kontrolka
airbagu spolujezdce (str. 2-19)

m
Kontrolka dálkových
světel (str. 2-19)

m
Kontrolka zadního
mlhového světla (str. 2-19)

m Bezpečnostní kontrolka (str. 2-19)

m Kontrolka osvětlení (str. 2-19)

m
Kontrolka směrových/
výstražných světel (str. 2-19)

m
Výstražná kontrolka
vypnutí systému
Intelligent Emergency
Braking

(str. 2-14)

VÝSTRAŽNÉ A INFORMATIVNÍ
KONTROLKY

0-14 Ilustrovaný obsah



1 Bezpečnost — sedadla, bezpečnostní
pásy a doplňkový zádržný systém
Bezpečnost — sedadla, bezpečnostní
pásy a doplňkový zádržný systém

Sedadla...................................................................................................................... 1-2
Přední sedadla ............................................................................................. 1-3
Zadní sedadla ............................................................................................... 1-4

Hlavové opěrky.................................................................................................... 1-5
Nastavitelné hlavové opěrky............................................................. 1-5

Bezpečnostní pásy ........................................................................................... 1-7
Bezpečnostní pokyny pro použití bezpečnost-
ních pásů.......................................................................................................... 1-7
Těhotné ženy ................................................................................................ 1-9
Zraněné osoby............................................................................................. 1-9
Tříbodový typ bezpečnostního pásu
s navíječem..................................................................................................... 1-10
Údržba bezpečnostního pásu.......................................................... 1-12

Bezpečnost dětí .................................................................................................. 1-12
Batolata............................................................................................................. 1-13
Malé děti ........................................................................................................... 1-13
Větší děti........................................................................................................... 1-13

Dětské zádržné systémy .............................................................................. 1-13
Bezpečnostní pokyny týkající se dětských
zádržných systémů.................................................................................. 1-13
Univerzální dětské zádržné prvky pro přední a
zadní sedadla................................................................................................ 1-15
Dětské zádržné systémy ISOFIX a i-Size................................... 1-18
Ukotvení dětského zádržného systému .................................. 1-19
Instalace dětského zádržného prvku za použití
ISOFIX.................................................................................................................. 1-20
Dětský zádržný systém s tříbodovým typem
bezpečnostního pásu............................................................................. 1-23

Doplňkový zádržný systém (SRS)........................................................... 1-28
Upozornění o doplňkovém zádržném systému
(SRS) ..................................................................................................................... 1-28
Doplňkové systémy airbagů.............................................................. 1-34
Systém předpínání bezpečnostních pásů.............................. 1-37
Postup opravy a výměny ..................................................................... 1-37



VAROVÁNÍ
• Nejezděte, pokud je opěradlo sklopeno.

Může to být nebezpečné. Ramenní pás ne-
bude přiléhat k vašemu tělu. V případě ne-
hody byste do něj narazili a mohli si způ-
sobit vážné zranění krku nebo jiného mís-
ta. Mohli byste také podklouznout pod
břišní pás a způsobit si vážná poranění.

• Pro co nejúčinnější ochranu při jízdě by
mělo být opěradlo zpříma. Vždy seďte
vzpřímeně a správně opřeni o opěradlo,
mějte obě nohy na podlaze a správně na-
stavené sedadlo. Viz „Bezpečnostní
pokyny pro použití bezpečnostních pásů“
dále v této kapitole.

• Po nastavení opatrně zhoupněte sedadlo,
abyste zjistili, zda je řádně zajištěno.

• Nenechávejte děti bez dozoru uvnitř vozu.
Mohly by nevědomě aktivovat spínače ne-
bo ovládací prvky nebo uvést vozidlo v po-
hyb.T Nikdy nenechávejte děti, osoby vy-
žadující asistenci nebo domácí mazlíčky
bez dohledu uvnitř vozidla, aby nedošlo k
vážnému nebo smrtelnému zranění způ-
sobeným neúmyslnou aktivací vozidla
a/nebo jeho systémů. Kromě toho může
teplota uvnitř vozidla během teplého po-
časí rychle vystoupat až do takové úrovně,
kdy by mohlo vzniknout nebezpečí vážné-
ho nebo smrtelného zranění osob nebo
domácích mazlíčků.

• Opěradla nesklápějte více, než je třeba pro
pohodlné sezení. Bezpečnostní pásy jsou
nejúčinnější, když cestující sedí co nejvíce
vzadu a opírá se o opěradlo. Pokud je opě-
radlo sklopeno, zvyšuje se riziko proklouz-
nutí pod klínovou částí pásu.

• Když posouváte sedadla dopředu a doza-
du nebo vracíte opěradlo sklopené doza-
du do vzpřímené polohy, pamatujte na to,
že opěradlo musíte přidržovat. Pokud bys-
te sedadlo nepřidržovali, mohlo by se náh-
le posunout a způsobit zranění.

UPOZORNĚNÍ
Při nastavování polohy sedadla se vyvarujte
kontaktu s jakoukoliv pohyblivou částí, aby
nedošlo ke zranění a/nebo poškození.

Seďte vzpřímeně a opírejte se

SEDADLA
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PŘEDNÍ SEDADLA
Manuální nastavení předního sedadla

Dopředu a dozadu:

Vytáhněte páčku ➀ směrem nahoru a podržte ji a
zároveň posunujte sedadlo dopředu nebo dozadu
do požadované polohy. Uvolněte páčku pro zajiš-
tění sedadla na místě.

Sklápění:

Pro sklopení opěradla zatáhněte páčku nahoru ➁ a
zatlačte na opěradlo. Chcete-li opěradlo zvednout,
zatáhněte za páčku směrem nahoru a předkloňte
se. Uvolněte páku pro zajištění opěradla na místě.

Funkce sklápění umožňuje nastavení různých po-
loh opěradla pro cestující různých rozměrů, aby se
dosáhlo komfortního sezení a správného připoutá-

ní bezpečnostním pásem. Viz „Bezpečnostní
pokyny pro použití bezpečnostních pásů“ dále v té-
to kapitole. Opěradlo sedadla je možné sklopit, aby
si cestující mohl odpočinou, když vozidlo zastaví a je
v poloze P (parkování) nebo poloze N (neutrál) a je
použita parkovací brzda.

Zvedání sedadla (sedadlo řidiče):

Zvedněte nebo snižte sedadlo do požadované po-
lohy.
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ZADNÍ SEDADLA
Sklopení

Před sklopením zadních sedadel:

• Zajistěte bezpečnostní pásy na háku bezpeč-
nostních pásů umístěných na postranici. (Viz

„Háky pro bezpečnostní pásy“ dále v této
kapitole.)

Pro sklopení opěradla zatáhněte za zajišťovací
kolík .

Pro navrácení opěradla do polohy pro sezení zved-
něte opěradlo a zatlačte jej do svislé polohy, dokud
nezaklapne.

VAROVÁNÍ
• Nesklápějte zadní sedadla, pokud jsou

v prostoru zadních sedadel cestující nebo
pokud jsou na zadních sedadlech nějaké
předměty.

• Nikdy nevezte nikoho v zavazadlovém
prostoru ani na zadních sedadlech, pokud
jsou sklopena opěradla. Používat tyto ob-
lasti osobami bez řádných zádržných sys-
témů může vést k vážným zraněním nebo
usmrcení při nehodě nebo náhlém zasta-
vení.

• Řádně zajistěte náklad lany nebo popruhy,
aby nedošlo k jeho sklouznutí nebo posu-
nu. Neumísťujte náklad nad úroveň opěra-
del. Při náhlém zastavení nebo srážce mů-
že nezajištěný náklad způsobit zranění.

• Při vracení opěradla do vzpřímené polohy
se ujistěte, že jsou zcela zajištěna v
uzamčené poloze. Pokud nejsou, mohlo by
dojít k poranění cestujících při nehodě ne-
bo náhlém zabrzdění.
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VAROVÁNÍ

Hlavové opěrky jsou doplňkem bezpečnost-
ních systémů vozidla. Mohou sloužit jako do-
datečná ochrana před zraněním při některých
zadních nárazech. Hlavové opěrky řádně na-
stavte způsobem specifikovaným v této části.
Zkontrolujte nastavení, pokud sedadlo použil
někdo jiný. K nožkám hlavových opěrek nic
nepřipevňujte a hlavovou opěrku ani nesun-
dávejte. Pokud byla hlavová opěrka sejmuta,
sedadlo nepoužívejte. Pokud byla hlavová
opěrka sejmuta, nainstalujte ji znovu a řádně
ji seřiďte, než toto místo k sezení začne pou-
žívat některý cestující. Nedodržení těchto po-
kynů může snížit účinnost hlavových opěrek.
Může se tím zvýšit riziko vážného zranění ne-
bo smrti v případě nehody.

NASTAVITELNÉ HLAVOVÉ OPĚRKY

VAROVÁNÍ
Nastavitelné hlavové opěrky jsou doplňkem
ostatních bezpečnostních systémů vozidla.
Mohou sloužit jako dodatečná ochrana před
zraněním při některých zadních nárazech.
Hlavové opěrky řádně nastavte způsobem
specifikovaným v této části. Zkontrolujte na-
stavení, pokud sedadlo použil někdo jiný. K
nastavitelným nožkám hlavových opěrek nic
nepřipevňujte a nastavitelnou hlavovou opěr-
ku ani nesundávejte. Pokud byla hlavová opěr-
ka sejmuta, sedadlo nepoužívejte. Pokud byla
nastavitelná hlavová opěrka sejmuta, nain-
stalujte ji znovu a řádně ji seřiďte, než toto
místo k sezení začne používat některý cestu-

jící. Nedodržení těchto pokynů může snížit
účinnost nastavitelných hlavových opěrek.
Může se tím zvýšit riziko vážného zranění ne-
bo smrti v případě nehody.

Na obrázku jsou vyobrazena sedadla vybavená na-
stavitelnými hlavovými opěrkami.

Součásti

1. Nastavitelná hlavová opěrka

2. Nastavovací zářez

3. Zamykací kolík

4. Nožky

HLAVOVÉ OPĚRKY
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Nastavení

Upravte hlavovou opěrku tak, abyste její střed měli
na úrovni středu uší.

Hlavovou opěrku zvednete tak, že za ni zatáhnete.

Chcete-li hlavovou opěrku snížit, stiskněte a podrž-
te pojistný kolík a zatlačte opěrku dolů.

Demontáž

Pro demontáž hlavových opěrek postupujte násle-
dujícím způsobem:

Před vyjmutím hlavových opěrek sklopte opěradlo
dolů. ( „Sklopení“ výše v této kapitole.)

1. Vytáhněte hlavovou opěrku směrem nahoru do
nejvyšší polohy.

2. Stiskněte a podržte pojistný kolík.

3. Demontujte hlavovou opěrku ze sedadla.

4. Hlavovou opěrku řádně uložte na bezpečné mís-
to, aby ve vozidle nebyla volně položená.
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5. Hlavovou opěrku znovu naistalujte a řádně na-
stavte.

Montáž

Před instalací hlavových opěrek sklopte opěradlo
dolů. (Viz „Sklopení“ výše v této kapitole.)

1. Zarovnejte nožky hlavové opěrky s otvory v seda-
dle. Ujistěte se, že hlavová opěrka je usazena
správným směrem. Nožka s nastavovacím záře-
zem ➀ musí být nainstalována do otvoru pomo-
cí pojistného kolíku ➁.

2. Hlavovou opěrku snížíte stisknutím a podržením
pojistného kolíku a zatlačením opěrky dolů.

3. Než cestující zase použije sedadlo, hlavovou
opěrku řádně nastavte.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ
Pokud používáte svůj bezpečnostní pás správně a
sedíte vzpřímeně zcela opřeni o opěradlo, riziko zra-
nění nebo smrti v případě nehody a/nebo vážnost
zranění se výrazně sníží. NISSAN důrazně doporu-
čuje, abyste vy i všichni vaši spolujezdci používali
bezpečnostní pás při každé jízdě, bez ohledu na to,
jestli je vaše místo vybaveno doplňkovými airbagy.

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY
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VAROVÁNÍ

• Osoba, která toto vozidlo řídí, i ostatní oso-
by, které v něm sedí, musejí mít za všech
okolností zapnutý bezpečnostní pás. Děti
by měly být na zadních sedadlech a ve
vhodném zádržném systému.

• Bezpečnostní pás by měl být správně seří-
zen do pohodlného napětí. Jinak by mohlo
dojít ke snížení účinnosti celého zádržné-
ho systému a zvýšení riziko nebo závaž-
nost zranění při nehodě. Nejsou-li bezpeč-
nostní pásy používány správně, může dojít
k vážnému zranění nebo smrti.

• Ramenní popruh veďte vždy přes rameno
a přes hrudník. Nikdy netáhněte bezpeč-
nostní pás za zády, pod pažemi nebo přes
krk. Pás se nesmí dotýkat vašeho obličeje
či krku, ani nesmí padat z ramene.

• Břišní pás umístěte co nejníže KOLEM BO-
KŮ, NE PŘES BŘICHO. Břišní pás umístěný
příliš vysoko může zvýšit riziko vnitřních
zranění při nehodě.

• Ujistěte se, že je jazýček bezpečnostního
pásu bezpečně zapnut do příslušné spo-
ny.

• Nedávejte si bezpečnostní pás vnitřní stra-
nou ven nebo překroucený. Tímto by moh-
la být snížena jeho účinnost.

• Jeden bezpečnostní pás nesmí používat
více než jedna osoba.

• Nikdy nepřevážejte ve vozidle větší počet
osob, než je počet bezpečnostních pásů.

• Pokud nepřetržitě svítí kontrolka bezpeč-
nostního pásu, je-li hlavní spínač v poloze
ON, jsou-li všechny dveře zavřeny a všech-
ny bezpečnostní pásy zapnuty, může to
znamenat závadu systému. Nechte sys-
tém zkontrolovat erudovaným opravářem
LEAF, například prodejcem elektrických
vozů s certifikátem NISSAN.

• Systém bezpečnostních pásů byste nemě-
li nijak měnit. Např. bezpečnostní pás ne-
pozměňujte, nic k němu nepřidávejte, ani
neinstalujte žádná zařízení, která by moh-
la změnit jeho dráhu nebo napnutí. Mohli
byste tak negativně ovlivnit funkčnost
systému bezpečnostních pásů. Změny a
zásahy do systému bezpečnostních pásů
mohou mít za následek vážné zranění.

• Jakmile byl předpínač bezpečnostního pá-
su jednou aktivován, nelze jej znovu pou-
žít a musí být vyměněn spolu s navíječem.
Navštivte erudovaného opraváře LEAF, na-
příklad prodejce elektrických vozů s certi-
fikátem NISSAN.

• Demontáž a montáž součástí systému
předpínače by měl provádět erudovaný
opravář LEAF, například prodejce elektric-
kých vozů s certifikátem NISSAN.

• Veškerá příslušenství bezpečnostních pá-
sů, včetně navíjení a uchycení, by měl po
každé nehodě zkontrolovat erudovaný
opravář LEAF, například prodejce elektric-
kých vozů s certifikátem NISSAN. Společ-

nost NISSAN doporučuje, aby všechny se-
stavy bezpečnostních pásů používaných
při nehodě byly vyměněny, s výjimkou ma-
lých nehod, kdy pásy nevykazují žádné po-
škození a dále správně fungují. Jednotky
bezpečnostních pásů nepoužité při neho-
dě se musí v případě náznaků poškození
nebo nesprávné funkce také zkontrolovat
a vyměnit.

• Všechny dětské zádržné prvky včetně pří-
slušenství se musí po jakékoli nehodě ne-
chat zkontrolovat. Vždy dodržujte veškeré
pokyny výrobce dětského zádržného sys-
tému pro kontrolu a doporučení pro výmě-
nu. Je-li dětský zádržný prvek poškozen,
musí se nechat vyměnit.

TĚHOTNÉ ŽENY
NISSAN doporučuje používat bezpečnostní pás i pro
těhotné ženy. Bezpečnostní pás by měl pohodlně
přiléhat, vždy umístěte bederní pás co nejníže ko-
lem boků, nikoliv na břicho. Ramenní pás umístěte
kolem ramen a kolem hrudníku. Nikdy neumísťujte
bederní/ramenní pás přes oblast břicha. Přesná do-
poručení vám poskytne lékař.

ZRANĚNÉ OSOBY
NISSAN doporučuje používat bezpečnostní pás i pro
zraněné osoby v závislosti na zranění. Specifické in-
formace vám poskytne lékař.
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TŘÍBODOVÝ TYP
BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU
S NAVÍJEČEM

VAROVÁNÍ
• Osoba, která toto vozidlo řídí, i ostatní oso-

by, které v něm sedí, musejí mít za všech
okolností zapnutý bezpečnostní pás.

• Nejezděte, pokud je opěradlo sklopeno.
Může to být nebezpečné. Ramenní pás ne-
bude přilnut k vašemu tělu. V případě ne-
hody byste do něj narazili a mohli si způ-
sobit vážné zranění krku nebo jiného mís-
ta. Mohli byste také podklouznout pod
břišní pás a způsobit si vážná poranění.

• Pro co nejúčinnější ochranu při jízdě by
mělo být opěradlo zpříma. Vždy seďte
vzpřímeně a správně opřeni o opěradlo,
mějte obě nohy na podlaze a správně na-
stavený bezpečnostní pás.

Upevnění bezpečnostních pásů
1. Upravte si sedadlo. (Viz „Sedadla“ výše v té-

to kapitole.)

2. Pomalu vytáhněte bezpečnostní pás z navíječe a
vložte jazýček do přezky, až se ozve cvaknutí.

• Navíječ je konstruován tak, že se během
náhlého zastavení nebo nárazu zablokuje.
Pomalým tažením za bezpečnostní pás
můžete uvolnit svou pozici v sedadle.

• Jestliže bezpečnostní pás nelze vytáhnout
z jeho plně navinuté polohy, pevně za něj
zatáhněte a pusťte. Pak zlehka vytáhněte
pás z navíječe.

3. Umístěte břišní část pásu pohodlně dole přes
boky, jak je znázorněno.

4. Zatáhněte ramenní část pásu směrem k navíječi,
aby se napnula i břišní část pásu. Ujistěte se, že
je ramenní popruh veden přes vaše rameno a
těsně přiléhá k vašemu hrudníku.
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Odepnutí bezpečnostních pásů

Bezpečnostní pásy odepnete tak, že stisknete tla-
čítko na sponě. Bezpečnostní pás se automaticky
navine.

Kontrola funkce bezpečnostního
pásu
Napínače bezpečnostních pásů jsou navrženy tak,
aby zablokovaly pohyb pásu ve dvou samostatných
situacích:

• Při rychlém vytahování z navíječe.

• Když vozidlo prudce zabrzdí.

Správnou funkčnost bezpečnostních pásů zkontro-
lujete následovně:

• Uchopte ramenní pás a prudce za něj zatáhně-
te. Navíječ by se měl zablokovat a zamezit dal-
šímu pohybu pásu.

Pokud se navíječ během této kontroly nezablokuje
nebo pokud máte jakékoli pochybnosti v souvislosti
s funkcí bezpečnostních pásů, navštivte erudova-
ného opraváře LEAF, například prodejce elektric-
kých vozů s certifikátem NISSAN.

Seřízení výšky ramenního pásu
(přední sedadla)

Ukotvení výšky ramenního popruhu upravte do po-
lohy, která vám nejlépe vyhovuje. (Viz „Bezpeč-
nostní pokyny pro použití bezpečnostních pásů“ vý-
še v této kapitole.)

Nastavení provedete tak, že vytáhnete nastavovací
tlačítko ➀ a posunete ukotvení ramenního popru-
hu do příslušné polohy ➁ tak, aby pás vedl středem
ramene. Pás se nesmí dotýkat obličeje či krku cestu-
jícího, ani nesmí padat z ramene. Uvolněte nastavo-
vací tlačítko a zajistěte ukotvení ramenního popru-
hu na místo.

VAROVÁNÍ

• Po nastavení uvolněte nastavovací tlačít-
ko a potom se pokuste posunout ukotvení
ramenního popruhu nahoru a dolů, abyste
měli jistotu, že je upevněn v dané poloze.

• Ukotvení výšky ramenního popruhu
upravte do polohy, která vám nejlépe vy-
hovuje. Jinak by mohlo dojít ke snížení
účinnosti celého zádržného systému a
zvýšení riziko nebo závažnost zranění při
nehodě.

Háky pro bezpečnostní pásy

Když sedadlo nepoužíváte nebo když sklápíte zadní
sedadla, zahákněte bezpečnostní pásy vnějších se-
dadel do háků pro bezpečnostní pásy.
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Středová poloha zadního sedadla

Volba správné spony bezpečnostního pásu:

Spona zadního prostředního sedadla je označena
značkou CENTERjA . Jazýček prostředního bezpeč-
nostního pásu může být upevněn pouze do přezky
prostředního bezpečnostního pásu.

ÚDRŽBA BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU
• Při čištění tkaniny bezpečnostního pásu pou-

žijte slabý mýdlový roztok nebo jiný přípravek
pro čištění čalounění či koberců. Otřete hadří-
kem a nechte bezpečnostní pásy uschnout ve
stínu. Nenavíjejte bezpečnostní pásy, dokud nej-
sou zcela suché.

• Zašpiní-li se vodič ramenního pásu sloužící
k ukotvení, mohou se bezpečnostní pásy navíjet
pomalu. Otřete vodič ramenního pásu čistým
suchým hadrem.

• Pravidelně kontrolujte bezpečnostní pás a ko-
vové součásti jako přezky, jazýčky, stahovače,
pružné vodiče a kotvy, zda fungují správně. Zjis-
títe-li uvolněné součásti, jejich porušení, rozříz-
nutí či jiná poškození, je nutno vyměnit celou
sestavu bezpečnostních pásů.

Děti potřebují, aby je dospělí chránili.

Musí být řádně připoutány

Informace o bezpečnosti dětí jsou, mimo obecných
informací obsažených v této příručce, dostupné
z mnoha dalších zdrojů, jako od doktorů, učitelů,
vládních dopravních úřadů a jiných organizací. Kaž-
dé dítě je jiné, vždy proto bedlivě čtěte, který nejlepší
způsob přepravy odpovídá vašemu dítěti.

Existují dva základní typy dětských zádržných sys-
témů:

• Dětské zádržné systémy proti směru jízdy

• Dětské zádržné systémy po směru jízdy

Vlastní zádržný systém závisí na velikosti dítěte. Dě-
ti (do 1 roku a pod 9 kg) by obvykle měly sedět v dět-
ském zádržném systému směřujícím proti směru
jízdy. Dětské zádržné prvky umístěné po směru jízdy
jsou k dispozici pro děti, které vyrostly ze zádržných
systémů proti směru jízdy a je jim alespoň 1 rok. Vždy
dodržujte veškerá doporučení výrobce dětské se-
dačky pro použití.

VAROVÁNÍ
Batolata a děti potřebují zvláštní ochranu.
Bezpečnostní pásy vozu pro ně nemusí být
zcela vhodné. Ramenní pás může být příliš
blízko tváře nebo krku. Břišní část pásu nemu-
sí jít přes jejich boky upnout. V případě nehody
může nevhodné upnutí způsobit vážné nebo
smrtelné zranění. Vždy používejte odpovída-
jící dětský zádržný systém.

BEZPEČNOST DĚTÍ
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Dětský zádržný systém je možné zajistit ve vozidle
systémem ISOFIX a ukotvením horního úchytu ne-
bo bezpečnostním pásem ve vozidle. Viz „Dět-
ské zádržné systémy“ dále v této kapitole pro více
informací.

NISSAN doporučuje, aby předškoláci a děti byli
připoutáni na zadním sedadle. Podle statistik ne-
hodovosti jsou děti ve větším bezpečí, když jsou
řádně upevněny na zadním sedadle než na před-
ním sedadle.

To je obzvláště důležité, poněvadž vaše vozidlo je
vybaveno doplňkovým zádržným systémem
(systémem airbagů) pro cestující vpředu. (Viz

„Doplňkový zádržný systém (SRS)“ dále v té-
to kapitole.)

VAROVÁNÍ
Nikdy nenechte dítě stát nebo klečet na žád-
ném sedadle a nepouštějte je do zavazadlo-
vého prostoru, je-li vozidlo v pohybu. Dítě by
mohlo při nehodě nebo prudkém zastavení
utrpět vážné zranění.

BATOLATA
Batolata alespoň do jednoho roku by měla používat
dětský zádržný systém směřující proti směru jízdy.
Měli byste zvolit dětský zádržný systém, který od-
povídá vašemu vozidlu, přičemž vždy dodržujte po-
kyny výrobce pro instalaci a použití.

MALÉ DĚTI
Pro děti starší než jeden rok a vážící alespoň 9 kg lze
použít dětský zádržný prvek otočený po směru jízdy.
Doporučení ohledně minimální a maximální výšky a
váhy naleznete v příručce výrobce dětského zádrž-
ného prvku. Měli byste zvolit dětský zádržný sys-
tém, který odpovídá vašemu vozidlu, přičemž vždy
dodržujte pokyny výrobce pro instalaci a použití.

VĚTŠÍ DĚTI
Děti, které jsou příliš velké pro dětské zádržné sys-
témy, by měly sedět a být připoutány dodanými
bezpečnostními pásy. Má-li sedadlo dítěte ramenní
pás, který jde přes oblast tváře nebo krku, můžete
tomu zabránit použitím (běžně dostupného) sedá-
ku. Sedák by měl zvýšit polohu dítěte tak, aby ra-
menní část pásu vedla správně přes horní a střední
část ramen s břišní částí pásu dole na bocích. Sedák
musí být také vhodný pro daný typ sedadla vozidla.
Až dítě vyroste tak, že ramenní část pásu nebude
blízko obličeje a krku, používejte pás bez sedáku.
Existují navíc typy dětských zádržných systémů pro
větší děti, jež by měly být používány pro maximální
bezpečnost.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY TÝKAJÍCÍ
SE DĚTSKÝCH ZÁDRŽNÝCH
SYSTÉMŮ

VAROVÁNÍ
• Batolata a malé děti byste nikdy neměli

převážet na klíně. Ani nejsilnější dospělé
osoby nemohou udržet dítě při působení
sil vzniklých následkem vážné nehody.
Mohlo by dojít ke zmáčknutí dítěte mezi
dospělou osobou a částí vozidla. Stejně tak
je nebezpečné zapnout pás kolem dítěte,
které sedí na klíně spolucestujícího.

• Batolata a děti potřebují zvláštní ochranu.
Bezpečnostní pásy vozu pro ně nemusí být
zcela vhodné. Ramenní pás může být příliš

DĚTSKÉ ZÁDRŽNÉ SYSTÉMY
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blízko tváře nebo krku. Břišní část pásu ne-
musí jít přes jejich boky upnout. V případě
nehody může nevhodné upnutí způsobit
vážné nebo smrtelné zranění.

• Batolata a malé děti vždy upevňujte do
vhodného dětského zádržného systému
během jízdy ve vozidle. Nepoužití dětské-
ho zádržného systému může způsobit
vážné nebo smrtelné zranění.

• Několik výrobců nabízí dětské zádržné
systémy konstruované speciálně pro ba-
tolata a malé děti. Při výběru dětského zá-
držného systému, posaďte dítě do dětské-
ho zádržného systému a zkontrolujte veš-
kerá nastavení, abyste se ujistili, že tento
dětský zádržný systém je vhodný pro vaše
dítě. Vždy dodržujte pokyny výrobce týka-
jící se montáže a použití.

• NISSAN doporučuje instalovat dětský zá-
držný systém na zadním sedadle. Podle
statistik nehodovosti jsou děti ve větším
bezpečí, když jsou řádně upevněny na zad-
ním sedadle, než na předním sedadle.

• Dodržujte veškeré pokyny výrobce dětské-
ho zádržného systému, které se týkají
montáže a použití. Když kupujete dětský
zádržný systém, vyberte takový, který bu-
de odpovídat vašemu dítěti a vozidlu. Mož-
ná nepůjde správně nainstalovat některé
typy dětských zádržných systémů do vo-
zidla.

• Nikdy neumísťujte dětský zádržný systém
směřující dozadu na přední sedadlo spo-
lujezdce, aniž byste ověřili, že airbag spo-

lujezdce vpředu je vypnutý. Vozidlo je vy-
baveno systémem pro manuální deaktiva-
ci airbagu spolujezdce vpředu. Kontrolka
VYPNUTÍ AIRBAGU SPOLUJEZDCE musí sví-
tit. Při čelním nárazu se airbagy pro čelní
srážku nafukují velkou silou. Nafukující se
přední airbag by mohl vaše dítě vážně zra-
nit nebo usmrtit.

• Nastavitelná opěradla nastavte podle dět-
ského zádržného systému, měla by však
být co nejvíce vzpřímená.

• Pokud vyžaduje bezpečnostní pás na mís-
tě, kde je instalován dětský zádržný sys-
tém, pojistnou sponu, a není použita, mo-
hou vzniknout zranění, pokud by se dětský
zádržný systém převrátil během normál-
ního brzdění nebo zatáčení vozidla.

• Po uchycení dětského zádržného systému
jej vyzkoušejte, než do něj posadíte dítě.
Kývejte s ním ze strany na stranu. Zkuste
jej potáhnout dopředu a zkontrolujte, zda
je bezpečně na místě. Dětský zádržný sys-
tém by neměl mít větší vůli než 25 mm (1
in). Není-li zádržný systém pevně zajištěn,
podle potřeby utáhněte pás nebo umístě-
te zádržný systém na jiné sedadlo a vy-
zkoušejte jej znovu.

• Vyzkoušejte dětský zádržný systém ve
svém vozidle, abyste ověřili, zda je kompa-
tibilní se systémem bezpečnostních pásů
vozidla.

• Není-li dětský zádržný systém řádně ukot-
ven, riziko zranění dítěte při nehodě nebo
náhlém zastavení se prudce zvyšuje.

• Nesprávné použití dětského zádržného
systému může zvýšit nebezpečí zranění
dítěte i dalších cestujících ve vozidle.

• Vždy používejte příslušný dětský zádržný
systém. Nesprávně upevněný dětský zá-
držný systém může v případě nehody způ-
sobit vážné poranění.

• Nepoužíváte-li dětský zádržný systém, za-
jistěte jej dětským zádržným systémem
ISOFIX nebo bezpečnostním pásem, aby se
zabránilo jeho vymrštění v případě náhlé-
ho zastavení či nehody.

NISSAN doporučuje upevňování batolat a malých
dětí do zádržných systémů. Měli byste zvolit takový
dětský zádržný systém, který je vhodný pro vaše
vozidlo, a vždy dodržovat pokyny výrobce týkající se
montáže a použití. Existují navíc typy dětských zá-
držných systémů pro větší děti, jež by měly být po-
užívány pro maximální bezpečnost.

UPOZORNĚNÍ
Pamatujte, že dětský zádržný systém pone-
chaný v uzavřeném vozidle může být velmi
horký. Než do dětského zádržného systému
posadíte dítě, zkontrolujte plochu pro sezení a
přezku.
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UNIVERZÁLNÍ DĚTSKÉ ZÁDRŽNÉ
PRVKY PRO PŘEDNÍ A ZADNÍ
SEDADLA
POZNÁMKA:
Dětské zádržné systémy schválené dle Nařízení
OSN č. 44 nebo č. 129 jsou jasně označeny kate-
goriemi jako Universal, Semi-universal, ISOFIX ne-
bo i-Size.

Při výběru dětského zádržného systému mějte na
paměti následující body:

• Vyberte dětský zádržný systém, který splňuje
nejnovější evropský bezpečnostní standard –
nařízení ECE 44 nebo 129.

• Posaďte dítě do dětského zádržného systému a
zkontrolujte veškerá nastavení, abyste se ujistili,
že tento dětský zádržný systém je vhodný pro
vaše dítě. Vždy dodržujte všechny doporučené
postupy.

• Vyzkoušejte si dětský zádržný systém ve svém
vozidle, abyste se ujistili, že je kompatibilní se
systémem bezpečnostních pásů vozidla.

• Seznam doporučených možností umístění a se-
znam dětských zádržných systémů schvále-
ných pro toto vozidlo naleznete dále v této čás-
ti.
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Schválené polohy dětského zádržného systému (bez systému ISOFIX)

Hmotnostní skupina Poloha sezení
Sedadlo pro spolujezdce na předním sedadle 2. řada

s aktivovaným airbagem pro
spolujezdce vpředu

POUZE s deaktivovaným
airbagem pro spolujezdce na

předním sedadle
Krajní sedadlo Středové sedadlo*4

0 < 10 kg X U, L *3 U, L *2 U *2
0+ < 13 kg X U, L *3 U, L *2 U *2
I 9 až 18 kg X U, L *1, 3 U, L *1, 2 U *1, 2
II 15 až 25 kg X U, L *1, 3 U, L *1, 2 U *1, 2
III 22 až 36 kg X U, L *1, 3 U, L *1, 2 U *1, 2

U: Vhodné pro „Univerzální“ kategorii - dětské zádržné prvky - schváleno pro použití s touto hmotnostní skupinou.
L: Vhodné pro konkrétní dětské zádržné systémy, které spadají do kategorií „Konkrétní vozidlo“, „Omezené“ nebo „Semi-univerzální“ schválených pro tuto hmot-

nostní skupinu.
X: Nevhodné pro dětský zádržný systém.
*1: Posuňte opěrku hlavy do polohy nejvíce nahoře nebo ji, v případě kolize s dětským zádržným systémem demontujte. Pokud používáte pouze podsedák, nede-

montujte opěrku hlavy.
*2: Posuňte přední sedadlo (sedadla) dostatečně dopředu a/nebo upravte výšku sedadla ( je-li ve výbavě) do polohy nejvíce nahoře, abyste vyloučili kontakt mezi

dětským sedadlem a zadním či předním sedadlem.
*3: Posuňte přední sedadlo spolujezdce co nejvíce dozadu. Zajistěte, aby vodič bezpečnostního pásu dětského zádržného systému byl před horním kotvicím bodem

bezpečnostního pásu vozidla. Pokud není, posuňte bezpečnostní pás dostatečně dopředu.
*4: Vhodné jen pro dětské zádržné prvky kategorie „Univerzální“. Neinstalujte zádržné prvky s podpůrnou nohou.
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Schválené polohy dětského zádržného systému (s ISOFIX)
Následující omezení platí tehdy, když používáte dětské zádržné prvky, a to podle váhy dětí a polohy instalace (s dětskými zádržnými prvky ISOFIX).

Hmotnostní skupina Poloha sezení Doporučené dětské
zádržné systémySedadlo pro spolujezdce na předním

sedadle
2. řada

s
aktivovaným
airbagem pro
spolujezdce

vpředu

POUZE s
deaktivovaným

airbagem pro
spolujezdce na

předním sedadle

Krajní sedadlo Středové sedadlo

Přenosná taška
F ISO/L1 X X X X

-
G ISO/L2 X X X X

0 (<10 kg) E ISO/R1 X IL *3 IL *2 X
Römer BabySafe +SHR
base0+ (<13 kg)

E ISO/R1 X IL *3 IL *2 X
D ISO/R2 X IL *3 IL *2 X
C ISO/R3 X IL *3 IL *2 X

I (9 - 18 kg)

D ISO/R2 X IL *3 IL *2 X

Römer Duo Plus
C ISO/R3 X IL *3 IL *2 X
B ISO/F2 X IUF/IL *1, 3 IUF/IL *2 X
B1 ISO/F2X X IUF/IL *1, 3 IUF/IL *2 X
A ISO/F3 X IUF/IL *1, 3 IUF/IL *2 X

II (15 - 25 kg) — X IL *1, 3 IL *1, 2 X Römer KidFix XP
III (22 - 36 kg) — X IL *1, 3 IL *1, 2 X Römer KidFix XP

X: V těchto polohách sezení není pro instalaci dětských zádržných systémů (CRS) ISOFIX vhodná poloha.
IUF: Vhodné pro ISOFIX CRS ve směru jízdy univerzální kategorie schválené pro použití v této hmotnostní skupině.
IL: Vhodné pro konkrétní dětské zádržné systémy ISOFIX z kategorií „Konkrétní vozidlo“, „Omezené“ nebo „Semi-univerzální“ schválených pro tento typ vozidla.
*1: Posuňte opěrku hlavy do polohy nejvíce nahoře nebo ji, v případě kolize s dětským zádržným systémem demontujte. Pokud používáte pouze podsedák, nede-

montujte opěrku hlavy.
*2: Posuňte přední sedadlo (sedadla) dostatečně dopředu a/nebo upravte výšku sedadla ( je-li ve výbavě) do polohy nejvíce nahoře, abyste vyloučili kontakt mezi

dětským sedadlem a zadním či předním sedadlem.
*3: Posuňte přední sedadlo spolujezdce co nejvíce dozadu. Zajistěte, aby vodič bezpečnostního pásu dětského zádržného systému byl před horním kotvicím bodem

bezpečnostního pásu vozidla. Pokud není, posuňte bezpečnostní pás dostatečně dopředu.

POZNÁMKA:
Dětské zádržné systémy schválené dle Nařízení ECE č. 44 a 129 jsou jasně označeny kategoriemi jako Universal, Semi-universal nebo ISOFIX.
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Polohy instalace dětského zádržného systému pomocí i-Size
Při používání dětských zádržných prvků se řiďte následujícími omezeními, pokud jde o hmotnost dětí a
polohu instalace:

DĚTSKÉ ZÁDRŽNÉ SYSTÉMY ISOFIX
A I-SIZE
Vaše vozidlo je vybaveno speciálními upevňovacími
body, které se používají s dětskými zádržnými sys-
témy ISOFIX.

Umístění spodních upevňovacích
bodů ISOFIX
Upevňovací body ISOFIX jsou uzpůsobeny pro in-
stalaci dětských zádržných systémů pouze na mís-
tě spolujezdce na předním sedadle a na zadních
krajních sedadlech. Nepokoušejte se upevňovat
dětský zádržný prvek na zadní prostřední místo
pomocí ukotvení systému ISOFIX.

Poloha sezení

Doporučené dětské zádržné
systémy

Přední
spolujezd-
cův
airbag ON

Přední
spolujezd-
cův airbag
OFF

Vnější sedadlo ve 2.
řadě

Středové
sedadlo
ve 2.
řadě

Dětské zádržné
systémy i-Size X i-U *1, 3 i-U *1, 2 X Maxi Cosi 2way Pearl & 2wayFIX

BeSafe iZi Kid X2 i-Size

X: Poloha sezení není vhodná pro univerzální dětské zádržné systémy i-Size.
i-U: Vhodné pro dětské zádržné systémy i-Size universal, otočené proti směru jízdy a po směru jízdy
*1: Posuňte opěrku hlavy do polohy nejvíce nahoře nebo ji, v případě kolize s dětským zádržným systémem

demontujte. Pokud používáte pouze podsedák, nedemontujte opěrku hlavy.
*2: Posuňte přední sedadlo (sedadla) dostatečně dopředu a/nebo upravte výšku sedadla ( je-li ve výbavě)

do polohy nejvíce nahoře, abyste vyloučili kontakt mezi dětským zádržným systémem a zadním či před-
ním sedadlem.

*3: Posuňte přední sedadlo spolujezdce co nejvíce dozadu. Zajistěte, aby vodič bezpečnostního pásu dět-
ského zádržného systému byl před horním kotvicím bodem bezpečnostního pásu vozidla. Pokud není,
posuňte bezpečnostní pás dostatečně dopředu.

Umístění štítku i-Size pro zadní sedadla
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Ukotvení ISOFIX se nachází na zadní straně sedáku
u opěradla. Štítek je upevněn k opěradlu a má vám
pomoci vyhledat upevnění systému ISOFIX.

Upevňovací místa dětského
zádržného systému ISOFIX

Dětský zádržný prvek ISOFIX obsahuje dvě pevná
spojení, která lze upevnit ke dvěma spojům umístě-
ným ve Vašem vozidle. Díky tomuto systému nemu-
síte k upevnění dětského zádržného prvku používat
bezpečnostní pás vozu. Zkontrolujte, zda váš dět-
ský zádržný prvek obsahuje štítek vyjadřující kom-
patibilitu s dětským zádržným prvkem ISOFIX nebo
i-Size. Tato informace může být obsažena také v pří-
ručce výrobce dětského zádržného prvku.

Dětské zádržné prvky ISOFIX nebo i-Size obvykle vy-
žadují použití horního popruhu nebo jiného zařízení
proti rotaci, jako jsou podpůrné opěry. Když instalu-

jete dětské zádržné systémy ISOFIX, pozorně si pře-
čtěte a dodržujte pokyny v této příručce a pokyny
dodané s dětským zádržným systémem. Viz

„Dětské zádržné systémy ISOFIX a i-Size“ dále
v této kapitole.

UKOTVENÍ DĚTSKÉHO ZÁDRŽNÉHO
SYSTÉMU
Vaše vozidlo je určeno pro přepravu dětských zá-
držných systémů na předním sedadle spolujezdce
a na krajních zadních sedadlech. Když instalujete
dětský zádržný systém, pozorně si přečtěte a dodr-
žujte pokyny v této příručce a pokyny dodané s dět-
ským zádržným systémem.

VAROVÁNÍ
• Upevňovací body dětského zádržného

systému jsou navrženy tak, aby odolaly za-
tížení pouze řádně upevněných dětských
zádržných prvků. Za žádných okolností je
nepoužívejte pro připojení bezpečnost-
ních pásů pro dospělé nebo připojování ji-
ných předmětů či zařízení k vozidlu. Tím
byste mohli poškodit ukotvení dětského
zádržného systému. Pokud bude dětský
zádržný systém uchycen k poškozenému
ukotvení, nebude řádně namontován a dí-
tě by při nehodě mohlo být vážně zraněno
či usmrceno.

• Horní popruh dětského zádržného systé-
mu by se mohl poškodit při styku se sta-
hovacím krytem nebo předměty v zavaza-
dlovém prostoru. Odstraňte stahovací kryt
z vozu nebo jej zajistěte v zavazadlovém

Umístění štítku i-Size pro přední sedadla

Umístění spodního ukotvení i-Size

Bezpečnost — sedadla, bezpečnostní pásy a doplňkový zádržný systém 1-19



prostoru. Zajistěte také všechny předměty
v zavazadlovém prostoru. Vaše dítě by
mohlo při nehodě utrpět vážné zranění s
následkem smrti v případě, že by byl horní
popruh poškozen.

Umístění upevňovacích bodů
Zadní sedadla:

Upevňovací body horního úchytu se nacházejí na
opěradlech za zadními vnějšími sedadly.

Sedadlo pro spolujezdce na předním sedadle:

Bod ukotvení se nachází na dolní straně opěradla
za předním sedadlem spolujezdce.

INSTALACE DĚTSKÉHO
ZÁDRŽNÉHO PRVKU ZA POUŽITÍ
ISOFIX

VAROVÁNÍ
• Dětské zádržné systémy ISOFIX a i-Size

upevňujte jen na vyznačená místa. Pro
umístění spodních upevňovacích bodů
ISOFIX viz „Umístění spodních upev-
ňovacích bodů ISOFIX“ výše v této kapito-
le. Pokud není dětský zádržný prvek řádně
upevněn, Vaše dítě může při nehodě utr-
pět vážné zranění nebo i zemřít.

• Dětské zádržné prvky vyžadující použití
horního popruhu neinstalujte na místa, jež
nemají horní upevňovací bod.

• Neupevňujte dětský zádržný prvek na
zadní prostřední místo pomocí spodních
ukotvení ISOFIX. Dětský zádržný prvek ne-
bude řádně upevněn.

• Zkontrolujte spodní upevňovací body tím,
že zasunete prsty do oblasti spodního
upevnění a ověříte, zda na bodech upev-
nění systému ISOFIX nejsou žádné překáž-
ky, jako je bezpečnostní pás nebo materiál
sedáku. Dětský zádržný systém nebude
řádně upevněn, pokud upevňovací body
systému ISOFIX nejsou řádně přístupné.

• Upevňovací body dětského zádržného
systému jsou navrženy tak, aby odolaly za-
tížení pouze řádně upevněných dětských
zádržných prvků. Za žádných okolností je
nepoužívejte pro bezpečnostní pásy pro
dospělé nebo připojování jiných předmětů
či zařízení k vozidlu. Tím byste mohli po-
škodit ukotvení dětského zádržného sys-
tému. Pokud bude dětský zádržný systém
uchycen k poškozenému ukotvení, nebu-
de řádně namontován a dítě by při nehodě
mohlo být vážně zraněno či usmrceno.
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Instalace na předním sedadle
spolujezdce a na krajích zadních
sedadlech
Dětské sedačky směřující dopředu:
Pro správné použití vašeho dětského zádržného
systému se ujistěte, že postupujete podle pokynů
výrobce. Pro instalaci dětského zádržného systému
po směru jízdy na předním sedadle spolujezdce ne-
bo na zadní krajní sedadlo za použití systému ISOFIX
postupujte následujícím způsobem:

1. Umístěte dětský zádržný prvek na sedadlo ➀.

2. Zajistěte upevňovací přípoje dětského zádržné-
ho systému ISOFIX ke spodním upevňovacím bo-
dům➁.

3. Zadní část dětského zádržného systému musí
být zajištěna k opěradlu sedadla. V případě po-
třeby nastavte nebo odstraňte hlavovou opěrku,

abyste mohli dětský zádržný systém řádně upev-
nit. (Viz „Hlavové opěrky“ výše v této kapi-
tole.) Pokud hlavovou opěrku odstraníte, uložte ji
na bezpečném místě. Ujistěte se, zda jste po od-
stranění dětského zádržného systému nainsta-
lovali hlavovou opěrku. Pokud poloha sezení ne-
má nastavitelnou hlavovou opěrku, a tato brání
správnému upevnění dětského zádržného sys-
tému, vyzkoušejte jinou polohu sezení nebo jiný
zádržný systém.

4. Zkraťte pevné spojení, abyste dosáhli pevného
utažení dětského zádržného systému; kolenem
pevně zatlačte směrem dolů ➂ a dozadu ➃, na
střed zádržného systému, a tak stlačte sedák a
opěradlo.

5. Pokud je zádržný systém vybaven horním popru-
hem, protáhněte horní popruh a zajistěte jej
k hornímu upevňovacímu bodu popruhu. (Viz

„Ukotvení dětského zádržného systému“
výše v této kapitole.)

6. Pokud je zádržný systém vybaven jiným zaříze-
ním proti rotaci jako jsou podpůrné opěry, pou-
žijte je namísto horního popruhu podle pokynů
výrobce dětského zádržného systému.

7. Vyzkoušejte dětský zádržný systém ještě před-
tím, než do něj umístíte dítě ➄. Zatlačte dětský
zádržný prvek ze strany na stranu a zatáhněte za
něj směrem dopředu, abyste měli jistotu, že je řád-
ně na místě.
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8. Zajistěte, aby byl dětský zádržný systém doko-
nale upevněn, než jej použijete. Pokud je zádržný
systém volný, opakujte kroky 3 až 7.

Dětské sedačky proti směru jízdy:

Pro správné použití vašeho dětského zádržného
systému se ujistěte, že postupujete podle pokynů
výrobce. Pro instalaci dětského zádržného systému
proti směru jízdy na zadní krajní sedadlo za použití
ISOFIX postupujte následujícím způsobem:

1. Umístěte dětský zádržný prvek na sedadlo ➀.

2. Zajistěte upevňovací přípoje dětského zádržné-
ho systému ISOFIX ke spodním upevňovacím bo-
dům➁.

3. Zkraťte pevné spojení, abyste dosáhli pevného
utažení dětského zádržného systému; rukou
pevně zatlačte, směrem dolů ➂ a dozadu ➃, na
střed zádržného systému, a tak stlačte sedák a
opěradlo.

4. Pokud je zádržný systém vybaven horním popru-
hem, protáhněte horní popruh a zajistěte jej
k hornímu upevňovacímu bodu popruhu. (Viz

„Ukotvení dětského zádržného systému“
výše v této kapitole.)

5. Pokud je zádržný systém vybaven jiným zaříze-
ním proti rotaci jako jsou podpůrné opěry, pou-
žijte je namísto horního popruhu podle pokynů
výrobce dětského zádržného systému.

6. Vyzkoušejte dětský zádržný systém ještě před-
tím, než do něj umístíte dítě ➄. Zatlačte dětský
zádržný prvek ze strany na stranu a zatáhněte
za něj směrem dopředu, abyste měli jistotu, že je
řádně na místě.

7. Zajistěte, aby byl dětský zádržný systém doko-
nale upevněn, než jej použijete. Pokud je zádržný
systém volný, opakujte kroky 3 až 6.
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DĚTSKÝ ZÁDRŽNÝ SYSTÉM
S TŘÍBODOVÝM TYPEM
BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU
Instalace na zadní sedadla
Po směru jízdy:

Pro správné použití vašeho dětského zádržného
systému se ujistěte, že postupujete podle pokynů
výrobce. Chcete-li nainstalovat dětský zádržný sys-
tém, směřující po směru jízdy, na zadní sedadlo vy-
bavené tříbodovým bezpečnostním pásem, bez re-
žimu automatického zamykání, postupujte násle-
dovně:

1. Umístěte dětský zádržný prvek na sedadlo ➀.

2. Zaveďte jazýček bezpečnostního pásu přes dět-
ský zádržný systém a vložte jej do přezky ➁, do-
kud zřetelně nezaklapne.

3. Aby byl bezpečnostní pás napnutý, musí být bez-
pečnostní pás na svém místě přichycen k zádrž-
nému systému pomocí pojistné příchytky.

4. Odstraňte případné prověšení bezpečnostního
pásu; kolenem pevně zatlačte, směrem dolů ➂ a
dozadu ➃, na střed dětského zádržného systé-
mu, a tak stlačte sedák a opěradlo sedadla, a
současně táhněte za bezpečnostní pás.
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5. Vyzkoušejte dětský zádržný systém ještě před-
tím, než do něj umístíte dítě ➄. Zatlačte dětský
zádržný prvek ze strany na stranu a zatáhněte
za něj směrem dopředu, abyste měli jistotu, že je
řádně na místě.

6. Zajistěte, aby byl dětský zádržný systém doko-
nale upevněn, než jej použijete. Pokud je zádržný
systém volný, opakujte kroky 3 až 5.

Proti směru jízdy:

Pro správné použití vašeho dětského zádržného
systému se ujistěte, že postupujete podle pokynů
výrobce. Chcete-li nainstalovat dětský zádržný sys-
tém, směřující proti směru jízdy, na zadní sedadlo
vybavené tříbodovým bezpečnostním pásem, bez
režimu automatického zamykání, postupujte násle-
dovně:

1. Umístěte dětský zádržný prvek na sedadlo ➀.

2. Zaveďte jazýček bezpečnostního pásu přes dět-
ský zádržný systém a vložte jej do přezky ➁, do-
kud zřetelně nezaklapne.

3. Aby byl bezpečnostní pás napnutý, musí být bez-
pečnostní pás na svém místě přichycen k zádrž-
nému systému pomocí pojistné příchytky.
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4. Odstraňte případné prověšení bezpečnostního
pásu; rukou pevně zatlačte směrem dolů ➂ a do-
zadu ➃, na střed dětského zádržného systému,
a tak stlačte sedák a opěradlo sedadla, a sou-
časně táhněte za bezpečnostní pás.

5. Vyzkoušejte dětský zádržný systém ještě před-
tím, než do něj umístíte dítě ➄. Zatlačte dětský
zádržný prvek ze strany na stranu a zatáhněte
za něj směrem dopředu, abyste měli jistotu, že je
řádně na místě.

6. Zajistěte, aby byl dětský zádržný systém doko-
nale upevněn, než jej použijete. Pokud je zádržný
systém volný, opakujte kroky 3 až 5.
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Instalace na sedadlo spolujezdce vpředu

VAROVÁNÍ
• Nikdy neumísťujte dětský zádržný systém

směřující dozadu na přední sedadlo spo-
lujezdce, aniž byste airbag spolujezdce
vpředu deaktivovali. Vozidlo je vybaveno
systémem pro manuální deaktivaci airba-
gu spolujezdce vpředu. Kontrolka VYPNU-
TÍ AIRBAGU SPOLUJEZDCE musí svítit. Při
čelním nárazu se airbagy pro čelní srážku
nafukují velkou silou. Nafukující se přední
airbagy by mohly vaše dítě vážně zranit
nebo usmrtit.

• NISSAN doporučuje instalovat dětský zá-
držný systém na zadní sedadlo. Pokud
však musíte nainstalovat dětský zádržný

systém na přední sedadlo spolujezdce, po-
suňte sedadlo spolujezdce co nejvíce do-
zadu.

• Dětské zádržné systémy pro batolata mu-
sí být používány proti směru jízdy, a proto
nesmějí být používány na předním seda-
dle, pokud airbag pro spolujezdce vpředu
nebyl deaktivován.

Po směru jízdy:

Pro správné použití vašeho dětského zádržného
systému se ujistěte, že postupujete podle pokynů
výrobce. Pro instalaci dětského zádržného systému
po směru jízdy na přední sedadlo spolujezdce za
použití tříbodového typu bezpečnostního pásu bez

režimu automatického zamknutí postupujte násle-
dujícím způsobem:

Musíte-li nainstalovat dětský zádržný systém na
přední sedadlo, dodržujte tyto kroky:

1. Vypněte airbag spolujezdce pomocí spínače air-
bagu spolujezdce. (Viz „Doplňkový zádržný
systém (SRS)“ dále v této kapitole.) Dejte spínač
zapalování do polohy ON a zkontrolujte, zda se
kontrolka předního airbagu m rozsvítila.

2. Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu ➀.

3. Upravte opěrku hlavy co nejvýše ➁.

4. Umístěte dětský zádržný prvek na sedadlo.
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5. Zaveďte jazýček bezpečnostního pásu přes dět-
ský zádržný systém a vložte jej do přezky ➂, do-
kud zřetelně nezaklapne.

6. Aby byl bezpečnostní pás napnutý, musí být bez-
pečnostní pás na svém místě přichycen k zádrž-
nému systému pomocí pojistné příchytky.

7. Odstraňte případné prověšení bezpečnostního
pásu; kolenem pevně zatlačte, směrem dolů ➃ a
dozadu ➄, na střed dětského zádržného systé-
mu, a tak stlačte sedák a opěradlo sedadla, a sou-
časně táhněte za bezpečnostní pás.

8. Vyzkoušejte dětský zádržný systém ještě před-
tím, než do něj umístíte dítě ➅. Zatlačte dětský
zádržný prvek ze strany na stranu a zatáhněte
za něj směrem dopředu, abyste měli jistotu, že je
řádně na místě.

9. Zajistěte, aby byl dětský zádržný systém doko-
nale upevněn, než jej použijete. Pokud je zádržný
systém volný, opakujte kroky 5 až 8.
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UPOZORNĚNÍ O DOPLŇKOVÉM
ZÁDRŽNÉM SYSTÉMU (SRS)
Tato část Doplňkový zádržný systém (SRS) obsahu-
je důležité informace týkající se doplňkových před-
ních airbagů proti čelnímu nárazu u řidiče a spolu-
jezdce, doplňkových hlavových airbagů pro boční
náraz instalovaných na předním sedadle, střešních
hlavových airbagů pro boční srážku a předpínačů
bezpečnostního pásu.

Systém doplňkových airbagů pro
čelní srážku
Tento systém může zmírnit nárazovou sílu směřu-
jící na hlavu a hrudník řidiče a/nebo spolujezdce při
některých předních nárazech. Doplňkový airbag pro
čelní srážku se má nafouknout na té straně vozu,
kde dojde k nárazu.

Systém doplňkových hlavových
airbagů pro boční náraz
instalovaných na předním sedadle
Tento systém pomáhá utlumit nárazovou sílu do
oblasti hrudníku a pánve řidiče a spolujezdce na
předním sedadle při určitých bočních srážkách. Do-
plňkové hlavové airbagy pro boční náraz instalova-
né na předním sedadle jsou zkonstruovány tak, že
se nafouknou na té straně, kde nastal náraz do vo-
zidla.

Systém střešních doplňkových
hlavových airbagů pro boční náraz
Tento systém pomáhá utlumit nárazovou sílu do
oblasti hlavy řidiče a spolujezdce na předním a zad-
ním vnějším místě v určitých bočních srážkách.

Střešní doplňkový hlavový airbag pro boční náraz
se má nafouknout na té straně vozu, kde dojde k
nárazu.

Systém SRS je navržen tak, aby doplňoval ochranu
proti nehodě, kterou zajišťuje bezpečnostní pás ři-
diče. Není tedy konstruován jako jeho náhrada. SRS
pomáhá zachránit život a předcházet vážným zra-
něním. Nafukující se airbag však může způsobit
oděrky či jiná poranění. Airbagy nezaručují ochranu
spodní části těla. Bezpečnostní pásy je nutno vždy
řádně používat a cestující mají vždy sedět ve vhod-
né vzdálenosti od volantu. Viz „Bezpečnostní
pásy“ výše v této kapitole. Airbagy se nafukují rych-
le, aby pomohly chránit osoby. Síla nafukování air-
bagů může zvýšit riziko zranění, pokud je osoba pří-
liš blízko k airbagu nebo se o něj opírá během nafu-
kování.

Okamžitě po nehodě se airbagy vyfouknou.

SRS funguje pouze tehdy, je-li hlavní spínač v po-
loze ON.

Je-li hlavní spínač v poloze ON, kontrolka airbagu
SRS se rozsvítí na přibližně 7 sekund a pak zhasne.
To znamená, že SRS je funkční. Viz „Dětské
zádržné systémy“ dále v této kapitole.

DOPLŇKOVÝ ZÁDRŽNÝ SYSTÉM
(SRS)
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VAROVÁNÍ

• Tyto doplňkové přední airbagy se obvykle
nenafouknou v případě bočního nárazu,
zadního nárazu, převrácení nebo méně
prudkého čelního nárazu. Vždy používejte
bezpečnostní pásy pro snížení rizika nebo
vážnosti zranění při nehodách.

• Bezpečnostní pásy a doplňkové airbagy
pro čelní náraz jsou nejúčinnější, když se-
díte vzpřímeně a opíráte se o opěradlo. Ai-
rbagy pro čelní srážky se nafukují s velkou
silou. Pokud nejste zajištěni, předkláníte
se, sedíte bokem nebo jakkoli mimo polo-
hu, hrozí vám větší riziko zranění nebo
smrti při nehodě. Vy i vaši spolujezdci mů-
žete také utrpět vážná či smrtelná zranění
od doplňkového airbagu pro čelní náraz,
pokud jste k němu příliš blízko, když se na-
foukne. Vždy seďte vzpřímeně u opěrky a
v rozumné vzdálenosti od volantu. Vždy
používejte bezpečnostní pásy.
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VAROVÁNÍ

• Nedovolte, aby děti jezdily nepřipoutané
nebo aby vystrkovaly ruce či hlavu z okna.
Nesnažte se je držet svýma rukama nebo
na klíně. Na ilustracích je uvedeno několik
příkladů nebezpečných poloh za jízdy.

• Nejsou-li děti řádně připoutané, může do-
jít k jejich vážnému zranění či usmrcení při
nafouknutí airbagů.

• Nikdy nedávejte dětský zádržný systém
směřující proti směru jízdy na přední se-
dadlo. Nafukující se přední airbag by mohl
vaše dítě vážně zranit nebo usmrtit. Viz

„Dětské zádržné systémy“ výše v té-
to kapitole.
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VAROVÁNÍ

• Doplňkové hlavové airbagy pro boční ná-
raz instalované na předním sedadle a
střešní doplňkové hlavové airbagy pro
boční náraz se obvykle nenafouknou v pří-
padě čelního nárazu, zadního nárazu, pře-
vrácení nebo méně závažného bočního
nárazu. Vždy používejte bezpečnostní pá-
sy pro snížení rizika nebo vážnosti zranění
při nehodách.

• Bezpečnostní pásy a doplňkové hlavové
airbagy pro boční náraz instalované na
předním sedadle a střešní doplňkové hla-
vové airbagy pro boční náraz jsou nejúčin-
nější, když v sedadle sedíte správně vzadu
a zpříma. Doplňkové hlavové airbagy pro
boční náraz instalované na předním seda-
dle a střešní doplňkové hlavové airbagy
pro boční náraz se nafouknou velkou si-
lou. Pokud vy a vaši spolujezdci nejste za-
jištěni, předkláníte se, sedíte bokem nebo
jakkoli mimo polohu, hrozí vám i vašim
spolujezdcům větší riziko zranění nebo
smrti při nehodě.

• Nikomu nedovolte, aby dával ruce, nohy
nebo obličej do blízkosti doplňkových hla-
vových airbagů pro boční náraz instalova-
ných na předním sedadle a střešních do-
plňkových hlavových airbagů pro boční
náraz po stranách sedadla vpředu nebo
bočních střešních lemů. Nedovolte nikomu
na předním nebo zadním sedadle, aby vy-
strkoval ruku z okna nebo se opíral o dve-

ře. Na ilustracích je uvedeno několik příkla-
dů nebezpečných poloh za jízdy.

• Pokud sedíte na zadních sedadlech, nedrž-
te se opěradla sedadla před sebou. Pokud
se doplňkové hlavové airbagy pro boční
náraz instalované na předním sedadle a
střešní doplňkové hlavové airbagy pro
boční náraz nafouknout, může vás to váž-
ně zranit. Dávejte pozor zvláště na děti,
které by měly být vždy řádně upoutány.

• Nepoužívejte potahy sedadel na předních
opěradlech. Mohou narušovat funkci nafu-
kování doplňkových hlavových airbagů
pro boční náraz instalovaných na předním
sedadle.

Systém předpínání bezpečnostních
pásů
Systém předpínače bezpečnostního pásu se při ur-
čitých typech kolizí může aktivovat současně se
systémem doplňkových airbagů.

Součinnost stahovačů a ukotvení předních bezpeč-
nostních pásů pomáhá napínat bezpečnostní pás v
okamžiku určitých typů nárazu, což pomáhá zachy-
tit cestující na předním sedadle. Viz „Dětské
zádržné systémy“ dále v této kapitole.

Výstražný štítek airbagu

Airbag SRS:

Výstražný štítek ➀ je umístěn na sluneční cloně
spolujezdce.
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Kontrolka airbagu SRS

Kontrolka airbagu SRS m na přístrojové desce
monitoruje obvody systémů doplňkového airbagu
pro čelní náraz, doplňkového hlavového airbagu pro
boční náraz instalovaného na předním sedadle, do-
plňkového hlavového airbagu pro boční náraz a
předpínače a předpínače bezpečnostního pásu.
Okruhy, které sleduje kontrolka airbagu SRS, jsou di-
agnostická senzorová jednotka, senzor zóny nára-
zu, satelitní snímače, moduly doplňkových hlavo-
vých airbagů pro boční náraz instalovaných na
předním sedadle, střešních doplňkových hlavových
airbagů pro boční náraz, předpínač bezpečnostních
pásů a všechny související vodiče.

Je-li hlavní spínač v poloze ON nebo READY (připra-
ven k jízdě), kontrolka airbagu SRS se rozsvítí na při-
bližně 7 sekund a pak zhasne. To znamená, že sys-
témy airbagů SRS jsou funkční.

Pokud dojde k některému z následujících stavů, je
nutné systém airbagů SRS nechat opravit.

• Kontrolka SRS zůstane svítit cca 7 sekund.

• Kontrolka SRS přerušovaně bliká.

• Kontrolka airbagu SRS se vůbec nerozsvítí.

Za těchto podmínek nemusí systém airbagů fungo-
vat správně. Je nutno je zkontrolovat a opravit. Ih-
ned kontaktujte erudovaného opraváře LEAF, napří-
klad prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN.
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DOPLŇKOVÉ SYSTÉMY AIRBAGŮ

1. Senzor zóny nárazu

2. Moduly doplňkových airbagů pro čelní náraz

3. Moduly doplňkových hlavových airbagů pro
boční náraz instalovaných na předním sedadle

4. Inflátory střešních doplňkových hlavových
airbagů pro boční náraz

5. Moduly střešních doplňkových hlavových
airbagů pro boční náraz

6. Snímač tlaku dveří

7. Vnější bederní předpínač (strana řidiče)

8. Sedadlo s předpínači bezpečnostních pásů

9. Satelitní snímače

10. Řídicí jednotka airbagu (ACU)

VAROVÁNÍ
• Nedávejte žádné předměty na kryt volan-

tu. Nedávejte žádné předměty mezi řidiče
a volant. Takové předměty se mohou změ-
nit v nebezpečné projektily a způsobit zra-
nění, pokud se airbag nafoukne.

• Hned po nafouknutí bude několik součástí
systému doplňkových airbagů horkých.
Nedotýkejte se jich: mohli byste se popálit.

• Neprovádějte žádné nepovolené úpravy
součástí ani zapojení systému doplňko-
vých airbagů. Slouží to k prevenci náhod-
ného nafouknutí doplňkových airbagů ne-
bo poškození systému doplňkových air-
bagů.

• Neprovádějte neautorizované změny na
elektrickém systému vašeho vozidla, zá-
věsném systému nebo přední části kon-
strukce. Mohlo by to negativně ovlivnit
funkčnost systémů doplňkových airbagů.

• Zásahy do systémů doplňkových airbagů
mohou vést k vážným zraněním. K tako-
vým zásahům patří změny na volantu, na-
příklad umístění materiálů přes povrch vo-
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lantu a nad něj, instalování nějakého ča-
lounění kolem systémů přídavných
airbagů.

• Práce související se systémem doplňko-
vých airbagů by měl provádět erudovaný
opravář LEAF, například prodejce elektric-
kých vozů s certifikátem NISSAN. Kabely
SRS nesmí být přepojovány či odpojovány.
Na systém doplňkových airbagů nepouží-
vejte nepovolené přístroje na elektrické
testy a zkušební zařízení.

• Kabely SRS jsou pro snadnou identifikaci
žluté a/nebo oranžové.

Když se nafouknou airbagy, může být slyšet poměr-
ně hlasitý zvuk následovaný obláčkem kouře. Tento
kouř není škodlivý a neznamená požár. Dávejte však
pozor a nevdechujte jej, mohl by vyvolat podráždění
a kašel. Osoby s dýchacími potížemi je třeba co nej-
dříve dostat na čerstvý vzduch.

Když je detekován náraz, který by mohl aktivovat
doplňkové airbagy, výstražná světla se automaticky
rozblikají. Viz „Spínač výstražných světel“ výše
v této kapitole pro více informací.

Systém doplňkových airbagů pro
čelní srážku
Doplňkový airbag řidiče pro čelní náraz je umístěn
ve středu volantu. Doplňkový airbag spolujezdce
pro čelní náraz je umístěn v palubní desce nad od-
kládací skříňkou.

Systém doplňkových předních airbagů se má na-
fouknout při silnějších čelních nárazech, ačkoli mů-
že dojít k nafouknutí i tehdy, pokud síly při jiných

typech nárazů jsou podobné těm, jaké vznikají při
silnějších čelních nárazech. Nemusí se nafouknout
při určitých čelních srážkách. Poškození vozidla (ne-
bo nepoškození) není vždy známkou správné funk-
ce doplňkového předního airbagu.

Stavová kontrolka airbagu spolujezdce ( je-li
součástí výbavy):

Jakmile přepnete hlavní spínač do polohy ON, sta-
vová kontrolka airbagu spolujezdce na přístrojové
desce se rozsvítí na dobu přibližně 7 sekund a pak
zhasne. To znamená, že systém airbagu spolujezd-
ce je funkční.

Když airbag spolujezdce vypnete pomocí spínače
airbagu spolujezdce, stavová kontrolka airbagu
spolujezdce se rozsvítí a zůstane svítit, dokud spí-
nač airbagu spolujezdce bude v poloze OFF.

VAROVÁNÍ

Nastane-li některá z následujících podmínek
potom, co se hlavní spínač přepne do polohy
ON, neprodleně nechte systém zkontrolovat a
v případě potřeby opravit erudovaným opra-
vářem LEAF, například prodejcem elektrických
vozů s certifikátem NISSAN.

• Stavová kontrolka airbagu spolujezdce
zůstává svítit i po uplynutí cca 7 sekund.

• Stavová kontrolka airbagu spolujezdce
vůbec nesvítí.

Pokud systém airbagu nedáte zkontrolovat a
opravit, nemusí řádně fungovat.
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Spínač airbagu spolujezdce:

Airbag spolujezdce lze vypnout pomocí spínače air-
bagu spolujezdce jA umístěného uvnitř odkládací
skříňky.

Jak vypnout airbag spolujezdce:

1. Přepněte spínač napájení do polohy OFF.

2. Otevřete odkládací skříňku a vložte klíč do spí-
nače airbagu spolujezdce. Pro modely vybavené
inteligentním klíčem. Viz „Klíče“ v kapitole
„3. Kontrola a seřízení před jízdou“kde naleznete
informace o použití mechanického klíče.

3. Zatlačte a otočte klíč do polohy OFF.

4. Přepněte spínač napájení do polohy ON. Stavové
světlo airbagu spolujezdce se rozsvítí a zůstane
svítit.

Jak zapnout airbag spolujezdce:

1. Přepněte spínač napájení do polohy OFF.

2. Otevřete odkládací skříňku a vložte klíč do spí-
nače airbagu spolujezdce.

3. Otevřete odkládací skříňku a vložte klíč do spí-
nače airbagu spolujezdce.

4. Přepněte spínač napájení do polohy ON. Stavová
kontrolka airbagu spolujezdce se rozsvítí a pak
znovu zhasne.

Systém doplňkových hlavových
airbagů pro boční náraz
instalovaných na předním sedadle

Doplňkový hlavový airbag pro boční náraz instalo-
vaný na předním sedadle je umístěn na vnější stra-
ně opěradel předních sedadel.

Systém doplňkových hlavových airbagů pro boční
náraz instalovaných na předním sedadle se má na-
fouknout při silnějších bočních nárazech, ačkoli mů-
že dojít k nafouknutí i tehdy, pokud síly při jiných
typech nárazů jsou podobné těm, jaké vznikají při
silnějších bočních nárazech. Nemusí se nafouknout
při určitých bočních srážkách. Poškození vozidla
(nebo nepoškození) není vždy známkou správné
funkce systému doplňkových hlavových airbagů
pro boční náraz instalovaných na předním sedadle.
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Systém střešních doplňkových
hlavových airbagů pro boční náraz
Střešní doplňkový hlavový airbag pro boční náraz je
umístěn ve střešním lemu.

Systém střešního doplňkového hlavového airbagu
pro boční náraz se má nafouknout při silnějších boč-
ních nárazech, ačkoli může dojít k nafouknutí i teh-
dy, pokud síly při jiných typech nárazů jsou podob-
né těm, jaké vznikají při silnějších bočních nárazech.
Nemusí se nafouknout při určitých bočních sráž-
kách. Poškození vozidla (nebo nepoškození) není
vždy známkou správné funkce systému střešních
doplňkových hlavových airbagů pro boční náraz in-
stalovaných na předním sedadle.

SYSTÉM PŘEDPÍNÁNÍ
BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ

VAROVÁNÍ
• Bezpečnostní pás s předpínačem nelze po

aktivaci znovu použít. Musí být spolu s na-
víječem pásu a přezkou vyměněn jako je-
den díl.

• Pokud se vozidlo dostane do kolize, ale
předpínač není aktivován, zajistěte, aby
byl systém předpínače zkontrolován a vy-
měněn erudovaným opravářem LEAF, na-
příklad prodejcem elektrických vozů s cer-
tifikátem NISSAN.

• Žádné nekvalifikované osoby nesmí zasa-
hovat do součástí a vedení systému před-
pínání bezpečnostních pásů. Zabrání se
náhodné aktivaci systému předpínání

bezpečnostních pásů nebo poškození sys-
tému předpínání bezpečnostních pásů.

• Práce související se systémem předpínače
bezpečnostních pásů by měl provádět
erudovaný opravář LEAF, například prodej-
ce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN. Kabely SRS nesmí být přepojová-
ny či odpojovány. Při práci se systémem
předpínání bezpečnostních pásů nepouží-
vejte neschválené elektrické zkušební pří-
stroje.

• Potřebujete-li zlikvidovat systém předpí-
nače bezpečnostních pásů nebo dopravit
vozidlo na vrakoviště, kontaktujte erudo-
vaného opraváře LEAF, například prodejce
elektrických vozů s certifikátem NISSAN.
Správná likvidace systému předpínání je
popsána v příslušné servisní příručce NIS-
SAN. Při nesprávném způsobu likvidace
může dojít k poranění osob.

Systém předpínače bezpečnostního pásu se při ur-
čitých typech kolizí může aktivovat současně se
systémem doplňkových airbagů.

Součinnost předpínače bezpečnostních pásů po-
máhá napínat bezpečnostní pás v okamžiku nára-
zu v určitých typech nárazů, což pomáhá zachytit
cestující na předním sedadle.

Předpínač je umístěn u navíječe a ukotvení před-
ního bezpečnostního pásu. Tyto bezpečnostní pásy
se používají stejným způsobem jako tradiční bez-
pečnostní pásy.

Když se aktivuje předpínač bezpečnostního pásu,
může být slyšet poměrně hlasitý zvuk následovaný

oblakem kouře. Tento kouř není škodlivý a nezna-
mená požár. Dávejte však pozor a nevdechujte jej,
mohl by vyvolat podráždění a kašel. Osoby s dýcha-
cími potížemi je třeba co nejdříve dostat na čerstvý
vzduch.

POSTUP OPRAVY A VÝMĚNY

VAROVÁNÍ
• Pokud došlo k nafouknutí airbagů, moduly

airbagů nebudou fungovat a musejí být
vyměněny. Moduly airbagů musí vyměňo-
vat erudovaný opravář LEAF, například
prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN. Nafouknutý modul airbagu nelze
opravit.

• Systém airbagů musí prohlédnout erudo-
vaný opravář LEAF, například prodejce
elektrických vozů s certifikátem NISSAN,
pokud došlo k poškození přední nebo boč-
ní části vozidla.

• Potřebujete-li zlikvidovat SRS nebo dopra-
vit vozidlo na vrakoviště, kontaktujte eru-
dovaného opraváře LEAF, například pro-
dejce elektrických vozů s certifikátem NIS-
SAN. Postup správné likvidace je popsána
v příslušné servisní příručce NISSAN. Při
nesprávném způsobu likvidace může dojít
k poranění osob.
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Airbagy jsou konstruovány pouze pro jednorázovou
aktivaci. Na to upozorňuje kontrolka SRS, která po
nafouknutí zůstane vždy svítit, pokud není poško-
zena. Opravy a výměny SRS by měl provádět pouze
erudovaný opravář LEAF, například prodejce elek-
trických vozů s certifikátem NISSAN.

Když se má na vozidle provést nějaká údržba, musí-
te osobě provádějící práci sdělit, že vozidlo je vyba-
veno airbagy a souvisejícími komponentami. Hlavní
spínač by měl být vždy v poloze LOCK, pokud pracu-
jete pod kapotou nebo uvnitř vozidla.
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VOZIDLO S LEVOSTRANNÝM
ŘÍZENÍM (LHD)
1. Spínače denního počítače kilometrů (str. 2-20)

— Spínač TRIP/RESET pro dvojitý denní počítač
kilometrů (str. 2-7)
— Spínač ovládání jasu přístrojů (str. 2-47)

2. Spínač hlavních světlometů, mlhových světel a
směrovek
— Přední světlomet (str. 2-47)
— Boční směrové světlo (str. 2-50)
— Mlhové světlo (str. 2-51)

3. Ovladače na volantu (levá strana)
— Ovládání informačního displeje vozidla
(str. 2-20)
— Ovládání audia*1, (str. 4-44)

4. Spínač stěrače a ostřikovače (str. 2-44)
5. Ovladače na volantu (pravá strana)

— Spínače tempomatu* (str. 5-40)
— Spínače inteligentního tempomatu (ICC)*
(str. 5-42)
— Spínače ProPILOT* (str. 5-54)
— Spínače omezovače rychlosti* (str. 5-38)*
— Telefonní systém Hands-Free Bluetooth®*1,

nebo (str. 4-62)*

6. Kryt pojistkové skříňky (str. 8-12)

7. Páka pro otevření kapoty (str. 3-14)
8. Spínače na spodním přístrojovém panelu

— Spínač otevírání víčka portu nabíjení (str. 3-16)
— Tlačítko okamžitého nabíjení (str. CH-31)
— Spínač vyhřívaného volantu* (str. 2-53)
— Kontrolka vypnutí zvukového varování
chodců před blížícím se vozidlem (VSP)
(str. 2-60)
— Spínač ECO režimu* (str. 5-14)
— Spínač systému asistenta řízení* (str. 5-67)
— Spínač systému prevence vyjetí z pruhu (ILI) *
(str. 5-23)

9. Páka sklopení volantu (str. 3-17)
10. Volant

— Systém elektrického posilovače řízení
(str. 5-110)
– Klakson (str. 2-51)
— Doplňkové airbagy řidiče pro čelní srážku
(str. 1-28)

11. Řadicí páka (str. 5-12)
*: je-li součástí výbavy

*1: Viz samostatně dodávaná příručka pro uživatele
systému NissanConnect.

KABINA
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VOZIDLO S PRAVOSTRANNÝM
ŘÍZENÍM (RHD)
1. Kryt pojistkové skříňky (str. 8-12)

2. Ovladače na volantu (levá strana)
– Ovládání informačního displeje vozidla
(str. 2-20)
— Ovládání audia *1 nebo (str. 4-44)

3. Spínač hlavních světlometů, mlhových světel a
směrovek
— Přední světlomet (str. 2-47)
— Boční směrové světlo (str. 2-50)
— Mlhové světlo (str. 2-51)

4. Ovladače na volantu (pravá strana)
— Spínače tempomatu* (str. 5-40)
— Spínače inteligentního tempomatu (ICC)*
(str. 5-42)

— Spínače ProPILOT* (str. 5-54)
— Spínače omezovače rychlosti* (str. 5-38)
— Telefonní systém Hands-Free Bluetooth®*1

nebo (str. 4-62)*

5. Spínač stěrače a ostřikovače (str. 2-44)

6. Řadicí páka (str. 5-12)

7. Volant
— Systém elektrického posilovače řízení
(str. 5-110)
– Klakson (str. 2-51)
— Doplňkové airbagy řidiče pro čelní srážku
(str. 1-28)

8. Páka sklopení volantu (str. 3-17)

9. Spínače denního počítače kilometrů (str. 2-20)
— Spínač TRIP/RESET pro dvojitý denní počítač
kilometrů (str. 2-7)
— Spínač ovládání jasu přístrojů (str. 2-47)

10. Spínače na spodním přístrojovém panelu
— Spínač otevírání víčka portu nabíjení
(str. 3-16)
— Tlačítko okamžitého nabíjení (str. CH-31)
— Spínač vyhřívaného volantu* (str. 2-53)
— Kontrolka vypnutí zvukového varování
chodců před blížícím se vozidlem (VSP)
(str. 2-60)
— Spínač ECO režimu* (str. 5-14)
— Spínač systému asistenta řízení* (str. 5-67)
— Spínač systému prevence vyjetí z pruhu (ILI)*
(str. 5-23)

11. Páka pro otevření kapoty (str. 3-14)
*: je-li součástí výbavy

*1: Viz samostatně dodávaná příručka pro uživatele
systému NissanConnect.
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VOZIDLO S LEVOSTRANNÝM
ŘÍZENÍM (LHD)
1. Boční větrací otvor (str. 4-26)

2. Měřidla a přístroje (str. 2-6)

3. Audiosystém*1, nebo (str. 4-38)*
— Telefonní systém Hands-Free Bluetooth®*1

nebo (str. 4-62)*

— Středový univerzální ovládací panel*1

— Navigační systém*1

— Údaje o vozidle a tlačítka nastavení*1

4. Spínač výstražných světel (str. 6-2)

5. Středový větrací otvor (str. 4-26)

6. Doplňkový airbag spolujezdce na předním
sedadle (str. 1-28)

7. Páka pro uvolnění kapoty (str. 3-14)

8. Elektrický pedál parkovací brzdy* (str. 5-15)

9. Ovládání topení a klimatizace (str. 4-27)

10. Hlavní spínač (str. 5-8)

11. Elektrická parkovací brzda* (str. 5-15)

12. Konektor iPod/konektor USB*1, nebo (str. 4-53)*
— Zdířka pomocného vstupu*1 nebo (str. 4-53)*

13. Stavová kontrolka airbagu spolujezdce
(str. 1-35)

14. Elektrická zásuvka (str. 2-53)

15. Odkládací skříňka (str. 2-54)

16. Spínač airbagu spolujezdce (str. 1-36)

*: je-li součástí výbavy

*1: Viz samostatně dodávaná příručka pro uživatele
systému NissanConnect.

PŘÍSTROJOVÁ DESKA
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VOZIDLO S PRAVOSTRANNÝM
ŘÍZENÍM (RHD)
1. Boční větrací otvor (str. 4-26)

2. Doplňkový airbag spolujezdce na předním
sedadle (str. 1-28)

3. Středový větrací otvor (str. 4-26)

4. Spínač výstražných světel (str. 6-2)

5. Audiosystém*1, nebo (str. 4-38)*
— Telefonní systém Hands-Free Bluetooth®*1

nebo (str. 4-62)*
— Středový univerzální ovládací panel*1

— Navigační systém*1

— Údaje o vozidle a tlačítka nastavení*1

6. Měřidla a přístroje (str. 2-6)

7. Spínač airbagu spolujezdce (str. 1-36)

8. Odkládací skříňka (str. 2-54)

9. Elektrická zásuvka (str. 2-53)

10. Stavová kontrolka airbagu spolujezdce
(str. 1-35)

11. Konektor iPod/konektor USB*1 nebo (str. 4-53)*
— Zdířka pomocného vstupu*1 nebo (str. 4-53)*

12. Elektrická parkovací brzda* (str. 5-15)

13. Hlavní spínač (str. 5-8)

14. Ovládání topení a klimatizace (str. 4-27)

15. Elektrický pedál parkovací brzdy* (str. 5-15)

16. Páka pro uvolnění kapoty (str. 3-14)

*: je-li součástí výbavy

*1: Viz samostatně dodávaná příručka pro uživatele
systému NissanConnect.
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1. Ukazatel výkonu (str. 2-7)

2. Výstražná světla/kontroly (str. 2-10)
— Hlavní výstražná kontrolka (str. 2-14)
— Směrový signál/Výstražné světlo (str. 2-47)

3. Hodiny (str. 2-9)

4. Rozpoznání dopravních značek * (str. 2-40)

5. Vnější teplota vzduchu (str. 2-9)

6. Tachometr (str. 2-6)

7. Dojezdová vzdálenost (str. 2-8)

8. Ukazatel dostupného nabití Li-ion baterie
(str. 2-8)

9. Ukazatel polohy řazení (str. 5-12).

10. Ukazatel ECO (str. 5-14)

11. Ukazatel E-Pedal (str. 5-17)

12. Počítač kilometrů/Dvojitý denní počítač
kilometrů (str. 2-7)

13. Informační displej vozidla
— Denní počítač kilometrů (str. 2-34)
— Ukazatel pro časovač (str. 2-34)
— Měřidlo teploty li-ion baterie (str. 2-34)
— Ukazatel úrovně kapacity li-ion baterie
(str 2-34)

14. Výstražná světla/kontroly (str. 2-10)
– Kontrolka READY (připraven k jízdě) (str. 2-18)

*: je-li součástí výbavy.

TACHOMETR

Tachometr udává rychlost vozidla (km/h nebo
MPH).

Tachometr

MĚŘIČE A UKAZATELE
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POČÍTAČ KILOMETRŮ/DVOJITÝ
POČÍTAČ KILOMETRŮ

Počitadlo ujetých kilometrů ➀ a dvojité počitadlo
ujetých kilometrů se zobrazují na informačním dis-
pleji vozidla, když je hlavní spínač v poloze ON nebo
READY (připraven k jízdě).
Počítač ujetých kilometrů zaznamenává celkovou
ujetou vzdálenost vozidla.
Dvojitý počítač ujetých kilometrů zaznamenává
vzdálenost jednotlivých cest.

Změna zobrazení
Stisknutím spínače <TRIP> umístěného vpravo ne-
bo vlevo od přístrojového panelu se změní displej
následujícím způsobem:
Denní vzdálenost A Denní vzdálenost B Denní
vzdálenost A

Informace o informačním displeji vozidla viz
„Informační displej vozidla“ dále v této kapi-

tole.

Vynulování denního počitadla
kilometrů
Stisknutím a přidržením spínače <TRIP> na přibliž-
ně 1 sekundu se denní počitadlo kilometrů vynuluje.

UKAZATEL VÝKONU

Ukazatel výkonu zobrazuje úroveň energie trakční-
ho motoru při sešlápnutí plynového pedálu a také
úroveň regenerace energie poskytované li-ion ba-
terii regenerativním brzděním.

Tento ukazatel zobrazuje aktuální spotřebu energie
trakčního motorujA a regenerativní brzdovou ener-
gii přiváděnou do li-ion baterie jB . Bíle osvětlená
část➀na displeji se posune doprava či doleva podle
aktuální potřeby.

Bíle osvětlená část se posouvá doprava, když je
energie dodávána trakčnímu motoru (li-ion baterie
se vybíjí).

Bíle osvětlená část se přesouvá vlevo, když je gene-
rovaná energie předávána do li-ion baterie systé-
mem regenerativního brzdění (nabíjení li-ion bate-
rie).

Ukazatel energie také indikuje, zda energie dodá-
vaná do motoru je omezena nebo zda je regenera-
tivní brzdění omezeno. Když je energie nebo rege-
nerativní brzdění omezeno, osvětlené segmenty na
displeji jsou zúženy ➁. Regenerativní brzdění se au-
tomaticky redukuje, když je Li-ion baterie plně nabi-
tá; důvodem je snaha zabránit nadměrnému nabití
Li-ion baterie. Regenerativní brzdění se automatic-
ky redukuje i v případě, že teplota baterie je vysoká/
nízká (signalizováno červenou/modrou zónou na
ukazateli teploty li-ion baterie); důvodem je snaha
zabránit poškození li-ion baterie. Čím více je rege-
nerativní brzdění omezeno, tím více jsou osvětlené
segmenty na displeji zúženy ➁. Jestliže je li-ion ba-
terie málo nabita, energie přiváděna do trakčního
motoru je omezena. Výkon motoru je také omezen,
jestliže teplota Li-ion baterie je vysoká/nízká (indi-
kováno červenou/modrou zónou na ukazateli tep-
loty Li-ion baterie). Čím více je energie dodávaná
trakčnímu motoru omezená, tím více jsou osvětle-
né segmenty na displeji zúženy ➁.
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DOJEZDOVÁ VZDÁLENOST

Dojezdová vzdálenost (km nebo míle) udává odha-
dovanou vzdálenost, kterou může vozidlo ujet do
chvíle, kdy bude nutné další nabití. Dojezdová vzdá-
lenost se vypočítává nepřetržitě a při výpočtu se
vychází z dostupného nabití Li-ion baterie a prů-
měru aktuální spotřeby energie.

Vyobrazený ukazatel zobrazuje dojezdovou vzdále-
nost na základě aktuálního stylu jízdy.

POZNÁMKA:
• Displej dojezdové vzdálenosti bude blikat,

když se rozsvítí kontrolka nabití baterie. Po-
kud v tomto stavu budete vozidlo řídit dál a
Li-ion baterie už bude téměř zcela vybitá, zob-
razí se kromě toho „---“. Co nejdříve nabijte
Li-ion baterii. Až se Li-ion baterie nabije, ob-
noví se původní zobrazení.

• Po nabití vozidla se zobrazovaná dojezdová
vzdálenost vypočítá na základě aktuální prů-
měrné spotřeby energie předchozích cest.
Zobrazená dojezdová vzdálenost se bude lišit
vždy, když je vozidlo zcela nabité.

• Dojezdová vzdálenost se zvýší nebo sníží při
zapnutí nebo vypnutí klimatizace, topení či
ohřevu li-ion baterie ( je-li ve výbavě) nebo při
zvolení režimu ECO nebo při zapnutí či vypnu-
tí jakéhokoli příslušenství při jízdě.

• Když zvolíte ukazatel energie na počítadle na-
jeté vzdálenosti, dojezdová vzdálenost se
zobrazí na počítadle najeté vzdálenosti.

UKAZATEL DOSTUPNÉHO NABITÍ
LI-ION BATERIE

➀ Kontrolka nízkého nabití baterie se rozsvítí
žlutě, když dostupně nabití li-ion baterie
pokleslo.

➁ Toto číslo uvádí aktuální nabití (%) li-ion baterie.

➂ Ukazatel zobrazuje přibližné zbývající nabití
li-ion baterie, které je k dispozici k jízdě vozidla.

Li-ion baterii dobijte dříve, než modrý sloupec na
ukazateli ➀ zmizí.

Když se kontrolka nízkého nabití baterie m roz-
svítí žlutě, nabijte při nejbližší příležitosti, nejlépe
předtím, než modrý sloupec na ukazateli ➀ zmizí.
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Když modrý sloupec zmizí a kontrolka nabití baterie
svítí žlutě, zbývá v li-ion baterii jen velmi málo ener-
gie.

POZNÁMKA:
• Délka modrého sloupce na ukazateli je dána

dostupným nabitím a hodnotou nabití, které
je li-ion baterie schopná uložit při aktuální
teplotě.

• Teplota má vliv na to, jaké nabití je Li-ion ba-
terie schopná uložit. Li-ion baterie je schopná
uložit méně energie, když je její teplota nízká.
Li-ion baterie je schopná uložit více energie,
když je teplá. Délka modrého sloupce ukaza-
tele se může změnit na základě energie, kte-
rou je li-ion baterie schopna uložit. Když se
například li-ion baterie ochladí, rozsvítí se del-
ší modrý sloupec, protože dostupné nabití je
větší procentní podíl schopnosti li-ion baterie
uložit energii. Když se například li-ion baterie
ohřeje, rozsvítí se kratší modrý sloupec, pro-
tože zbývající energie je menší procentní po-
díl schopnosti li-ion baterie uložit energii.

KONTROLKA REŽIMU ECO
Tato kontrolka se na informačním displeji vozidla
rozsvítí, když je aktivovaný režim ECO. Režim ECO je
používá k tomu, aby se prodloužil dojezd vozidla tím,
že vozidlo při jízdě spotřebuje méně energie. Viz

„Režim ECO“ v kapitole „5. Startování a jízda“
pro více podrobností.

UKAZATEL SYSTÉMU E-PEDAL
Tento ukazatel na informačním displeji vozidla uka-
zuje stav systému e-Pedal. Když je systém e-Pedal
vypnutý, ukazatel se změní na [e-Pedal OFF]. Viz

„Systém e-Pedal“ v kapitole „5. Startování a jíz-
da“ pro více podrobností.

VNĚJŠÍ TEPLOTA VZDUCHU
Vnější teplota vzduchu se může zobrazit ve °C (Cel-
sius) nebo °F (Fahrenheit). Informace o změně jed-
notky teploty mezi °C a °F viz „Informační dis-
plej vozidla“ dále v této kapitole.

Zobrazená teplota se může lišit od (aktuální) ven-
kovní teploty zobrazené na různých značkách a bill-
boardech.

HODINY
Nastavte hodiny na obrazovce nastavení na infor-
mačním displeji vozidla (viz „Informační dis-
plej vozidla“ dále v této kapitole).

Při přerušení napájení z 12-voltové baterie hodiny
nebudou po opětném připojení napájení ukazovat
správný čas. Odpovídajícím způsobem nastavte čas.

POZNÁMKA:
Modely s navigačním systémem NissanConnect:
Hodiny jsou synchronizovány s hodinami zobra-
zenými na středovém displeji.Viz samostatně do-
dávaná příručka pro uživatele systému
NissanConnect.
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m Kontrolka napětí 12-voltové baterie m
Hlavní výstražná kontrolka (červená/
žlutá) m Kontrolka předních mlhových světel

m
Kontrolka antiblokovacího systému
(ABS) m Kontrolka bezpečnostního pásu m

Stavová kontrolka airbagu
spolujezdce

m
Kontrolka brzdového systému BRAKE
(žlutá) m Kontrolka doplňkového airbagu m Kontrolka asistenta dálkových světel

m Kontrolka brzdy BRAKE (červená) m Kontrolka nízkého tlaku v pneumatice m Kontrolka dálkových světel

m
Varovná kontrolka elektrického
posilovače řízení m

Kontrolka vypnutí zvukového
varování chodců před blížícím se
vozidlem (VSP) m Kontrolka zadního mlhového světla

m Kontrolka elektrického systému řazení m Kontrolka omezení výkonu m Bezpečnostní kontrolka

m
Kontrolka programu elektronické
stability (ESP) m Kontrolka zástrčky m Kontrolka osvětlení

m
Kontrolka elektrického systému
vozidla m Kontrolka READY (připraven pro jízdu) m

Kontrolka směrových/výstražných
světel

m
Výstražná kontrolka inteligentního
nouzového brzdového systému s
detekcí chodců (IEB) m

Kontrolka vypnutí elektronického
programu stability (ESP) m Kontrolka potkávacích světel (zelená)

m Kontrolka parkovací brzdy m Indikační kontrolka zámku dveří

VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA, KONTROLKY A ZVUKOVÁ UPOZORNĚNÍ
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KONTROLA SVĚTEL
Při všech dveřích zavřených zatáhněte parkovací
brzdu a umístěte hlavní vypínač do polohy ON nebo
sešlápněte brzdový pedál a stiskněte hlavní vypí-
nač do polohy READY (připraven k jízdě). Rozsvítí se
následující kontrolky.

m,m, m,m.

Následující kontrolky se krátce rozsvítí a potom
zhasnou:

m(žlutá),m,m (červená), m, m,
m, m, m,m, m, m.

Nerozsvítí-li se některá z kontrolek, může to zname-
nat spálenou žárovku nebo přerušený obvod v elek-
trickém systému. Nechte systém zkontrolovat eru-
dovaným opravářem LEAF, například prodejcem
elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

KONTROLKY

mKontrolka napětí 12-voltové
baterie

Měnič DC/DC v napájecím modulu (Power Delivery
Module, PDM) mění napětí 400 voltů Li-ion baterie
pro napájení 12-voltové baterie.

Tato kontrolka svítí nepřetržitě po kontrole žárovky,
když je hlavní vypínač v poloze ON, a zhasne, když je
hlavní spínač v poloze READY (připraven k jízdě).

Když se tato kontrolka rozsvítí, zazní tón a zobrazí
se také následující varování:

• Hlavní výstražná kontrolka (červená)

• Kontrolka elektrického systému vozidla

Bliknou a zase zhasnou také následující hlášení na
informačním displeji vozidla.

Pokud vozidlo jede: [Stop the vehicle] a pokud se
vozidlo zastaví: [When Parked Apply Parking Brake].
Když se tato hlášení rozsvítí, ihned zastavte vozidlo
na bezpečném místě, použijte parkovací brzdu a
stiskněte spínač polohy P na řadicí páce pro uve-
dení vozidla do polohy P (parkování). Výstraha na
ukazateli a tón se vypnou, když použijete parkovací
brzdu nebo když vozidlo uvedete do polohy P (par-
kování). O pomoc požádejte erudovaného opraváře
LEAF, například prodejce elektrických vozů s certifi-
kátem NISSAN.

UPOZORNĚNÍ
• Systém měniče DC/DC možná nefunguje

správně, jestliže trvale svítí kontrolka na-
bíjení 12voltové baterie při hlavním spínači
v poloze READY (připraven k jízdě). Vozidlo
ihned zastavte na bezpečném místě a
kontaktujte erudovaného opraváře LEAF,
například prodejce elektrických vozů s cer-
tifikátem NISSAN.

• Pokud 12voltová kontrolka svítí trvale při
hlavním spínači v poloze READY (připraven
k jízdě). Pokud tato kontrolka svítí, 12volto-
vou baterii nenabíjejte. Mohlo by to způso-
bit závadu na systému měniče DC/DC.
Kontaktujte prosím erudovaného opravá-
ře LEAF, například prodejce elektrických
vozů s certifikátem NISSAN.

POZNÁMKA:
• Pokud vůz nepřejde do polohy READY (připra-

ven k jízdě) (při stisknutí hlavního spínače a
sešlápnutým brzdovým pedálem), nastartuj-
te vozidlo pomocí kabelů z baterie jiného vo-
zidla, čímž se hlavní spínač dostane do polo-
hy READY (připraven k jízdě). Viz „Starto-
vání z baterie jiného vozidla“ v kapitole „6. V
případě nouze“.

• Nestartuje vozidlo pomocí kabelů z baterie ji-
ného vozidla a kontaktujte erudovaného
opraváře LEAF, například prodejce elektric-
kých vozů s certifikátem NISSAN pro kontrolu:
– Pokud zhasne 12voltová kontrolka nabíje-

ní, pokud je vůz v režimu READY (připraven
k jízdě), může být 12voltová baterie vybitá
nebo může být závada v systému souvi-
sejícím s 12voltovou baterií.

– Pokud kontrolka nabíjení 12voltové bate-
rie svítí dál, i když je vůz v režimu READY
(připraven k jízdě), může být závada v na-
pájecím modulu (PDM). Kontaktujte eru-
dovaného opraváře LEAF, například pro-
dejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN, pro kontrolu.

mKontrolka antiblokovacího
systému (ABS)

Když je hlavní spínač v poloze ON nebo READY (při-
praven k jízdě), výstražná kontrolka antiblokovací-
ho systému (ABS) se rozsvítí a pak zhasne. To zna-
mená, že ABS je v pořádku.

Kontrolka ABS se rozsvítí, když je hlavní spínač v po-
loze READY (připraven k jízdě) nebo během jízdy;
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může signalizovat, že ABS nefunguje správně. Ne-
chte systém zkontrolovat erudovaným opravářem
LEAF, například prodejcem elektrických vozů s cer-
tifikátem NISSAN.

Pokud se objeví závada na ABS, je protiblokovací
funkce vypnutá. Brzdový systém však stále funguje
normálně, nicméně bez antiblokovací funkce. (Viz

„Brzdy“ v kapitole „8. Údržba a „Udělej si sám““.)

mKontrolka brzdového systému
BRAKE (žlutá)

Tato kontrolka funguje jak pro regenerativní brzdě-
ní, tak i pro elektronicky řízené inteligentní brzdové
systémy. Pokud je hlavní spínač přepnut do polohy
ON nebo READY (připraven k jízdě), zůstane kont-
rolka svítit asi 2 nebo 3 sekundy. Pokud se kontrolka
rozsvítí kdykoli jindy, pak to může signalizovat, že
regenerativní brzdění nebo elektronicky řízené in-
teligentní brzdové systémy nefungují správně. Ne-
chte systém zkontrolovat erudovaným opravářem
LEAF, například prodejcem elektrických vozů s cer-
tifikátem NISSAN. Pokud se rozsvítí také kontrolka
brzd BRAKE (červená), okamžitě zastavte vozidlo a
kontaktujte erudovaného opraváře LEAF, například
prodejce elektrických vozů s certifikátem NISSAN.
Další informace najdete v „Brzdy“ v kapitole
„8. Údržba a „Udělej si sám““.

VAROVÁNÍ
• Sešlápnutím brzdového pedálu při hlav-

ním spínači v poloze ON nebo READY (při-
praven k jízdě) anebo když hladina brzdo-
vé kapaliny je nízká, se může zvýšit brzdná

dráha a brzdění bude vyžadovat větší sílu
působící na pedál a také větší hloubku se-
šlápnutí.

• Pokud je hladina brzdové kapaliny pod mi-
nimem nebo značkou <MIN> na nádržce
brzdové kapaliny, nejezděte, dokud nebu-
de brzdový systém zkontrolován erudova-
ným opravářem LEAF, například prodej-
cem elektrických vozů s certifikátem
NISSAN.

• Regenerativní systém brzdění možná ne-
bude fungovat správně, pokud se rozsvítí
kontrolka brzdového systému při rozsví-
cené kontrolce READY (připraven k jízdě).
Jestliže usoudíte, že je jízda bezpečná,
opatrně jeďte do nejbližšího servisu na
opravu. V opačném případě nechte vozidlo
odtáhnout, protože jízda nebyla bezpečná.

mKontrolka brzdy BRAKE
(červená)

Pokud je hlavní spínač přepnut do polohy ON nebo
READY (připraven k jízdě), zůstane kontrolka svítit
několik sekund. Pokud se kontrolka rozsvítí jindy,
může to signalizovat, že hydraulický brzdový sys-
tém nefunguje správně. Pokud se rozsvítí kontrolka
brzd BRAKE, okamžitě zastavte vozidlo a kontak-
tujte erudovaného opraváře LEAF, například prodej-
ce elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

Kontrolka nízké hladiny brzdové kapaliny:

Když je hlavní spínač v poloze ON, kontrolka se roz-
svítí při poklesu hladiny brzdové kapaliny. Pokud se
tato kontrolka rozsvítí, rozsvítí se také kontrolka

Electronic Stability Programme (ESP) (program elek-
tronické stability) a výstražná kontrolka brzdového
systému (žlutá). Pokud se kontrolka rozsvítí při hlav-
ním spínači v poloze READY (připraven k jízdě) s ne-
zataženou parkovací brzdou, zastavte vozidlo a
proveďte následující kroky.

1. Zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny. Pokud je
hladina brzdové kapaliny nízká, přilijte kapalinu a
nechte systém zkontrolovat erudovaným opra-
vářem LEAF, například prodejcem elektrických vo-
zů s certifikátem NISSAN. Viz „Brzdová
kapalina“ v kapitole „8. Údržba a „Udělej si sám““.

2. Pokud je hladina brzdové kapaliny správná, ne-
chte systém zkontrolovat erudovaným opravá-
řem LEAF, například prodejcem elektrických vozů
s certifikátem NISSAN.

VAROVÁNÍ
• Když se rozsvítí kontrolka, váš brzdový

systém nemusí fungovat správně. Jízda by
mohla být riskantní. Pokud usoudíte, že
brzdový systém je bezpečný, jeďte opatr-
ně do nejbližšího servisu k opravě. V opač-
ném případě nechte vozidlo odtáhnout,
kdyby jízda nebyla bezpečná.

• Sešlápnutím brzdového pedálu, když hlav-
ní spínač není v poloze ON nebo READY
(připraven k jízdě) a/nebo při nízké hladi-
ně brzdové kapaliny se může prodloužit
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brzdná dráha a brzdění bude vyžadovat
větší sílu působící na pedál a také větší
hloubku sešlápnutí.

• Pokud je hladina brzdové kapaliny pod mi-
nimem nebo značkou MIN na nádržce brz-
dové kapaliny, nejezděte, dokud nebude
brzdový systém zkontrolován erudova-
ným opravářem LEAF, například prodej-
cem elektrických vozů s certifikátem
NISSAN.

m Varovná kontrolka elektrického
posilovače řízení

Je-li hlavní spínač v poloze ON, rozsvítí se kontrolka
elektrického posilovače řízení a zhasne, když se
hlavní spínač přepne do polohy READY (připraven k
jízdě). To znamená, že systém elektrického posilo-
vače řízení funguje.

Jestliže se varovná kontrolka elektrického posilova-
če řízení rozsvítí, když je kontrolka READY (připraven
k jízdě) ON, může to znamenat, že systém elektric-
kého posilovače řízení nefunguje řádně a možná
potřebuje opravit. Nechte systém elektrického posi-
lovače řízení zkontrolovat erudovaným opravářem
LEAF, například prodejcem elektrických vozů s cer-
tifikátem NISSAN.

Když se rozsvítí kontrolka elektrického posilovače
řízení při kontrolce READY (připraven k jízdě) v polo-
ze ON, přestane posilovač řízení fungovat, ale stále
můžete vozidlo ovládat. V takovém stavu musíte vy-
naložit více síly k otáčení volantu, zvláště v ostrých
zatáčkách a při nízkých rychlostech.

Viz „Systém elektrického posilovače řízení“ v
kapitole „5. Startování a jízda“.

mKontrolka elektrického
systému řazení

Tato kontrolka se rozsvítí, když dojde k závadě na
elektrickém systému řazení. Když se rozsvítí hlavní
výstražná kontrolka, zazní tón a na informačním
displeji vozidla se zobrazí hlášení [When Parked Ap-
ply Parking Brake].

Pokud je hlavní spínač v poloze OFF, zní tón nepře-
rušovaně. Vždy mějte zataženou parkovací brzdu.
Při použití parkovací brzdy se rozsvítí hlavní výstraž-
ná kontrolka a zhasne výstražné hlášení na infor-
mačním displeji vozidla a přestane znít tón.

Pokud hlavní spínač nelze přepnout do polohy OFF,
použijte parkovací brzdu a potom přepněte do po-
lohy OFF.

Nechte systém zkontrolovat erudovaným opravá-
řem LEAF, například prodejcem elektrických vozů s
certifikátem NISSAN.

mKontrolka parkovací brzdy

Výstražná kontrolka systému elektronické parkova-
cí brzdy indikuje, že systém elektronické parkovací
brzdy funguje.

Když je spínač napájení přepnutý do polohy ON, roz-
svítí se výstražná kontrolka systému elektronické
parkovací brzdy. Jakmile spustíte systém elektric-
kého vozidla a uvolníte parkovací brzdu, varovná
kontrolka zhasne.

Není-li parkovací brzda plně uvolněna, výstražná
kontrolka elektronické parkovací brzdy zůstane sví-
tit. Před jízdou se ujistěte, že kontrolka elektronické
parkovací brzdy zhasla.

Jestliže se rozsvítí nebo rozbliká výstražná kontrol-
ka elektronické parkovací brzdy, zatímco svítí vý-
stražná kontrolka systému elektronické parkovací
brzdy (žlutá), může to ukazovat, že systém elektro-
nické parkovací brzdy nefunguje správně. Nechte
brzdový systém co nejdříve zkontrolovat a pokud je
to nutné, též opravit u prodejce NISSAN nebo ve
značkovém servisu.

mKontrolka programu
elektronické stability (ESP)

Kontrolka bude blikat, když je systém programu
elektronické stability (ESP) v činnosti, čímž upozorní
řidiče, že vozidlo je na hranici své trakce. Povrch vo-
zovky může být kluzký.

Když se rozsvítí kontrolka ESP při zapnutí systému
ESP, upozorňuje řidiče na skutečnost, že je v pro-
vozu nouzový režim systému ESP; systém ESP např.
nemusí fungovat správně. Nechte systém zkontro-
lovat erudovaným opravářem LEAF, například pro-
dejcem elektrických vozů s certifikátem NISSAN. Po-
kud se v systému objeví nějaká závada, funkce sys-
tému ESP se vypne, ale vozidlo bude stále
provozuschopné. Další informace najdete v

„Systém programu elektronické stability
(ESP)“ v kapitole „5. Startování a jízda“.
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mKontrolka elektrického
systému vozidla

Tato kontrolka se rozsvítí, pokud v následujících sys-
témech dojde k poruše. Kontaktujte prosím erudo-
vaného opraváře LEAF, například prodejce elektric-
kých vozů s certifikátem NISSAN.

• Trakční motor a systém invertoru

• Port nabíjení nebo palubní nabíječka

• Systém Li-ion baterie

• Chladicí soustava

• Systém řazení

• Systém nouzového vypnutí je aktivován. Viz
„Systém nouzového vypnutí“ v kapitole

„EV. Elektrický vůz — přehled“.

mVarovná kontrolka
inteligentního nouzového
brzdového systému

Tato kontrolka se rozsvítí, když je spínač napájení
přepnut do polohy ON. Zhasne záhy po spuštění
systému elektrického vozidla. Tato kontrolka se roz-
svítí, když je systém IEB na displeji ukazatele nasta-
ven do polohy OFF (vypnutý). Jestliže se kontrolka
rozsvítí, když je systém IEB zapnutý, může to indiko-
vat, že systém není dostupný. Další informace na-
jdete v „Systém dopředného nouzového brz-
dění (IEB) s detekcí chodců“ v kapitole „5. Startování
a jízda“.

Deaktivace systému ESP na informačním displeji vo-
zidla způsobí, že systém IEB s detekcí chodců nebu-
de k dispozici. Nejde o chybnou funkci.

mVýstražná kontrolka
inteligentního nouzového
brzdového systému s detekcí
chodců

Jestliže se kontrolka rozsvítí, když je systém IEB s
detekcí chodců zapnutý, může to indikovat, že sys-
tém není dostupný. Viz „Systém dopředného
nouzového brzdění (IEB) s detekcí chodců“ v kapi-
tole „5. Startování a jízda“ nebo „Systém varo-
vání před čelní srážkou (I-FCW)“ v kapitole „5. Starto-
vání a jízda“pro více podrobností.

Deaktivace systému ESP na informačním displeji vo-
zidla způsobí, že systém IEB s detekcí chodců nebu-
de k dispozici. Nejde o chybnou funkci.

mHlavní výstražná kontrolka
(červená/žlutá)

Existují dva typy hlavních výstražných kontrolek:
žlutá a červená. Tato kontrolka svítí, když se na in-
formačním displeji vozidla zobrazují různé informa-
ce o vozidle a varování.

Žlutá hlavní výstražná kontrolka:

Tato kontrolka svítí, když se na informačním displeji
vozidla zobrazí zpráva.

Červená hlavní výstražná kontrolka:

Tato kontrolka svítí, když se na informačním displeji
vozidla zobrazí varování.

mKontrolka bezpečnostního
pásu

Kontrolka vás upozorňuje na nutnost připoutat se
bezpečnostním pásem.

Když je hlavní spínač v poloze ON, kontrolka bez-
pečnostního pásu se rozsvítí. Kontrolka bude svítit
tak dlouho, dokud nebudou přední bezpečnostní
pásy zapnuty.

Když rychlost vozidla překročí 15 km/h (10 MPH),
kontrolka začne blikat a rozezní se akustický signál,
dokud pás sedadla nebude bezpečně zapnut. Tón
bude znít přibližně 90 sekund nebo dokud bezpeč-
nostní pásy nebudou bezpečně zapnuty.

Pro bezpečnostní pokyny pro použití bezpečnost-
ních pásů viz „Bezpečnostní pásy“ v kapitole
„1. Bezpečnost — sedadla, bezpečnostní pásy a do-
plňkový zádržný systém“.

mKontrolka airbagu
doplňkového zádržného
systému (SRS)

Po umístění hlavního spínače do polohy ON se roz-
svítí kontrolka airbagu doplňkového zádržného sys-
tému. Kontrolka airbagu doplňkového zádržného
systému asi po 7 sekundách zhasne, pokud je v čin-
nosti systém doplňkového předního airbagu a do-
plňkového bočního airbagu, doplňkového hlavové-
ho bočního airbagu anebo předpínače bezpečnost-
ních pásů. Pokud nastane některá z následujících
podmínek, systémy předního airbagu, bočního air-
bagu, hlavového bočního airbagu a předpínače vy-
žadují opravu a vy musíte vozidlo zavézt k nejbližší-
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mu erudovanému opraváři LEAF, například prodejci
elektrických vozů s certifikátem NISSAN:

• Kontrolka doplňkového airbagu zůstane rozsví-
cená po zhruba 7 sekundách.

• Kontrolka doplňkového airbagu přerušovaně
bliká.

• Kontrolka doplňkového airbagu se vůbec neroz-
svítí.

Pokud nenecháte doplňkový zádržný systém ane-
bo předpínače zkontrolovat a případně opravit, ne-
musejí tyto prvky správně fungovat. Další informa-
ce najdete v „Doplňkový zádržný systém (SRS)“
v kapitole „1. Bezpečnost — sedadla, bezpečnostní
pásy a doplňkový zádržný systém“.

VAROVÁNÍ
Jestliže se rozsvítí kontrolka doplňkového air-
bagu, může to znamenat, že přední airbag,
boční airbag a/nebo systém předpínačů ne-
budou při nehodě správně fungovat. Abyste
zabránili vlastnímu zranění nebo zranění ji-
ných osob, nechte své vozidlo co nejdříve
zkontrolovat erudovaným opravářem LEAF,
například prodejcem elektrických vozů s cer-
tifikátem NISSAN.

m(je-li součástí výbavy)

Když je hlavní spínač v poloze ON, kontrolka TPMS
se rozsvítí a pak zhasne. To ukazuje, že výstražný
systém nízkého tlaku v pneumatice funguje.

Toto světlo se rozsvítí, jestliže je v pneumatice příliš
nízký tlak nebo, v případě porouchaného systému
nízkého tlaku v pneumatice, bude blikat po 1 minutu
a poté zůstane rozsvícené.

Systém sledování nízkého tlaku v pneumatice
(TPMS) sleduje tlak ve všech pneumatikách kromě
rezervy ( je-li součástí výbavy).

VAROVÁNÍ
• Pokud systém TPMS nefunguje, co nejdří-

ve navštivte erudovaného opraváře LEAF,
například prodejce elektrických vozů s cer-
tifikátem NISSAN.

• Pokud se kontrolka TPMS rozsvítí za jízdy:
– vyhněte se prudkému otáčení volan-

tem
– vyhněte se náhlému brzdění
– snižte rychlost vozidla
– sjeďte na bezpečné místo
– co nejdříve zastavte

• Jízda s nedostatečně nafouknutými pneu-
matikami je může trvale poškodit a může
zvýšit pravděpodobnost protržení pneu-
matiky. Mohlo by dojít k vážnému poško-
zení vozidla a následně k nehodě, jež by
mohla vést k vážnému zranění.

• Kontrolujte tlak všech čtyř pneumatik.
Upravte tlak v pneumatikách na doporu-
čený tlak ZA STUDENA uvedený na štítku
pneumatiky, aby kontrolka TPMS zhasla.
Jestliže máte prázdnou pneumatiku, co
nejdříve ji vyměňte za náhradní pneuma-
tiku ( je-li ve výbavě). (Viz „Prázdná

pneumatika“ v kapitole „6. V případě nou-
ze“pro výměnu prázdné pneumatiky.)

• Když je namontována náhradní pneuma-
tika nebo je kolo vyměněno, systém TPMS
nebude fungovat a kontrolka bude blikat
přibližně 1 minutu. Po uplynutí 1 minuty
kontrolka zůstane svítit. Pro kontrolu sys-
tému TPMS navštivte erudovaného opra-
váře LEAF, například prodejce elektrických
vozů s certifikátem NISSAN.

• Montáž pneumatik, které neodpovídají
originálním specifikacím NISSAN, by moh-
la ovlivnit správnou funkci systému TPMS.

• Pro dočasnou opravu pneumatiky lze po-
užít originální NISSAN Emergency Tyre Re-
pair Sealant (pohotovostní těsnicí prostře-
dek) nebo jeho ekvivalent. Nevstřikujte do
pneumatik žádné další těsnicí přípravky
ani aerosoly, protože ty mohou způsobit
poruchu čidel tlaku v pneumatice. Po pou-
žití sady pro opravu navštivte co nejdříve
erudovaného opraváře LEAF, například
prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN.

• NISSAN doporučuje používat pouze origi-
nální pohotovostní těsnicí prostředek
NISSAN, který byl dodán s vaším vozidlem.
Jiné těsnicí prostředky by mohly poškodit
čidla ventilu, což by mohlo mít za následek
ztrátu tlaku v pneumatikách. Po použití sa-
dy pro opravu navštivte co nejdříve erudo-
vaného opraváře LEAF, například prodejce
elektrických vozů s certifikátem NISSAN
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(platí pro modely vybavené sadou pro nou-
zovou opravu píchnuté pneumatiky).

UPOZORNĚNÍ
• Pokud vozidlo jede s prázdnou pneumati-

kou, mohl by se tak poškodit TPMS snímač
pneumatiky.

• Systém TPMS nemusí řádně fungovat,
když jsou kola vybavena sněhovými řetě-
zy nebo když jsou kola zabořena do sně-
hu.

• Na okna neumisťujte metalický film ani
žádný kovový předmět (anténu atd.). Může
to způsobit špatný příjem signálu ze sen-
zorů tlaku pneumatik, a systém TPMS tak
nemusí fungovat správně.
Některá zařízení a vysílače mohou dočas-
ně se systémem TPMS interferovat a způ-
sobit, že se kontrolka TPMS rozsvítí. Zde je
několik příkladů:
– Přístroje a elektrická zařízení používa-

jící podobné rádiové vlny v blízkosti vo-
zidla.

– Když je ve vozidle nebo jeho blízkosti
používán vysílač, naladěný na podob-
nou frekvenci.

– Když je ve vozidle nebo jeho blízkosti
používán počítač (nebo podobné zaří-
zení) nebo konvertor DC/AC.

• Při nafukování pneumatik a kontrole jejich
tlaku nikdy neohýbejte ventily.

• Používejte originální NISSAN ventilové
čepičky, které odpovídají specifikacím to-
várních ventilových čepiček.

• Nepoužívejte kovové ventilové čepičky.

• Ventilové čepičky řádně nasazujte. Bez
ventilových čepiček by se mohli ventil a
snímače kontroly tlaku pneumatik poško-
dit.

• Při skladování kol nebo nasazování
nových pneumatik nepoškoďte ventily a
snímače.

• Při výměně opotřebených nebo starých
pneumatik vyměňte dřík ventilku snímače
TPMS (včetně vložky a čepičky ventilku).
Snímače TPMS se mohou používat
opakovaně.

Upozornění na nízký tlak pneumatiky:

Pokud má vozidlo při jízdě nízký tlak pneumatiky,
kontrolka se rozsvítí.

Pokud se rozsvítí kontrolka TPMS, měli byste zasta-
vit a upravit tlak v pneumatice na doporučený tlak
ZA STUDENA, jenž je uveden na štítku pneumatiky.
Kontrolka TPMS po úpravě tlaku pneumatiky ne-
zhasne automaticky. Po resetu činnosti TPMS nebo
po detekování doporučeného tlaku musí vozidlo jet
rychlostí minimálně 25 km/h (16 MPH) aby se rese-
toval systém TPMS a aby kontrolka TPMS zhasla.
Pro kontrolu tlaku pneumatiky použijte manometr
na pneumatiky

Další informace najdete v „Systém kontroly
tlaku pneumatik (TPMS)“ v kapitole „5. Startování a
jízda“.

Pokud na kolech nejsou originální snímače tlaku
pneumatik NISSAN nebo pokud systém TPMS
nefunguje.:

Pokud systém TPMS správně nefunguje, kontrolka
TPMS bude po umístění hlavního spínače do polohy
ON přibližně 1 minutu blikat poloha. Po uplynutí 1
minuty kontrolka zůstane svítit. Ujistěte se, že jsou
na kolech připevněny odpovídající originální sníma-
če tlaku pneumatik NISSAN nebo jejich ekvivalenty.
Jestliže kontrolka zůstane svítit, nechte systém
zkontrolovat erudovaným opravářem LEAF, napří-
klad prodejcem elektrických vozů s certifikátem
NISSAN.
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Další informace najdete v „Bezpečnostní opat-
ření při startování a jízdě“ v kapitole „5. Startování a
jízda“.

KONTROLKY

mKontrolka omezení výkonu

Když se rozsvítí kontrolka omezení výkonu, reduku-
je se výkon dodávaný do trakčního motoru. Proto
když svítí kontrolka omezení výkonu, vozidlo při se-
šlápnutí plynového pedálu tolik nereaguje.

Když se tato kontrolka objeví, objeví se na displeji
navigace a na informačním displeji vozidla varování.
Postupujte podle pokynů na displeji navigace (mo-
dely s navigačním systémem).

Tato kontrolka se rozsvítí za následujících podmí-
nek:

• Když je dostupné nabití Li-ion baterie příliš níz-
ké.

• Když je teplota Li-ion baterie příliš nízká.

• Když je teplota elektrického systému vozidla pří-
liš vysoká (motor, invertor, chladicí systém, Li-
ion baterie atd.).

• Když má elektrický systém vozidla závadu.

Jestliže svítí výstražná kontrolka nabití baterie, co
nejdříve Li-ion baterii nabijte.

Pokud se tato kontrolka rozsvítí, protože Li-ion ba-
terie je chladná kvůli nízkým venkovním teplotám,
přemístěte vozidlo na teplejší místo. Teplota Li-ion
baterie může stoupnout, když se dobije.

Pokud se kontrolka rozsvítí, když se elektrický sys-
tém vozidla zahřeje kvůli stálému stoupání do kop-
ce, pak buď pokračujte v jízdě při nižší rychlosti, ne-
bo vozidlo na nějakém bezpečném místě zastavte.

TPMS kontrolka/kontrolky Možná příčina Doporučený krok

m
Nízký tlak pneumatiky
Poznámka: Tlak pneumatiky
obvykle klesá přirozeně.

1) Dofoukněte pneumatiku na
správnou hodnotu

2) Resetujte TPMS
Viz „Reset TPMS“ v
kapitole „5. Startování a jízda“

m
Originální snímač NISSAN TPMS není
detekován minimálně na jednom
kole.

Zkontrolujte snímače TPMS.

Rádio-komunikační interference
TPMS mezi snímačem TPMS na kole
a TPMS přijímačem způsobená
vnějšími vlivy.

Opusťte oblast interference.

Závada součástí TPMS.

Pokud problém přetrvává,
kontaktujte erudovaného opraváře
LEAF, například prodejce
elektrických vozů s certifikátem
NISSAN.
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Pokud tato kontrolka nezhasne, kontaktujte erudo-
vaného opraváře LEAF, například prodejce elektric-
kých vozů s certifikátem NISSAN.

Pokud se kontrolka rozsvítí v jiné situaci, než jaké
byly popsány výše, nebo pokud nezhasne, pak mů-
že být závada v systému. Kontaktujte prosím eru-
dovaného opraváře LEAF, například prodejce elek-
trických vozů s certifikátem NISSAN.

VAROVÁNÍ
• Režim omezení výkonu vede ke snížení vý-

konu a rychlosti vozidla. Rychlost vozidla
může být nižší než ostatních vozidel, což
může zvýšit riziko srážky. Při jízdě buďte
extrémně opatrní. Pokud si vozidlo nedo-
káže udržet bezpečnou rychlost, zajeďte k
okraji vozovky na bezpečné místo. Nabijte
Li-ion baterii, pokud je málo nabitá, nebo ji
nechte vychladnout.

• Dobu nabíjení můžete zkrátit a udržet tep-
lotu li-ion baterie nízkou, pokud:
– Nabíjíte častěji po malých dávkách,
– Udržujete baterii na vyšší úrovni nabití.

m Kontrolka vypnutí zvukového
varování chodců před blížícím se
vozidlem (VSP)

Kontrolka svítí, když je systém zvukového varování
chodců před blížícím se vozidlem (VSP) vypnutý spí-
načem VSP OFF. Jestliže kontrolka vypnutí zvuko-
vého varování chodců před blížícím se vozidlem
(VSP) svítí, když je systém VSP zapnutý, může to zna-

menat, že systém VSP nefunguje správně. Nechte
systém VSP zkontrolovat erudovaným opravářem
LEAF, například prodejcem elektrických vozů s cer-
tifikátem NISSAN. Viz „Systém zvukového va-
rování chodců před blížícím se vozidlem (VSP)“ v ka-
pitole „EV. Elektrický vůz — přehled“ .

mKontrolka zástrčky

Tato kontrolka se rozsvítí, když je konektor nabíjení
připojen k vozidlu, a během nabíjení bliká.

POZNÁMKA:
Pokud je konektor nabíjení připojen k vozidlu,
hlavní spínač není možné přepnout do polohy
READY (připraven k jízdě).

mKontrolka READY (připraven
pro jízdu)

Kontrolka READY se rozsvítí, když je elektrický sys-
tém vozidla aktivní a vozidlo je připraveno k jízdě.

Kontrolka READY (připraven k jízdě) zhasne za ná-
sledujících podmínek.

• Některé závady elektrického systému vozidla.

• Kontrolka READY (připraven k jízdě) zhasne bez-
prostředně před tím, než se zcela vybije Li-ion
baterie, vozidlo je pro jízdu nutné nabít. Viz

„Jak nabít Li-ion baterii“ v kapitole
„CH. Nabíjení“.

mKontrolka elektrického zamykání
dveří ( je-li ve výbavě)

Kontrolka zámku dveří umístěná na přístrojové des-
ce se rozsvítí, když budou všechny dveře zamčeny
se spínačem napájení v poloze ON.

• Jsou-li dveře zamknuty spínačem automatické-
ho zamykání dveří, kontrolka elektrického za-
mykání dveří zůstane svítit po dobu 30 minut.

• Jsou-li dveře zamknuty stisknutím tlačítka LOCK
na inteligentním klíči nebo na jakémkoliv spína-
či požadavků ( je-li ve výbavě), kontrolka elek-
trického zamykání dveří zůstane svítit po dobu
1 minuty.

• Kontrolka elektrického zamykání dveří zhasne,
když odemknete jakékoliv dveře.

Pro zamykání a odemykání dveří viz „Dveře“ v
kapitole „3. Kontrola a seřízení před jízdou“.

m Kontrolka vypnutí elektronického
programu stability (ESP)

Tato kontrolka se rozsvítí, je-li spínač programu elek-
tronické stability (ESP) na informačním displeji vozi-
dla vypnutý. To znamená, že systém ESP není v pro-
vozu.

Viz „Informační displej vozidla“ dále v této ka-
pitole.
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mKontrolka předních mlhových
světel

Kontrolka předních mlhových světel se rozsvítí, když
jsou zapnuta přední mlhová světla. Viz „Spí-
nač mlhových světel“ v kapitole „2. Nástroje a ovla-
dače“.

mStavová kontrolka airbagu
spolujezdce

Stavová kontrolka airbagu spolujezdce na přístro-
jové desce se rozsvítí, když dojde k vypnutí airbagu
spolujezdce na předním sedadle za použití spínače
airbagu spolujezdce. Když je airbag spolujezdce za-
pnutý, stavové světlo airbagu spolujezdce se vypne.

Podrobnosti viz „Systém doplňkových airbagů
pro čelní srážku“ v kapitole „1. Bezpečnost — seda-
dla, bezpečnostní pásy a doplňkový zádržný sys-
tém“.

m Kontrolka potkávacích světel
(zelená)

Tato kontrolka se rozsvítí, když je přepínač otočený
do polohy: m Rozsvítí se přední světla, zadní svět-
la, osvětlení poznávací značky a světla přístrojové-
ho panelu.

m Kontrolka asistenta dálkových
světel

Kontrolka se rozsvítí při rozsvícení světlometů, když
je spínač světlometů v poloze <AUTO> a jsou zvo-
lena dálková světla. To ukazuje, že je systém asis-

tenta dálkových světel v činnosti. (Viz „Spínač
předních a směrových světel“ v kapitole „2. Nástroje
a ovladače“.)

mKontrolka dálkových světel

Tato kontrolka se rozsvítí při zapnutí dálkových svě-
tel a zhasne při zvolení tlumených světel.

mKontrolka zadního mlhového
světla

Kontrolka zadního mlhového světla svítí, když je
zadní mlhové světlo zapnuto. (Viz „Spínač ml-
hových světel“ dále v této kapitole.)

mBezpečnostní kontrolka

Bezpečnostní kontrolka bliká, když je hlavní spínač
v poloze LOCK, OFF nebo ACC . Tato funkce udává,
že systém NATS (Systém zabezpečení proti krádeži
NISSAN)*, jímž je vybaveno vaše vozidlo, je funkční. (*
imobilizér)

Pokud je systém NATS porouchaný, zůstane tato
kontrolka svítit, když je hlavní spínač v poloze ON
(další informace viz „Bezpečnostní systém“
dále v této kapitole.)

mKontrolka osvětlení

Kontrolka osvětlení se rozsvítí, když jsou zapnuta
přední parkovací světla, světla panelu nástrojů, kon-
cová světla a osvětlení registrační značky. Kontrol-
ka zhasne při vypnutí m.

mKontrolka směrových/
výstražných světel

Tato kontrolka bliká při stisknutí spínače směrových
světel nebo výstražných světel.

ZVUKOVÁ UPOZORNĚNÍ
Upozornění na klíč
Ozve se tón při otevření dveří na straně řidiče, za-
tímco je hlavní spínač v poloze ON nebo ACC.

Když opouštíte vozidlo, ujistěte se, že je hlavní spí-
nač v poloze OFF a že si inteligentní klíč si určitě
berete s sebou.

Jemný připomínací tón
Tón na připomenutí světla zazní ve chvíli, kdy jsou
dveře na straně řidiče otevřené a spínač světel je v
poloze m nebo m a hlavní spínače je v poloze
ACC, OFF nebo LOCK .

Když vystupujete z vozidla, vypínejte světlomety.

Signál se také ozve na 2 sekundy, když je hlavní spí-
nač umístěn do polohy ACC, OFF nebo LOCK, zatím-
co jsou mlhová světla zapnuta se světlometem v po-
loze <AUTO>.

Při opouštění vozidla se ujistěte, že je spínač světlo-
metu v poloze OFF nebo <AUTO> a spínač zadních
mlhových světel v poloze OFF.

Výstraha opotřebení brzdových
destiček
Brzdové destičky mají zvukové upozornění opotře-
bení. Když brzdová destička potřebuje vyměnit, bu-
de při jízdě vydávat škrábavý zvuk o vysoké frek-
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venci. Ke škrábavému zvuku nejdříve dochází při
sešlápnutém brzdovém pedálu. Se zvyšujícím opo-
třebením brzdové destičky bude zvuk slyšet i při ne-
sešlápnutém brzdovém pedálu. Jestliže zaslechne-
te výstražný zvuk, nechte si brzdy co nejdříve zkon-
trolovat.

Akustické upozornění na parkovací
brzdu
Upozornění na parkovací brzdu se rozezvučí, jestli-
že rychlost vozidla přesáhne 7 km/h (4 MPH) se za-
taženou parkovací brzdou. Zastavte vozidlo a uvol-
něte parkovací brzdu.

Zvukový signál bezpečnostních pásů
Když rychlost vozidla překročí 15 km/h (10 MPH), ro-
zezní se akustický signál, dokud pás předního seda-
dla nebude bezpečně zapnut. Tón bude znít přibliž-
ně 90 sekund nebo dokud přední bezpečnostní pá-
sy nebudou bezpečně zapnuty.

Varovný tón nabití 12voltové baterie
Rozsvítí-li se kontrolka nabití 12voltové baterie, ozve
se tón a na spodním displeji na informačním displeji
vozidla se zobrazí varovné hlášení.

Když zazní tón, zastavte vozidlo na bezpečném mís-
tě, stiskněte spínač polohy P na řadicí páce a pou-
žijte parkovací brzdu. Kontrolka nabití 12-voltové
baterie na spodním displeji zhasne a tón přestane
znít, když se použije parkovací brzda nebo když se
vozidlo uvede do polohy P (parkování). O pomoc po-
žádejte erudovaného opraváře LEAF, například pro-
dejce elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

Podrobné informace o varováních na ukazateli viz
„ Kontrolka napětí 12-voltové baterie“ výše v

této kapitole.

Připomínací tón elektrického
systému řazení
V případě provedení nesprávného řazení zazní z
bezpečnostních důvodů tón a zároveň - v závislosti
na okolnostech - dojde ke zrušení procesu nebo se
řazení přepne do polohy N (Neutrál). Podrobnosti viz

„Řízení vozidla“ v kapitole „5. Startování a jíz-
da“.

Připomínací tón hlavního spínače
( je-li součástí výbavy)
Připomínací tón hlavního spínače zazní, když jsou
otevřeny dveře řidiče, zatímco hlavní spínač je v po-
loze ON nebo READY.

Přepněte spínač napájení do polohy OFF.

Informační displej vozidla ➀ se nachází vedle ta-
chometru a zobrazuje takové položky jako:

• Nastavení vozidla

• Informace denního počítače kilometrů

• Varování a nastavení systému pohonu

• Informace systému ProPILOT/tempomatu

• Informace o funkci inteligentního klíče NISSAN

• Kontrolky a výstrahy

• Informace o tlaku v pneumatikách

INFORMAČNÍ DISPLEJ VOZIDLA
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OBSLUHA

1 Tlačítko m

2 Tlačítko m

3 Tlačítko m

4 Tlačítko m

5 Tlačítko <OK>

6 Tlačítko m (Zpět)

Tlačítka šipek:

Stiskem tlačítka m nebo m na volantu může-
te přepínat mezi dostupnými obrazovkami denního
počítače kilometrů.
(Více informací viz „Denní počítač kilometrů“
dále v této kapitole.)

Tlačítka ma m:

Stiskem m můžete posouvat nahoru nebo stis-
kem m posouvat dolů v položkách na informač-
ním displeji vozidla.

Tlačítko <OK>:

Stiskem tlačítka <OK> na volantu můžete zvolit
funkci menu, potvrdit výběr nebo přepnout nasta-
vení.

Tlačítko m:

Stiskněte tlačítko m (ZPĚT) pro návrat na před-
chozí obrazovku či úroveň menu nebo pro zrušení
výběru, není-li dokončen.

NASTAVENÍ
Stiskněte tlačítkomnebom na volantu a zvol-
te obrazovku [Nastavení].

Režim nastavení umožňuje přístup k následujícím
podnabídkám na informačním displeji vozidla:

• [ESP Setting]

• [Podpora řízení]

• [Přizpůsobit displej]

• [Vehicle Settings]

• [Nastavení EV]

• [Nastavení TPMS]

• [Maintenance]

• [Hodiny]

• [Jednotka/jazyk]

• [Tovární reset]

Ukazatele stavu
Kdykoli lze systém nebo nastavení zapnout či vy-
pnout nebo lze zvolit z více nastavení, zatržítko in-
dikuje aktuální stav:

• Žlutá značka vedle bílého textu ukazuje, že sys-
tém nebo nastavení je aktivováno.

• Černá značka vedle černého textu ukazuje, že
systém nebo nastavení je deaktivováno.

[ESP Setting]
Můžete nastavit tuto možnost menu:

• [m System]
Umožňuje vám systém ESP zapnout či vypnout.
Ve výchozím nastavení je systém ESP zapnut.
Jestliže systém ESP vypnete, rozsvítí se kontrol-
ka ESP OFF (m).

POZNÁMKA:
Vozidlo používejte se zapnutým systémem
kontroly dynamické stability vozu (ESP) ve
většině podmínek.
(Další informace o systému ESP viz „Sys-
tém programu elektronické stability (ESP)“ v ka-
pitole „5. Startování a jízda“.)

[Podpora řízení]
Pomocí spínačů m nebo m a tlačítka <OK>
změňte stav či varování nebo zapněte či vypněte
libovolný systém/varování zobrazované v menu
[Driver Assistance]. Můžete nastavit tyto možnosti
menu:

[CRUISE] ( je-li ve výbavě):

Pomocí této položky můžete aktivovat nebo deak-
tivovat systém [Steering Assist].
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(Pro další informace viz „ProPILOT Park ( je-li
ve výbavě)“ v kapitole „5. Startování a jízda“)

[Jízdní pruh] (Systém upozornění na vyjetí
z pruhu):

Umožňuje přístup k podnabídce s následujícími
možnostmi:

• aktivace nebo deaktivace systému [Lane Depar-
ture Warning].

• aktivace nebo deaktivace systému [Lane Depar-
ture Prevention].

(Pro další informace viz „Systém upozornění
vyjetí z pruhu (LDW) ( je-li součástí výbavy)“ v kapi-
tole „5. Startování a jízda“ nebo „Systém Intel-
ligent Lane Intervention ( je-li ve výbavě)“ v kapitole
„5. Startování a jízda“.)

[Mrtvý úhel] (Systém upozornění na mrtvý úhel):

Umožňuje přístup k podnabídce s následujícími
možnostmi:

• Aktivace nebo deaktivace systému [Blind Spot
Warning].

• Zvolte [Jas bočního ukazatele]. Tato položka
ovládá jas ukazatelů umístěných ve vnějších zr-
cátkách a používaných systémem varování
před slepým úhlem. Jsou k dispozici následující
položky:
– [Jasný]
– [Normální]
– [Tmavý]

(Pro další informace viz „Systém upozornění
mrtvého úhlu (BSW) ( je-li součástí výbavy)“ v kapi-
tole „5. Startování a jízda“.)

[Nouzová brzda] (systém inteligentního
nouzového brzdění a inteligentního systému
varování před čelní srážkou):

Umožňuje přístup k podnabídce, v níž můžete akti-
vovat nebo deaktivovat systém Intelligent Emer-
gency Braking.

(Pro další informace viz „Systém dopředného
nouzového brzdění (IEB) s detekcí chodců“ v kapi-
tole „5. Startování a jízda“ a „Systém varování
před čelní srážkou (I-FCW)“ v kapitole „5. Startování
a jízda“.)

[Traffic Sign Recognition] ( je-li ve výbavě):

Umožňuje systém rozpoznávání dopravních značek
zapnout či vypnout.

(Pro další informace viz „Traffic Sign Recogni-
tion ( je-li ve výbavě)“ dále v této kapitole.)

[Pomoc při parkování]:

Umožňuje přístup k podnabídce s následujícími
možnostmi:

(Pro další informace viz „Intelligent Around
View Monitor (modely bez funkce ProPILOT Park)“ v
kapitole „4. Obrazovka, topení a klimatizace (systém
řízení klimatizace)“ a „Intelligent Around View
Monitor (modely bez funkce ProPILOT Park)“ v kapi-
tole „4. Obrazovka, topení a klimatizace (systém ří-
zení klimatizace)“.)

• Menu [Sonar].
– [Parking Sonar]

Aktivujte nebo deaktivujte systém parkova-
cích čidel. K dispozici jsou následující nasta-
vení:
[VYP] (bez parkovacím pomůcek)

[Pouze přední] (Aktivují se pouze parkovací
čidla vpředu na vozidle.)
[ZAP] (Budou aktivována všechna parkovací
čidla.)

– Aktivujte nebo deaktivujte [Displej] systému
parkovacích pomůcek.

– Zvolte [Objem] (hlasitost) zvuku parkovacích
pomůcek.

– Zvolte [Rozsah] (dosah) senzorů parkova-
cích pomůcek.

• Aktivujte nebo deaktivujte systém [Moving Ob-
ject].
(Pro další informace viz „Moving Object
Detection ( je-li ve výbavě)“ v kapitole „4. Obra-
zovka, topení a klimatizace (systém řízení klima-
tizace)“.)

• Aktivovat či deaktivovat systém [Rear Cross
Traffic Alert].
(Pro další informace viz „Systém kontroly
provozu za vozem (RCTA) ( je-li ve výbavě)“ v ka-
pitole „5. Startování a jízda“.)

[Upozornění prověřující pozornost řidiče] ( je-li
ve výbavě):
Aktivujte nebo deaktivujte systém Intelligent Driver
Alertness.

(Pro další informace viz „Intelligent Driver
Alertness ( je-li ve výbavě)“ v kapitole „5. Startování a
jízda“.)

[Upozornění časovače]:
Umožňuje přístup k podnabídce s následujícími
možnostmi:

• [Timer]
Umožňuje nastavit časovač v rozsahu 30 minut
až 6 hodin v intervalech po 30 minutách.
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• [Resetovat]
Reset dříve nastaveného časovače.

[Upozornění na nízkou teplotu]:

Aktivovat nebo deaktivovat upozornění na nízkou
teplotu venku.

[Řízení podvozku]:

Aktivujte nebo deaktivujte systém aktivního řízení
stopy.

(Pro další informace viz „Řízení podvozku“ v
kapitole „5. Startování a jízda“.)

[e-Pedal]:

Aktivuje nebo deaktivuje položku [Mode Memory]
systému e-Pedal.

Pokud je aktivován [Mode Memory], stav systému
e-Pedal zůstane uložený i mezi jednotlivými jízdami.

(Pro další informace viz „Systém e-Pedal“ v ka-
pitole „5. Startování a jízda“.)

[Přizpůsobit displej]
Pomocí spínačů m nebo m a tlačítka <OK>
změňte stav či varování nebo zapněte či vypněte
libovolný systém/varování zobrazované v menu
[Přizpůsobit displej]. Můžete nastavit tyto možnosti
menu:

[Výběr hlavního menu]:

Položky, které se zobrazí, když je napájení přepnuto
do polohy ON, lze aktivovat/deaktivovat. Chcete-li
změnit zobrazované položky, můžete tlačítky m
nebo m procházet a tlačítkem <OK> můžete vy-

brat položku menu: Následující položky ( jsou-li ve
výbavě) jsou k dispozici v menu [Výběr hlavního me-
nu]:

• [CRUISE]
Zobrazuje stav funkce ProPILOT.

• [Safety Shield]
Zobrazuje stav všech systémů Safety Shield.

• [Stav]
Zobrazuje další výzvu navigace a audio informa-
ce.

• [Tyre Pressures]
Uvádí informace o tlaku v pneumatikách.

• [Drive Computer 1]
Zobrazuje první sadu informací z denního počí-
tače kilometrů.

• [Drive Computer 2]
Zobrazuje druhou sadu informací z denního po-
čítače kilometrů.

• [Řízení podvozku]
Zobrazuje stav všech systémů řízení podvozku.

• [Dopravní informace]
Zobrazuje informace o rozpoznávání doprav-
ních značek.

[Nastavení informací o ekologickém provozu]:

Umožňuje přístup k podnabídce s následujícími
možnostmi:

• Aktivuje nebo deaktivuje položku [Zpráva ekolo-
gického provozu.
(Pro další informace viz „Režim ECO“ v ka-
pitole „5. Startování a jízda“.)

• [Zobrazit historii]
Můžete si prohlédnout historii hlášení o ECO
jízdě. Tím zobrazíte aktuální a nejlepší hlášení o
ECO jízdě.

[Nastavení navigace]:

Aktivujte nebo deaktivujte položku [Alert(s)] z navi-
gačního systému.

[Cruise Screen Transition]:

Aktivujte nebo deaktivujte animaci, když je systém
ProPILOT aktivní.

[Efekt na uvítanou]:

Zde si můžete zvolit, zda se má zobrazovat uvítací
obrazovka při přepnutí napájení do polohy ON. Zde
můžete také zvolit následující položky, chcete-li de-
finovat vzhled uvítací obrazovky:

• [Měřiče]

• [Animace]

[Vehicle Settings]
Pomocí spínačů m nebo m a tlačítka <OK>
změňte stav či varování nebo zapněte či vypněte
libovolný systém/varování zobrazované v menu
[Vehicle Settings]. Můžete nastavit tyto možnosti
menu:

[Lighting]:

Možnost [Osvětlení] vede k podnabídce, která obsa-
huje následující možnosti:

• [Interiérové světlo]
Časovač osvětlení kabiny lze nastavit na ON ne-
bo OFF.
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(Pro další informace viz „Vnitřní světla “ dá-
le v této kapitole.)

• [Citlivost na světlo]:
Citlivost automatického osvětlení lze seřídit.
Jsou k dispozici tyto funkce:
– [Nejdříve]
– [Dříve]
– [Normální]
– [Později]

(Pro další informace viz „Spínač předních a
směrových světel“ dále v této kapitole.)

[Zamčení]:

V podnabídce [Zamčení] ( je-li ve výbavě) jsou k dis-
pozici dvě možnosti:

• [Ext. spínač dveří]
Když je tato položka zapnuta, spínač požadav-
ku na dveřích je aktivován.

• [Selektivní odemknutí]
Když je tato položka aktivována a stisknete spí-
nač požadavku na straně řidiče či spolujezdce,
odemknou se pouze odpovídající dveře. Všech-
ny dveře se odemknou, jestliže do 1 minuty zno-
vu stisknete spínač požadavku na dveřích. Je-li
tato položka vypnuta, všechny dveře bude mož-
no odemknout jediným stiskem spínače na dve-
řích.

[Auto-fold]:

Když je tato položka přepnuta do polohy ON, vnější
zpětná zrcátka se při zamčení dveří vozidla auto-
maticky sklápějí a naopak odklápějí při odemčení
dveří vozidla, zatímco je hlavní spínač v poloze ON
nebo READY (připraven k jízdě).

(Pro další informace viz „Zrcátka“ v kapitole
„3. Kontrola a seřízení před jízdou“.)

[Nastavení EV]
Pomocí spínačů m nebo m a tlačítka <OK>
změňte stav či varování nebo zapněte či vypněte
libovolný systém/varování zobrazované v menu [EV
Settings]. K dispozici jsou následující položky menu,
z nichž každá vede k dalšímu podmenu:

[Charge Timer1]:

Můžete nastavit tyto možnosti menu:

• [Timer]
Když je tato položka zapnuta, je aktivován časo-
vač prvního nabíjení.

• [Start Time]
V případě výběru této položky lze nastavit dobu
aktivace časovače nabíjení.

• [End Time]
V případě výběru této položky lze nastavit dobu,
kdy bude časovač nabíjení ukončen.

• [Full charge has priority]
Pokud je zapnuta tato položka, časovač začát-
ku nabíjení bude posunut dopředu v případě, že
plného nabití Li-ion baterie nelze dosáhnout bě-
hem doby od začátku do času konce nabíjení.
Jestliže stavu plného nabití baterie není dosaže-
no, nabíjení pokračuje, dokud nebude Li-ion ba-
terie plně nabita i přes to, že již bylo dosaženo
doby [End Time].

• [Days]
V případě výběru této položky lze z další podna-
bídky nastavit dny aktivace časovače nabíjení.

• [Chg. Timer Only at HOME] ( je-li ve výbavě)
Když je zvolena tato položka, zobrazuje se pou-
ze počáteční čas, když je spínač napájení pře-
pnut doma to polohy OFF. Jestliže je spínač na-
pájení v poloze OFF jindy než doma, zvolí se
režim okamžitého nabíjení a [Charge Now] se
zobrazí jako počáteční doba.

(Pro další informace viz „Metody nabíjení“ v ka-
pitole „CH. Nabíjení“.)

[Charge Timer2]:

Můžete nastavit tyto možnosti menu:

• [Timer]
Když je tato položka zapnuta, je aktivován časo-
vač druhého nabíjení.

• [Start Time]
V případě výběru této položky lze nastavit dobu
aktivace časovače nabíjení.

• [End Time]
V případě výběru této položky lze nastavit dobu,
kdy bude časovač nabíjení ukončen.

• [Full charge has priority]
Pokud je zapnuta tato položka, časovač začát-
ku nabíjení bude posunut dopředu v případě, že
plného nabití Li-ion baterie nelze dosáhnout bě-
hem doby od začátku do času konce nabíjení.
Jestliže stavu plného nabití baterie není dosaže-
no, nabíjení pokračuje, dokud nebude Li-ion ba-
terie plně nabita i přes to, že již bylo dosaženo
doby [End Time].

• [Days]
V případě výběru této položky lze z další podna-
bídky nastavit dny aktivace časovače nabíjení.
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(Pro další informace viz „Metody nabíjení“ v ka-
pitole „CH. Nabíjení“.)

[Charge Time Screen]:

Zobrazená doba nabíjení, která je zobrazena na ob-
razovce odhadované doby nabíjení, se vypočte
podle elektrické energie (dodávané do nabíječky),
která se volí z následujících položek:

• [6,6kW (AC 200–240V)]

• [3,6kW (AC 200–240V)]

• [50kW (Rychlé nabíjení)]

(Pro další informace viz „Denní počítač
kilometrů“ dále v této kapitole.)

[Climate Ctrl. Timer1]:

Můžete nastavit tyto možnosti menu:

• [Timer]
Když je tato položka zapnuta, je aktivován časo-
vač klimatizace.

• [Departure Time]
V případě výběru této položky lze nastavit dobu,
kdy bude časovač klimatizace ukončen.

• [Climate Temperature]
V případě výběru této položky lze nastavit tep-
lotu, na kterou bude kabina vozidla vyhřívaná/
chlazená.

• [Battery Operation OK]
Pokud je zapnuta tato položka, pak se časovač
ovládání klimatizace bude aktivovat jen pokud
je k dispozici nabíjení z baterie.

• [Days]
V případě výběru této položky lze z další podna-
bídky nastavit dny aktivace časovače nabíjení.

(Pro další informace viz „Časovač ovládání
klimatizace“ v kapitole „CH. Obrazovka, topení a kli-
matizace (systém řízení klimatizace)“.)

[Climate Ctrl. Timer2]:

Můžete nastavit tyto možnosti menu:

• [Timer]
Když je tato položka zapnuta, je aktivován dru-
hý časovač ovládání klimatizace.

• [Departure Time]
V případě výběru této položky lze nastavit dobu,
kdy bude časovač klimatizace ukončen.

• [Climate Temperature]
V případě výběru této položky lze nastavit tep-
lotu, na kterou bude kabina vozidla vyhřívaná/
chlazená.

• [Battery Operation OK]
Pokud je zapnuta tato položka, pak se časovač
ovládání klimatizace bude aktivovat jen pokud
je k dispozici nabíjení z baterie.

• [Days]
V případě výběru této položky lze z další podna-
bídky nastavit dny aktivace časovače nabíjení.

(Pro další informace viz „Časovač ovládání
klimatizace“ v kapitole „CH. Obrazovka, topení a kli-
matizace (systém řízení klimatizace)“.)

[Nastavení TPMS]
Pomocí spínačů m nebo m a tlačítka <OK>
změňte stav či varování nebo zapněte či vypněte
libovolný systém/varování zobrazované v menu
[Settings]. Můžete nastavit tyto možnosti menu:

[Tyre Pressure Unit]:

Zvolte jednotku použitou k zobrazení informace o
tlaku v pneumatikách. Jsou k dispozici následující
jednotky:

• kPa

• bar

• psi

• kgf/cm2
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Tabulka převodu jednotek tlaku

kPa psi bar kgf/cm2

200 29 2,0 2,0
210 30 2,1 2,1
220 32 2,2 2,2
230 33 2,3 2,3
240 35 2,4 2,4
250 36 2,5 2,5
250 36 2,5 2,5
260 38 2,6 2,6
270 39 2,7 2,7
280 41 2,8 2,8
290 42 2,9 2,9
300 44 3,0 3,0
310 45 3,1 3,1
320 46 3,2 3,2
330 48 3,3 3,3
340 49 3,4 3,4

[Reset TPMS]:

Když zvolíte tuto položku, systém TPMS se resetuje.

(Pro další informace viz „Systém kontroly tla-
ku pneumatik (TPMS)“ v kapitole „5. Startování a jíz-
da“.)

[Maintenance]
Režim údržby vám umožní nastavit upozornění pro
připomenutí intervalů údržby.

[Pneumatika]:

Tento ukazatel se objeví po najetí uživatelsky na-
stavené vzdálenosti pro výměnu pneumatik. Vzdá-
lenost pro výměnu pneumatik můžete nastavit ne-
bo vynulovat.

VAROVÁNÍ
Ukazatel výměny pneumatik nenahrazuje
pravidelné kontroly pneumatik, včetně kont-
rol tlaku v pneumatikách. Viz „Bezpeč-
nostní opatření při startování a jízdě“ v kapi-
tole „5. Startování a jízda“. Opotřebení pneu-
matik a to, kdy je nutné pneumatiky vyměnit,
je ovlivněno mnoha faktory, k nimž patří huš-
tění pneumatik, geometrie, styl jízdy a stav vo-
zovky. Nastavení ukazatele výměny pneuma-
tik na určitou ujetou vzdálenost neznamená,
že vaše pneumatiky vydrží tak dlouho. Použí-
vejte ukazatel výměny pneumatik pouze jako
vodítko a vždy provádějte pravidelné kontroly
pneumatik. Pokud byste neprováděli pravidel-
né kontroly pneumatik, včetně kontroly tlaku
v pneumatikách, mohlo by to vést k závadám
pneumatik. Mohlo by dojít k vážnému poško-
zení vozidla a mohlo by to vést k nehodě, kte-
rá by mohla mít za následek vážné zranění
osob nebo smrt.

[Ostatní]:

Tento ukazatel se objeví, když uplyne vzdálenost,
kterou zákazník nastavil pro kontrolu nebo výměnu
jiných položek než pneumatik. K takovým jiným po-
ložkám údržby mohou patřit například lišty stěračů

nebo rotace pneumatik. Vzdálenost pro kontrolu
nebo výměnu těchto položek můžete nastavit ne-
bo vynulovat.

[Hodiny]
Pro modely bez systému NissanConnect:

Seřízení hodin:

Nastavení hodin lze měnit pomocí spínačům ne-
bo m a tlačítka <OK>.

Režim 12 hodin/24 hodin:

Nastavení času lze vybrat z formátů 12hodinového
a 24hodinového.

Pro modely se systémem NissanConnect:

Automatický čas:

Nastavení hodin lze měnit pomocí spínačům ne-
bo m a tlačítka <OK>.

Formát hodin:

Nastavení zobrazení lze vybrat z formátů 12hodino-
vého a 24hodinového.

Letní čas:

Režim letního času můžete zapnout nebo vypnout.

Časové pásmo:

Můžete nastavit časové pásmo.

Nastavení času ručně:

Pomocí tohoto podmenu můžete ručně nastavit
hodiny.
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POZNÁMKA:
Hodiny lze nastavit také na středovém displeji.Viz
samostatně dodávaná příručka pro uživatele sys-
tému NissanConnect.

[Jednotka/jazyk]
[Vzdálenost/energie]:

Jednotku vzdálenosti a spotřeby energie, které se
zobrazují na informačním displeji vozidla, lze změnit
na:

• km, kWh/100km

• km, km/kWh

• míle, míle/kWh

[Tyre Pressures]:

Jednotku tlaku pneumatik, která se zobrazuje na in-
formačním displeji vozidla, lze změnit:

• kPa

• bar

• psi

• kgf/cm2

[Teplota]:

Teplotu, která se zobrazuje na informačním displeji
vozidla, lze změnit na:

• °C (Celsius)

• °F (Fahrenheit)

Tlačítkem <OK> můžete přepínat volby.

[Jazyk]:

Jazyk informačního displeje vozidla lze změnit na:

• Angličtina

• Francouzština

• Němčina

• Italština

• Portugalština

• Holandština

• Španělština

[Tovární reset]
Nastavení na informačním displeji vozidla lze vrátit
na tovární hodnoty. Jak resetovat informační displej
vozidla:

1. Tlačítky m nebo m vyberte položku [Nasta-
vení] a stiskněte <OK>.

2. Vyberte [Tovární reset] tlačítkym nebom a
stiskněte tlačítko <OK>.

3. Zvolte [Ano], chcete-li vrátit všechna nastavení
zpět na tovární hodnoty stisknutím tlačítka
<OK>.

Chcete-li operaci resetu zrušit, zvolte [Cancel] nebo
stiskněte tlačítkom (BACK) na levé straně volan-
tu.
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UKAZATELE ČINNOSTI
1. Ukazatel polohy READY (připraven k
jízdě)
Tento ukazatel se objeví, když je páka v poloze P
(parkování). Tento ukazatel znamená, že systém EV
nastartuje při stisknutí spínače napájení se
sešlápnutým brzdovým pedálem.

2. Varování Shift to Park
Toto varování se objeví střídavě s upozorněním na
otevřené dveře/zavazadlový prostor, když jsou dve-
ře řidiče otevřeny a řadicí páka je v jiné poloze než P
(Parkování). Když se objeví toto upozornění, přesuň-
te řadicí páku do polohy P (parkování).

3. Upozornění nabití Li-ion baterie
Toto upozornění se objeví, když je nabití Li-ion bate-
rie nízké. Rozsvítí se kontrolka nízkého nabití bate-
rie a také hlavní kontrolka (žlutá). Co nejdříve nabijte
Li-ion baterii.

4. Upozornění omezení výkonu
(horko)
Toto varování se objeví, když teplota trakčního mo-
toru, li-ion baterie atd. je extrémně vysoká kvůli jízdě
při vysokých teplotách venkovního vzduchu, trvalé
jízdě při vysoké rychlosti nebo při stoupání atd. když
se rozsvítí ukazatel upozornění na nižší výkon. Jestli-
že se zobrazí toto varování, rychlost vozidla se ne-
bude zvyšovat kvůli omezení výkonu, ani při
sešlápnutí plynového pedálu. Jestliže se varování
zobrazí v důsledku extrémně nízké zbývající kapa-
city li-ion baterie, zastavte vozidlo na bezpečném
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místě a kontaktujte v opraváře LEAF, například pro-
dejce elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

5. Upozornění omezení výkonu
(chladno)
Toto varování se objeví, když je teplota Li-ion bate-
rie extrémně nízká kvůli extrémně nízké teplota ven-
kovního vzduchu, a rozsvítí se ukazatel upozornění
na nižší výkon atd. Jestliže se zobrazí toto varování,
rychlost vozidla se nebude zvyšovat kvůli omezení
výkonu, ani při sešlápnutí plynového pedálu. Jestli-
že se varování zobrazí v důsledku extrémně nízké
zbývající kapacity li-ion baterie, zastavte vozidlo na
bezpečném místě a kontaktujte v opraváře LEAF,
například prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN.

6. Upozornění omezení výkonu (nízké
nabíjení)
Toto varování se objeví, když je extrémně nízká zbý-
vající kapacita Li-ion baterie, a rozsvítí se ukazatel
upozornění na nižší výkon. Jestliže se zobrazí toto
varování, rychlost vozidla se nebude zvyšovat kvůli
omezení výkonu, ani při sešlápnutí plynového pe-
dálu. Jestliže se varování zobrazí v důsledku extrém-
ně nízké zbývající kapacity li-ion baterie, zastavte
vozidlo na bezpečném místě a kontaktujte v opra-
váře LEAF, například prodejce elektrických vozů s
certifikátem NISSAN.

7. Upozornění omezení výkonu ( jiné)
Toto varování se objeví z jiných důvodů než výše
uvedených. Jestliže se zobrazí toto varování, rych-
lost vozidla se nebude zvyšovat kvůli omezení výko-
nu, ani při sešlápnutí plynového pedálu. Jestliže se

varování zobrazí v důsledku extrémně nízké zbýva-
jící kapacity li-ion baterie, zastavte vozidlo na bez-
pečném místě a kontaktujte v opraváře LEAF, napří-
klad prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN.

8. Kontrolka zástrčky
Tato kontrolka se objeví, když je připojen konektor
nabíjení. Pokud je konektor nabíjení připojen k vozi-
dlu, hlavní spínač není možné přepnout do polohy
READY (připraven k jízdě).

9. Upozornění vyjmutí konektoru
nabíjení
Toto upozornění se objeví, když je hlavní spínač v
poloze ACC nebo ON a jestliže hlavní spínač je pře-
pnut do polohy READY (připraven k jízdě) se se-
šlápnutým brzdovým pedálem, zatímco konektor
nabíjení je připojen k vozidlu. Vytáhněte konektor
nabíjení.

10. Varování systému EV
Toto varování se zobrazí, jestliže systém EV nefun-
guje řádně, když vozidlo stojí a je použito omezení
výkonu. Jestliže se zobrazuje toto upozornění, kon-
taktujte erudovaného opraváře LEAF, například pro-
dejce elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

11. Sešlápnutím brzdového pedálu
použijte ukazatel spínače e-pedal
Toto varování se zobrazí, když se pokusíte vypnout
e-Pedal, aniž byste sešlápli brzdový pedál, když vo-
zidlo stojí. Sešlápněte brzdový pedál, než zatáhnete
za spínač e-Pedal.

12. Varování závada systému e-Pedal
Toto varování se zobrazí, když je systém e-Pedal po-
rouchán. Nechte systém brzy zkontrolovat erudo-
vaným opravářem LEAF, například prodejcem elek-
trických vozů s certifikátem NISSAN.

13. Upozornění elektrického systému
řazení
Tato kontrolka se objeví, jestliže je závada v elektric-
kém systému řazení. Tato kontrolka se objeví, když
není použita parkovací brzda, i když vozidlo bylo
zaparkováno. Hlavní výstražná kontrolka (žlutá) se
také rozsvítí a zazní akustický signál. Nechte sys-
tém zkontrolovat erudovaným opravářem LEAF, na-
příklad prodejcem elektrických vozů s certifikátem
NISSAN. Pokud je hlavní spínač v poloze OFF, bude
tón znít nepřerušovaně. Ujistěte se, že při použití
parkovací brzdy se rozsvítí hlavní výstražná kont-
rolka (červená), zhasne výstražné hlášení na infor-
mačním displeji vozidla a přestane znít tón. Pokud
hlavní spínač nelze přepnout do polohy OFF, pou-
žijte parkovací brzdu a potom přepněte do polohy
OFF.

14. Upozornění systému řazení
Toto upozornění se objeví, pokud se vyskytne záva-
da v systému řazení. Hlavní výstražná kontrolka (žlu-
tá) se také rozsvítí a zazní akustický signál. Co nej-
dříve kontaktujte erudovaného opraváře LEAF, na-
příklad prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN, kvůli opravě.
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15. Upozornění polohy řazení
Toto upozornění se objeví, jestliže systém nemůže
detekovat polohu řazení. Rozsvítí se hlavní výstraž-
ná kontrolka (žlutá) a zazní akustický signál. Ujistěte
se, že je rychlostní stupeň správně zařazen.

16 – 18. Upozornění na závadu
systému
Tento ukazatel ukazuje stav následujících systémů
( jsou-li ve výbavě).

• ProPILOT

• Lane Departure Warning

• Intelligent Lane Intervention

• Blind Spot Warning

• Rear Cross Traffic Alert

• Intelligent Emergency Braking

19. Intelligent driver alertness
warning
Tento ukazatel se rozsvítí, když systém Intelligent
Driver Attention detekuje pokles pozornosti řidiče.

20. Upozornění na momentální
nedostupnost systému ProPILOT
Toto upozornění se zobrazí, když je systém ESP vy-
pnutý nebo systému ProPILOT Park je v činnosti.
Systém ProPILOT nelze použít, když je systém ESP
vypnutý. Systém ProPILOT nelze používat, když je
funkce ProPILOT Park v činnosti.

21. Upozornění na momentální
nedostupnost asistenta řízení
Toto varování se zobrazí, jestliže nelze zobrazit po-
hled z kamery kvůli dešti, sněhu, mlze, mrazu nebo
nečistotám na čelním skle před kamerou, silnému
světlu zepředu nebo použití stěrače vysokou rych-
lostí. Jestliže se tato situace zlepší, můžete funkci
ProPILOT používat. Jestliže se stále zobrazuje varo-
vání, zastavte vozidlo na bezpečném místě, vypně-
te spínač napájení a odstraňte nečistotu apod. z čel-
ního skla před kamerou.

22. Upozornění na nedostupnost
asistenta řízení kvůli vysoké teplotě
kamery
Toto varování se zobrazí, jestliže teplota samotné
kamery a okolí dosáhne přílišné hodnoty. Jestliže
teplota v prostoru klesne, systém ProPILOT lze pou-
žívat.

23. Upozornění na parkovací brzdu
ProPILOT
Toto varování se zobrazí, když je elektrická parko-
vací brzda aktivní. Jestliže je elektrická parkovací
brzda aktivní, systém ProPILOT nelze použít.

24. Upozornění na bezpečnostní pás
ProPILOT
Toto varování se zobrazí, když je bezpečnostní pás
řidiče rozepnut. Jestliže bezpečnostní pás řidiče ro-
zepnut, systém ProPILOT nelze použít.

25. Upozornění sešlápnout brzdový
pedál
Toto upozornění se zobrazí, když jsou otevřeny dve-
ře řidiče nebo není řádně použita parkovací brzda,
když je vozidlo zastaveno systémem ProPILOT. Oka-
mžitě sešlápněte brzdový pedál.

26. Ukazatel vypnutí Asistenta řízení
Tento ukazatel se zobrazí, jestliže je systém Lane
Keep Assist vypnutý. Více informací, viz „ProPI-
LOT ( je-li ve výbavě)“ v kapitole „5. Startování a jíz-
da“.

27. Ukazatel zapnutí Asistenta řízení
Tento ukazatel se zobrazí, jestliže je systém Lane
Keep Assist zapnutý. Více informací, viz „ProPI-
LOT ( je-li ve výbavě)“ v kapitole „5. Startování a jíz-
da“.

28. Upozornění na pohotovostní
režim asistenta řízení
Toto varování se zobrazí, jestliže nelze detekovat
značení pruhů na obou stranách nebo jestliže vozi-
dlo vpředu nelze detekovat při rychlostech nižších
než 50 km/h. Systém asistenta řízení začne auto-
maticky znovu pracovat, až budou splněny provoz-
ní podmínky.

29. Upozornění asistenta řízení o
rukách
Tato varování se zobrazí, jestliže nemáte ruce na vo-
lantu nebo neprovedete akci s volantem. Dejte oka-
mžitě ruce na volant a řádně volant používejte. Upo-
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zornění se vypne a systém asistenta řízení automa-
ticky obnoví činnost, jestliže na volantu bude
detekována činnost řidiče.

30. Upozornění na nedostupnost
asistenta řízení
Toto varování se zobrazí, jestliže není po určitou do-
bu správně detekováno značení jízdních pruhů kvů-
li stavu, kdy jsou stěrače používány nízkou rychlostí,
je v jízdním pruhu nějaký předmět připomínající zna-
čení pruhu (zimní spánek, odražené světlo od okolí
za deštivého dne, nadbytečné značení jízdního pru-
hu, které je nutné odstranit, apod.). Jestliže chcete
používat systém asistenta řízení, vypněte systém
ProPILOT na vozovce s jasným značením jízdních
pruhů a znovu jej zapněte.

31. Upozornění klíč není detekován
Toto upozornění se objeví v těchto situacích:

Uvnitř vozidla není žádný klíč:

Toto upozornění se objeví, když byly dveře zavřeny
zvenku inteligentním klíčem a hlavní spínač je v po-
loze ACC nebo ON Ujistěte se, zda je uvnitř vozu in-
teligentní klíč.

Neregistrovaný inteligentní klíč:

Toto upozornění se objeví, když je hlavní spínač pře-
pnut do polohy ON, ACC nebo READY (připraven k
jízdě) a systém nedokáže rozeznat inteligentní klíč.
Hlavní spínač nelze přepnout do polohy READY (při-
praven k jízdě) s neregistrovaným klíčem. Použijte
inteligentní klíč, který byl registrován.

32. Kontrolka systému inteligentního
klíče
Toto upozornění se objeví, pokud je závada v sys-
tému inteligentního klíče.

Pokud se toto upozornění objeví, když je trakční mo-
tor zastaven, nelze hlavní spínač přepnout do polo-
hy READY (připraven k jízdě). Pokud se toto upozor-
nění objeví, když je hlavní spínač v poloze READY
(připraven k jízdě), vozidlo lze rozjet. Kontaktujte
však erudovaného opraváře LEAF, například prodej-
ce elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

33. Ukazatel vybité baterie
inteligentního klíče
Tento ukazatel se objeví, když dojde k vybití baterie
inteligentního klíče.

Objeví-li se toto upozornění, vyměňte baterii za no-
vou.

34. Ukazatel nesprávného ID
inteligentního klíče
Toto upozornění se objeví, když je spínač napájení
přepnutý z polohy LOCK, ale inteligentní klíč není
systémem rozpoznán. Systém elektrického vozidla
nejde spustit s neregistrovaným klíčem. Použijte re-
gistrovaný inteligentní klíč. Viz „Systém inteli-
gentního klíče“ v kapitole „3. Kontrola a seřízení před
jízdou“.

35. Upozornění na otevřené
dveře/páté dveře
Toto upozornění se rozsvítí, jestliže některé ze dveří
a/nebo páté dveře nejsou bezpečně zavřené. Ikona
vozidla na displeji signalizuje, které dveře nejsou za-
vřeny. Ujistěte se, zda jsou zavřeny všechny dveře
včetně pátých dveří.

36. Upozornění připomenutí světel
Toto upozornění se objeví, když je hlavní spínač v
poloze OFF, zatímco světlomety jsou stále ještě za-
pnuty. Vypněte spínač světlometů.

37. Upozornění na zastavení nabíjení
baterie ( je-li k dispozici)
Toto varování se zobrazí, jestliže je vaše pronajímací
společnost oprávněna zablokovat nabíjení Li-ion
baterie (na základě smlouvy s pronajímací společ-
nosti nebo z jiných důvodů). Jestliže se zobrazí tato
zpráva, nabíjení baterie je zablokováno. Nejde o
chybnou funkci. Chcete-li funkci nabíjení odbloko-
vat, kontaktujte společnost, která vám baterii pro-
najala.
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DENNÍ POČÍTAČ KILOMETRŮ
Denní počítač kilometrů je možné změnit pomocí
spínačů m nebo ma m nebo m umístě-
ných na volantu.

K dispozici jsou následující obrazovky

1) Ukazatel výkonu

2) Odhadovaná doba nabíjení

3) Měřidlo teploty Li-ion baterie

4) Ukazatel úrovně kapacity Li-ion baterie

5) Zdrojový seznam

6) Navigace ( je-li součástí výbavy)

7) Spotřeba energie

8) Energy Economy History

9) ProPILOT ( je-li ve výbavě)

10) Bezpečnostní štít ( je-li ve výbavě)

11) Status

12) Palubní počítač

13) Řízení podvozku

1. UKAZATEL VÝKONU

Tento ukazatel výkonu zobrazuje aktuální spotře-
bu energie trakčního motoru a regenerativní brz-
dovou energii poskytovanou li-ion baterii při jízdě.
Viz „Ukazatel výkonu“ v kapitole „2. Nástroje
a ovladače“.

Jízda s ukazatelem výkonu v zóně ECO pomáhá
snížit spotřebu energie a prodloužit dojezd. (Zóna
ECO se liší podle rychlosti vozidla.) Zóna ECO ne-
souvisí s režimem ECO, který se aktivuje spína-
čem ECO.

2. ODHADOVANÁ DOBA NABÍJENÍ

Odhadovaná doba nabíjení uvádí odhadovaný
čas potřebný k plnému nabití li-ion baterie.

Ihned po přepnutí hlavního spínače do polohy
ON, může být zobrazená doba nabíjení delší než
skutečná doba nabíjení.

Jak číst displej

Zóna ECO
Nenabíjí se
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Zobrazená doba nabíjení se vypočte podle elek-
trické energie (dodávané do nabíječky), které se
volí v nastavení [Charge Time Screen] v menu EV
Settings.

Displej uvádí:

1) Aktuální zbývající nabití li-ion baterie.

2) Odhadovaná doba nabíjení k dosažení pro-
centuálního nabití (25 %, 50 %, 80 % a 100 %)
Li-ion baterie.
• Jestliže je odhadovaná doba nabíjení del-

ší než 24 hodin, zobrazí se [Over 24hr].
• Když aktuální úroveň zbývajícího nabití

Li-ion baterie přesahuje danou hodnotu
v procentech, doba nabíjení se zobrazí ja-
ko [---].

• Když byla li-ion baterie plně nabita, infor-
mace o době nabíjení se zobrazí jako [---].

3) Momentálně vybrané elektrická energie (do-
dávaná do nabíječky).

4) Odhadovaná úroveň nabití li-ion baterie, kte-
ré je nutné dosáhnout, jakmile uplynula zbý-
vající doba nabíjení.

5) V závislosti na aktuálním stavu nabití Li-ion
baterie se předpokládaná zbývající doba zob-
razuje jedním z následujících způsobů:
– [Remaining Time]

Zbývající doba nabíjení před vypnutím
rychlonabíječky. Během rychlonabíjení se
zobrazuje, když je předpokládaná úroveň
nabití Li-ion baterie ➃ vyšší než 80 %.

– [Time to 80%]
Zbývající doba nabíjení do dosažení sta-
vu nabití Li-ion baterie 80 %. Během rych-
lonabíjení se zobrazuje, když je předpo-
kládaná úroveň nabití Li-ion baterie ➃
nižší než 80 %. (Jakmile úroveň nabití do-
sáhne 80 %, zbývající doba nabíjení
zhasne, ale nabíjení pokračuje, dokud ne-
ní Li-ion baterie úplně nabitá, nebo je do-
sažena konečná doba nabíjení nastave-
ná nabíječkou.)

6) Elektrická energie, které je skutečně dodává-
na při rychlonabíjení.

Když nabíjení neprobíhá, stiskněte tlačítko <OK>
na volantu, čímž přepnete displej na menu [Char-
ge Time Screen]. Vyberte elektrický výkon, který
chcete zobrazit na displeji Estimated Charge
Time.

POZNÁMKA:
• Při nabíjení se odhadovaný čas nabíjení

počítá na základě elektrické energie, která
je momentálně přiváděna do nabíječky.

• Pro rychlonabíjení je předpokládaná doba
nabíjení ➁, která může být zobrazena, až
4,5 hodiny. Když je předpokládaná doba
nabíjení delší než 4,5 hodiny, zobrazený
čas se může lišit od skutečné doby nabí-
jení. Nejde o chybnou funkci.

• Elektrický výkon pro normální nabíjení se
zobrazuje pevnou hodnotou. Proto zobra-
zená elektrická energie se může lišit od
energie, která je skutečně dodávána.

• Během rychlonabíjení displej elektrické
energie ➂ zobrazuje skutečnou elektric-
kou energii při nabíjení. Jestliže nabíjení
zastavíte nebo jestliže dojde k vypnutí
elektrické energie (vytažení ze zásuvky
apod.), zobrazený elektrická energie se
vrátí na zvolenou elektrickou energii.

• Během rychlonabíjení se může zvyšovat
nebo snižovat předpokládaná úroveň na-
bití ➃. Nejde o chybnou funkci.

• Zobrazená doba nabíjení na každé procen-
tuální úrovní je aktuální odhad a skutečná
doba nabíjení se bude lišit podle podmí-
nek vozidla nebo stavu nabití.

• Když je zobrazeno [Time to 80%] (doba do
dosažení 80 %), zbývající doba se může li-
šit doby zobrazené na rychlonabíječce.

Nabíjí se (rychlé nabíjení)
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• U položky [Time to 80%] nelze změnit pro-
centuální hodnotu z 80 % na jinou hodno-
tu.

• Ihned po spuštění nebo ukončení nabíjení
se předpokládaná doba nabíjení může lišit
od skutečné doby nabíjení. Skutečná doba
nabíjení se zobrazí až po chvíli.

3. MĚŘIDLO TEPLOTY LI-ION BATERIE

Měřidlo teploty Li-ion baterie ukazuje teplotu Li-
ion baterie.

Jestliže ukazatel přesahuje normální rozsah, mů-
že se rozsvítit kontrolka omezení výkonu a ener-
gie dodávaná do trakčního motoru může být

omezena. Nejde o chybnou funkci. Jeďte pomalu
na bezpečné místo a zaparkujte vozidlo (nejlépe
na chladném místě). Počkejte, až teplota li-ion
baterie klesne.

• Teplota li-ion baterie pravděpodobněji
stoupne za těchto podmínek:
– Při dlouhodobé jízdě vysokou rychlostí.
– Při dlouhodobé jízdě do kopce.
– Po opakovaném rychlonabíjení.
– Pokud je vnější teplota vysoká.

• Pokud je vnější teplota vzduchu extrémně
nízká, měřidlo teploty li-ion baterie možná
nezobrazí hodnotu teploty. Vozidlo možná
nebude moci přepnout do režimu READY
(připraven k jízdě).

• Když je teplota li-ion baterie vyšší nebo nižší,
může trvat další dobu nabít li-ion baterii
rychlonabíječkou.

4. UKAZATEL ÚROVNĚ KAPACITY LI-ION BATERIE

Měřidlo teploty Li-ion baterie ukazuje, jaké nabití
je Li-ion baterie schopná uložit.

Jak se kapacita Li-ion baterie s přibývajícím vě-
kem a používáním snižuje, snižuje se i úroveň
ukazatele.

5. AUDIO

Režim audio uvádí informace o stavu audia.

6. NAVIGACE ( je-li součástí výbavy)

Když je v navigačním systému nastaveno navá-
dění, tato položka ukazuje informace o navigaci.

7. SPOTŘEBA ENERGIE

Režim Energy Economy ukazuje okamžitou hos-
podárnost využití energie a průměrnou hospo-
dárnost využití energie.

Okamžitá spotřeba energie:

Displej se mění, když je při jízdě energie spotřebo-
vávána z li-ion baterie nebo do ní regenerována.

Průměrná spotřeba energie:

Displej ukazuje průměrnou spotřebu energie od
posledního vynulování. Vynulování průměrné
spotřeby energie provedete stisknutím tlačítka
<OK>.

8. ENERGY ECONOMY HISTORY

Režim Energy Economy History zobrazuje vyu-
žití energie za poslední hodinu ve sloupcovém
grafu. Graf je aktualizován každých 5 minut.

Graf se nadále aktualizuje poté, co dáte spínač
napájení do polohy OFF a vynuluje se po 65 mi-
nutách.
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9. PROPILOT ( je-li ve výbavě)

Režim ProPILOT zobrazuje provozní stav násle-
dujících systémů:

• ProPILOT

• Systém upozornění na vyjetí z pruhu (LDW)

• Intelligent Lane Intervention (ILI)

• Upozornění mrtvého úhlu (BSW)

• Kontrola provozu za vozem (RCTA)

• Intelligent Emergency Braking (IEB)

Tento režim bude také zobrazen při stisknutí spí-
nače ProPILOT.

Podrobnosti viz „ProPILOT ( je-li ve výbavě)“
v kapitole „5. Startování a jízda“, „Systém
upozornění vyjetí z pruhu (LDW) ( je-li součástí
výbavy)“ v kapitole „5. Startování a jízda“,

„Systém Intelligent Lane Intervention ( je-li
ve výbavě)“ v kapitole „5. Startování a jízda“,

„Systém upozornění mrtvého úhlu (BSW)
( je-li součástí výbavy)“ v kapitole „5. Startování a
jízda“, „Systém kontroly provozu za vozem
(RCTA) ( je-li ve výbavě)“ v kapitole „5. Startování a
jízda“ a „Systém dopředného nouzového
brzdění (IEB) s detekcí chodců“ v kapitole „5. Star-
tování a jízda“.

10. BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍT ( je-li ve výbavě)

Režim Bezpečnostní kryt ukazuje stav následu-
jících systémů:

• Systém upozornění na vyjetí z pruhu (LDW)

• Intelligent Lane Intervention (ILI)

• Upozornění mrtvého úhlu (BSW)

• Intelligent Emergency Braking (IEB)

Podrobnosti viz „Systém upozornění vyje-
tí z pruhu (LDW) ( je-li součástí výbavy)“ v kapi-
tole „5. Startování a jízda“, „Systém Intelli-
gent Lane Intervention ( je-li ve výbavě)“ v kapi-
tole „5. Startování a jízda“, „Systém
upozornění mrtvého úhlu (BSW) ( je-li součástí
výbavy)“ v kapitole „5. Startování a jízda“ a

„Systém dopředného nouzového brzdění
(IEB) s detekcí chodců“ v kapitole „5. Startování
a jízda“.

11. STATUS

Tento režim zobrazuje rychlost vozidla a infor-
mace o audiosystému.

12. PALUBNÍ POČÍTAČ

Režim Palubní počítač zobrazuje následující in-
formace:

• Průměrná spotřeba energie

• Průměrná rychlost

• Denní počítadlo kilometrů

• Uplynulý čas

Chcete-li vynulovat jednotlivou položku nebo
všechny položky, stiskněte tlačítko <OK>, abys-
te zobrazili nabídku Reset Menu, a vyberte po-
ložku (položky), kterou chcete vynulovat.

13. ŘÍZENÍ PODVOZKU

Když používáte systém Intelligent Trace Control,
zobrazuje se jeho provozní stav. Viz „Říze-
ní podvozku“ v kapitole „5. Startování a jízda“.

ZOBRAZENÍ VAROVNÝCH
INFORMACÍ (modely s navigačním
systémem)
Upozornění nízkého stavu baterie
Když se rozsvítí kontrolka nízkého stavu nabití ba-
terie m a hlavní výstražná kontrolka (žlutá)
m, systém zobrazí hlášení na navigační obrazov-
ce, které upozorní řidiče, že hladina nabití baterie je
nízká.
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1. Notifikace se zobrazí v levé horní části obrazovky.
Stiskněte [Zobr.] pro zobrazení obrazovky s
podrobnými informacemi.

2. Systém zobrazuje hlášení obrazovky a oznamuje
obsah hlášení pro upozornění, že hladina nabití
baterie je nízká. Přečtěte si zprávu zobrazenou
na obrazovce. Stiskněte [Hledání nabíjecí stani-
ce] pro vyhledání všech nabíjecích stanic v okolí
stávající polohy vozidla.

3. Stiskněte tlačítko m nebo stiskněte tlačítko
<MAP> pro návrat na obrazovku s mapou umís-
tění vozidla.

POZNÁMKA:
• Upozornění nízkého stavu baterie lze vy-

pnout. Viz samostatně dodávaná příručka pro
uživatele systému NissanConnect.

• Když je hladina nabití baterie nízká, systém
automaticky získá informace o nabíjecí sta-
nici.

UKAZATEL ČASU

Displej časovače se zobrazí na dobu cca 30 sekund,
když spínač napájení dáte do polohy OFF.

1) Doba nabíjení
Zobrazí se odhadovaný čas nabíjení li-ion bate-
rie (počáteční čas a konečný čas).
• Když je časovač nabíjení nastaven, systém

nabíjení vypočte odhadovaný čas nabití li-
ion baterie na základě přiváděné elektrické
energie při posledním nabíjení pomocí ča-
sovače a zobrazí počáteční a konečný čas
nabíjení.

• Když je časovač nabíjení nastaven na OFF,
zobrazí se odhadovaná doba nabití li-ion

ZAP časovač nabíjení/ZAP časovač ovládání
klimatizace
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baterie na plnou úroveň, v případě, že pro-
vádíte okamžité nabití. Konečná doba se vy-
počte podle elektrické energie zvolené v me-
nu [Charge Time Screen].

• Když byla li-ion baterie plně nabita, informa-
ce o době nabíjení se zobrazí jako [--:--].

2) Stav nastavení časovače nabíjení
Když je časovač nabíjení nastaven, zobrazí se
počáteční a konečný čas nabíjení s použitím ča-
sovače.

3) Obrazovka nastavení Stav nastavení časovače
Když je časovač ovládání klimatizace nastaven,
zobrazí se čas odjezdu (konečný čas) nastavený
pro časovač ovládání klimatizace.

Když stisknete tlačítko <OK> na volantu, displej se
přepne na menu [EV Settings]. V nabídce EV Settings
lze změnit nastavení časovače nabíjení a časovače
ovládání klimatizace. (Viz „Nastavení“ v kapi-
tole „2. Nástroje a ovladače“ dříve v této části, kde
naleznete menu nastavení pro informační displej
vozidla.)

Když stisknete tlačítko m nebo m na volantu,
zatímco se zobrazuje displej časovače, displej se
přepne na ECO Drive Report ( jestliže vozidlo bylo
řízeno).

Po stisknutí tlačítka bude kterýkoli displej nadále
zobrazen dalších 30 sekund. Jestliže jsou dveře za-
mčeny poté, co spínač napájení dáte do polohy OFF,
displej se vypne před předvoleným časem.

U modelů vybavených navigačním systémem se
den v týdnu zobrazuje s časem (hodina a minuta)
na displeji.

Kromě výše uvedeného pamatujte na následující in-
formace ohledně doby nabíjení:

• Doba nabíjení se zobrazuje po 10 minutách.
Jestliže je odhadovaná doba nabíjení delší než
24 hodin, zobrazí se [Over 24h].

• Když je nastaveno, že nabíjení má začít okamži-
tě po připojení konektoru nabíjení k vozidlu, po-
čáteční čas se zobrazuje jako [Charge Now].

• Při nabíjení se čas, kdy nabíjení opravdu začalo,
zobrazuje jako počáteční čas. Koncová doba se
zobrazuje podle odhadované doby nabíjení, kte-
rá byla vypočtena na základě přiváděné elek-
trické energie.

• U modelů s ohřevem Li-ion baterie systém nabí-
jení započítává elektřinu spotřebovanou při
ohřevu baterie, když je teplota Li-ion baterie níz-
ká, a zobrazuje se delší čas nabíjení.

• Když je volba [Chg. Timer Only at HOME] nasta-
vena na ON (modely s navigačním systémem) v
nabídce EV Settings, zobrazuje se pouze počá-
teční čas, když je spínač napájení přepnut doma
to polohy OFF. Jestliže je spínač napájení v polo-
ze OFF jindy než doma, zvolí se režim okamži-
tého nabíjení a [Charge Now] se zobrazí jako po-
čáteční doba.

• Když je položka [Full charge has priority] nasta-
vena na ON v nabídce EV Settings a Li-ion bate-
rii nelze nabít na plnou úroveň v hodinách mezi
naplánovaným počátečním a konečným časem
podle časovače nabíjení, doba nabíjení zobra-
zuje čas, který přesahuje hodiny naplánované v
časovači nabíjení.

• Jestliže potřebujete ověřit odhadovaný čas na-
bíjení podle dostupného elektrického výkonu
(přiváděného k nabíječce), viz displej Estimated
Charge Time (Odhadovaný čas nabíjení). (Viz

„Denní počítač kilometrů“ výše v této kapi-
tole.)

POZNÁMKA:
• Zobrazený konečný čas nabíjení je odhad. Li-

ion baterie se na plnou úroveň možná nena-
bije do odhadovaného konečného času.

• Když časovač nabíjení a časovač ovládání kli-
matizace jsou nastaveny tak, aby pracovaly
ve stejnou dobu, bude se zobrazovat delší čas
nabíjení nebo se baterie li-ion nemusí nabít
na plnou úroveň do plánovaného konečného
času.

HLÁŠENÍ O ECO JÍZDĚ
Hlášení o ECO jízdě se zobrazí na cca 30 sekund,
když je spínač uveden do polohy OFF poté, co vozi-
dlo ujelo více než 500 m (0,3 míle) a jsou použita tla-
čítka m nebo m na volantu.
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➀ Předchozích 5 jízd (historie)

Zobrazuje se průměrná spotřeba energie za
předchozích 5 jízd.

➁ Aktuální spotřeba energie

Zobrazí se poslední průměrná spotřeba
energie.

➂ Nejlepší spotřeba energie

Zobrazuje se nejlepší spotřeba energie v historii.

➃ Regenerovaná energie (vzdálenost)

Množství generované energie uložené v Li-ion
baterii za jednu jízdu bude zobrazené v
jednotkách vzdálenosti.

Jestliže jste s vozidlem jeli většinou z kopce, regene-
ruje se více energie. Kvůli tomu se regenerovaná

energie (vzdálenost) ➃ může zobrazovat větší než
vozidlo skutečně ujelo nebo aktuální využití energie
➁ může uvádět [99,9 km/kWh].

Když stisknete tlačítko m nebo m, zatímco je
zobrazena zpráva ECO Drive Report, displej se pře-
pne na displej časovače. Po stisknutí tlačítka bude
kterýkoli displej nadále zobrazen dalších 30 sekund.
Jestliže jsou dveře zamčeny poté, co spínač napá-
jení dáte do polohy OFF, displej se vypne před před-
voleným časem.

V menu Settings můžete nastavit, aby se zpráva
ECO Drive Report nezobrazovala, když je spínač na-
pájení uveden do polohy OFF. Viz položku [Nasta-
vení] dříve v této části.

TRAFFIC SIGN RECOGNITION ( je-li
ve výbavě)
Systém Traffic Sign Recognition (rozpoznání
dopravních značek, TSR) poskytuje řidiči informace
o naposledy detekovaném rychlostním omezení.
Systém zachytí informaci o dopravních značkách
pomocí jednotky multi-senzorické přední kamery
umístěné před vnitřním zpětným zrcátkem a dete-
kované značky zobrazí na informačním displeji vo-
zidla. U vozidel vybavených NissanConnect je zob-
razené omezení rychlosti založeno na údajích z na-
vigačního systému a živého rozeznávání kamery.
Informace TSR se vždy zobrazují v horní části infor-
mačního displeje vozidla a volitelně v hlavní stře-
dové části obrazovky displeje.Viz „[Výběr hlav-
ního menu]“ výše v této kapitole pro podrobnosti o
tom, jak přizpůsobit zobrazování informací TSR.

VAROVÁNÍ

Systém TSR má být pouze pomocným zaříze-
ním pro poskytování informací řidiči. Nezba-
vuje řidiče povinnosti věnovat pozornost do-
pravní situaci ani povinnosti řídit bezpečně.
Nemůže zabránit nehodám kvůli nepozornos-
ti. Odpovědností řidiče je zůstat ostražitý a za
všech okolností řídit bezpečně.
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Provoz systému
Systém rozpoznání dopravních značek zobrazuje
následující typy dopravních značek:

jA Poslední detekované omezení rychlosti.

jB Státní rychlostní limit.

jC Žádná informace o omezení rychlosti.

jD Zóna se zákazem předjíždění.

jE Konec zóny se zákazem předjíždění.

jF Podmíněné omezení rychlosti, s následujícími
dostupnými podmínkami:

jg Sníh

jh Prokluz (déšť 1)

ji Déšť (déšť 2)

jj Tažení

jk Obecné

UPOZORNĚNÍ
• Systém rozpoznání dopravních značek

(TSR) je určen jako pomůcka ke zvýšení
opatrnosti při řízení. Řidič je povinen zů-
stat bdělý, řídit bezpečně a dodržovat
všechny aktuálně platné předpisy silniční-
ho provozu včetně sledování dopravních
značek.

• Systém rozpoznání dopravních značek
(TSR) nemusí řádně fungovat za následují-
cích podmínek:
• Když na přední sklo před kamerou TSR

přilne déšť, sníh nebo nečistoty.
• Když přední světlomety nesvítí jasně

kvůli prachu na čočkách nebo špatné-
mu nastavení úhlu.

• Když dojde k oslnění jednotky kamery.
(Např. při přímém oslnění čelní části vo-
zidla při východu nebo západu slunce.)

• Když dojde k prudké změně intenzity
světla. (Např. tehdy, když vozidlo vjede
nebo vyjede z tunelu nebo pod most.)

• V oblastech, které nejsou pokryty na-
vigačním systémem.

• Pokud jsou odchylky ve vztahu k navi-
gaci, například kvůli změnám v silnič-
ních trasách.

• Při předjíždění autobusů nebo náklad-
ních vozů s nálepkami pro omezení
rychlosti.

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

Pro postup viz „[Podpora řízení]“ výše v této
kapitole.

Systém dočasně nedostupný
Pokud je vozidlo zaparkováno na přímém slunci za
vysokých teplot (přibližně přes 40 C (104 F) a potom
nastartováno, může se systém TSR deaktivovat au-
tomaticky. Na informačním displeji vozidla se zob-
razí varovná zpráva [Not available High cabin tem-
perature].

Co dělat:

Jakmile teplota interiéru klesne, systém TSR začne
opět normálně pracovat.

Porucha systému
Pokud má systém TSR závady, pak se automaticky
vypne a na informačním displeji vozidla se objeví
výstražná zpráva [Systémová chyba].

TSR: dostupné dopravní značky
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Co dělat:

Jestliže se zobrazí zpráva [Systémová chyba], vyjeď-
te ze silnice na bezpečné místo a zastavte vozidlo.
Vypněte systém elektrického vozidla a znovu ho
spusťte. Jestliže se hlášení [Systémová chyba] zob-
razuje dál, nechte systém zkontrolovat prodejcem
vozů NISSAN nebo značkovým servisem.

Údržba
TSR využívá stejnou jednotku multi-senzorické
přední kamery, kterou využívá i systém varování
před opuštěním jízdního pruhu (LDW), umístěnou
před vnitřním zpětným zrcátkem. Pro údržbu kame-
ry viz „Údržba jednotky multi-senzorické
kamery“ v kapitole „5. Startování a jízda“.

Vaše vozidlo má jeden nebo oba následující systé-
my zabezpečení:

• Systém zabezpečení proti krádeži ( je-li součástí
výbavy)

• Klíč systému zabezpečení proti krádeži NISSAN
(NATS)*

Stav bezpečnosti je signalizován bezpečnostní kon-
trolkou.

(* imobilizér)

SYSTÉM ZABEZPEČENÍ PROTI
KRÁDEŽI ( je-li součástí výbavy)
Systém zabezpečení proti krádeži poskytuje vizu-
ální i zvukovou signalizaci v případě narušení částí
vozidla.

Ultrazvuková čidla (volumetrické snímače) detekují
pohyb v prostoru pro cestující. Když je systém za-
bezpečení nastaven do aktivované polohy, automa-
ticky zapne ultrazvuková čidla.

Bezpečnostní kontrolka

Bezpečnostní kontrolka, která se nachází na přístro-
jové desce, funguje kdykoli spínač napájení přepne-
te do polohy LOCK, OFF nebo ACC. To je normální.

Jak aktivovat systém:

1. Zavřete všechna okna.

2. Přepněte spínač napájení do polohy OFF.

3. Zavřete a zamkněte všechny dveře a kapotu.
Dveře lze zamknout pomocí systému inteligent-
ního klíče.

4. Ověřte, že se bezpečnostní kontrolka rozsvítila.
Bezpečnostní kontrolka bliká rychle přibližně 20
sekund a pak pomalu. Systém je nyní aktivovaný.

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM
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Jestliže během těchto 20 sekund odemknete
dveře integrovaným klíčem, systémem inteli-
gentního klíče nebo jestliže otočíte hlavní spínač
do polohy ON, systém se neaktivuje.

POZNÁMKA:
Systém se aktivuje se zamčenými dveřmi a vy-
pnutým hlavním spínačem i tehdy, je-li ve vozidle
řidič a/nebo cestující. Pro vypnutí systému pře-
pněte hlavní spínač do polohy ON.

Je-li na systému závada, ozve se 5krát krátké
pípnutí při aktivaci systému. Nechte systém zkon-
trolovat erudovaným opravářem LEAF, například
prodejcem elektrických vozů s certifikátem NIS-
SAN

Provoz zabezpečovacího systému:

Zabezpečovací systém dává následující alarm:

• Výstražná světla blikají a spustí se zvuková sig-
nalizace přibližně na 30 sekund. (Alarm se opa-
kuje 8krát.)

• Alarm se automaticky vypne po přibližně 30
sekundách. Alarm se však znovu aktivujte, do-
jde-li k opětovnému zásahu do vozidla.

Alarm se aktivuje v těchto případech:

• Ovládání dveří bez integrovaného klíče nebo
systému inteligentního klíče.

• Při otevírání kapoty.

• Při spuštění systému volumetrických snímačů
(ultrazvukových čidel) ( jsou-li součástí výbavy).

Jak vypnout alarm:

• Alarm zastavíte odemčením dveří spínačem po-
žadavků na madle dveří nebo tlačítkem UNLOCK
m na inteligentním klíči nebo spínačem po-
žadavků na madle dveří.

• Pokud hlavní spínač otočíte do polohy ON, alarm
se vypne.

SYSTÉM ZABEZPEČENÍ PROTI
KRÁDEŽI NISSAN (NATS)
Systém zabezpečení proti krádeži NISSAN (NATS)
neumožní nastartovat trakční motor bez použití re-
gistrovaného klíče NATS.

Pokud hlavní spínač nelze přepnout do polohy REA-
DY (připraven k jízdě) pomocí registrovaného klíče
NATS, může to být kvůli rušení, jehož příčinou je:

• Jiný klíč NATS.

• Automatizované zařízení pro evidenci dálniční-
ho mýtného.

• Automatizované platební zařízení.

• Jiná zařízení, která přenášejí podobné signály.

Přepněte hlavní spínač do polohy READY (připraven
k jízdě) následujícím postupem:

1. Věci, které mohou způsobovat rušení, dejte mimo
klíč NATS.

2. Nechte hlavní spínač v poloze ON po dobu cca 5
sekund.

3. Přepněte hlavní spínač do polohy OFF a počkejte
přibližně 10 sekund.

4. Zopakujte kroky 2 a 3.

5. Přepněte spínač napájení do polohy READY (při-
praven k jízdě).

6. Zopakujte výše uvedené kroky, dokud neodstra-
níte všechny eventuální zdroje rušení.

Pokud vám tento postup umožní přepnout hlavní
spínač do polohy READY (připraven k jízdě), společ-
nost NISSAN doporučuje uchovávat registrované
klíče NATS odděleně od ostatních zařízení s cílem
zabránit rušení.

Bezpečnostní kontrolka

Bezpečnostní kontrolka je umístěna na přístrojové
desce. Udává stav NATS.
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Kontrolka svítí, kdykoliv je spínač napájení v poloze
LOCK, OFF nebo ACC. Bezpečnostní kontrolka udá-
vá, že je zabezpečovací systém vozidla funkční.

Pokud je systém NATS porouchaný, zůstane tato
kontrolka svítit, když je spínač zapalování v poloze
ON.

POZNÁMKA:
Pokud kontrolka zůstane svítit anebo pokud hlav-
ní spínač nelze přepnout do polohy READY (při-
praven k jízdě), kontaktujte co nejdříve erudova-
ného opraváře LEAF, například prodejce elektric-
kých vozů s certifikátem NISSAN, kvůli servisu
NATS. Až navštívíte erudovaného opraváře LEAF,
například prodejce elektrických vozů s certifiká-
tem NISSAN, kvůli servisu NATS, nezapomeňte s
sebou vzít všechny klíče NATS.

Vozidla s pravostranným řízením (RHD):

Pokud je systém NATS porouchaný, bezpečnostní
kontrolka se rozsvítí, je-li hlavní spínač v poloze ON.
Pokud však bezpečnostní kontrolka po 15 minutách
zhasne, můžete jednou přepnout hlavní spínač do
polohy READY (připraven k jízdě). Co nejdříve na-
vštivte erudovaného opraváře LEAF, například pro-
dejce elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

VAROVÁNÍ

Při teplotách pod bodem mrazu může ostřiko-
vací kapalina zmrznout na čelním skle a bránit
vám ve výhledu, což může způsobit nehodu.
Před ostřikováním sklo zahřejte pomocí odml-
žovacích otvorů.

UPOZORNĚNÍ
• Nepoužívejte ostřikovač nepřetržitě déle

než 30 sekund.

• Nepoužívejte ostřikovač, pokud je nádržka
prázdná.

Je-li činnost stěrače přerušena sněhem nebo le-
dem, stěrač se zastaví, aby se nepoškodil jeho
motor. Dojde-li k tomu, otočte spínač stěrače do
polohy OFF a odstraňte sníh nebo led z ramínek
stěrače a jejich okolí. Za zhruba 1 minutu znovu
zapněte spínač a spusťte stěrač.

Stěrač a ostřikovač předního skla lze zapnout, když
je hlavní spínač v poloze ON.

Stiskněte páčku dolů pro zapnutí stěrače v následu-
jících rychlostech:

➀ <AUTO> — AUTO ( je-li součástí výbavy) aktivuje
automatický systém detekce deště. (Viz

„Automatický systém detekce deště.“ v
kapitole „2. Nástroje a ovladače“)

➁ Nízká (m) — nepřetržitý chod při nízké
rychlosti

➂ Vysoká (m) — nepřetržitý chod při vysoké
rychlosti

➃ MIST — jeden pohyb stěrače

SPÍNAČ STĚRAČE A OSTŘIKOVAČE PŘEDNÍHO SKLA
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FUNKCE OSTŘIKOVAČE:
Ostřikovač zapnete tak, že přitáhnete páčku k so-
bě➄, dokud na přední sklo nenastříkáte požado-
vané množství kapaliny. Stěrač se automaticky za-
pne na několik cyklů.

AUTOMATICKÝ SYSTÉM DETEKCE
DEŠTĚ.

Automatický systém detekce deště může automa-
ticky zapnout stěrače a regulovat jejich rychlost v
závislosti na hustotě deště a rychlosti vozidla, za
použití dešťového senzoru umístěného v horní čás-
ti předního skla.

Pro nastavení automatického systému detekce
deště pohněte páčkou dolů do polohy AUTO ➀. Stě-
rač se jednou sepne, je-li spínač napájení v poloze
ON.

Hladina citlivosti dešťového senzoru může být na-
stavena otočením kolíku směrem dopředu ➁ (vyso-
ká) nebo dozadu ➂ (nízká).

Pro vypnutí automatického systému detekce deště
přepněte páčku nahoru do polohy OFF, anebo dolů
do polohy m (Nízká) nebo m (Vysoká).

UPOZORNĚNÍ
• Nedotýkejte se dešťového senzoru ani je-

ho okolí, je-li spínač stěrače v poloze AUTO
a hlavní spínač v poloze ON. Stěrače by se
mohly neočekávaně aktivovat a způsobit
zranění nebo poškodit stěrač.

• Stěrače s automatickým systémem detek-
ce deště jsou určeny pro použití při dešti.
Je-li spínač v poloze AUTO, stěrače se mo-
hou nečekaně spustit, dojde-li k detekci
nečistot, otisků prstů, olejového filmu ne-
bo hmyzu v blízkosti čidla. Stěrače se také
mohou spustit, když je dešťový senzor ak-
tivován výfukovým plynem nebo vlhkostí.

• Pokud je na přední sklo aplikován vodood-
pudivý prostředek, rychlost stěračů s au-
tomatickým systémem detekce deště mů-
že být vyšší i při slabém dešti.

• Před použitím myčky automobilů vypněte
automatický systém detekce deště.

• Automatický systém detekce deště nemu-
sí fungovat, pokud déšť nezasáhne čidlo, a
to i když prší.

SPÍNAČ STĚRAČE A OSTŘIKOVAČE
ZADNÍHO OKNA

VAROVÁNÍ
Při teplotách pod bodem mrazu může roztok
ostřikovače zamrznout na zadním okně a za-
bránit vám ve výhledu. Zadní okno nejprve za-
hřejte pomocí rozmrazování, než na ně použi-
jete ostřikovač.

UPOZORNĚNÍ
• Nepoužívejte ostřikovač nepřetržitě déle

než 30 sekund.

• Nepoužívejte ostřikovač, pokud je nádržka
prázdná.

Je-li činnost stěrače přerušena sněhem atd., stě-
rač se zastaví, aby se nepoškodil jeho motor. Do-
jde-li k tomu, přepněte spínač stěrače do polohy
„OFF“ a odstraňte sníh atd. z ramínek stěrače a
jejich okolí. Za zhruba 1 minutu znovu zapněte
spínač a spusťte stěrač.

Nástroje a ovladače 2-45



Stěrač a ostřikovač zadního okna lze používat, když
je spínač napájení v poloze ON.

Otočte spínačem po směru hodinových ručiček
z polohy OFF pro spuštění stěrače.

➀ Přerušovaný cyklus (m) — přerušovaný chod
(nelze nastavit)

➁ Nízká (m) — nepřetržitý chod při nízké rych-
losti

Pohněte spínačem dopředu ➂ pro spuštění ostři-
kovače. Stěrač se také zapne na několik cyklů.

*: U modelu s pravostranným řízením (RHD) bude
uspořádání obrácené.

Pro odmlžení/odmražení zadního okna a vnějších
zrcátek ( jsou-li součástí výbavy) přepněte hlavní
spínač do polohy ON a stiskněte spínač ➀. Rozsvítí
se kontrolka➁. Pro vypnutí odmlžování znovu stisk-
něte spínač.

Odmlžení se automaticky vypne cca po 15 minu-
tách - pokud se sklo vyčistí dříve, znovu spínač stisk-
něte pro vypnutí odmlžování.

UPOZORNĚNÍ
Když čistíte vnitřní stranu zadního okna, dá-
vejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepo-
škodili odmlžovač zadního okna.Typ A*

Typ B*

SPÍNAČ ODMLŽENÍ ZADNÍHO OKNA/VENKOVNÍHO ZRCÁTKA ( je-li
součástí výbavy)
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Spínač ovládání jasu přístrojů lze používat s napáje-
ním v poloze ON. Při stisknutí spínače se objeví re-
žim nastavení jasu v dolní části informačního dis-
pleje vozidla.

Stiskněte stranu + na spínači ➁, abyste zvýšili jas
kontrolek na ukazatelích a přístrojové desce. Posuv-
ník ➀ se posouvá ke straně +.

Stiskněte stranu - na spínači, chcete-li snížit jas kon-
trolek➁. Posuvník ➀ se posouvá ke straně -.

Když nebudete několik sekund používat ovladač na-
stavení jasu přístrojů, režim nastavení jasu zmizí a
použije se aktuální nastavení jasu.

SPÍNAČ SVĚTLOMETU
Osvětlení

Systém automatického svícení:

Systém automatického svícení umožňuje nastavit
světlomety tak, aby se zapínaly a vypínaly automa-
ticky.

Nastavení automatického svícení:

1. Dbejte na to, aby spínač světlometu byl v poloze
<AUTO>.

2. Přepněte spínač napájení do polohy ON.

3. Systém automatického svícení automaticky za-
pne a vypne světlomety.

Pro vypnutí systému automatického svícení, pře-
pněte spínač do polohy m nebo m.

mPoloha:

Poloham zapíná přední parkovací světla, přístro-
jovou desku, koncová světla a osvětlení registrační
značky.

mPoloha:

Poloha m zapíná, kromě ostatních světel, přední
světlomety.

Volba hlavního světlometu

➀ Pro volbu potkávacích světel přepněte páčku
do neutrální polohy, jak je vidět na obrázku.

OVLÁDÁNÍ JASU PŘÍSTROJŮ
SPÍNAČ PŘEDNÍCH A
SMĚROVÝCH SVĚTEL
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➁ Pro volbu dálkových světel přepněte páčku
vpřed, zatímco spínač je v poloze m. Na
tlumená světla se přepíná přitažením páčky
zpět .

➂ Posunutím páčky směrem k sobě bliknou
dálková světla, i když je spínač předních
světlometů v poloze OFF.

Asistent dálkových světel
Systém asistenta dálkových světel pracuje, když vo-
zidlem jedete rychlostí cca 40 km/h (25 MPH) a vyš-
ší. Jestliže se před vámi objeví protijedoucí vozidlo
nebo vozidlo jedoucí před vámi, když jsou zapnuty
dálkové světlomety, světlomet se automaticky pře-
pne na tlumená světla.

Upozornění k asistentovi dálkových světel:

VAROVÁNÍ
• Systém asistenta dálkových světel je po-

hodlný, ale není náhradou za bezpečný
způsob řízení. Řidič by měl vždy zůstat po-
zorný, dbát na to, aby řídil bezpečně, a pře-
pínat dálková a tlumená světla ručně, po-
kud je to nutné.

• Za následujících podmínek může dochá-
zet k tomu, že dálková či tlumená světla se
nebudou přepínat automaticky. Přepínej-
te dálková a tlumená světla ručně.
– Za špatného počasí (déšť, mlha, sníh,

vítr atd.).
– Když je v blízkosti vozidla světelný

zdroj podobný dálkovým světlům ne-
bo koncovým světlům.

– Když jsou světlomety protijedoucího
vozidla nebo vpředu jedoucího vozidla
vypnuty, barva světla je ovlivněna cizí-
mi materiály na světlech nebo tím, že
světelný paprsek je nesprávně nasmě-
rován.

– Když nastane náhlá, trvalá změna ja-
su.

– Při jízdě na kopcovité silnici nebo sil-
nici s výškovými rozdíly.

– Při jízdě na silnici s mnoha zatáčkami.
– Když dopravní značka nebo zrcadlový

povrch odráží intenzivní světlo smě-
rem k přední části vozidla.

– Když kontejner apod. tažený vpředu je-
doucím vozidlem odráží intenzivní
světlo.

– Když je světlomet vašeho vozidla po-
škozený nebo znečištěný.

– Když je vozidlo nakloněno, protože má
proraženou pneumatiku, je taženo
apod.

• Za následujících podmínek se může změ-
nit časování přepínání tlumených a dálko-
vých světel.
– Jas světlometů protijedoucího vozidla

nebo vozidla jedoucího před vámi.
– Pohyb a směr protijedoucího vozidla a

vozidla jedoucího před vámi.
– Když na protijedoucím vozidle nebo

vozidle jedoucím před vámi svítí jen
jedno světlo.

– Když je protijedoucí vozidlo nebo vozi-
dlo jedoucí před vámi jednostopé.

– Stav silnice (sklon, zatáčka, povrch vo-
zovky atd.)

– Počet cestujících a množství
zavazadel.

Ovládání asistenta dálkových světel:

Chcete-li aktivovat systém asistenta dálkových svě-
tel, přepněte spínač dálkových světel do polohy
<AUTO> a posuňte páčku dopředu (poloha dálko-
vých světel). Když jsou dálková světla zapnuta, na
přístrojovém panelu svítí kontrolka asistenta dálko-
vých světel.

Jestliže se ve výše uvedeném stavu kontrolka dál-
kových světel nerozsvítí, může to znamenat, že sys-
tém nefunguje správně. Nechte systém zkontrolo-
vat erudovaným opravářem LEAF, například prodej-
cem elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

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

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

Obrazový snímač okolí ➀ pro systém asistenta dál-
kových světel je umístěn před vnitřním zpětným zr-
cátkem. Pro zajištění řádné funkce systému asisten-
ta dálkových světel a prevenci jeho poškození dodr-
žujte následující pokyny:

• Vždy udržujte přední sklo čisté.

• Do blízkosti obrazového snímače okolí nelepte
nálepky (ani průsvitné) a neinstalujte žádné pří-
slušenství.

• Nebouchejte v oblasti kolem obrazového sní-
mače okolí a ani ji jinak nenarušujte. Nesahejte
na snímací objektiv na obrazovém snímači oko-
lí.

Jestliže byl obrazový snímač okolí při nehodě po-
škozen, kontaktujte erudovaného opraváře LEAF,
například prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN.

„Přátelské zasvícení“ ( je-li součástí
výbavy)
„Přátelské zasvícení“ je užitečná funkce. Umožňuje
poskytovat osvětlení z vozidla poté, co otočíte spí-
nač do polohy OFF nebo LOCK.

Jedním přitažením spínače světlometu k sobě akti-
vujete světlomety, které se po 30 sekundách auto-
maticky vypnou. Lze přitáhnout spínač světlometu
až čtyřikrát, takže dobu svícení prodloužíte až na 2
minuty v krocích po 30 sekundách.

POZNÁMKA:
• Funkci „Přátelské zasvícení“ zrušíte tak, že

přepnete hlavní spínač znovu do polohy ACC
nebo ON.

• Aby bylo možné funkci Přátelské zasvícení ak-
tivovat, musí být spínač světlometu v poloze
<AUTO>.

Natáčecí světlo ( je-li součástí výbavy)
Systém natáčecích světel osvětluje LED mlhový
světlomet vzhledem k úhlu natočení kol pro osvět-
lení vrcholu rohu a podporu viditelnosti.

Například zatímco řidič točí volantem doleva, mlho-
vý světlomet se v levém rohu natočí doleva a zvýší
osvětlení ve směru dráhy vozidla.

Pokud je spínač světlometu v poloze <AUTO> nebo
v poloze m, systém adaptivních předních světlo-
metů se aktivuje automaticky.

POZNÁMKA:
• Systém parkovacích čidel se deaktivuje při

rychlostech nad 40 km/h (25 MPH).

• Systém natáčecích světel se neaktivuje, když
jsou aktivovány mlhové světlomety. Když jsou
přední mlhové světlomety aktivovány, je vr-
chol rohu již osvětlený.

Úsporný systém baterie
Při otevřených dveřích řidiče se ozve akustický sig-
nál v následujících nesprávných situacích:

• Když je spínač světlometu v poloze m nebo
m a hlavní spínač v poloze ACC, OFF nebo
LOCK.

• Spínač světlometu je v poloze AUTO a přední
nebo zadní mlhové světlo je zapnuto při pře-
pnutí hlavního spínače do polohy ACC, OFF ne-
bo LOCK.

Při opouštění vozidla se ujistěte, že je spínač světlo-
metu v poloze OFF nebo AUTO a spínač zadních
mlhových světel v poloze OFF.

Když je spínač světlometu v polozem nebom,
zatímco je hlavní spínač v poloze ON, světla auto-
maticky zhasnou po přepnutí hlavního spínače do
polohy ACC, OFF nebo LOCK a otevření dveří řidiče.

Když spínač světlometu zůstane v poloze m ne-
bo m po automatickém vypnutí světel, světla se
rozsvítí, jakmile hlavní spínač přepnete do polohy
ON nebo READY (připraven k jízdě).
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UPOZORNĚNÍ

Světla nenechávejte zapnutá, když je hlavní
spínač delší dobu v poloze OFF, ACC nebo ON,
abyste zabránili vybití 12-voltové baterie.

Ovládání sklonu světlometů ( je-li ve
výbavě)

Manuální ovládání:

Vyrovnávání světlometů funguje, když je hlavní spí-
nač v poloze ON/READY a světlomety jsou zapnuty,
aby se mohl směr svícení světlometů upravovat
podle jízdních podmínek.

Při jízdě s lehkou zátěží/zavazadly nebo při jízdě na
rovné vozovce vyberte normální polohu 0.

Jestliže se počet cestujících a náklad/zavazadla ve
vozidle změní, mohly by světlomety svítit výše než
obvykle. Jestliže vozidlo jede na kopcovité silnici,
světlomety mohou svítit přímo do zpětných nebo
vnějších zrcátek vozidla jedoucího před vámi nebo
do předního skla protijedoucích vozidel, a tak osl-
ňovat jejich řidiče.

Chcete-li upravit správný směr svitu, otočte spínač
do příslušné polohy. Čím vyšší je číslo na spínači, tím
nižší je směr svitu světlometů.

Vyberte polohu spínače podle následujících příkla-
dů.

Poloha
spína-

če

Počet ces-
tujících na
předních

sedadlech

Počet
cestujících
na zadních
sedadlech

Hmotnost
nákladu

v zavazadlovém
prostoru

0 1 nebo 2
Bez

spolucestu-
jících

Bez nákladu

1 2 3 Bez nákladu

1 2 3 Přibližně 40 kg
(88 lb)

2 1
Bez

spolucestu-
jících

Přibližně 280 kg
(617 lb)

SPÍNAČ SMĚROVÝCH SVĚTEL

UPOZORNĚNÍ
Spínač směrových světel se automaticky ne-
vypne, pokud úhel otáčení volantu nepřekročí
nastavenou hodnotu. Po zatočení nebo před-
jetí dbejte na to, aby se ukazatel směru vrátil
do původní polohy.

➀ Směrový signál
Posuňte páčku nahoru nebo dolů pro vyznačení
směru zatočení. Jakmile je zatáčení dokončeno,
směrová světla se automaticky vypnou.

➁ Znamení o změně jízdního pruhu
Pro signalizaci změny směru jízdy posuňte páčku
nahoru nebo dolů do bodu, kdy světla začnou bli-
kat.

Je-li páčkou pohnuto zpět ihned po pohybu nahoru
nebo dolů, světlo 3krát zabliká.

Pro zrušení blikání pohněte páčkou opačným smě-
rem.
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PŘEDNÍ MLHOVÁ SVĚTLA ( jsou-li
ve výbavě)

Pro zapnutí předních mlhových světel otočte spí-
nač mlhových světel do polohy m se spínačem
hlavního světlometu v poloze m nebo m.

Pro vypnutí předních mlhových světel otočte spí-
nač předních mlhových světel do polohy OFF.

Aby mlhová světla mohla fungovat, musí být zapnu-
ty přední světlomety.

Když je spínač světlometu v poloze <AUTO>:

• Přepnutí spínače mlhových světel do polohy
m zapne světlomety, mlhová světla a další
světla, je-li hlavní spínač v poloze ON nebo
READY (připraven k jízdě).

Zadní mlhové světlo (JE-LI
SOUČÁSTÍ VÝBAVY)
Pro zapnutí zadních mlhových světel otočte spínač
mlhových světel do polohy m. Spínač vrátí spí-
nač světlometů automaticky do polohym a zad-
ní mlhové světlo se rozsvítí s předními mlhovými
světly. Ujistěte se, zda se kontrolka m na přístro-
jové desce rozsvítila.

Pro vypnutí zadních mlhových světel znovu otočte
spínač do polohy m. Ujistěte se, zda kontrolka
m na přístrojové desce zhasla.

Pro vypnutí předních mlhových světel otočte spí-
nač mlhových světel do polohy OFF. Když je spínač
světlometu v poloze <AUTO>:

• Přepnutí spínače mlhových světel do polohy
m zapne světlomety, zadní mlhová světla a
další světla, je-li hlavní spínač v poloze ON nebo
READY (připraven k jízdě).

Aby zadní mlhová světla mohla fungovat, musí být
zapnuty přední světlomety. Zadní mlhové světlo po-
užívejte jen při výrazně snížené viditelnosti (obvykle
na méně než 100 m (328 ft)).

Klakson zapnete tak, že zatlačíte na středovou ob-
last ➀ volantu.

VAROVÁNÍ
Klakson nedemontujte. Mohli byste tak nega-
tivně ovlivnit funkčnost systému doplňkových
předních airbagů. Zásahy do systému před-
ních doplňkových airbagů mohou vést k váž-
ným zraněním.

SPÍNAČ MLHOVÝCH SVĚTEL KLAKSON
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VAROVÁNÍ

Nepoužívejte ani nedovolte spolucestujícím
používat vyhřívání sedadel, jestliže vy nebo
spolucestující nemohou sledovat zvýšenou
teplotu sedadla nebo nejsou schopni cítit bo-
lest v těch částech těla, které přicházejí do
kontaktu se sedadlem. Používání vyhřívání se-
dadla takovými osobami by mohlo vést k váž-
nému zranění.

UPOZORNĚNÍ
• Nepoužívejte vyhřívání sedadla příliš dlou-

ho nebo pokud na sedadle nikdo nesedí.

• Nepokládejte na sedadlo žádné izolační
materiály, např. deky, polštáře, potahy atd.;
mohlo by dojít k přehřátí sedadla.

• Nepokládejte na sedadlo nic těžkého a ne-
propichujte je špendlíkem či jiným před-
mětem. To by mohlo vést k poškození vy-
hřívání.

• Kapaliny vylité na vyhřívané sedadlo oka-
mžitě setřete suchým hadříkem.

• Sedadlo nikdy nečistěte benzínem, ředi-
dlem nebo podobnými látkami.

• Pokud vyhřívání sedadla začne fungovat
neobvykle, nebo přestane fungovat vůbec,
vypněte spínač a nechte systém zkontro-
lovat u prodejce elektrických vozů s certi-
fikátem NISSAN.

Přední sedadla a zadní krajní sedadla ( jsou-li sou-
částí výbavy) lze ohřívat pomocí zabudovaného to-
pení. Spínače umístěné na středovém panelu a zad-
ních dveřích ( jsou-li součástí výbavy zadních seda-
del) lze ovládat nezávisle na sobě.

1. Přepněte spínač napájení do polohy ON .

2. Stiskněte polohu spínače <LO> (nízko) nebo <HI>
(vysoko) podle potřeby, v závislosti na teplotě.
Kontrolka ve spínači se rozsvítí.

3. Pro vypnutí topení vraťte spínač do původní po-
lohy. Ujistěte se, zda kontrolka zhasla.

Vyhřívání sedadla je regulováno termostatem, kte-
rý jej automaticky zapíná a vypíná. Kontrolka zůsta-
ne svítit, dokud je spínač zapnutý.

Když je interiér vozidla vyhřátý, ujistěte se, že je vy-
pnut spínač.

Vpředu

Vzadu

VYHŘÍVANÁ SEDADLA ( je-li
součástí výbavy)

2-52 Nástroje a ovladače



Systém vyhřívaného volantu je navržen tak, aby pra-
coval pouze při poklesu teploty povrchu volantu
pod přibližně 20°C (68°F).

Stiskněte spínač vyhřívaného volantu pro vyhřívání
volantu, když je hlavní spínač v poloze ON. Kont-
rolka ➀ na spínači se rozsvítí.

Když je teplota povrchu volantu pod přibližně 20°C
(68°F), systém začne vyhřívat volant a opakovaným
spouštěním bude udržovat teplotu nad 20°C (68°F).
Kontrolka zůstane svítit, dokud je systém zapnutý.

Pro manuální vypnutí systému vyhřívaného volantu
znovu stiskněte spínač. Kontrolka zhasne.

POZNÁMKA:
• Je-li teplota povrchu volantu nad 20°C (68°F) a

spínač je zapnutý, systém nebude volant vy-
hřívat. Nejde o chybnou funkci.

• Je-li venkovní teplota nízká (přibližně 10°C
(50°F) či méně) a je-li použit časovač řízení kli-
matizace nebo řízení klimatizace na dálku ( je-
li součástí výbavy), bude vyhřívání volantu
fungovat automaticky za následujících pod-
mínek:
– Při použití časovače řízení klimatizace: bu-

de fungovat přibližně 15 minut před na-
staveným časem odjezdu až do nastave-
ného času odjezdu.

– Při použití řízení klimatizace na dálku ( je-
li součástí výbavy): funguje 15 minut po
spuštění řízení klimatizace na dálku.

Elektrická zásuvka je umístě na přístrojové desce.

UPOZORNĚNÍ
• Zásuvka a zástrčka mohou být bezpro-

středně po použití horké.

• Nepoužívejte ji s příslušenstvím, které má
vyšší napětí než 12 voltů, 120 W (10 A). Ne-
používejte dvojité adaptéry nebo více než
jeden elektrický přístroj.

• Elektrickou zásuvku používejte s hlavním
spínačem v poloze ON nebo READY (připra-
ven k jízdě), čímž zabráníte vybití 12-volto-
vé baterie.

• Elektrickou zásuvku nepoužívejte, je-li za-
pnutá klimatizace, světlomety nebo odml-
žování zadního okna.

SPÍNAČ VYHŘÍVANÉHO VOLANTU ( je-li součástí výbavy) ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA
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• Tato napájecí zásuvka není určena pro za-
palovač cigaret.

• Zasuňte zástrčku co nejdále. Nebude-li vy-
tvořen dostatečný kontakt, zástrčka se
může přehřívat nebo se vnitřní teplotní po-
jistka může přepálit.

• Před zasunutím nebo odpojením zástrčky
se ujistěte, zda je používané příslušenství
vypnuté.

• Pokud ji nepoužíváte, zakryjte ji víčkem.
Nedovolte, aby zásuvka přišla do styku s
vodou.

DRŽÁKY NÁPOJŮ

UPOZORNĚNÍ
• Při používání držáku na nápoje se vyvaru-

jete prudkých rozjezdů a brzdění, aby ne-
došlo k rozlití nápojů. Je-li nápoj horký,
může opařit vás nebo vašeho spolujezdce.

• V držáku nápojů používejte pouze měkké
pohárky. Tvrdé předměty mohou při neho-
dě způsobit zranění.

Držáky malých lahví

UPOZORNĚNÍ
• Nepoužívejte držák lahví na žádné jiné

předměty, které by mohly být vymrštěny
do vozidla a eventuálně zranit osoby bě-
hem náhlého brzdění nebo nehody.

• Nepoužívejte držák lahví pro otevřené ná-
doby s tekutinami.

ODKLÁDACÍ PROSTORY
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ODKLÁDACÍ SKŘÍŇKA

VAROVÁNÍ
Během jízdy by mělo být víko odkládací skříň-
ky zavřené, aby se předešlo zranění v případě
nehody nebo náhlého zastavení.

Pro otevření odkládací skříňky zatáhněte za páčku.

Pro uzavření zatlačte na víko, dokud nezaklapne.

STŘEDOVÁ SCHRÁNKA

Chcete-li otevřít středovou schránku, stiskněte (na-
horu) knoflík a zatáhněte za kryt. Chcete-li jej zavřít,
zatlačte jej, až zacvakne.

HÁČKY NA KABÁT

UPOZORNĚNÍ
Nezatěžujte jednotlivý háček více než 1 kg (2
lb).

Háčky na kabát jsou umístěny na pomocných zad-
ních svorkách.
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STAHOVACÍ KRYT ( je-li ve výbavě)

VAROVÁNÍ
• Nikdy nic nepokládejte na stahovací kryt,

a to ani malé předměty. Jakýkoli předmět
by mohl způsobit zranění při nehodě nebo
při prudkém brzdění.

• Nenechávejte stahovací kryt ve vozidle, je-
li odpojen z držáků.

• Celý náklad správně zajistěte, aby se po-
mohlo zabránit jeho sklouznutí nebo po-
sunutí. Neumísťujte náklad nad úroveň
opěradel. Při náhlém zastavení nebo sráž-
ce může nezajištěný náklad způsobit zra-
nění.

• Horní popruh dětského zádržného systé-
mu by se mohl poškodit při styku se sta-
hovacím krytem nebo předměty v zavaza-
dlovém prostoru. Odstraňte stahovací kryt
z vozu nebo jej zajistěte v zavazadlovém
prostoru. Zajistěte také všechny předměty
v zavazadlovém prostoru. Vaše dítě by
mohlo při nehodě utrpět vážné zranění s
následkem smrti v případě, že by byl horní
popruh poškozen.

UPOZORNĚNÍ
Nezatěžujte jednotlivé háčky více než 5 kg (11
lb)jA ➀, protože by to mohlo způsobit zlome-
ní háčku.

Stahovací kryt chrání zavazadlový prostor před po-
hledy zvenčí.

Pro odstranění stahovací střechy kabrioletu:

1. Sejměte popruhy z pátých dveří.

2. Vytáhněte stahovací střechu.

3. Sejměte stahovací střechu tak, že ji budete táh-
nout dozadu.

EVSE (vybavení napájení
elektrického vozidla) NEBO
ÚLOŽNÁ SÍŤ KABELU MODE 3
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UPOZORNĚNÍ

Nosnost pro náklad je 3,1 kg (6,8 lb). Jestliže je
naložen náklad s hmotností vyšší než 3,1 kg
(6,8 lb), úložná síť může při kolizi nebo náhlém
brzdění spadnout. Jestliže k tomu dojde, exis-
tuje nebezpečí, že náklad se stane projektilem
v prostoru pro cestující, což by mohlo vést ke
zranění osob.

Když vyjímáte nebo demontujete EVSE (vybavení
napájení elektrického vozidla) ( je-li ve výbavě) nebo
kabel Mode 3 ( je-li ve výbavě), demontujte hákjA z
ukotvení. Když je EVSE (vybavení napájení elektric-
kého vozidla) nebo kabel Mode 3 uložen, dbejte na
to, abyste všechny háky spolehlivě upevnili na
správném místě.

Až budete potřeboval vyjmout úložnou síť, napří-
klad pro uložení golfového vaku nebo podobné vě-
ci, odpojte všechny háky z kotevních bodů.

ELEKTRICKY OVLÁDANÁ OKNA

VAROVÁNÍ
• Ujistěte se, že všichni cestující mají během

jízdy a, než zavřete okna, ruce atd. uvnitř
vozu. Pomocí zámku spínače oken zabrá-
níte nechtěnému použití spínačů.

• Aby se zabránilo riziku zranění nebo smrti
neúmyslným provozem vozidla a/nebo je-
ho systémů, včetně uvíznutí v oknech ne-
bo neúmyslné aktivace dveří, nenechávej-
te děti, osoby vyžadující pomoc druhých
ani zvířata bez dozoru ve vozidle. Kromě
toho může teplota uvnitř vozidla během
teplého počasí rychle vystoupat až do ta-
kové úrovně, kdy by mohlo vzniknout ne-
bezpečí vážného nebo smrtelného zraně-
ní osob nebo domácích mazlíčků.

Hlavní spínač spouštěčů oken

1. Okno na straně řidiče

2. Okno na straně předního spolujezdce

3. Okno na straně spolujezdce na levé straně
vzadu

4. Okno na straně spolujezdce na pravé straně
vzadu

5. Zamykací tlačítko oken

*: U modelu s pravostranným řízením (RHD) bude
uspořádání obrácené.

Pro otevření nebo zavření okna stiskněte jA nebo
zvednětejB spínač a přidržte jej. Hlavní spínač (spí-
nače na straně řidiče) mohou otevřít nebo zavřít
všechna okna.

Model s levostranným řízením (LHD)*

OKNA
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Zamčení oken cestujících
Je-li stisknuto zamykací tlačítko jC , lze otevírat a
zavírat pouze okno na straně řidiče. Pro zrušení zno-
vu stiskněte.

Spínač okna na straně spolujezdce

Spínač okna na straně spolujezdce otevře nebo za-
vře pouze příslušné okno. Pro otevření nebo zavření
okna stiskněte nebo zvedněte spínač a přidržte jej.

Automatický provoz

*: U modelu s pravostranným řízením (RHD) bude
uspořádání obrácené.

Automatický provoz je k dispozici pro spínač, mající
na svém povrchu značku m.

Otevírání/zavírání:

Pro plné otevření nebo zavření okna zcela stáhněte
nebo vytáhněte automatický spínač okna a uvol-
něte jej; spínač není nutné držet. Okno se automa-
ticky otevře nebo zavře. Pro zastavení okna stačí
zatlačit nebo zatáhnout za spínač v opačném smě-
ru.

Jemným stisknutím nebo zatáhnutím za spínač se
okno začne otevírat nebo zavírat, dokud spínač ne-
uvolníte.

Funkce automatického zpětného
chodu

VAROVÁNÍ
Před zavřenou polohou je malá vzdálenost,
kterou nelze rozeznat. Před zavřením oken se
ujistěte, že všichni cestující mají ruce atd.
uvnitř vozidla.

Funkce automatického zpětného chodu umožňuje
automatické přepnutí pohybu okna, narazí-li při au-
tomatickém zavírání na nějakou překážku. Jestliže
kontrolní jednotka zjistí nějakou překážku, okno se
okamžitě stáhne dolů.

Funkce automatického zpětného chodu se může
aktivovat, pokud dojde k nárazu nebo zatížení po-
dobnému zachycení něčeho v okně.

Reinicializační postup
Pokud hlavní spínač systému elektrického ovládání
oken na straně řidiče nefunguje správně nebo se
okno na straně řidiče automaticky nezavírá, proveď-
te následující postup:

1. Přepněte spínač napájení do polohy ON.

2. Zavřete dveře.

3. Zcela otevřete okno za použití elektrického spí-
nače okna.

4. Zatáhněte za spínač a přidržte jej pro zavření ok-
na, a pak jej držte ještě 3 sekundy poté, co se
okno zcela zavřelo.

Model s levostranným řízením (LHD)*
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5. Pusťte elektrický spínač okna. Spusťte automa-
tickou funkci otevírání okna pro potvrzení, že by-
la inicializace dokončena.

Pokud systém elektrického ovládání oken nefungu-
je ani po provedení výše uvedeného postupu správ-
ně, nechte své vozidlo zkontrolovat erudovaným
opravářem LEAF, například prodejcem elektrických
vozů s certifikátem NISSAN.

UPOZORNĚNÍ

• Nepoužívejte dlouhodobě s hlavním spí-
načem v poloze OFF. Mohlo by tak dojít k
vybití 12-voltové baterie.

• Když vystupujete z vozidla, vypínejte
světla.

SVĚTLO KABINY
Osvětlení vnitřního prostorujA má spínač se třemi
polohami.

Když je spínač v poloze ON ➂, světlo svítí.

Když je spínač ve středové poloze ➁, kabina je
osvětlena, když jsou dveře otevřeny.

Časovač vnitřních světel bude udržovat vnitřní svět-
lo rozsvícené po určitou dobu, když:

• Spínač zapalování je přepnut do polohy OFF ne-
bo LOCK.

• Když jsou dveře odemknuty stisknutím tlačítka
UNLOCK (na inteligentním klíči) nebo spínače
požadavků madla dveří se spínačem napájení
v poloze LOCK.

• Jakékoliv dveře jsou otevřeny a potom zavřeny
se spínačem napájení v poloze LOCK.

Časovač osvětlení kabiny se zruší, pokud:

• Budou zamčeny dveře řidiče.

• Spínač napájení je v poloze ON.

Je-li spínač v poloze <OFF> ➀, osvětlení kabiny se
nerozsvítí, bez ohledu na podmínky.

PŘEDNÍ ČTECÍ SVĚTLA
Chcete-li zapnout přední čtecí světla jB , stiskem
spínače ➁ rozsvítíte světlo. Až budete chtít zhas-
nout, stiskněte spínač ➀.

Úsporný systém baterie
Pokud nějaké dveře zůstanou otevřené po určitou
dobu se spínačem osvětlení kabiny ve vodorovné
poloze nebo se spínačem osvětlení kabiny ve stře-
dové poloze ➁, osvětlení kabiny se automaticky vy-
pne.

VNITŘNÍ SVĚTLA

Nástroje a ovladače 2-59



ZADNÍ VNITŘNÍ SVĚTLO
Spínač světla má tři polohy: <ON>, <DOOR> a <OFF>.

Poloha ON
Když je spínač v poloze <ON> ➀, světlo se rozsvítí.

Poloha DOOR (dveře)
Když je spínač v poloze <DOOR> ➁, světlo se roz-
svítí za těchto podmínek:

• Spínač napájení je v poloze LOCK.
– zůstane svítit přibližně 15 sekund.

• Dveře jsou odemknuty stisknutím tlačítka UN-
LOCK m na inteligentním klíči nebo spínače
požadavku madla dveří se spínačem napájení
v poloze LOCK.
– zůstane svítit přibližně 15 sekund.

• Jakékoliv dveře jsou otevřeny a potom zavřeny
se spínačem napájení v poloze LOCK.
– zůstane svítit přibližně 15 sekund.

• Jakékoliv dveře jsou otevřeny se spínačem na-
pájení v poloze ACC nebo ON.
– zůstane svítit po dobu otevřených dveří. Při

zavření dveří světlo zhasne.

Světlo automaticky po určité době zhasne, když
světlo zůstanou svítit, aby se zabránilo vybití ba-
terie.

Poloha OFF
Je-li spínač v poloze <OFF> ➂, světla se nerozsvítí
bez ohledu na podmínky.

OSVĚTLENÍ ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU
Světlo se automaticky rozsvítí, když se otevřou páté
dveře.

OSVĚTLENÍ ODKLÁDACÍ SKŘÍŇKY
Světlo se automaticky rozsvítí, když se otevře od-
kládací skříňka.

Systém zvukového varování chodců před blížícím
se vozidlem (VSP) je systém, který zvukem varuje
chodce před přítomností pomalu jedoucího vozidla.

Když se vozidlo rozjíždí, vydává zvuk.

Zvukový signál přestane, když rychlost vozidla pře-
sáhne přibližně 30 km/h (19 MPH).

Zvuk se spustí při poklesu rychlosti vozidla pod
zhruba 25 km/h (16 MPH).

Zvuk přestane, když vozidlo zastaví.

Obsluha:

Systém VSP se automaticky zapne, jakmile je vozi-
dlo v režimu READY (připraveno pro jízdu). (Kont-
rolka m na informačním displeji vozidla nesvítí.)

KONTROLKA VYPNUTÍ
ZVUKOVÉHO VAROVÁNÍ CHODCŮ
PŘED BLÍŽÍCÍM SE VOZIDLEM (VSP)
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• Pro vypnutí systému VSP stiskněte tlačítko VSP
OFF (m). (Při vypnutí systému se kontrolka
m rozsvítí.)

• Pro zapnutí systému VSP znovu stiskněte tla-
čítko m. (Kontrolka m zhasne.)

• Při vypnutí hlavního spínače se systém resetuje.
Při opětovném zapnutí hlavního spínače se sys-
tém VSP automaticky zapne.

POZNÁMKA:
• Modely LHD (řízení nalevo): Zvuk nepřestane,

když je vybrána poloha R (zpátečka), a to i
když vozidlo stojí.

• Potřebujete-li zvýšit hlasitost systému VSP,
kontaktujte erudovaného opraváře LEAF, na-
příklad prodejce elektrických vozů s certifiká-
tem NISSAN. (Hlasitost nelze snížit.)

VAROVÁNÍ
• Řidiči musí používat VSP (zejména při cou-

vání vozidla) s náležitou opatrností/ohle-
dem a zajistit dodržování platných zákonů
pro ovládání VSP.

• Systém VSP byste měli vypínat pouze ve
velice zvláštních situacích, kdy je neprav-
děpodobná přítomnost chodců, jako např.
v dopravní zácpě nebo na dálnici. Systém
VSP byste neměli nikdy vypínat, pokud
existuje pravděpodobnost přítomnosti
chodců.

• Jede-li vozidlo s vypnutým spínačem VSP,
chodci si nemusejí blížícího se vozidla
všimnout, což může způsobit nehodu
s vážným poraněním nebo smrtí.

• Není-li při jízdě systém VSP slyšet, zastav-
te vozidlo na bezpečném a tichém místě.
Otevřete okno a s pevně sešlápnutým brz-
dovým pedálem zařaďte zpátečku (R).
Zkontrolujte, zda je z přední části vozidla
slyšet zvuk.

• Pokud zvuk není při zapnutém systému
VSP slyšet (nesvítí kontrolka VSP OFF), ih-
ned kontaktujte erudovaného opraváře
LEAF, například prodejce elektrických vozů
s certifikátem NISSAN, kvůli kontrole.
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POZNÁMKA
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S vašimi klíči je dodávána destička s číslem. Zazna-
menejte si číslo klíče a uschovejte je na bezpečném
místě (například v peněžence), ne ve vozidle. Pokud
ztratíte klíče, navštivte erudovaného opraváře LEAF,
například prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN a požádejte o duplikáty s použitím čísla klí-
če. Společnost NISSAN si nezaznamenává žádná
čísla klíčů, takže je velmi důležité uchovat si infor-
mace ze štítku s číslem klíče.

Číslo klíče je nutné pouze v případě, že ztratíte
všechny klíče a nemáte žádné, podle nichž by bylo
možné vyrobit duplikáty. Pokud klíč stále ještě má-
te, může jej erudovaný opravář LEAF, například pro-
dejce elektrických vozů s certifikátem NISSAN dupli-
kovat.

POZNÁMKA:
Nenechávejte klíč ve vozidle, pokud vozidlo
opouštíte.

INTELIGENTNÍ KLÍČ

1. Inteligentní klíč (2)

2. Mechanický klíč (uvnitř inteligentního klíče) (2)

3. Destička s číslem klíče (1)

Vaše vozidlo může být řízeno pouze s inteligentními
klíči, které jsou registrovány k součástem systému
inteligentního klíče vašeho vozidla a systému za-
bezpečení proti krádeži NISSAN (NATS*). S jedním vo-
zem lze registrovat a používat až 4 inteligentní klíče.
Nové klíče musí být před použitím se systémem in-
teligentního klíče a NATS vašeho vozidla zaregistro-
vány erudovaným opravářem LEAF, například pro-
dejcem elektrických vozů s certifikátem NISSAN.
Vzhledem k tomu, že proces registrace vyžaduje vy-
mazání celé paměti v částech inteligentního klíče,
dbejte na to, abyste s sebou při registraci nových

klíčů vzali k erudovanému opraváři LEAF, například
prodejci elektrických vozů s certifikátem NISSAN
všechny inteligentní klíče, které máte. Je možné, že
dojde ke smazání některých funkcí inteligentního
klíče. Kontaktujte prosím erudovaného opraváře LE-
AF, například prodejce elektrických vozů s certifiká-
tem NISSAN.

*: Imobilizér

UPOZORNĚNÍ
• Ověřte si, zda máte inteligentní klíč s se-

bou při řízení vozidla. Inteligentní klíč je
citlivé zařízení se zabudovaným vysíla-
čem. Abyste se vyvarovali jeho poškození,
přečtěte si následující informace.
— Inteligentní klíč je voděodolný; přesto ho
však vlhko může poškodit. Když inteligent-
ní klíč zvlhne, okamžitě ho dosucha otřete.
— Neohýbejte jej, neházejte jím, ani jím ne-
bouchejte o jiné předměty.
— Neponechávejte inteligentní klíč na
dlouhou dobu na místě s teplotou převy-
šující 60 °C (140 °F).
— Inteligentní klíč nepozměňujte ani neu-
pravujte.
— Nepoužívejte magnetické klíčenky.
— Nepokládejte inteligentní klíč do
blízkosti elektrických spotřebičů, jako na-
př. k televizi, osobnímu počítači nebo mo-
bilnímu telefonu.
— Inteligentní klíč nesmí přijít do styku se
slanou ani jakoukoliv jinou vodou, neumý-
vejte jej v myčce. Mohlo by to negativně
ovlivnit funkčnost systému.

KLÍČE
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• Pokud inteligentní klíč ztratíte nebo vám
bude ukraden, NISSAN doporučuje vyma-
zat kód ID inteligentního klíče. Takto za-
bráníte neoprávněnému odemknutí vozi-
dla. Pro informace týkající se procesu vy-
mazání kontaktujte erudovaného
opraváře LEAF, například prodejce elektric-
kých vozů s certifikátem NISSAN.

Mechanický klíč

Pro vyjmutí mechanického klíče uvolněte pojistný
kolík na zadní straně inteligentního klíče.

Pro instalaci mechanického klíče jej pevně vložte do
inteligentního klíče, dokud se pojistný kolík nevrátí
do jistící polohy.

Mechanický klíč použijte pro zamknutí nebo ode-
mknutí dveří. (Viz „Dveře“ dále v této kapitole.)

UPOZORNĚNÍ

Mechanický klíč vždy mějte zastrčený v inteli-
gentním klíči.

VAROVÁNÍ

• Před otevřením jakýchkoliv dveří se vždy
rozhlédněte a vyhněte se okolním vozi-
dlům.

• Aby se zabránilo riziku zranění nebo smrti
neúmyslným provozem vozidla a/nebo je-
ho systémů, včetně uvíznutí v oknech ne-
bo neúmyslné aktivace dveří, nenechávej-
te děti, osoby vyžadující pomoc druhých
ani zvířata bez dozoru ve vozidle. Kromě
toho může teplota uvnitř vozidla během
teplého počasí rychle vystoupat až do ta-
kové úrovně, kdy by mohlo vzniknout ne-
bezpečí vážného nebo smrtelného zraně-
ní osob nebo domácích mazlíčků.

SYSTÉM ZAMYKÁNÍ SUPER LOCK
(pro modely s pravostranným
řízením (RHD))

VAROVÁNÍ
U modelů vybavených systémem zamykání
super lock může nedodržení bezpečnostních
pokynů vést k nebezpečným situacím. Vždy se
přesvědčte o bezpečné aktivaci systému za-
mykání Super Lock.

• Když je vozidlo obsazené, nikdy nezamy-
kejte dveře inteligentním klíčem. Takové
počínání uvězní cestující, jelikož systém
zamykání Super Lock zabraňuje otevření
dveří zevnitř vozidla.

DVEŘE
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• Tlačítko LOCK inteligentního klíče použijte
pouze v případě, když máte jasný přehled
o vozidle. Tím se zabrání uvěznění koho-
koliv uvnitř vozidla prostřednictvím systé-
mu zamykání super lock.

Uzamčení dveří pomocí inteligentního klíče nebo
spínače požadavků na madle dveří/zavazadelníku
uzamkne všechny dveře včetně pátých dveří a akti-
vuje systém zamykání Super Lock. Znamená to, že
žádné dveře nelze otevřít zevnitř, což zvyšuje bez-
pečnost proti krádeži. Systém se vypne při
odemknutí dveří inteligentním klíčem nebo spína-
čem požadavků na madle dveří/zavazadelníku.

Systém zamykání Super Lock se neaktivuje, jestliže
budou dveře uzamčené prostřednictvím spínače
centrálního zamykání dveří nebo klíčem.

Nouzové situace
Pokud dojde k aktivaci systému Super Lock kvůli do-
pravní nehodě nebo jiným nečekaným okolnostem,
jste-li ve vozidle:

• Přepněte hlavní spínač do polohy ON. Systém
Super Lock se uvolní a všechny dveře lze ode-
mknout pomocí spínače elektrického ovládání
zámku dveří. Poté můžete otevřít dveře.

• Odemkněte dveře použitím inteligentního klíče.
Systém zamykání Super Lock se uvolní a všech-
ny dveře bude možno otevřít.

ZAMYKÁNÍ MECHANICKÝM KLÍČEM

Chcete-li zamknout dveře, vložte klíč do vložky zám-
ku dveří a otočte jím směrem k přední části vozidla
➀. Dveře na straně řidiče se zamknou.

Dveře odemknete otočením klíče směrem k zadní
části vozidla ➁. Dveře na straně řidiče se odemknou.

Pro uzamčení nebo odemčení ostatních dveří pou-
žijte spínač centrálního zamykání dveří, tlačítko
„LOCK“ mnebo „UNLOCK“ m na inteligentním
klíči nebo jakýkoliv spínač požadavků.

UZAMČENÍ POMOCÍ VNITŘNÍHO
POJISTNÉHO KOLÍKU
Vozidlo s levostranným řízením (LHD)

Chcete-li zamknout dveře bez klíče, přesuňte vnitř-
ní zamykací kolík do polohy zamknuto ➀ a poté
zavřete dveře.

Pro odemknutí přesuňte vnitřní zamykací kolík do
polohy odemknuto ➁.

Když jsou přední dveře zamčeny, stlačením madla
předních dveří se přední dveře odemknou.

Pokud zamykáte dveře bez klíče, ujistěte se, že
klíč není uvnitř.
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Vozidlo s pravostranným řízením
(RHD)

Pro odemčení a otevření dveří zatlačte na vnitřní
madlo, jak je znázorněno.

Dveře nelze otevřít vnitřním madlem dveří, je-li akti-
vován systém zamykání super lock.

UZAMČENÍ S ELEKTRICKÝM
SPÍNAČEM PRO ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ

UPOZORNĚNÍ
Při uzamčení dveří spínačem automatického
zámku dveří se ujistěte, že jste uvnitř vozidla
nenechali klíč.

Pomocí centrálního spínače zamknete nebo ode-
mknete všechny dveře. Spínače jsou umístěny na
loketní opěrce na dveřích řidiče a spolujezdce.

Model bez systému Super Lock
Pro uzamčení dveří stiskněte spínač automatické-
ho zamykání dveří do polohy ➀ s otevřenými dveř-
mi řidiče nebo spolujezdce, a poté zavřete dveře.

Při zamykání dveří tímto způsobem se ujistěte,
že jste ve vozidle nenechali klíč.

Pro odemčení dveří přepněte spínač centrálního za-
mykání do pozice odemknuto ➁.

Model se systémem Super Lock
Pro uzamčení dveří stiskněte spínač automatické-
ho zamykání dveří do polohy ➀ s otevřenými dveř-
mi řidiče nebo spolujezdce, a poté zavřete dveře.

Všechny dveře včetně pátých dveří se zamknou.
Stiskněte spínač automatického zámku dveří do po-
lohy ➁. Když je systém Super Lock aktivován, není
možné ovládat spínač automatického zámku dveří.

Ochrana proti uzamčení
Spínač automatického zámku dveří nezamkne dve-
ře za následujících podmínek:

• Když inteligentní klíč zůstane uvnitř vozidla a
jsou otevřeny jakékoliv dveře.

• Když jsou otevřeny jakékoli dveře kromě dveří
řidiče.

AUTOMATICKÉ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ
( je-li součástí výbavy)
Když se stiskne tlačítko „LOCK“m na spínači elek-
trického ovládání zámku dveří, všechny dveře se za-
mknou a automaticky odemknou, pokud je hlavní
spínač v poloze OFF.

Pro aktivaci či deaktivaci systému automatické-
ho odemykání dveří:

1. Zavřete všechny dveře.

2. Přepněte hlavní spínač do polohy ON.

3. Do 20 sekund od provedení kroku 2.

Stiskněte a přidržte spínač elektrického ovlá-
dání zámku dveří do polohy „UNLOCK“ mna
více než 5 sekund.
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4. Při aktivaci výstražné kontrolky dvakrát bliknou.
Při deaktivaci výstražné kontrolky jednou blik-
nou.

5. Mezi jednotlivými změnami nastavení musí dojít
k přepnutí hlavního spínače do polohy OFF a
zpátky na ON.

Při deaktivovaném systému automatického ode-
mykání dveří se dveře neodemknou, pokud je hlavní
spínač v poloze „OFF“. Pro ruční odemčení dveří po-
užijte vnitřní pojistný kolík nebo spínač elektrického
ovládání zámku dveří (na straně řidiče nebo před-
ních dveří spolujezdce).

DĚTSKÁ POJISTKA ZÁMKU
ZADNÍCH DVEŘÍ

Dětská pojistka zadních dveří napomáhá zabránit
nechtěnému otevření dveří, zejména jsou-li ve vozi-
dle malé děti.

Pokud je páčka v zamknuté poloze ➀, zadní dve-
ře lze otevřít pouze zvenku.

Pro odjištění posuňte páčku do polohy odemknuto
➁.

VAROVÁNÍ

• Rádiové vlny by mohly negativně ovlivnit
elektrické zdravotnické zařízení. Osoby vy-
užívající kardiostimulátor by měly kontak-
tovat výrobce zdravotnického zařízení a
ověřit možnosti ovlivňování, než inteli-
gentní klíč použijí.

• Inteligentní klíč při stisknutí přenáší rádi-
ové vlny. Rádiové vlny mohou ovlivňovat
leteckou navigaci a komunikační systémy.
Nemanipulujte s inteligentním klíčem při
cestování letadlem. Při letu se ujistěte, že
tlačítka nelze neúmyslným způsobem
aktivovat.

Systém inteligentního klíče může ovládat zámky
všech dveří a pátých dveří za pomoci integrované-
ho klíče nebo stisknutím spínače požadavků na vo-
zidle bez vyjmutí klíče z kapsy nebo kabelky. Pro-
vozní prostředí a/nebo podmínky můžou ovlivnit
fungování systému inteligentního klíče.

Než budete používat systém inteligentního klíče,
přečtěte si následující informace.

UPOZORNĚNÍ
• Ověřte si, zda máte inteligentní klíč s se-

bou při obsluze vozu.

• Nenechávejte inteligentní klíč ve voze,
když z něj vystupujete.

SYSTÉM INTELIGENTNÍHO KLÍČE
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Inteligentní klíč komunikuje s vozidlem pomocí ra-
diových vln. Systém inteligentního klíče přenáší sla-
bé rádiové vlny. Vnější podmínky mohou narušovat
provoz systému inteligentního klíče v následujících
provozních situacích.

• Při používání v blízkosti zdrojů silných rádiových
vln, například u televizních vysílačů, elektráren či
vysílačů.

• Při používání bezdrátových zařízení, např. mo-
bilních telefonů, přijímačů nebo CB rádií.

• Při kontaktu nebo zakrytí inteligentního klíče
kovovými materiály.

• Pokud je v blízkosti používáno jakékoli dálkové
ovládání využívající rádiových vln.

• Když je inteligentní klíč položen v blízkosti elek-
trických spotřebičů, např. osobních počítačů.

• Při parkování vozidla v blízkosti parkovacího au-
tomatu.

V takových případech přizpůsobte prostředí pro po-
užití inteligentního klíče nebo použijte mechanický
klíč.

Životnost baterie inteligentního klíče se liší v závis-
losti na provozních podmínkách, je však přibližně 2
roky. Je-li baterie vybitá, vyměňte ji za novou.

Informace týkající se výměny baterií naleznete v
„Výměna baterie v inteligentním klíči“ v kapi-

tole „8. Údržba a „Udělej si sám““.

Když je baterie inteligentního klíče téměř vybitá,
pevně sešlápněte nožní brzdu a stiskněte hlavní spí-
nač s inteligentním klíčem. Potom stiskněte hlavní
spínač při sešlápnutém brzdovém pedálu do 10

sekund po zaznění akustického signálu. Podrobnos-
ti viz „Tlačítko hlavního spínače“ v kapitole
„5. Startování a jízda“.

Jelikož inteligentní klíč neustále přijímá rádiové vlny,
bude-li položen poblíž zařízení vysílajících silné rá-
diové vlny, jako u televize nebo osobního počítače,
životnost baterie se zkrátí.

Věnujte zvláštní pozornost tomu, aby se baterie vo-
zidla zcela nevybila.

S jedním vozem lze registrovat a používat až 4 inte-
ligentní klíče. Pro informace o zakoupení a použí-
vání dalších inteligentních klíčů kontaktujte erudo-
vaného opraváře LEAF, například prodejce elektric-
kých vozů s certifikátem NISSAN.

UPOZORNĚNÍ
• Inteligentní klíč obsahující elektrické sou-

částky nesmí přijít do styku se sladkou ani
slanou vodou. Mohlo by to negativně ovliv-
nit funkčnost systému.

• Nedovolte, aby vám inteligentní klíč spadl.

• Nebouchejte inteligentním klíčem prudce
o jiné předměty.

• Inteligentní klíč nepozměňujte ani neupra-
vujte.

• Neponechávejte inteligentní klíč na dlou-
hou dobu v prostředí s teplotou převyšující
60 °C (140 °F).

• Nepřipínejte inteligentní klíč ke klíčence
obsahující magnet.

• Nepokládejte inteligentní klíč do blízkosti
zařízení vytvářejících magnetické pole, ja-
ko je třeba televize, audio-zařízení, počí-
tače či mobilní telefony.

• Když vnější teplota klesne pod -10 °C (14
°F), může se stát, že inteligentní klíč nebu-
de řádně fungovat.

• Pokud inteligentní klíč zvlhne, může se po-
škodit. Když inteligentní klíč zvlhne, oka-
mžitě ho dosucha otřete.

• Ujistěte se, že baterie inteligentního klíče
je v dobrém stavu. Nezapomeňte, že život-
nost baterie se může měnit podle podmí-
nek, četnosti použití, teploty, atd.

Pokud inteligentní klíč ztratíte nebo vám bude ukra-
den, NISSAN doporučuje vymazat kód ID inteligent-
ního klíče z vozidla. To může předejít neoprávně-
nému použití inteligentního klíče k ovládání vozidla.
Pro informace týkající se procesu vymazání kontak-
tujte erudovaného opraváře LEAF, například prodej-
ce elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

Funkci inteligentního klíče lze deaktivovat. Pro in-
formace o deaktivování funkce inteligentního klíče
kontaktujte erudovaného opraváře LEAF, například
prodejce elektrických vozů s certifikátem NISSAN.
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PROVOZNÍ DOSAH
INTELIGENTNÍHO KLÍČE

Funkce inteligentního klíče lze používat pouze teh-
dy, je-li inteligentní klíč v daném provozním dosahu
od spínače požadavků ➀.

Je-li vybitá baterie inteligentního klíče nebo jsou-li v
jeho blízkosti přítomny silné rádiové vlny, provozní
dosah systému inteligentního klíče se sníží, takže
nemusí správně fungovat.

Provozní dosah je přibližně 80 cm (31,50 in) od kaž-
dého spínače požadavků ➀.

Je-li inteligentní klíč příliš blízko u dveřních oken,
madel nebo zadního nárazníku, spínač požadavků
nemusí fungovat.

Je-li inteligentní klíč mimo provozní dosah, nikdo,
kdo inteligentní klíč nemá, nemůže stisknout spínač
požadavků pro zamčení/odemčení dveří včetně pá-
tých dveří.

OPATŘENÍ PŘI
ZAMYKÁNÍ/ODEMYKÁNÍ DVEŘÍ

• Nepoužívejte spínač požadavků madla dveří s
inteligentním klíčem v ruce, jak je znázorněno.
Malá vzdálenost od madla dveří může způsobit,
že systém inteligentního klíče nemůže rozpo-
znat, zda je inteligentní klíč vně vozidla.

• Po zamčení pomocí spínače požadavku madla
dveří stisknutím kliky dveří zkontrolujte, zda jsou
všechny dveře bezpečně zavřeny.

• Abyste zabránili uzamčení vozidla s inteligent-
ním klíčem uvnitř, ujistěte se, že máte inteligent-
ní klíč s sebou, a teprve pak dveře zamkněte.

• Neberte za madlo dveří dříve, než stisknete spí-
nač požadavků madla dveří. Dveře se
odemknou, ale neotevřou. Nejprve uvolněte
madlo dveří a pak znovu zatáhněte pro jejich
otevření.

• Systém inteligentního klíče (otevírání a zavírání
dveří pomocí spínače požadavků na madle dve-
ří) lze nastavit tak, aby nebyl aktivní. Viz

„Nastavení“ v kapitole „2. Nástroje a ovla-
dače“.

POUŽITÍ INTELIGENTNÍHO KLÍČE
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jA Spínač požadavku madla dveří

jB Spínač požadavku pátých dveří

jC Spínač otevření dveří zavazadlového prostoru

Můžete zamykat a odemykat dveře bez vyjmutí klí-
če z kapsy nebo kabelky.

Když je inteligentní klíč uvnitř dosahu činnosti, mů-
žete zamykat či odemykat všechny dveře stisknu-
tím spínače požadavku madla dveří na straně řidiče
nebo předních dveří na straně spolujezdcejA nebo
stisknutím spínače požadavku pátých dveříjB .

Když zamykáte nebo odemykáte dveře nebo páté
dveře, výstražné kontrolky zablikají na potvrzení.

Uzamčení dveří
1. Stiskněte hlavní spínač do polohy OFF a nezapo-

meňte si vzít inteligentní klíč s sebou.*1

2. Zavřete všechny dveře včetně pátých dveří. *2

3. Stiskněte spínač požadavku madla dveří na stra-
ně řidiče nebo předních dveří spolujezdcejA ne-
bo spínač požadavku pátých dveří jB , přičemž
inteligentní klíč máte s sebou.*3

4. Všechny dveře i páté dveře se zamknou.

5. Kontrolka výstražných světel dvakrát blikne a
dvakrát se ozve vnější zvukový signál.

*1: Dveře se zamknou inteligentním klíčem, když je
hlavní spínač v poloze ACC nebo ON.

*2: Dveře se inteligentním klíče nezamknou, jsou-li
některé otevřeny.

*3: Dveře se nezamknou stisknutím spínače poža-
davku madla dveří, když inteligentní klíč ponecháte
ve vozidle. Když je inteligentní klíč uvnitř vozidla,
dveře lze nicméně zamknout jiným registrovaným
inteligentním klíčem.

UPOZORNĚNÍ
• Po zamčení dveří spínačem požadavků se

na jednotlivých madlech dveří ujistěte, že
dveře byly bezpečně uzamčeny.

• Když dveře zamykáte spínačem požadav-
ků, ověřte si, že máte inteligentní klíč u se-
be, než začnete ovládat spínač požadavků
na madle dveří, abyste inteligentní klíč ne-
nechali ve vozidle.

• Spínač požadavků funguje pouze tehdy,
když systém inteligentního klíče deteko-
val inteligentní klíč.

Ochrana proti uzamčení:
Aby se zabránilo nechtěnému zamčení inteligent-
ního klíče ve vozidle, systém inteligentního klíče je
vybaven ochranou proti uzamčení.

• Když je uvnitř vozu ponechán inteligentní klíč a
chcete zamknout dveře za pomocí spínače au-
tomatického otevírání dveří nebo vnitřního tla-
čítka dveří řidiče ( je-li součástí výbavy) po vy-
stoupení z vozidla, všechny dveře se automatic-
ky odemknou a po jejich uzavření se ozve
akustický signál.

• Když je uvnitř vozu ponechán inteligentní klíč
při otevřených dveřích a vy se snažíte uzam-
knout dveře za použití spínače automatického
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otevírání dveří po vystoupení z vozidla, všechny
dveře se automaticky odemknou po stisknutí
spínače automatického ovládání dveří.

UPOZORNĚNÍ
Ochrana proti uzamčení nebude fungovat za
těchto podmínek.

• Je-li inteligentní klíč položený na vrchu pří-
strojové desky.

• Je-li inteligentní klíč umístěn na stahovací
střeše kabrioletu ( je-li součástí výbavy).

• Je-li inteligentní klíč umístěn uvnitř odklá-
dací skříňky.

• Je-li inteligentní klíč umístěn uvnitř kapsy
na dveřích.

• Je-li inteligentní klíč umístěný uvnitř nebo
v blízkosti kovových předmětů.

Ochrana proti uzamčení může fungovat, když
je inteligentní klíč vně, ne však příliš blízko
vozu.

Odemykání dveří
Režim odemykání všech dveří:
Když poprvé dostanete vozidlo, režim odemykání
dveří je nastaven tak, aby se odemykaly všechny
dveře jedním stisknutím spínače požadavku madla
dveří.

1. Mějte inteligentní klíč s sebou

2. Stiskněte spínač požadavku madla dveří (řidiče
nebo spolujezdce na předním sedadle)jA nebo

spínač požadavku pátých dveří jB , pokud máte
inteligentní klíč u sebe.

3. Všechny dveře, včetně pátých dveří, se
odemknou.

4. Pomocí madel dveří otevřete dveře.

Volitelný režim odemykání dveří:

1. Mějte inteligentní klíč s sebou.

2. Stiskněte spínač požadavku madla dveří (řidiče
nebo spolujezdce na předním sedadle) jA nebo
spínač požadavku pátých dveří jB , pokud máte
inteligentní klíč u sebe.

3. Příslušné dveře se odemknou.

4. Stiskněte znovu spínač požadavku madla dveří
(řidiče nebo předního spolujezdce)jA nebo spí-
nač požadavku pátých dveříjB během 5 sekund.

5. Všechny dveře se odemknou

6. Pomocí madel dveří otevřete dveře.

Přepínání režimu odemykání dveří:
Pro přepnutí mezi režimem odemykání všech dveří
a volitelným režimem odemykání dveří stiskněte
současně tlačítka LOCK m a UNLOCK m na
inteligentním klíči více než 4 sekundy. Podrobnosti
viz „Přepínání režimu odemykání dveří“ dále v
této kapitole.

Opětovné automatické uzamčení:

Všechny dveře se automaticky zamknou, pokud bu-
de během 30 sekund po stisknutí spínače požadav-

ků při zamykání dveří provedena jedna z následují-
cích operací:

• Otevření jakýchkoli dveří.

• Stisknutí hlavního spínače.

Jestliže během tohoto přednastaveného intervalu
stisknete tlačítkom na inteligentním klíči, všech-
ny dveře se po dalším nastaveném intervalu auto-
maticky zamknou.

Otevírání pátých dveří
1. Mějte inteligentní klíč.

2. Stiskněte spínač otevření pátých dveříjC .

3. Páté dveře se odemknou a otevřou.

ÚSPORNÝ SYSTÉM 12VOLTOVÉ
BATERIE
Jestliže všechny následující podmínky trvají po urči-
tou dobu, úsporný systém baterie vypne přívod na-
pětí, aby nedošlo k vybití 12voltové baterie.

• Hlavní spínač je v poloze ACC nebo ON.

• Všechny dveře jsou zavřeny.

• Vozidlo je v poloze P (parkování).

Funkce spořiče baterie bude pozastavena, pokud
dojde k některé z níže uvedených událostí:

• Budou otevřeny jakékoli dveře.

• Změní se poloha hlavního spínače.

• Změní se poloha řadicí páky.

• Zapnete spínač výstražných světel.
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VAROVNÉ SIGNÁLY
Pro zabránění nečekanému rozjetí vozidla kvůli
chybnému použití inteligentního klíče, jak je uvede-
no v následující tabulce, a jako prevence před odci-
zením vozidla, se uvnitř a vně vozidla ozve zvukový
signál nebo pípnutí a na informačním displeji vozi-
dla se zobrazí upozornění.

Když zazní zvukový signál nebo pípnutí a zobrazí se
upozornění, zkontrolujte vozidlo a inteligentní klíč.
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PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM PORUCH

Příznak Možná příčina Co dělat

Při otevření dveří řidiče pro
vystoupení z vozidla. Vnitřní zvukový signál zní bez přestání.

Hlavní spínač se stiskne do polohy OFF
při otevřených dveřích řidiče. Zavřete dveře řidiče.

Hlavní spínač je v poloze ACC. Stiskněte hlavní spínač do polohy OFF a
potom zavřete dveře řidiče.

Při zavírání dveří po vystoupení z
vozidla.

Na displeji se objeví výstraha Klíč není
detekován, třikrát se ozve vnější zvukový
signál a několik sekund zní vnitřní varovný
signál.

Hlavní spínač je v poloze ACC nebo ON. Přepněte spínač napájení do polohy OFF.

Trvale zní vnější zvukový signál.

Hlavní spínač je v poloze ACC nebo OFF,
elektrický systém řazení má závadu a
vozidlo nelze přepnout do polohy P
(parkování), když se nepoužije parkovací
brzda.

Ověřte, že je aplikovaná parkovací brzda.

Při zavírání dveří s vnitřním
uzamykacím kolíkem ( je-li součástí
výbavy) otočeným na LOCK.

Vnější klakson zní několik sekund a všechny
dveře se odemknou.

Inteligentní klíč je uvnitř vozidla nebo v
zavazadlovém prostoru. Mějte inteligentní klíč s sebou.

Při stisknutí spínače požadavku

nebo tlačítka m na
inteligentním klíči pro zamčení
dveří

Vnější zvukový signál zní několik sekund.

Inteligentní klíč je uvnitř vozidla nebo v
zavazadlovém prostoru. Mějte inteligentní klíč s sebou.

Dveře nejsou bezpečně zavřeny. Bezpečně zavřete dveře.

Při stisknutí hlavního spínače v
poloze READY (připraven k jízdě)

Když se na displeji zobrazí ukazatel vybité
baterie inteligentního klíče.

Napětí baterie inteligentního klíče je
nízké.

Vyměňte baterii za novou. (Viz
„Výměna baterie v inteligentním klíči“

v kapitole „8. Údržba a „Udělej si sám““.)
Na displeji se zobrazí upozornění Klíč není
detekován a vnitřní zvukový signál zní po
dobu několika sekund.

Inteligentní klíč není ve vozidle. Mějte inteligentní klíč s sebou.

Při stisknutí hlavního spínače. Kontrolka baterie inteligentního klíče se
zobrazí na displeji.

Upozorňuje na závadu v systému
inteligentního klíče.

Kontaktujte prosím erudovaného opraváře
LEAF, například prodejce elektrických vozů s
certifikátem NISSAN.
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POUŽÍVÁNÍ FUNKCE
BEZKLÍČOVÉHO ODEMYKÁNÍ DVEŘÍ
Provozní dosah

Pomocí systému bezklíčového odemykání dveří lze
zamknout/odemknout všechny dveře včetně pá-
tých dveří. Provozní dosah závisí na podmínkách
kolem vozidla. Pro bezpečné používání tlačítka za-
mčení a odemčení se přibližte k vozidlu na vzdále-
nost přibližně 1 m (3,3 ft) od dveří.

Systém bezklíčového odemykání nebude fungovat
za těchto podmínek:

• Není-li inteligentní klíč v provozním dosahu.

• Je-li vybitá baterie inteligentního klíče.

Informace o výměně baterie inteligentního klíče viz
„Výměna baterie v inteligentním klíči“ v kapi-

tole „8. Údržba a „Udělej si sám““.

VAROVÁNÍ

U modelů vybavených systémem zamykání
Super Lock může nedodržení bezpečnostních
pokynů vést k nebezpečným situacím. Vždy se
přesvědčte o bezpečné aktivaci systému za-
mykání Super Lock.

• Když je vozidlo obsazené, nikdy nezamy-
kejte dveře inteligentním klíčem. Takové
počínání uvězní cestující, jelikož systém
zamykání Super Lock zabraňuje otevření
dveří zevnitř vozidla.

• Tlačítko LOCK inteligentního klíče použijte
pouze v případě, když máte jasný přehled
o vozidle. Tím se zabrání uvěznění koho-
koliv uvnitř vozidla prostřednictvím systé-
mu zamykání Super Lock.

Uzamčení dveří
1. Přepněte hlavní spínač do polohy LOCK a pře-

svědčte se, že při vystupování z vozidla máte in-
teligentní klíč s sebou.

2. Zavřete všechny dveře (včetně pátých dveří).

3. Stiskněte tlačítko m➀na inteligentním klíči.

– Všechny dveře se zamknou.

– Výstražná světla jednou bliknou.

4. Zkuste kliky dveří a ověřte, zda jsou dveře řádně
zamčené.

POZNÁMKA:
Pokud necháte inteligentní klíč ve voze a stisk-
nete spínač zamykání dveří/pátých dveří, ozve se
akustický signál, který upozorní majitele na to, že
ve vozidle zůstal inteligentní klíč.

Odemykání dveří
Režim odemykání všech dveří:

Když poprvé dostanete vozidlo, režim odemykání
dveří je nastaven tak, aby se odemykaly všechny
dveře jedním stiskem tlačítka m➁.

Stiskněte tlačítko m na inteligentním klíči.

– Všechny dveře (včetně pátých dveří) se
odemknou.

– Výstražná světla dvakrát bliknou.

Volitelný režim odemykání dveří:

Selektivní režim odemykání umožní odemknout na
dálku jen dveře řidiče, aby útočník nemohl vniknout
do vozu odemčenými dveřmi spolujezdce.

1. Stiskněte tlačítko m na inteligentním klíči.

– Dveře řidiče se odemknou.

– Výstražná světla dvakrát rychle bliknou.

2. Stiskněte znovu tlačítko m na inteligentním
klíči.

– Všechny dveře (včetně pátých dveří) se ode-
mknou.

– Výstražná světla dvakrát bliknou.
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Přepínání režimu odemykání dveří:

Pro přepínání mezi režimem odemykání všech dveří
a volitelným režimem odemykání dveří postupujte
podle pokynů uvedených dále.

1. Přepněte hlavní spínač do polohy LOCK a vystup-
te z vozidla.

2. Zvenku zamkněte vozidlo pomocí tlačítka m.

3. Stiskněte a podržte tlačítko m i m na inte-
ligentním klíči, a to minimálně 4 sekundy.

• Po nastavení volitelného režimu odemykání
dveří krát zablikají výstražná světla.

• Po nastavení režimu odemykání všech dveří
3krát zablikají výstražná světla.

4. Stiskněte tlačítko m pro aktivaci režimu.

Opětovné automatické uzamčení:

Všechny dveře se automaticky zamknou, pokud bě-
hem 30 sekund po stisknutí tlačítka m na inteli-
gentním klíči při zamykání dveří nebude provedena
jedna z následujících operací, zatímco dveře jsou za-
mčené. Jestliže bude během tohoto 30-sekundo-
vého intervalu stisknuto tlačítkom na inteligent-
ním klíči, všechny dveře se zamknou automaticky
po dalších 30 sekundách.

• Otevření jakýchkoli dveří nebo pátých dveří.

• Stisknutí hlavního spínače.

Otevření víka portu nabíjení:

Víko portu nabíjení se smí otevřít stisknutím a podr-
žením spínače uzamčení konektoru nabíjeníjA .

Další informace najdete v „Víko portu nabíjení“
dále v této kapitole.

VAROVÁNÍ

• Před jízdou se ujistěte, že je kapota zcela
zavřená a zajištěná. Jinak se může kapota
během jízdy nečekaně otevřít a způsobit
nehodu.

• Jestliže z prostoru motoru vystupuje pára
nebo kouř, kapotu neotvírejte. Mohli byste
si tak způsobit zranění.

KAPOTA
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Při otevírání kapoty:

Chytněte potažené částijA podpěrné tyče. Vyva-
rujte se přímého kontaktu s kovovými částmi,
protože mohou být bezprostředně po zastavení
elektrického systému vozidla horké.

1. Zatáhněte za madlo uvolnění kapoty ➀ umístě-
né pod přístrojovou deskou. Kapota povyskočí
nahoru.

2. Nahmatejte páku ➁ mezi kapotou a víkem portu
nabíjení a pomocí prstů táhněte páku směrem
nahoru.

3. Zvedněte kapotu ➂.

4. Demontujte podpěrnou tyč ➃ z kapoty a zasuň-
te ji do drážky ➄.

Při zavírání kapoty:

UPOZORNĚNÍ
Před zavřením kapoty zkontrolujte, zda jste
podpěrnou tyč uvolnili a vrátili ji do původní
polohy. Jinak by mohlo dojít k poškození pod-
pěrné tyče.

1. Podržte kapotu a vraťte podpěru do původní po-
lohy.

2. Kapotu pomalu spusťte asi 20 – 30 cm (8 – 12 in.)
nad zámek kapoty a potom ji nechte spadnout.

3. Ujistěte se, že kapota je bezpečně zajištěna.

VAROVÁNÍ

• Vždy zkontrolujte správné zavření pátých
dveří, aby se zabránilo jejich otevření za
jízdy.

• Neřiďte vozidlo s otevřenými pátými dveř-
mi.

• Před uzavíráním pátých dveří se ujistěte,
že všichni cestující mají ruce aj. uvnitř
vozidla.

Chcete-li otevřít páté dveře, odemkněte je pomocí
jednoho z následujících postupů, pak stiskněte spí-
nač otevření pátých dveříjA a vytažením páté dve-
ře otevřete.

• Jednou stiskněte tlačítko UNLOCKm na inte-
ligentním klíči (nebo dvakrát*).

DVEŘE ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU
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• Jednou stiskněte spínač požadavku na madle
dveří (nebo dvakrát*).

• Vložte mechanický klíč do zámku dveří řidiče a
otočte jím směrem k zadní části vozidla jednou
(nebo dvakrát*).

• Stiskněte spínač elektrického zámku dveří na
dveřích řidiče do polohy odemčení.

• Stiskněte spínač požadavku pátých dveří jB
(Vždy mějte inteligentní klíč s sebou).

• Stiskněte spínač otevření pátých dveří.

*: když je ve volitelném režimu odemykání dveří na-
staven režim zamčení dveří.

OTEVŘENÍ VÍKA PORTU NABÍJENÍ

UPOZORNĚNÍ
Před jízdou se jistěte se, že víko portu nabíjení
je úplně uzavřeno a zajištěno. Opomenutí pro-
vést to by mohlo způsobit náhlé otevření víka
během jízdy.

1. Pro otevření víka portu nabíjení proveďte jednu z
následujících operací:

• Stiskněte a více než 1 sekundu podržte tla-
čítko pro otevření víka portu nabíjení jA na
inteligentním klíči nebo

• Stiskněte spínač pro otevření víka portu nabí-
jení umístěný na přístrojové desce

Víko portu nabíjení se otevře a na 3 sekundy se
rozezní tón a 3krát zabliká kontrolka stavu dobí-
jení.

2. Víko otevřete do plně otevřené polohy.

Pro zavření víka portu nabíjení:

1. Pomalu posunujte víko dolů.

VÍKO PORTU NABÍJENÍ
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2. Bezpečně jej zaklapněte na místo.

Jestliže víčko portu nabíjení nemůžete ode-
mknout:

1. Otevřete kapotu.

2. Sejměte plastovou krytku.

3. Otočte knoflík za víčkem nabíjecího portu 1 dole-
va a port je odemčen.

VÍČKO PORTU NABÍJENÍ

jA Port rychlého nabíjení

jB Port normálního nabíjení

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

POZNÁMKA:
Pro modely s baterií 60 kWh: Víčko portu rychlého
nabíjení je označen e+ pro snazší identifikaci.

UPOZORNĚNÍ
• Po skončení dobíjení se ujistěte, že víčko

portu dobíjení je zavřeno. Pokud se do por-
tu nabíjení dostane voda či prach, může to
způsobit závadu.

• Před zavřením víka nabíjení zavřete víčko
portu nabíjení. Pokud je víčko portu nabí-
jení při zavírání víka portu nabíjení otevře-
no, může dojít k jeho poškození.

VAROVÁNÍ

Neseřizujte volant za jízdy. Mohli byste ztratit
kontrolu nad vozidlem a způsobit nehodu.

SKLOPENÍ

Uvolněte zajišťovací páčku ➀, nastavte volant na-
horu nebo dolů ➁, dokud nedosáhnete požadova-
né polohy.

Pevně zatlačte zajišťovací páčku dolů ➂ zpět na
místo a zablokujte volant v dané poloze.

SLOUPEK PRO SKLOPENÍ
VOLANTU
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1. Pro zabránění oslnění zepředu sklopte sluneční
clonu ➀ dolů.

2. Pro zabránění oslnění z boku vyjměte sluneční
clonu ze středového uchycení a dejte ji na stranu

➁.

VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO

Seřiďte úhel vnitřního zpětného zrcátka do poža-
dované polohy.

Typ proti oslnění s manuálním
ovládáním (je-li součástí výbavy)

Noční poloha ➀ sníží intenzitu oslnění od vozidel
jedoucích v noci za vámi.

Denní polohu ➁ použijte při jízdě během dne.

VAROVÁNÍ
Noční polohu používejte jen v případě nutnos-
ti. Snižuje ostrost výhledu dozadu.

SLUNEČNÍ CLONY ZRCÁTKA
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Vnitřní zrcátko s automatickou funkcí
proti oslnění ( je-li součástí výbavy)
Vnitřní zrcátko je navrženo tak, že automaticky
upravuje odraz podle intenzity světlometů za vámi
jedoucího vozidla snímané čidlemjC .

Vnitřní zrcátko s automatickou funkcí proti oslnění
bude fungovat, pokud spínač napájení je v poloze
ACC nebo ON. Kontrolka jA ukazuje, že systém je
aktivován.

Automatickou funkci proti oslnění u vnitřního zrcát-
ka lze deaktivovat stisknutím tlačítka napájeníjB .
Kontrolka jA zhasne, čímž indikuje deaktivaci sys-
tému.

UPOZORNĚNÍ

Čidlo nezakrývejte ani nevěšte na zrcátko žád-
né předměty a nestříkejte čisticí přípravek pří-
mo na zrcátko. Mohli byste tím snížit citlivost
čidla a způsobit jeho následné nesprávné
fungování.

VNĚJŠÍ ZRCÁTKA
Seřízení vnějších zrcátek

VAROVÁNÍ
• Nedotýkejte se vnějších zpětných zrcátek,

když se pohybují. Mohlo by dojít k
přiskřípnutí prstů nebo poškození zrcátka.

• Nejezděte ve voze se sklopenými vnějšími
zpětnými zrcátky. Snižuje se tím výhled
zpět a může to vést k nehodě.

• Objekty, které vidíte ve vnějších zrcátkách,
jsou ve skutečnosti blíže, než vypadají.

• Rozměr obrazu a vzdálenost ve vnějších
zrcátkách nejsou skutečné.

Spínač ovládání vnějších zrcátek je umístěn na lo-
ketní opěrce.
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Vnější zrcátko bude fungovat, pouze pokud je spí-
nač napájení v poloze ACC, ON nebo READY.

Otočením spínače doprava nebo doleva zvolíte pra-
vé nebo levé boční zrcátko ➀ , potom zrcátko seřiď-
te pomocí spínače ovládání ➁.

Odmlžování ( je-li součástí výbavy)
Vnější zrcátka zahřejete stiskem spínače odmlžení
zadního okna. (Viz „Spínač odmlžení zadního
okna/venkovního zrcátka ( je-li součástí výbavy)“ v
kapitole „2. Nástroje a ovladače“.)

Sklopení vnějších zrcátek

Typ s dálkovým ovládáním (je-li součástí
výbavy):

Dálkové ovládání vnějšího zrcátka funguje, když je
hlavní spínač v poloze ACC, ON nebo READY.

Vnější zpětná zrcátka se automaticky sklápějí, když
stisknete tlačítko sklápění vnějších zpětných zrcá-
tek. Pro odklopení spínač stiskněte ještě jednou.

UPOZORNĚNÍ
Trvalým prováděním funkce sklápění/odklá-
pění vnějšího zpětného zrcátka může dojít k
tomu, že spínač přestane fungovat. Pro obno-
vení fungování spínače stiskněte spínač do
neutrální polohy před nastavením polohy
zrcátek.

Typ s automatickým sklápěním (je-li ve výbavě):

Vnější zpětná zrcátka se při zamčení dveří pomocí
inteligentního klíče automaticky sklopí. Zrcátka se
rozloží po odemčení dveří a stisknutí hlavního spí-
nače.

Vozidlo se manuální převodovkou:

Sklopte vnější zpětné zrcátko tak, že na něj zatlačíte
směrem k zadní části vozidla.

ZRCÁTKO VE SLUNEČNÍ CLONĚ

Chcete-li používat zrcátko v přední sluneční cloně,
stáhněte sluneční clonu a vytáhněte kryt.
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VAROVÁNÍ

• Neupravujte ovladače displeje, topení a kli-
matizace nebo ovladače audiosystému za
jízdy, abyste neztratili kontrolu nad ovlá-
dáním vozidla.

• Pokud zjistíte průnik cizích předmětů do
systému, rozlití kapaliny na systém nebo
kouř vystupující ze systému nebo jakékoli
jiné neobvyklé jevy a chování, přestaňte
systém používat a kontaktujte nejbližšího
erudovaného opraváře LEAF, například
prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN. Ignorování takového stavu může
vést k nehodě, požáru nebo zásahu elek-
trickým proudem.

• Tento systém neupravujte ani nedemon-
tujte. Pokud byste se o to pokusili, mohlo
by to vést k nehodě, požáru nebo zásahu
elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte systém příliš dlouho, není-li
elektrický systém vozidla v chodu, abyste za-
bránili vybití baterie.

Když řadicí páku posunete do polohy R (zpátečka),
na displeji se zobrazí výhled dozadu za vozidlo.

Systém slouží jako pomůcka řidiči při odhalování
velkých nepohyblivých předmětů a jako prevence
před poškozením vozidla. Systém neodhalí malé
předměty pod nárazníkem a nemusí odhalit před-
měty v blízkosti nárazníku nebo na zemi.

VAROVÁNÍ
Pokud byste se neřídili varováními a pokyny
pro řádný provoz monitoru couvací kamery,
mohlo by to vést k závažnému zranění nebo
usmrcení.

• Monitor couvací kamery je pomůcka,
avšak při couvání se nespoléhejte pouze
na něj. Než vozidlem začnete popojíždět,
vždy otočte hlavu, podívejte se z okénka a
zkontrolujte zrcátka pro zajištění bezpeč-
ného couvání. Couvejte vždy pomalu.

• Systém slouží jako pomůcka řidiči zobra-
zující velké nepohyblivé předměty přímo
za vozidlem a jako prevence před poško-
zením vozidla.

• Systém nedokáže zcela eliminovat mrtvý
úhel a nemusí zobrazit úplně všechny ob-
jekty.

• Oblast pod nárazníkem a rohové části ná-
razníku nejsou na monitoru couvací kame-
ry vidět kvůli omezením sledovacího úhlu.
Systém nezobrazí malé předměty pod ná-
razníkem a nemusí zobrazit předměty v
blízkosti nárazníku nebo na zemi.

• Předměty na monitoru couvací kamery se
liší od skutečné vzdálenosti vlivem široko-
úhlého objektivu.

• Předměty na monitoru couvací kamery vy-
padají převráceně než při pohledu ze zpět-
ných a vnějších zrcátek.

• Při couvání dbejte na to, aby páté dveře by-
ly bezpečně zavřeny.

• Na kameru pro výhled dozadu nic neumís-
ťujte. Kamera pro výhled dozadu je nain-
stalována nad registrační značkou.

• Při umývání vozu vysokotlakou myčkou
dávejte pozor, abyste nezasáhli oblast
okolí kamery. Jinak by voda mohla pronik-
nout do kamery a způsobit kondenzaci pá-
ry na objektivu, závadu, požár nebo zásah
elektrickým proudem.

• Nebouchejte do kamery. Je to citlivý pří-
stroj. Jinak by mohlo dojít k závadě nebo
poškození s následkem požáru nebo zá-
sahu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ
Nad kamerou je plastový kryt. Kryt nepoškrá-
bejte při odstraňování nečistot nebo sněhu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ MONITOR COUVACÍ KAMERY ( je-li součástí výbavy)
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JAK ODEČÍTAT ZOBRAZOVANÉ
ČÁRY
Na monitoru jsou zobrazeny vodící čáry, které vy-
značují šířku vozidla a vzdálenost od objektů vzhle-
dem k linii nárazníkůjA .

Čára vzdálenosti vozidla ➀ až ➃:

Udává vzdálenost od zadního nárazníku.

• Červená čára ➀: cca 0,5 m (1,5 ft)

• Žlutá čára ➁: cca 1 m (3 ft)

• Zelená čára ➂: cca 2 m (7 ft)

• Zelená čára ➃: cca 3 m (10 ft)

Vodicí čáry šířky vozidla ➄:

Ukazují šířku vozidla při couvání.

Čáry předpokládaného směru ➅:

Dynamická předpokládaná trajektorie se zobrazuje
na monitoru, když je volant natočen. Čáry směru se
budou hýbat v závislosti na míře otočení volantu, a
zmizí, když bude volant v poloze pro jízdu přímo
vpřed.

VAROVÁNÍ
• Zobrazované čáry používejte jako návod.

Na čáry má značný vliv počet cestujících,
poloha vozidla, stav vozovky a sklon vo-
zovky. Před couváním se vždy rozhlédněte
kolem vozidla.

• Při couvání do kopce jsou předměty zob-
razované na monitoru dále, než se zdá. Při
couvání z kopce jsou předměty zobrazo-
vané na monitoru blíže, než se zdá. Použí-
vejte vnitřní zrcátko nebo se ohlédněte,
abyste řádně zhodnotili vzdálenost od ji-
ných předmětů.

ROZDÍL MEZI PŘEDPOKLÁDANOU A
AKTUÁLNÍ VZDÁLENOSTÍ.
Čára vzdálenosti a šířky vozidla se má používat jen
jako pomůcka, když stojí vozidlo na rovné asfaltové
vozovce. Vzdálenost na monitoru slouží jen jako po-
můcka a může se lišit od skutečné vzdálenosti mezi
vozidlem a zobrazovanými předměty.

Couvání do prudkého kopce
Při couvání do prudkého kopce jsou čáry vzdále-
nosti a šířky vozidla zobrazovány blíže, než je sku-
tečná vzdálenost. Např. displej zobrazuje 1 m (3 ft) k
místujA , ale skutečná vzdálenost 1 m (3 ft) na kopci
je místo jB . Pamatujte, že předměty zobrazované
na monitoru jsou dále, než se zdá.
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Couvání z prudkého kopce
Při couvání z prudkého kopce jsou čáry vzdálenosti
a šířky vozidla zobrazovány dále, než je skutečná
vzdálenost. Např. displej zobrazuje 1 m (3 ft) k místu
jA , ale skutečná vzdálenost 1 m (3 ft) na kopci je
místo jB . Pamatujte, že předměty zobrazované na
monitoru jsou blíže, než se zdá.

Couvání v blízkosti vyčnívajících
předmětů
Vozidlo se může jevit mimo objekt na displeji. Vozi-
dlo však může o předmět zachytit, jestliže vyčnívá
do skutečné dráhy couvání.

Couvání za vyčnívajícím předmětem
PolohajC je zobrazena dále, než polohajB na dis-
pleji. PolohajC však je ve skutečnosti ve stejné vzdá-
lenosti jako poloha jA . Vůz může zachytit o před-
mět při couvání do polohy jA , jestliže vyčnívá do
skutečné dráhy couvání.
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ZPŮSOB PARKOVÁNÍ S POMOCÍ
ČAR PŘEDPOKLÁDANÉHO SMĚRU

VAROVÁNÍ
• Vždy ověřte, zda je parkování vašeho vozu

bezpečné. Couvejte vždy pomalu.

• Zobrazované čáry používejte jako návod.
Na čáry má značný vliv počet cestujících,
poloha vozidla, stav vozovky a sklon vo-
zovky.

• Pokud vyměníte pneumatiky za pneuma-
tiky jiného rozměru, mohou být čáry před-
pokládaného směru jízdy zobrazeny ne-
správně.

• Na zasněžené nebo kluzké cestě může být
rozdíl mezi předpokládaným směrem a
skutečnou dráhou jízdy.

• Pokud odpojíte baterii nebo se vybije, mů-
že se předpokládaný směr jízdy zobrazo-
vat nesprávně. Dojde-li k tomu, proveďte
následující postup.
– Zatímco kontrolka READY (připraven

k jízdě) svítí, otočte volantem z polohy
LOCK do LOCK.

– Jeďte s vozidlem po rovné cestě více
než 5 minut.

• Když otočíte volant a hlavní spínač je v po-
loze ACC, předpokládaný směr jízdy se mů-
že zobrazit nesprávně.

• Čára vzdálenosti a šířky vozidla se má po-
užívat jen jako pomůcka, když stojí vozidlo

na rovné asfaltové vozovce. Vzdálenost na
monitoru slouží jen jako pomůcka a může
se lišit od skutečné vzdálenosti mezi vozi-
dlem a zobrazovanými předměty.

• Při couvání do kopce jsou předměty zob-
razované na monitoru dále, než se zdá. Při
couvání z kopce jsou předměty zobrazo-
vané na monitoru blíže, než se zdá. Použí-
vejte vnitřní zrcátko nebo se ohlédněte,
abyste řádně zhodnotili vzdálenost od ji-
ných předmětů.

Čáry šířky vozu a předpokládaného dalšího směru
jsou širší než skutečná šířka a směr.

1. Před zaparkováním vozidla zkontrolujte, zda par-
kovací místo neobsahuje překážky.

2. Výhled za vozidlo se zobrazí na obrazovcejA , jak
je znázorněno, když posunete řadicí páku do po-
lohy R (zpátečka).
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3. Pomalu couvejte vozidlem a otáčejte volantem
tak, aby čáry předpokládaného směrujB zůstá-
valy v mezích parkovacího místajC .

4. Volantem otáčejte tak, aby čáry šířky vozujD byl
rovnoběžné k parkovacímu místujC , k čemuž vy-
užívejte naznačený předpokládaný směr
jízdyjB .

5. Po zaparkování vozidla stiskněte tlačítko P (par-
kování) na řadicí páce a aplikujte parkovací brz-
du.

TIPY PRO OBSLUHU
• Jakmile přesunete řadicí páku do polohy R (zpá-

tečka), displej se automaticky přepne na režim
monitoru pro výhled dozadu. Rádio však hraje
dále.

• Může chvíli trvat, než se po posunutí řadicí pá-
ky/voliče do polohy R (zpátečka) z jiné polohy,
nebo z polohy R (zpátečka) do jiné polohy, zob-
razí monitor pro výhled dozadu nebo normální
monitor. Předměty mohou být dočasně defor-
mované, dokud se na monitoru nezobrazí úpl-
ně.

• Když je extrémně vysoká nebo nízká teplota, na
displeji se možná předměty nezobrazují správ-
ně. Nejde o chybnou funkci.

• Když do kamery prudce zasvítí silné světlo, před-
měty se možná nezobrazí správně. Nejde o
chybnou funkci.

• V předmětech na displeji mohou být zobrazová-
ny svislé čáry. Je to zaviněno silně se odrážejí-
cím světlem od nárazníku. Nejde o chybnou
funkci.

• Displej může ve světle zářivky blikat. Nejde o
chybnou funkci.

• Barvy předmětů na monitoru couvací kamery
se mohou nepatrně lišit od skutečnosti.

• Předměty na displeji možná nebudou jasné na
tmavém místě nebo v noci. Nejde o chybnou
funkci.

• Pokud na kameře ulpí nečistota, déšť nebo sníh,
monitor couvací kamery nemusí zobrazovat
předměty jasně. Očistěte kameru.

• Nepoužívejte alkohol, benzín nebo ředidlo na
čištění kamery. Došlo by tím ke změně barev.
Kameru vyčistíte tak, že ji otřete tkaninou na-
močenou v roztoku jemného čisticího prostřed-
ku a pak ji otřete suchou tkaninou.

• Nepoškozujte kameru, mohlo by dojít k negativ-
nímu vlivu na displej monitoru.

• Na okno kamery nepoužívejte vosk. Vosk setře-
te čistou tkaninou namočenou v roztoku šetr-
ného čisticího prostředku.
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NASTAVENÍ KAMERY
Nastavení obrazovky

1. Stiskněte tlačítko <CAMERA>.

2. Stiskněte [Nastavení zobrazení].

3. Stiskněte požadovanou položku nastavení.

4. Upravte položku stisknutím klávesy [+] nebo [–]
na dotykovém displeji.

Další nastavení:

1. Stiskněte tlačítko <MENU>.

2. Stiskněte [Nastavení].

3. Stiskněte [Kamera].

4. Zvolte podmenu [Nastavení zobrazení].

5. Stiskněte požadovanou položku nastavení.

6. Upravte položku stisknutím klávesy [+] nebo [–]
na dotykovém displeji.

Dostupné položky nastavení:

• [Jas]

• [Kontrast]

• [Odstín]

• [Barva]

• [Úroveň černé]

Aktivace/deaktivace čar
předpokládaného směru
Zobrazování čar předpokládaného směru lze nasta-
vit na ON nebo OFF.

Pokud monitor RearView není zapnut, změňte na-
stavení podle následujícího postupu:

1. Stiskněte tlačítko <CAMERA>.

2. Klepnutím na [Prediktivní směry jízdy] (Prediktiv-
ní směry jízdy) zapněte a vypněte funkci.

Další nastavení:

1. Stiskněte tlačítko <MENU>.

2. Stiskněte [Nastavení].

3. Stiskněte [Kamera].

4. Klepnutím na [Prediktivní směry jízdy] (Prediktiv-
ní směry jízdy) zapněte a vypněte funkci.
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➀ Oblast hlášení

➁ Indikátor [MOD]*

➂ Náhled z ptačí perspektivy nebo náhled ze
strany

➃ Parkovací čidla

➄ Rohové čáry z ptačí perspektivy

➅ Ukazatel výhledu dopředu a dozadu

➆ Výhled dopředu a dozadu

* Další informace viz „Moving Object Detection
( je-li ve výbavě)“ dále v této kapitole.

Vzhled a položky zobrazené na obrazovce se mo-
hou lišit podle země a modelu.
S napájením v poloze ON stiskněte tlačítko <CAME-
RA> nebo přesuňte řadicí páku do polohy R (zpá-

tečka), abyste mohli použít funkci Intelligent
Around-View Monitor. Monitor zobrazuje různé po-
hledy kolem vozidla.

POZNÁMKA:
Při prvním spuštěním rohové čáry blikají žlutě po
dobu přibližně 3 sekund. To neznamená závadu,
ale naopak upozornění, abyste dávali pozor.

Dostupné náhledy:

• Náhled z ptačí perspektivy
Náhled na okolí vozidla.

• Přední boční náhled
Náhled kolem a před přední kolo u spolujezdce.

• Náhled dopředu
Náhled dopředu z vozidla.

• Náhled dozadu
Náhled dozadu z vozidla.

• Náhled ze zadní kamery na celé obrazovce
Náhled na zadní část vozidla (který je trochu šir-
ší než standardní náhled dozadu).

Systém je konstruován jako pomůcka, která má ři-
diči pomoci v takových situacích, jako je parkování v
omezeném prostoru a rovnoběžné parkování.

Řízení nalevo

Řízení napravo

INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR (modely bez funkce
ProPILOT Park)
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V určitých místech systém nedokáže předměty zob-
razit. Při zobrazení náhledu dopředu nebo dozadu
nemusí být zobrazen objekt nacházející se pod ná-
razníkem nebo na zemi. Při zobrazení náhledu z pta-
čí perspektivy se nemusí na monitoru zobrazit ob-
jekty na hranici pokrytí kamerami.

VAROVÁNÍ

• Systém Intelligent Around-View Monitor je
určen pro použití ve dne. Systém nepouží-
vejte ve špatných světelných podmínkách.

• Systém Intelligent Around-View Monitor je
užitečná pomůcka. Nejedná se o náhradu
za správné řízení vozidla, protože existují
místa, kde objekty nelze zobrazit. Zejmé-
na čtyři rohy vozidla jsou mrtvá místa, kde
při náhledu dopředu, dozadu nebo z ptačí
perspektivy nejsou vidět předměty. Vždy
se podívejte z okénka a zkontrolujte, zda
je manévr bezpečný. Za bezpečnost při
parkování a jiných manévrech vždy zod-
povídá řidič.

• Systém Intelligent Around-View Monitor
nepoužívejte s vnějším zrcátkem ve sklo-
pené poloze a při jeho používání dbejte na
to, aby páté dveře byly bezpečně zavřené.

• Vzdálenost mezi předměty zobrazovaný-
mi v systému Intelligent Around-View Mo-
nitor se liší od jejich skutečné vzdálenosti.

• Kamery jsou instalovány na přední mřížce,
vnějších zrcátkách a nad zadní registrační
značkou. Na kamery nic nedávejte.

• Při umývání vozu vysokotlakou myčkou
dávejte pozor, abyste nezasáhli oblast
okolí kamer. Jinak by voda mohla pronik-
nout do kamery a způsobit kondenzaci pá-
ry na objektivu, závadu, požár nebo zásah
elektrickým proudem.

• Zamezte úderům do kamer. Jsou to vyso-
ce přesná zařízení. Mohli byste způsobit
jejich poruchu nebo poškození, což by
mohlo vést k požáru nebo k úrazu elektric-
kým proudem.

UPOZORNĚNÍ
Při čištění nečistot nebo sněhu z přední části
kamer dbejte na to, abyste nepoškrábali jejich
čočky.
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OBSLUHA
Systém Intelligent Around-View Monitor se skládá
z přední, levé, pravé a zadní obrazovky. Na obrazov-
ce můžete sledovat kombinaci různých náhledů, viz
obrázek.

jA : Obrazovka audiosystému nebo navigace před
použitím systému Intelligent Around View Monitor

➀: Náhled dopředu a náhled z ptačí perspektivy

➁: Náhled dozadu a náhled z ptačí perspektivy

➂: Náhled dopředu a do strany

➃: Náhled dozadu a přední boční náhled

➄: Náhled dozadu

m: Řadicí páka do polohy R (zpátečka)

m: Řadicí páka z polohy R (zpátečka)

m: Stiskněte tlačítko <CAMERA>

Intelligent Around-View Monitor se spustí, když:

– Je zařazeno R (zpátečka).

– Tlačítko <CAMERA> je stisknuto.

• Náhled dopředu
Náhled dopředu z vozidla.

• Náhled dozadu
Náhled dozadu z vozidla.

Příklad pro modely s levostranným řízením (LHD), pro modely s pravostranným řízením (RHD) bude
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Spouštění pohybem řadicí páky

• Při přeřazení řadicí páky do polohy R (zpátečka)
se automaticky spustí systém Intelligent
Around-View Monitor a zobrazí se náhled doza-
du a náhled z ptačí perspektivy ➁.

• Při vyřazení řadicí páky z polohy R (zpátečka)
jA , displej se přepne z monitoru pro sledování
okolí vozidla na obrazovku audiosystému nebo
navigace.

• V poloze R (zpátečka) je zobrazen náhled doza-
du a náhled z ptačí perspektivy ➁. Náhled na
stranu spolujezdce se přepne na přední boční
náhled ➃, když stisknete tlačítko <CAMERA>.
Znovu stiskněte tlačítko <CAMERA> pro přepnu-
tí zpět na náhled dozadu ➄. Jakmile přesunete
řadicí páku do polohy R (zpátečka), displej se au-
tomaticky přepne na předchozí obrazovku. Zno-
vu stiskněte tlačítko <CAMERA> z ➄ pro pře-
pnutí zpět na náhled dozadu a náhled z ptačí
perspektivy ➁.

Spuštění tlačítkem <CAMERA>

• Když stisknete tlačítko <CAMERA>, aktivuje se
systém Intelligent Around-View Monitor a zob-
razí se náhled dopředu a náhled z ptačí perspek-
tivy ➀.

• Zobrazí se náhled dopředu a náhled z ptačí per-
spektivy ➀. Když tlačítko <CAMERA> stisknete
znovu ➂, náhled na obrazovce na straně spolu-
jezdce se přepne na přední boční náhled. Znovu
stiskněte tlačítko <CAMERA> pro vypnutí sys-
tému Intelligent Around-View Monitor.

• Pro přepnutí obrazovky na straně řidiče mezi
náhledem dopředu a dozadu použijte řadicí pá-
ku.

• Když řadicí páka není v poloze R (zpátečka) a
rychlost vozidla se zvýší nad cca 10 km/h (6
MPH), displej se přepne z monitoru pro sledo-
vání okolí vozidla na obrazovku audiosystému
nebo navigace.

VODICÍ ČÁRY

VAROVÁNÍ
• Orientační čára vzdálenosti a čára šířky vo-

zidla se má používat jen jako pomůcka,
když stojí vozidlo na rovné asfaltové vo-
zovce. Vzdálenost na monitoru slouží jen
jako pomůcka a může se lišit od skutečné
vzdálenosti mezi vozidlem a zobrazovaný-
mi předměty.

• Jako pomůcku využívejte zobrazené čáry
a náhled z ptačí perspektivy. Čáry a náhled
z ptačí perspektivy jsou velmi ovlivněny
počtem cestujících, hladinou paliva, polo-
hou vozidla, stavem vozovky a sklonem
silnice.

• Jestliže pneumatiky vyměníte za pneuma-
tiky jiné velikosti, předvídaná trajektorie a
náhled z ptačí perspektivy mohou být zob-
razeny nesprávně.

• Při jízdě do kopce jsou předměty zobrazo-
vané na monitoru dále, než se zdá. Při jízdě
z kopce jsou předměty zobrazované na
monitoru blíže, než se zdá. Využívejte zr-

cátka nebo se skutečně podívejte na před-
měty, abyste správně odhadli jejich
vzdálenost.

Čáry šířky vozu a předpokládaného dalšího směru
jsou širší než skutečná šířka a směr.

Náhled dopředu
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Vodicí čáry
Na monitoru jsou zobrazeny vodicí čáry, které vy-
značují šířku vozidla a vzdálenost od objektů vzhle-
dem k okraji vozidlajA .

Čáry vzdálenosti:

Ukazují vzdálenosti od karosérie vozidla.

• Červená čára ➀: cca 0,5 m (1,5 ft)

• Žlutá čára ➁: cca 1 m (3 ft)

• Zelená čára ➂: cca 2 m (7 ft)

• Zelená čára ➃: cca 3 m (10 ft)

Vodicí čáry šířky vozidla a statické čáry předpo-
kládané trajektorie ➄:

Naznačují šířku vozidla při couvání.

Dynamické čáry předpokládané trajektorie ➅:

Dynamická předpokládaná trajektorie se zobrazuje
na monitoru, když je volant natočen. Čáry směru se
budou hýbat v závislosti na míře otočení volantu, a
zmizí, když bude volant v poloze pro jízdu přímo
vpřed.

Náhled dopředu se nezobrazuje, když je rychlost vo-
zidla vyšší než přibližně 10 km/h (6 MPH).

VAROVÁNÍ
• Předměty na monitoru vypadají převráce-

ně než při pohledu ze zpětných a vnějších
zrcátek.

• Na zasněžené nebo kluzké cestě může být
rozdíl mezi předpokládaným směrem a
skutečnou dráhou jízdy.

• Čáry předpokládaného směru při jízdě do-
zadu mohou být mírně vychýleny, jestliže
kamera pro výhled dozadu není instalová-
na uprostřed zadní části vozidla.

POZNÁMKA:
Když monitor ukazuje pohled dopředu a volant
otočíte o 90 stupňů nebo méně ze středové polo-
hy, zobrazí se pravé i levé čáry předpokládaného
směru ➅. Když volant otočíte o 90 stupňů nebo
méně, čára se zobrazí pouze na opačné straně
otáčky.

Náhled z ptačí perspektivy

VAROVÁNÍ
• Objekty v náhledu z ptačí perspektivy bu-

dou vypadat jako vzdálenější oproti jejich
skutečné vzdálenosti, protože náhled z
ptačí perspektivy je vypočtený náhled,
který je výsledkem kombinace náhledů z
kamer na vnějších zrcátkách, vpředu a
vzadu na vozidle.

• Vysoké objekty, např. obrubník nebo vozi-
dlo, mohou být vychýleny nebo nemusejí
být zobrazeny, pokud se nacházejí na hra-
nici pokrytí kamerami.

• Předměty, které jsou nad kamerou, nelze
zobrazit.

• Náhled z ptačí perspektivy může být po-
sunut, pokud se změní poloha kamery.

• Čára na zemi může být posunuta a není
vidět jako rovná v místě, kde se pohledy
kamer stýkají. Posunutí je tím vyšší, čím je
čára dále od vozidla.

Náhled dozadu
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Pohled z ptačí perspektivy zobrazuje náhled na vo-
zidlo shora, který vám pomáhá kontrolovat pozici
vozidla a předpokládaný směr jízdy při parkování.

Ikona vozidla ➀ ukazuje pozici vozidla.

POZNÁMKA:
Velikost ikony vozidla při náhledu z ptačí perspek-
tivy se může poněkud lišit od skutečného vozidla.

Při prvním spuštěním rohové čáry mrtvého úhlu ➁
ve všech čtyřech rozích ikony vozidla blikají žlutě po
dobu přibližně 3 sekund. Čtyři rohy ➂ vozidla se
zobrazí červeně, pokud jsou parkovací čidla vypnu-
tá.

POZNÁMKA:
• Místa, která kamery nedokáží pokrýt, jsou

označena černě.

• Rohové čáry mrtvého úhlu ➁ blikají (žlutě) na
všech čtyřech rozích ikony vozidla na upozor-
nění, abyste dávali pozor. Nejde o chybnou
funkci.

Přední boční náhled
*: U vozidel s pravostranným řízením (RHD) bude

uspořádání obrazovek zobrazeno obráceně.

Vodicí čáry:

UPOZORNĚNÍ
Skutečná vzdálenost k objektu se může od
zobrazené vzdálenosti lišit.

Na monitoru se zobrazují vodicí čáry, které ukazují
šířku a přední část vozidla.

Čára přední části vozidla ➀ ukazuje přední část vo-
zidla.

Čára boční části vozidla ➁ ukazuje šířku vozidla
včetně vnějšího zrcátka.

Prodloužení ➂ přední ➀ i boční ➁ čáry jsou zobra-
zena jako zelená tečkovaná čára.

ROZDÍLY MEZI PŘEDPOKLÁDANÝMI
A SKUTEČNÝMI VZDÁLENOSTMI

VAROVÁNÍ
Čáry vzdálenosti a šířky vozidla v náhledu do-
předu a dozadu se mají používat jen jako po-
můcka, když vozidlo stojí na rovné asfaltové
vozovce. Vzdálenost na monitoru slouží jen ja-
ko pomůcka a může se lišit od skutečné vzdá-
lenosti mezi vozidlem a zobrazovanými
předměty.

Náhled do strany, modely s levostranným
řízením (LHD)*
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Pohyb vozidla do prudkého kopce
Při pohybu do prudkého kopce jsou čáry vzdálenos-
ti a šířky vozidla zobrazovány blíže, než je skutečná
vzdálenost. Např. displej zobrazuje 1 m (3 ft) k místu
jA , ale skutečná vzdálenost 1 m (3 ft) na kopci je
místo jB . Pamatujte, že předměty zobrazované na
monitoru jsou dále, než se zdá.

Pohyb vozidla z prudkého kopce
Při pohybu z prudkého kopce jsou čáry vzdálenosti
a šířky vozidla zobrazovány dále, než je skutečná
vzdálenost. Např. displej zobrazuje 1 m (3 ft) k místu
jA , ale skutečná vzdálenost 1 m (3 ft) na kopci je
místo jB . Pamatujte, že předměty zobrazované na
monitoru jsou blíže, než se zdá.

Couvání v blízkosti vyčnívajícího
předmětu
Dynamické předpokládané trajektorie jA mohou
ukazovat, že se vozidlo nedotýká objektu. Vozidlo
však může o předmět zachytit, jestliže vyčnívá do
skutečné dráhy pohybu.

VAROVÁNÍ
Vzdálenost na monitoru slouží jen jako po-
můcka a může se lišit od skutečné vzdálenosti
mezi vozidlem a zobrazovanými předměty.
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Předpokládaný směr jízdy jA se nedotýká objektu
na displeji. Vozidlo však může o předmět zachytit,
jestliže vyčnívá do skutečné dráhy pohybu.

Přibližování se k vyčnívajícímu
předmětu
PolohajC je zobrazena dále, než polohajB na dis-
pleji. PolohajC však je ve skutečnosti ve stejné vzdá-
lenosti jako polohajA .Vozidlo může zachytit o před-
mět při couvání do polohy jA , jestliže vyčnívá do
skutečné dráhy couvání.

NASTAVENÍ KAMERY
Jak nastavit obrazovku Intelligent
Around-View Monitor
1. Stiskněte tlačítko <CAMERA>.

2. Stiskněte klávesu [Nastavení zobrazení].

3. Stiskněte požadovanou položku nastavení.

4. Upravte položku stisknutím klávesy [+] nebo [–]
na dotykovém displeji.

Dostupné položky nastavení:

• [Jas]

• [Kontrast]

• [Odstín]

• [Barva]

• [Úroveň černé]

Nastavení neprovádějte při jízdě. Při nastavování
vždy mějte pevně zataženou parkovací brzdu.

Další nastavení:

1. Stiskněte tlačítko <MENU>.

2. Zvolte menu [Nastavení].

3. Stiskněte klávesu [Kamera].

4. Stiskněte klávesu [Nastavení zobrazení].

5. Stiskněte požadovanou položku nastavení.

6. Upravte položku stisknutím klávesy [+] nebo [–]
na dotykovém displeji.
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NASTAVENÍ SYSTÉMU INTELLIGENT
AROUND-VIEW MONITOR
Pro vypnutí a zapnutí Detekce objektů v pohybu po-
stupujte následovně:

1) Vyberte menu [Nastavení] na informačním dis-
pleji vozidla, pomocí spínačů na volantu, viz

„Informační displej vozidla“ v kapitole
„2. Nástroje a ovladače“.

2) Zvolte tlačítko [Pomoc při řízení].

3) Zvolte tlačítko [Pomoc při parkování].

4) Zvolte klávesu [Moving Objects Detection] pro
zapnutí nebo vypnutí. Jestliže se zobrazuje
značka, položka je zapnuta.

Problém při zpracování náhledu
Když se na obrazovce zobrazí ikona [ ! ], v systému
Intelligent Around-View Monitor došlo k nestan-
dardní situaci. To nijak neovlivňuje běžné ovládání
vozidla, systém by však měl být zkontrolován pro-
dejcem NISSAN nebo značkovým servisem.

Když se na obrazovce zobrazí ikona [ X ], obraz ka-
mery může být ovlivňován dočasným elektronic-
kým rušením z okolních zařízení. To nijak neovliv-
ňuje běžné ovládání vozidla, jestliže k tomu ale do-
chází často, systém by měl být zkontrolován
prodejcem NISSAN nebo ve značkovém servisu.

TIPY PRO OBSLUHU
• Při přepnutí zobrazení se obraz na obrazovce

může zobrazit s určitým zpožděním.

• Když je extrémně vysoká nebo nízká teplota, na
displeji se předměty nemusejí zobrazovat správ-
ně. Nejde o chybnou funkci.

• Když do kamery prudce zasvítí silné světlo, před-
měty se možná nezobrazí správně. Nejde o
chybnou funkci.

• Displej může ve světle zářivky nebo LED světel
blikat. Nejde o chybnou funkci.

• Barvy předmětů v systému Intelligent Around-
View Monitor se mohou poněkud lišit od sku-
tečnosti. Nejde o chybnou funkci.

• Na tmavém místě nemusejí být předměty na
monitoru jasné a jejich barva se může lišit. Ne-
jde o chybnou funkci.

• Mezi náhledem z jednotlivých kamer při náhle-
du z ptačí perspektivy mohou být rozdíly v ost-
rosti.

• Pokud na kameře ulpí nečistota, déšť nebo sníh,
monitor pro sledování okolí vozidla nemusí zob-
razovat předměty správně. Očistěte kameru.

• Nepoužívejte alkohol, benzín nebo ředidlo na
čištění kamery. Došlo by tím ke změně barev.
Kameru vyčistíte tak, že ji otřete tkaninou na-
močenou v roztoku šetrného čisticího prostřed-
ku a pak ji otřete suchou tkaninou.

• Nepoškozujte kameru, mohlo by dojít k negativ-
nímu vlivu na displej monitoru.

• Na čočku kamery nepoužívejte vosk. Jakýkoli
vosk otřete čistým hadrem, který byl namočen
ve vodě s šetrným saponátem.

Se spínačem napájení v poloze ON stiskněte tlačít-
ko <CAMERA> nebo přesuňte řadicí páku do polohy
R (zpátečka), abyste mohli použít monitor Intelligent
Around View. Na tomto monitoru se v různých ná-
hledech zobrazuje poloha vozidla.

Dostupné náhledy:

• Náhled z ptačí perspektivy
Náhled shora na okolí vozidla.

• Náhled dopředu
Přibližně 150stupňový náhled oblasti před vozi-
dlem.

• Přední boční náhled
Náhled kolem a před přední kolo u spolujezdce.

• Širokoúhlý pohled dopředu
Přibližně 180stupňový náhled oblasti před vozi-
dlem.

MONITOR INTELLIGENT
AROUND VIEW (model s
ProPILOT Park)
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• Náhled dozadu
Přibližně 150stupňový náhled oblasti za vozi-
dlem.

• Širokoúhlý náhled dozadu
Přibližně 180stupňový náhled oblasti za vozi-
dlem.

Systém je konstruován jako pomůcka, která má ři-
diči pomoci v takových situacích, jako je parkování v
omezeném prostoru a rovnoběžné parkování.

V určitých místech systém nedokáže předměty de-
tekovat a systém neupozorňuje na pohyblivé před-
měty. Při zobrazení pohledu zepředu nebo zezadu
nebude možná detekován objekt stojící pod náraz-
níkem nebo na zemi. Při náhledu z ptačí perspektivy
je možné, že vysoké objekty v místě nepokrytém
kamerami se na monitoru nezobrazí.

VAROVÁNÍ

• Monitor Intelligent Around View je užiteč-
ná pomůcka. Nejedná se o náhradu za
správné řízení vozidla, protože existují
místa, kde objekty nelze zobrazit. Mrtvá
místa, kde při náhledu dopředu, dozadu
nebo z ptačí perspektivy nejsou vidět
předměty, jsou obzvláště čtyři rohy vozi-
dla. Než vozidlem začnete popojíždět, vždy
se vlastníma očima podívejte z okénka a
zkontrolujte, že je to bezpečné. Vozidlem
vždy popojíždějte pomalu.

• Za bezpečnost při parkování a jiných ma-
névrech vždy zodpovídá řidič.

• Monitor Intelligent Around View nepouží-
vejte s vnějším zrcátkem ve sklopené po-
loze a při používání monitoru Intelligent
Around View dbejte na to, aby zadní dveře
byly bezpečně zavřené.

• Vzdálenost mezi předměty na monitoru
Intelligent Around View Monitor se liší od
skutečné vzdálenosti.

• Kamery jsou instalovány nad přední mříž-
kou, vnějšími zrcátky a nad zadní regis-
trační značkou. Na kamery nic nedávejte.

• Při umývání vozu vysokotlakou myčkou
dávejte pozor, abyste nezasáhli oblast
okolí kamery. Jinak by voda mohla pronik-
nout do kamery a způsobit kondenzaci pá-
ry na objektivu, závadu, požár nebo zásah
elektrickým proudem.
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• Zamezte úderům do kamer. Jsou to vyso-
ce přesná zařízení. Mohli byste způsobit
jejich poruchu nebo poškození, což by
mohlo vést k požáru nebo k úrazu elektric-
kým proudem.

UPOZORNĚNÍ
Při čištění nečistot nebo sněhu z přední části
kamer dbejte na to, abyste nepoškrábali jejich
čočky.

ZAPNUTÍ OBRAZOVKY
Monitor Intelligent Around View se skládá z levé a
pravé obrazovky. Na obrazovce můžete sledovat
kombinaci různých náhledů na obrazovkách.

Se spínačem napájení v poloze ON stiskněte tlačít-
ko <CAMERA> nebo přesuňte řadicí páku do polohy
R (zpátečka), abyste mohli použít monitor Intelligent
Around View.

Jestliže řadicí páka není v poloze R (zpátečka), jsou
dostupná tato zobrazení:

• Obrazovka s pohledem dopředu/z ptačí
perspektivy.

• Obrazovka s pohledem dopředu/do strany

• Širokoúhlý pohled dopředu.

Jestliže řadicí páka je v poloze R (zpátečka), jsou do-
stupná tato zobrazení:

• Obrazovka s pohledem dozadu/z ptačí per-
spektivy.

• Obrazovka s pohledem dozadu/dopředu.

• Širokoúhlý náhled dozadu.

Aktivace monitoru Intelligent Around
View
Operace řadicí páky:

• Při přeřazení řadicí páky do polohy R (zpátečka),
když je zobrazena jiná obrazovka než monitor
Intelligent Around View, se aktivuje monitor In-
telligent Around View a zobrazí se obrazovka
pro náhled dozadu/z ptačí perspektivy.
Obrazovka se přepne zpět na obrazovku při vy-
řazení řadicí páky z polohy R (zpátečka).

Použití tlačítka <CAMERA>:

• Když stiskněte tlačítko <CAMERA> při zobrazení
jiné obrazovky než monitoru Intelligent Around
View, aktivuje se monitor Intelligent Around
View a zobrazí se pohled dopředu/z ptačí per-
spektivy.

Operace po aktivaci

• Při každém stisknutí tlačítka <CAMERA> se zob-
razení přepne mezi pohledem z ptačí perspek-
tivy, pohledem dopředu a širokoúhlým pohle-
dem.

• Náhled na stranu řidiče se přepne na pohled do-
zadu, když dojde k přesunutí řadicí páky do po-
lohy R (zpátečka).
Náhled se přepne zpět na pohled dopředu, když
dojde k vysunutí řadicí páky z polohy R (zpá-
tečka).

JAK ZOBRAZIT JEDNOTLIVÉ
NÁHLEDY

VAROVÁNÍ
• Orientační čára vzdálenosti a čára šířky vo-

zidla se má používat jen jako pomůcka,
když stojí vozidlo na rovné asfaltové vo-
zovce. Vzdálenost na monitoru slouží jen
jako pomůcka a může se lišit od skutečné
vzdálenosti mezi vozidlem a zobrazovaný-
mi předměty.

• Jako pomůcku využívejte zobrazené čáry
a náhled z ptačí perspektivy. Čáry a náhled
z ptačí perspektivy jsou velmi ovlivněny
počtem cestujících, polohou vozidla, sta-
vem vozovky a stoupáním silnice.

• Jestliže pneumatiky vyměníte za pneuma-
tiky jiné velikosti, předvídaná trajektorie a
náhled z ptačí perspektivy mohou být zob-
razeny nesprávně.

• Při jízdě do kopce jsou předměty zobrazo-
vané na monitoru dále, než se zdá. Při jízdě
z kopce jsou předměty zobrazované na
monitoru blíže, než se zdá. Využívejte zr-
cátka nebo se skutečně podívejte na před-
měty, abyste správně odhadli jejich vzdá-
lenost.

• Využívejte zrcátka nebo se skutečně podí-
vejte na předměty, abyste správně odhadli
jejich vzdálenost.
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Čáry šířky vozu a předpokládaného dalšího směru
jsou širší než skutečná šířka a směr.

Náhled dopředu a dozadu

Na monitoru jsou zobrazeny vodicí čáry, které vy-
značují šířku vozidla a vzdálenost od objektů vzhle-
dem k okraji vozidlajA .

Čáry vzdálenosti:

Ukazují vzdálenosti od karosérie vozidla.

• Červená čára ➀ : cca 0,5 m (1,5 ft)

• Žlutá čára➁ : cca 1 m (3 ft)

• Zelená čára➂ : cca 2 m (7 ft)

• Zelená čára➃ : cca 3 m (10 ft)

Vodicí čáry šířky vozidla ➄ :

Naznačují šířku vozidla při couvání.

Čáry předpokládaného směru ➅ :

Ukazují předpokládanou trajektorii, když vozidlo
ovládáte. Předvídaná trajektorie se zobrazuje na
monitoru, když je volant natočen. Čáry předpoklá-
daného směru se budou hýbat v závislosti na míře
otočení volantu, a zmizí, když bude volant v poloze
pro jízdu přímo vpřed.

Pohled dopředu se nezobrazuje, když je rychlost vo-
zidla vyšší než 10 km/h (6 MPH).

VAROVÁNÍ
• Vzdálenost mezi objekty zobrazenými při

pohledu dozadu se může od skutečné
vzdálenosti lišit. Objekty při pohledu do-
zadu vypadají převráceně než při pohledu
ze zpětných a vnějších zrcátek.

• Na zasněžené nebo kluzké cestě může být
rozdíl mezi předpokládaným směrem a
skutečnou dráhou jízdy.

• Čáry předpokládaného směru při jízdě do-
zadu mohou být mírně vychýleny, jestliže
kamera pro výhled dozadu není instalová-
na uprostřed zadní části vozidla.

UPOZORNĚNÍ
Když monitor ukazuje pohled dopředu a vo-
lant otočíte o 90 stupňů nebo méně ze stře-
dové polohy, zobrazí se pravé i levé čáry před-
pokládaného směru ➅. Když volant otočíte o
90 stupňů nebo méně, čára předpokládaného
směru se zobrazí pouze na opačné straně
otáčky.

Náhled dopředu

Náhled dozadu
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Náhled z ptačí perspektivy

Náhled z ptačí perspektivy zobrazuje náhled na vo-
zidlo shora, který vám pomáhá kontrolovat pozici
vozidla a předpokládaný směr jízdy při parkování.

Ikona vozidla ➀ ukazuje pozici vozidla. Pamatujte,
že vzdálenost mezi objekty zobrazenými při pohle-
du z ptačí perspektivy se liší od skutečné vzdále-
nosti.

Když se vozidlo přiblíží k předmětu, zobrazí se indi-
kátory snímače parkování (sonar). Při jízdě dopředu
nebo dozadu může řidič kontrolovat přibližný směr
a úhel pneumatik na displeji podle ikony pneumatik
➁. Čáry předpokládaného směru ➂ ukazují při po-
hybu vozidla předpokládanou dráhu.

Předvídaná trajektorie se zobrazuje na monitoru,
když je volant natočen. Předvídaná trajektorie se
bude hýbat v závislosti na míře otočení volantu Když
monitor zobrazí náhled dopředu a dojde k otočení
volantu z polohy přímo vpřed o cca 90 stupňů nebo
méně, před vozidlem se zobrazí dvě zelené čáry
předpokládaného směru ➂. Když volantem otočíte
o 90 stupňů nebo více, před vozidlem se zobrazí
jedna zelená čára předpokládaného směru ➃. Když
monitor zobrazí náhled dozadu, čáry předpokláda-
ného směru se zobrazí vzadu za vozidlem.

VAROVÁNÍ
• Objekty v náhledu z ptačí perspektivy bu-

dou vypadat jako vzdálenější oproti jejich
skutečné vzdálenosti, protože náhled z
ptačí perspektivy je vypočtený náhled,
který je výsledkem kombinace náhledů z
kamer na vnějších zrcátkách, vpředu a
vzadu na vozidle.

• Vysoké předměty, například obrubník ne-
bo vozidlo, mohou být posunuty nebo ne-
musejí být zobrazeny, pokud se nacházejí
mezi pohledy kamer.

• Předměty, které jsou nad kamerou, nelze
zobrazit.

• Náhled z ptačí perspektivy může být po-
sunut, pokud se změní poloha kamery.

• Čára na zemi může být posunuta a není
vidět jako rovná v místě, kde se pohledy
kamer stýkají. Posunutí je tím vyšší, čím je
čára dále od vozidla.

Přední boční náhled

Vodicí čáry:

Na monitoru se zobrazují vodicí čáry, které ukazují
šířku a přední část vozidla.

Čára přední části vozidla ➀ ukazuje přední část vo-
zidla.

Čára boční části vozidla ➁ ukazuje šířku vozidla
včetně vnějších zrcátek.

Prodloužení ➂ přední ➀ i boční ➁ čáry jsou zobra-
zena jako zelená tečkovaná čára.
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UPOZORNĚNÍ

• Při čištění nečistot nebo sněhu z přední
části kamer dbejte na to, abyste nepoškrá-
bali jejich čočky.

• Světlo odbočovacího signálu se může pře-
krývat s čárou boku vozidla. Nejde o chyb-
nou funkci.

Přední/zadní širokoúhlý náhled

Čáry vzdálenosti:

Ukazují vzdálenosti od karosérie vozidlajA .

• Červená čára ➀: cca 0,5 m (1,5 ft)

• Žlutá čára ➁: cca 1 m (3 ft)

• Zelená čára ➂: cca 2 m (7 ft)

• Zelená čára ➃: cca 3 m (10 ft)

Vodicí čáry šířky vozidla ➄:

Naznačují šířku vozidla při couvání.

Čáry předpokládaného směru ➅:

Ukazují předpokládanou trajektorii, když vozidlo
ovládáte.

Předvídaná trajektorie se zobrazuje na monitoru,
když je volant natočen.

Předvídaná trajektorie se bude hýbat v závislosti na
míře otočení volantu

Čáry předpokládaného směru se nezobrazí, když je
volant v poloze přímo vpřed (pouze širokoúhlý po-
hled dozadu).

Pohled dopředu se nezobrazuje, když je rychlost vo-
zidla vyšší než 10 km/h (6 MPH).

ROZDÍLY MEZI PŘEDPOKLÁDANÝMI
A SKUTEČNÝMI VZDÁLENOSTMI
Čáry vzdálenosti a šířky vozidla v náhledu dopředu
a dozadu se mají používat jen jako pomůcka, když
vozidlo stojí na rovné asfaltové vozovce. Vzdálenost
na monitoru slouží jen jako pomůcka a může se lišit
od skutečné vzdálenosti mezi vozidlem a zobrazo-
vanými předměty.

Širokoúhlý pohled dopředu

Širokoúhlý náhled dozadu
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Couvání do prudkého kopce

Při couvání do prudkého kopce jsou čáry vzdále-
nosti a šířky vozidla zobrazovány blíže, než je sku-
tečná vzdálenost. Např. displej zobrazuje 1 m (3 ft) k
místujA , ale skutečná vzdálenost 1 m (3 ft) na kopci
je místo jB . Pamatujte, že předměty zobrazované
na monitoru jsou dále, než se zdá.

Couvání z prudkého kopce

Při couvání z prudkého kopce jsou čáry vzdálenosti
a šířky vozidla zobrazovány dále, než je skutečná
vzdálenost. Např. displej zobrazuje 1 m (3 ft) k místu
jA , ale skutečná vzdálenost 1 m (3 ft) na kopci je
místo jB . Pamatujte, že předměty zobrazované na
monitoru jsou blíže, než se zdá.

Couvání v blízkosti vyčnívajících
předmětů

Předpokládaný směr jízdy jA se nedotýká objektu
na displeji. Vozidlo však může o předmět zachytit,
jestliže vyčnívá do skutečné dráhy pohybu.
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Couvání za vyčnívajícím předmětem

PolohajC je zobrazena dále, než polohajB na dis-
pleji. PolohajC však je ve skutečnosti ve stejné vzdá-
lenosti jako poloha jA . Pokud předmět vyčnívá do
skutečné dráhy pohybu, vůz o něj může při couvání
do polohyjA zachytit.

TIPY PRO OBSLUHU

UPOZORNĚNÍ
• Nepoužívejte alkohol, benzín nebo ředidlo

na čištění kamery. Došlo by tím ke změně
barev. Kameru vyčistíte tak, že ji otřete tka-
ninou namočenou v roztoku jemného čis-
ticího prostředku a pak ji otřete suchou
tkaninou.

• Nepoškozujte kameru, mohlo by dojít k ne-
gativnímu vlivu na displej monitoru.

• Obrazovka zobrazená na monitoru Intelligent
Around View se automaticky vrátí na předchozí
obrazovku, když 3 minuty po stisknutí tlačítka
CAMERA nebude provedena žádná operace, za-
tímco řadicí páka je v jiné poloze než R (zpá-
tečka).

• Zobrazení na obrazovce může mít po zapnutí
obrazovky zpoždění. Předměty na monitoru In-
telligent Around View mohou být dočasně
zkreslené, dokud se monitor Intelligent Around
View nezobrazí celý.

• Když je extrémně vysoká nebo nízká teplota, na
displeji se předměty nemusejí zobrazovat správ-
ně. Nejde o chybnou funkci.

• Když silné světlo prudce pronikne do kamery,
předměty se možná nezobrazí správně. Nejde o
chybnou funkci.

• Displej může ve světle zářivky blikat. Nejde o
chybnou funkci.

• Barvy předmětů na monitoru Intelligent Around
View se mohou nepatrně lišit od skutečnosti.

• Předměty na monitoru nemusejí být jasné a
barva předmětů se může lišit na tmavém místě
nebo v noci. Nejde o chybnou funkci.

• Mohou zde být rozdíly v jasu mezi náhledem z
jednotlivých kamer při náhledu z ptačí perspek-
tivy.

• Pokud na kameře ulpí nečistota, déšť nebo sníh,
monitor Intelligent Around View nemusí zobra-
zovat předměty jasně. Očistěte kameru.

• Na okno kamery nepoužívejte vosk. Jakýkoli
vosk otřete čistým hadrem, který byl namočen
ve vodě s šetrným saponátem.

NASTAVENÍ KAMERY
Jak nastavit obraz monitoru pro
sledování okolí vozidla
1. Stiskněte tlačítko <CAMERA>.

2. Stiskněte klávesu [Nastavení zobrazení].

3. Stiskněte požadované položky nastavení.

4. Upravte položku stisknutím klávesy [+] nebo [–]
na dotykovém displeji.

Dostupné položky nastavení:

• Jas

• Kontrast

• Odstín

• Barva
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• Úroveň černé

Další nastavení:

1. Stiskněte tlačítko <MENU>.

2. Stiskněte klávesu [Nastavení].

3. Stiskněte klávesu [Kamera].

4. Stiskněte klávesu [Nastavení zobrazení].

5. Stiskněte požadované položky nastavení.

6. Upravte položku stisknutím klávesy [+] nebo [–]
na dotykovém displeji.

Nastavení monitoru Intelligent Around View nepro-
vádějte, když je vozidlo v pohybu.

Kontrolky závady

Když se na obrazovce zobrazí ikona m, v monitoru
Intelligent Around View došlo k nestandardní situ-
aci.

To umožňuje i nadále normálně řídit vozidlo, ale sys-
tém by měl zkontrolovat erudovaný opravář LEAF,
například prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN.

Když se na obrazovce zobrazí ikona m, obraz ka-
mery může být ovlivňován dočasným elektronic-
kým rušením z okolních zařízení.

To umožňuje i nadále normálně řídit vozidlo, ale po-
kud k tomu dochází často, systém by měl zkontro-
lovat erudovaný opravář LEAF, například prodejce
elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

Systém detekce objektů v pohybu (Moving Object
Detection – MOD) může řidiče informovat o pohy-
bujících se objektech v okolí vozidla při vyjíždění z
garáže, zajíždění na parkovací místo a v dalších po-
dobných situacích. Systém MOD detekuje pohybu-
jící se objekty pomocí technologie zpracování obra-
zu zobrazeného na displeji.

Systém MOD pracuje za následujících podmínek,
když je zobrazen náhled kamery:

• Když je řadicí páka v poloze P (parkování) nebo
N (neutrál) a vozidlo stojí, systém MOD detekuje
pohybující se objekty na náhledu z ptačí per-
spektivy. Systém MOD nepracuje při sklápění ne-
bo odklápění vnějších zrcátek a při otevření ja-
kýchkoliv dveří.

• Když je řadicí páka v poloze D ( jízda) nebo B a
rychlost vozidla je nižší než cca 8 km/h (5 MPH),
systém MOD detekuje pohybující se objekty na
standardním nebo širokoúhlém náhledu dopře-
du.

• Když je řadicí páka v poloze R (zpátečka) a rych-
lost vozidla je nižší než cca 8 km/h (5 MPH), sys-
tém MOD detekuje pohybující se objekty na
standardním/širokoúhlém náhledu dozadu.
Systém MOD nebude pracovat, když je otevřený
zavazadelník.

POZNÁMKA:
Systém MOD nedetekuje pohybující se objekty na
předním bočním náhledu. Při tomto druhu pohle-
du se na obrazovce nezobrazí ukazatel MOD.

MOVING OBJECT DETECTION
( je-li ve výbavě)
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VAROVÁNÍ

• Systém MOD není náhražkou za správné
řízení vozidla a není určen jako prevence
kontaktu s objekty pohybujícími se kolem
vozidla. Při manévrování vždy používejte
vnější a vnitřní zpětná zrcátka, a také se
otočte, abyste se ujistili, že okolí vozidla ni-
jak neohrožuje bezpečné provedení ma-
névru.

• Systém MOD nedetekuje žádné nepohyb-
livé předměty.

• Nadměrný hluk (např. při hlasitém zvuku
audiosystému nebo při otevřeném okně)
bude rušit varovný signál, který pak nemu-
sí být slyšitelný.

• Účinnost systému MOD bude v závislosti
na podmínkách prostředí a situaci okol-
ních objektů omezena, např.:
– Když je malý kontrast mezi pozadím a

pohybujícími se objekty
– Když je v prostoru blikající zdroj světla.
– Při intenzivním osvícení, např. světlo-

mety z jiného vozidla nebo slunečním
zářením.

– Když nasměrování kamery není v ob-
vyklé poloze, např. při sklopeném zr-
cátku.

– Když je na čočkách kamery prach, kap-
ky vody nebo sníh.

– Když na displeji nedojde ke změně po-
lohy pohybujících se objektů.

• Systém MOD může detekovat něco jako
tekoucí kapičky vody na čočkách kamery
nebo pohybující se stíny atd.

• Systém MOD nemusí v závislosti na rych-
losti, směru, vzdálenosti a tvaru pohybují-
cích se objektů pracovat správně.

• Když dojde k poškození vozidla v oblasti,
kde je nainstalována kamera, a dané mís-
to zůstane nevyrovnané nebo ohnuté, sní-
mající zóna se může změnit a systém MOD
nemusí správně objekty detekovat.

JAK ZOBRAZIT INFORMACE MOD

Ptačí perspektiva/přední pohled

Ptačí perspektiva/zadní pohled
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➀ Varovné orámování detekce (žluté):

Zobrazí se na každém náhledu, kde je
detekován pohybující se objekt ( jednou zazní
zvukový signál). Žluté orámování zůstane
zobrazeno po celou dobu, kdy systém MOD
bude detekovat pohybující se objekty.

➁ Ukazatel MOD:

Na náhledu, kde je systém MOD v provozu, se
zobrazí zelená m nebo modrá m ikona*
MOD. Na náhledu, kde systém MOD není v
provozu, se zobrazí šedý m ukazatel MOD.
Když je systém MOD vypnutý, ukazatel MOD
nebude zobrazen.

*: Zelená pro modely s ProPILOT Park, modrá pro
systém Intelligent Around View Monitor (modely
bez funkce ProPILOT Park)

ZAPNUTÍ NEBO VYPNUTÍ SYSTÉMU
MOD
Systém MOD lze zapnout nebo vypnout pomocí in-
formačního displeje vozidla. Viz „Informační
displej vozidla“ v kapitole „2. Nástroje a ovladače“
pro více podrobností.

m:
Tento symbol označuje, že větrací
otvory jsou zavřené.

m:
Tento symbol označuje, že větrací
otvory jsou otevřené.

Otevření nebo zavření a úprava směru proudění
vzduchu větracích otvorů.

Širokoúhlý náhled dopředu/dozadu

VĚTRACÍ OTVORY
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VAROVÁNÍ

• Funkce chlazení klimatizace je v provozu
pouze při rozsvícené kontrolce READY (při-
praven k jízdě).

• Nenechávejte děti nebo dospělé, kteří ob-
vykle vyžadují pomoc ostatních, ve vozidle
bez dozoru. Nenechávejte ve vozidle do-
mácí zvířata bez dozoru. Za horkých slu-
nečných dnů může teplota v zavřeném vo-
zidle rychle stoupnout natolik, že může
dojít k vážnému ohrožení zdraví a života
osob i zvířat.

• Režim recirkulace nepoužívejte dlouhodo-
bě. Vzduch je pak vydýchaný a mohou se
mlžit okna.

Systém řízení klimatu (funkce klimatizace a topení)
lze spustit pouze při rozsvícené kontrolce READY
(připraven k jízdě). Při nabíjení je však možné systém
řízení klimatizace používat, když je hlavní spínač v
poloze ON.

Ventilátor, topení a klimatizaci lze zapnout manu-
álně, pomocí funkce časovače a pomocí funkce ří-
zení klimatizace na dálku.

SYSTÉM ŘÍZENÍ KLIMATIZACE
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Tyto funkce pracují za následujících podmínek:

POZNÁMKA:
• Ihned po spuštění provozu ON/OFF řízení kli-

matizace může být slyšet řada provozních
zvuků. Nejde o chybnou funkci.

• Kompresor a ventilátor motoru se mohou ná-
hle spustit během nabíjení. Nejde o chybnou
funkci.

• Při chodu klimatizace se uvnitř jednotky vy-
tváří kondenzát, který je vypouštěn pod vozi-
dlo. Stopy po vodě na zemi jsou proto normál-
ní. Během provozu řízení klimatizace se voda
může dostat pod vozidlo.

• V klimatizační jednotce se mohou nahroma-
dit pachy z vnitřku i vnějšku vozidla. Pachy se
mohou do prostoru pro cestující dostat skrze
větrací otvory.

• Při parkování vypněte recirkulaci vzduchu to-
pení a klimatizace, aby do prostoru pro cestu-
jící mohl proudit čerstvý vzduch. To by mělo
zabránit vytváření nepříjemného zápachu
uvnitř vozidla.

• Pokud ve vozidle svítí kontrolka READY (při-
praven k jízdě) a k vozidlu je připojeno dobí-
jecí zařízení, spínač napájení se přepne do po-
lohy ON a systém řízení klimatizace přejde na
režim cirkulace vzduchu. Pokud chcete spus-
tit řízení klimatizace znovu, přepněte hlavní
spínač do polohy OFF a potom jej přepněte
znovu do polohy ON potom, co jste ověřili, že
vozidlo spustilo nabíjení.

• Když je spínač napájení v poloze ON, je-li na-
pájení ze dobíjecího zařízení přerušeno kvůli
výpadku proudu atd., bude systém fungovat
následovně:

– Pokud k tomu dojde během nabíjení:
Dojde-li k obnovení dodávky proudu do zhru-
ba 5 minut, systém řízení klimatizace se re-
startuje. Pokud však uplynulo více než 5 mi-
nut, systém řízení klimatizace se znovu ne-
spustí.

– Pokud k tomu dojde po skončení nabíjení:
Systém řízení klimatizace se zastaví.

Poloha hlavního
spínače

LOCK/OFF ACC ON READY (připraven k
jízdě)

Ventilátor — — Dostupné Dostupné

Topení a klimatizace — — Dostupné *1 Dostupné

Časovač (časovač
ovládání
klimatizace)

Dostupné Dostupné — —

Dálkové ovládání *2 Dostupné Dostupné — —

*1: Systém řízení klimatizace se spustí pouze tehdy, když proběhlo nabíjení. Po dokončení nabíjení bude
pokračovat, jestliže je připojeno nabíjecí zařízení.

*2: Modely se systémem NissanConnect.

4-28 Obrazovka, topení a klimatizace (systém řízení klimatizace)



AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ
KLIMATIZACE (typ A)
1. Ovladač rychlosti ventilátoru

2. Ovladač klimatizace (OFF)
(Úplně zapněte nebo vypněte systém
klimatizace)

3. Tlačítko recirkulace vzduchu

4. Tlačítko předního odmlžení

5. Tlačítko odmlžovače zadního okna
(Viz také „Spínač odmlžení zadního okna/
venkovního zrcátka ( je-li součástí výbavy)“ v
kapitole „2. Nástroje a ovladače“)

6. Tlačítko automatického řízení klimatizace
(AUTO)

7. Knoflík ovládání teploty

8. Displej klimatizace

9. Tlačítko ručního ovládání horkého vzduchu
(HEAT)

10. Tlačítko ručního ovládání proudění vzduchu
(MODE)

11. Tlačítko ručního ovládání chladného vzduchu
(A/C)

Automatický provoz (AUTO)
Režim AUTO lze používat celý rok, protože systém
automaticky řídí konstantní teplotu, rozvádění
vzduchu a rychlost ventilátoru.

1. Stiskněte tlačítko <AUTO>. Ukazatel AUTO se roz-
svítí.

2. Nastavte ovladač teploty do požadované polo-
hy.

Pokud je v provozu některá z následujících funkcí,
ukazatel AUTO se vypne.

• Je stisknuto tlačítko HEAT nebo A/C.

• Ovládání rychlosti ventilátoru nebo ovládání
proudění vzduchu ventilátoru je v provozu.

• Tlačítko ovládání nasávaného vzduchu je stla-
čeno.

Funkce, které nebyly v provozu, jsou nicméně dále v
činnosti v režimu AUTO.

Vozidlo s levostranným řízením (LHD)
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POZNÁMKA:
– Pokud použijete ovladač rychlosti ventiláto-

ru, tlačítko MODE nebo tlačítko ovládání na-
sávaného vzduchu během činnosti režimu
AUTO, všechna ostatní tlačítka budou fungo-
vat v režimu AUTO.

– Když svítí ukazatel AUTO, spotřeba elektřiny
klimatizací může být nižší oproti tomu, když
indikátor AUTO nesvítí.

Kontrolka HEAT a kontrolka A/C se rozsvítí podle
stavu provozu systému řízení klimatizace.

Provozní režim Ukazatel A/C Ukazatel HEAT
Chlazení ON VYP
Topení
(vypnutá
klimatizace)

VYP ON

Manuální ovládání
Manuální režim může být použit pro nastavení to-
pení a klimatizace na vámi požadovanou hodnotu.

Kontrolka HEAT a kontrolka A/C se rozsvítí podle
stavu provozu systému řízení klimatizace.

Provozní režim Ukazatel A/C Ukazatel HEAT
Chlazení ON VYP
Odvlhčovací
topení

ON ON

Topení
(vypnutá
klimatizace)

VYP ON

Ventilace VYP VYP

Chlazení:

1. Stiskněte tlačítko <A/C> k rozsvícení ukazatele
A/C.

2. Stiskněte tlačítko <HEAT> k vypnutí ukazatele
HEAT.

POZNÁMKA:
• Nenastavujte teplotu na vyšší hodnotu, než je

teplota vzduchu venku. Mohlo by to narušit
řádné řízení teploty.

• Za tepla a vlhka je vidět, jak z větracích otvorů
vystupuje pára, jak se vzduch rychle ochlazu-
je. Nejedná se o závadu.

Odvlhčovací topení:

1. Stiskněte tlačítko <A/C> k rozsvícení ukazatele
A/C.

2. Stiskněte tlačítko <HEAT> k rozsvícení ukazatele
HEAT.

POZNÁMKA:
Spotřeba energie řízení klimatizace se zvýší, když
jsou současně rozsvíceny kontrolky tlačítka A/C a
HEAT. V důsledku toho se může snížit dojezdová
vzdálenost vozidla.

Topení (vypnutá klimatizace):

1. Stiskněte tlačítko <HEAT> k rozsvícení ukazatele
HEAT.

2. Stiskněte tlačítko <A/C> k vypnutí ukazatele A/C.

POZNÁMKA:
• Nenastavujte teplotu na nižší hodnotu, než je

teplota vzduchu venku. Mohlo by to narušit
řádné řízení teploty.

• Zamlžují-li se okna, použijte odvlhčovací to-
pení, namísto topení A/C.

Režim ventilace:

Stiskněte tlačítko <HEAT> a tlačítko <A/C>, jestliže
kontrolky svítí, aby obě kontrolky zhasly.

POZNÁMKA:
• Režim větrání vyžaduje nižší spotřebu ener-

gie, a tím se zvýší dojezdová vzdálenost.

• V režimu větrání není teplota uváděna na mo-
nitoru navigace ani na displeji klimatizace.

Odvlhčené odmlžování/odmrazování:

Stiskněte tlačítko předního odmlžení m. (Kont-
rolka se rozsvítí)

POZNÁMKA:
• Pro rychlé odstranění vlhkosti či zamlžení

předního okna nastavte teplotu a rychlost
ventilátoru na maximum.

• Po vyčištění předního skla znovu stiskněte
tlačítko předního odmlžení m. (Kontrolka
zhasne.)

• Při stisknutí tlačítka odmlžení m se auto-
maticky zapne klimatizace pro odmlžení
předního skla. Režim vnější cirkulace vzduchu
bude vybrán pro vyšší účinnost odmlžování.
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Ovládání rychlosti ventilátoru:

Stiskněte tlačítko ovládání rychlosti ventilátoru
m pro manuální ovládání rychlosti ventilátoru.

Stiskem tlačítka <AUTO> změníte rychlost ventilá-
toru na automatický režim.

Kontrola proudění vzduchu:

Stiskněte tlačítko <MODE> pro změnu režimu prou-
dění vzduchu.

m—
Vzduch proudí ze středového a
bočního větracího otvoru.

m—
Vzduch proudí ze středových, bočních
a podlahových větracích otvorů.

m—
Vzduch proudí převážně ze spodních
větracích otvorů.

m—
Vzduch proudí z odmlžovacích otvorů
a spodních větracích otvorů.

m —
Vzduch proudí hlavně z otvorů
odmlžování.

Ovladač teploty:

Nastavte ovladač teploty do požadované polohy.

Recirkulace vzduchu:

Stiskněte tlačítko recirkulace vzduchu m pro
změnu režimu cirkulace vzduchu. Když se rozsvítí
kontrolka, proudící vzduch se recirkuluje uvnitř vo-
zidla.

Vnější cirkulace vzduchu:

Stiskněte tlačítko recirkulace vzduchu m pro
změnu režimu cirkulace vzduchu. Když kontrolka
zhasne, proudící vzduch je přiváděn z venku.

Automatické řízení nasávání vzduchu:

Pro nastavení režimu automatického řízení stiskně-
te a podržte tlačítko m (ovládání nasávaného
vzduchu). Kontrolka dvakrát blikne a vnitřní/vnější
cirkulace pak bude ovládána automaticky. V auto-
matickém režimu se kontrolka rozsvítí, když je aktiv-
ní vnitřní recirkulace.

Systém vypněte.
Pro vypnutí řízení klimatizace stiskněte tlačítko ří-
zení klimatizace. Pro zapnutí odmlžování znovu
stiskněte tlačítko. Stejný provozní režim (Topení ne-
bo A/C), který byl aktivní při vypnutí systému, je ak-
tivní, když se systém znovu zapne.
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AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ
KLIMATIZACE (Typ B)
1. Tlačítka ovládání teploty

2. Tlačítko HEAT

3. Tlačítko MODE (ruční ovládání proudění
vzduchu)

4. Obrazovka nastavení ovl. (ovládání) klimatizace

5. Tlačítko řízení klimatu AUTO On/Off

6. Tlačítko m (Recirkulace vzduchu)

7. Tlačítko m (Přední odmlžení)

8. Tlačítko m (Ovládání rychlosti ventilátoru)

9. Tlačítko A/C (Klimatizace) ON•OFF

10. Tlačítko systém řízení klimatizace ON•OFF

11. Tlačítko m (Odmlžení zadního okna)

( „Spínač odmlžení zadního okna/
venkovního zrcátka ( je-li součástí výbavy)“ v
kapitole „2. Nástroje a ovladače“)

Automatický provoz (AUTO)
Režim AUTO lze používat celý rok, protože systém
automaticky řídí konstantní teplotu, rozvádění
vzduchu a rychlost ventilátoru.

1. Stiskněte tlačítko <AUTO> (kontrolka se rozsvítí).

2. Otočte ovladačem teploty a nastavte požadova-
nou teplotu.
Teplotu lze nastavit v rozsahu 16 °C až 30 °C.

POZNÁMKA:
– Pokud použijete ovladač rychlosti ventiláto-

ru, tlačítko výstupu vzduchu nebo tlačítko re-
cirkulace vzduchu při používání režimu AUTO,
všechna ostatní tlačítka zůstanou v režimu
AUTO.

– Pro úsporu energie použijte automatický re-
žim nebo režim ventilace. Při rozsvícené kon-
trolce tlačítka <AUTO> může mít spotřeba
energie systému klimatizace lepší účinnost v
porovnání se spotřebou při zhasnuté kontrol-
ce tlačítka <AUTO>. Při aktivovaném režimu
ventilace je vnější vzduch přiváděn do kabiny
pomocí ventilátorů, přičemž se nepoužívá oh-
řev ani chlazení. Tím se značně redukuje spo-
třeba energie.

Vozidlo s levostranným řízením (LHD)
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Při používání řízení klimatizace v režimu AUTO se
volbou jakéhokoli jiného ovladače klimatizace de-
aktivuje režim AUTO a aktivuje se manuální režim.

Jiné ovládací prvky se neustále upravují kromě stisk-
nutého tlačítka.

Kontrolka HEAT a kontrolka A/C se rozsvítí podle
stavu provozu systému řízení klimatizace.

Režim
stav

Kontrolka
A/C

Kontrolka
HEAT

Chlazení ON VYP
Odvlhčovací
topení

ON ON

Topení
(vypnutá
klimatizace)

VYP ON

Manuální ovládání
Manuální režim může být použit pro nastavení to-
pení a klimatizace na vámi požadovanou hodnotu.

Chlazení:

1. Stiskněte tlačítko <A/C> pro zapnutí proudění
chladného vzduchu. (Kontrolka A/C se rozsvítí).

2. Stiskněte tlačítko <HEAT> pro vypnutí proudění
horkého vzduchu (kontrolka HEAT zhasne).

POZNÁMKA:
• Nenastavujte teplotu na vyšší hodnotu, než je

teplota vzduchu venku. Mohlo by to narušit
řádné řízení teploty.

• Za tepla a vlhka je vidět, jak z větracích otvorů
vystupuje pára, jak se vzduch rychle ochlazu-
je. Nejedná se o závadu.

Odvlhčovací topení:

1. Stiskněte tlačítko <A/C>
(kontrolka A/C se rozsvítí).

2. Stiskněte tlačítko <HEAT>
(kontrolka HEAT se rozsvítí).

POZNÁMKA:
Spotřeba energie řízení klimatizace se zvýší, když
jsou současně rozsvíceny kontrolky tlačítka A/C a
HEAT. V důsledku toho se může snížit dojezdová
vzdálenost vozidla.

Topení (vypnutá klimatizace):

1. Stiskněte tlačítko <HEAT>.

2. V případě potřeby vypněte kontrolku A/C.

POZNÁMKA:
• Nenastavujte teplotu na nižší hodnotu, než je

teplota vzduchu venku. Mohlo by to narušit
řádné řízení teploty.

• Zamlžují-li se okna, použijte odvlhčovací to-
pení, namísto topení A/C.

Režim ventilace:

Pro zadání režimu ventilace stiskněte tlačítko
<HEAT> a tlačítko <A/C> do polohy “OFF” (obě kon-
trolky jsou zhasnuté).

Tímto režimem zajistíte minimální spotřebu ener-
gie, protože pro vhánění venkovního vzduchu do
kabiny se používají pouze ventilátory bez využití to-
pení či chlazení. Použijte tlačítko <MODE> a ovladač
rychlosti ventilátoru pro volbu požadované distri-
buce vzduchu uvnitř vozidla.

Odvlhčené odmlžování/odmrazování:

Stiskněte tlačítko předního odmlžení m. (Kont-
rolka se rozsvítí)

POZNÁMKA:
• Při stisknutí tlačítka odmlžení m se auto-

maticky zapne klimatizace pro odmlžení
předního skla. Režim vnější cirkulace vzduchu
bude vybrán pro vyšší účinnost odmlžování.

• Pro rychlé odstranění vlhkosti či zamlžení
předního okna nastavte teplotu a rychlost
ventilátoru na maximum.

• Po vyčištění předního skla znovu stiskněte
tlačítko předního odmlžení m. (Kontrolka
zhasne.)

Ovládání rychlosti ventilátoru:

Stiskněte tlačítko + nebo – pro manuální ovládání
otáček ventilátoru (m).

Stiskem tlačítka <AUTO> změníte rychlost ventilá-
toru na automatický režim.

Kontrola proudění vzduchu:

Stiskněte tlačítko <MODE> pro změnu režimu prou-
dění vzduchu.

Na displeji se objeví následující ikony.
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m—
Vzduch proudí ze středového a
bočního větracího otvoru.

m—
Vzduch proudí ze středových, bočních
a podlahových větracích otvorů.

m—
Vzduch proudí převážně ze spodních
větracích otvorů.

m—
Vzduch proudí z odmlžovacích otvorů
a spodních větracích otvorů.

m —
Vzduch proudí hlavně z otvorů
odmlžování.

Ovladač teploty:

Stiskem tlačítka ovládání teploty nastavte požado-
vanou teplotu.

Teplotu lze nastavit v rozsahu od 16 °C (60 °F) do 30
°C (86 °F).

Recirkulace vzduchu:

Stiskněte tlačítko recirkulace vzduchu m pro
změnu režimu cirkulace vzduchu. Když se rozsvítí
kontrolka, proudící vzduch se recirkuluje uvnitř vo-
zidla.

Vnější cirkulace vzduchu:

Stiskněte tlačítko recirkulace vzduchu m pro
změnu režimu cirkulace vzduchu. Když kontrolka
zhasne, proudící vzduch je přiváděn z venku.

Automatické řízení nasávání vzduchu:

Pro nastavení režimu automatického řízení stiskně-
te a podržte tlačítko m (ovládání nasávaného
vzduchu). Kontrolka dvakrát blikne a vnitřní/vnější
cirkulace pak bude ovládána automaticky. V auto-
matickém režimu se kontrolka rozsvítí, když je aktiv-
ní vnitřní recirkulace.

Vypněte systém.
Pro vypnutí systému řízení klimatizace stiskněte tla-
čítko <ON·OFF>.

TIPY PRO OBSLUHU
• Systém automatického řízení klimatizace je vy-

baven senzory. Senzory pomáhají udržet kon-
stantní teplotu. Na tato čidla a do jejich blízkosti
nic neumisťujte.

• Používání režimu AUTO pomáhá snižovat
množství elektrické energie spotřebované kli-
matizací.

• Když se stiskne spínač AUTO, rozsvítí se kont-
rolka AUTO. Kontrolka tlačítka HEAT nebo tla-
čítka A/C se rozsvítí podle provozu systému ří-
zení klimatizace.

• Jestliže stisknete některé z tlačítek MODE, A/C,
HEAT, ovládání rychlosti ventilátoru m, odml-
žovače čelní skla m, tlačítek ovládání přivá-
děného vzduchum, když kontrolka AUTO sví-
tí, kontrolka AUTO zhasne.

• Spotřeba energie systému řízení klimatizace se
mění podle venkovní teploty a teploty nastave-
né pro systém řízení klimatizace. Spotřeba ener-
gie stoupá, jestliže je v létě teplota v interiéru
snižována příliš nebo jestliže je v zimě příliš zvy-
šována. Výsledkem bude snížená dojezdová
vzdálenost.

• Je-li k vozidlu v režimu připraven k jízdě připo-
jena nabíječka a klimatizace nebo topení jsou
zapnuty, přepne se hlavní spínač automaticky
do polohy ON. Systém řízení klimatizace auto-
maticky vypne topení nebo klimatizace a pře-

pne se do režimu ventilace. Přepněte hlavní spí-
nač do polohy off pro zahájení nabíjení. Zapněte
požadovanou funkci řízení klimatu.

• V případě normálního nabíjení je systém řízení
klimatu v provozu, když se dokončí nabíjení.
Avšak v případě rychlého nabíjení systém řízení
klimatu přestane fungovat, když skončí nabíje-
ní.

• Časovač řízení klimatizace nebo řízení klimati-
zace na dálku (pouze typ B) mohou způsobit za-
mlžení oken v závislosti na nastavené teplotě
(pouze typ B) nebo venkovní teplotě.

• Při zapnutí spínače vyhřívání sedadel před spuš-
těním časovače řízení klimatizace nebo řízení
klimatizace na dálku (pouze typ B) se zapne i
vyhřívání sedadel. Vyhřívání volantu se automa-
ticky zapne při nízké venkovní teplotě.

FILTR KLIMATIZACE
Systém řízení klimatizace je vybaven filtrem klimati-
zace, který zachycuje nečistoty, prach atd. Chcete-li
zajistit, že klimatizace bude účinně vyhřívat, odml-
žovat a ventilovat, filtr pravidelně vyměňujte. Pro vý-
měnu filtru kontaktujte erudovaného opraváře LE-
AF, například prodejce elektrických vozů s certifiká-
tem NISSAN.

Filtr je třeba vyměnit, pokud je tok vzduchu vý-
razně snížen nebo pokud se za chodu systému
řízení klimatizace zamlžují okna.
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SERVIS ŘÍZENÍ KLIMATIZACE
Systém řízení klimatizace ve vozidle NISSAN je napl-
něn chladivem, které je vyrobeno s ohledem na ži-
votní prostředí. Tento chladicí prostředek nepo-
škozuje ozónovou vrstvu. Při opravě systému říze-
ní klimatizace NISSAN je nutné speciální vybavení
pro naplnění a speciální mazivo. Použitím nespráv-
ného chladicího prostředku nebo maziva může do-
jít k vážnému poškození systému řízení klimatizace.
(Viz „Doporučené kapaliny/maziva a kapacity“
v kapitole „9. Technické informace“ pro doporučená
chladiva systému řízení klimatizace a maziva.)

Erudovaný opravář LEAF, například prodejce elek-
trických vozů s certifikátem NISSAN, bude schopen
opravit ekologický systém řízení klimatizace.

VAROVÁNÍ
Systém obsahuje chladivo pod velkým tlakem.
Aby nedošlo ke zraněním, jakákoliv oprava ří-
zení klimatizace musí být prováděna pouze
zkušeným technikem vybaveným odpovídají-
cím náčiním.

Tato funkce předehřívá nebo předchlazuje prostor
pro cestující vozidla na natavenou teplotu před
jízdou. To pomáhá snížit spotřebu energie Li-ion ba-
terie.

Časovač ovládání klimatizace Časovač spustí klima-
tizaci pomocí energie z nabíječky nebo Li-ion bate-
rie. Zatímco je nabíjecí konektor připojen k vozidlu,
elektřina z li.ion baterie se nepoužívá.

Časovač ovládání klimatizace Časovač umožňuje
dvě nastavení časovače.

Jakmile je časovač ovládání nastaven, provede kli-
matizaci prostoru v nastaveném čase. Časovač
ovládání klimatizace není nutné nastavovat klima-
tizace každý den.

VAROVÁNÍ
I když je časovač ovládání klimatizace nasta-
ven, může se teplota v prostoru pro cestující
zvýšit nebo snížit, jestliže se systém automa-
ticky zastaví. Nenechávejte děti nebo dospělé,
kteří obvykle vyžadují pomoc ostatních, ve vo-
zidle bez dozoru. Nenechávejte ve vozidle do-
mácí zvířata bez dozoru. Za horkých sluneč-
ných dnů může teplota v zavřeném vozidle
rychle stoupnout natolik, že může dojít k váž-
nému ohrožení zdraví a života osob i zvířat. V
chladných dnech může teplota ve vozidle
klesnout natolik, že to může způsobit vážná
nebo potenciálně smrtelná zranění lidí či
zvířat.

JAK NASTAVIT ČASOVAČ OVLÁDÁNÍ
ČASOVAČ

1 Tlačítko m

2 Tlačítko m

3 Tlačítko m

4 Tlačítko m

5 Tlačítko <OK>

6 Tlačítko m (Zpět)

1. Stiskněte tlačítko m nebo m a tak vyberte
položku [Settings] na informačním displeji vozi-
dla.

ČASOVAČ OVLÁDÁNÍ
KLIMATIZACE
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2. Stiskněte tlačítko m nebo m a pak vyberte
položku [EV Settings] a pak stiskněte spínač
<OK> ➄.

3. Stiskněte tlačítko m nebo m pro výběr po-
ložky [Climate Ctrl. Timer1] nebo [Climate Ctrl.
Timer2] a pak stiskněte spínač <OK>.

4. Stiskněte tlačítko m nebo m a pak vyberte
položku [Timer] a pak stiskněte spínač <OK>.
Když je nastavení časovače zapnuto, kontrolka
svítí.

5. Stiskněte tlačítko m nebo m a pak vyberte
položku [Departure time] a pak stiskněte spínač
<OK>.

6. Stisknutím tlačítkam nebom nastavte ho-
dinu a pak stiskněte spínač <OK>.

7. Stisknutím tlačítka m nebo m nastavte mi-
nuty a pak stiskněte spínač <OK>. Nastavení lze
změnit v krocích po 10 minutách.

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

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

10. Pro modely s navigačním systémem: Stiskněte
tlačítko m nebo m, pak vyberte položku
[Days], a poté stiskněte spínač <OK>. Níže se
zobrazuje aktuální den v týdnu.

Stiskněte tlačítkom nebom a vyberte dny
v týdnu, kde se má systém ovládání klimatizace
aktivovat, a pak stiskněte spínač <OK>. Kontrol-
ka vyobrazeného tlačítka se rozsvítí.

11. Pro modely s navigačním systémem: Jakmile na-
stavíte den v týdnu, stiskněte spínač Zpět a vrať-
te se na předchozí obrazovku. Nastavený den v
týdnu se rozsvítí bílou barvou.

12. Jakmile bude nastavení hotovo, dejte hlavní spí-
nač do polohy OFF a připojte nabíjecí konektor k
vozidlu.

POZNÁMKA:
• Časovač ovládání klimatizace se neaktivuje,

jestliže nabíjecí konektor není připojen k vo-
zidlu. Když se však aktivována položka [Bat-
tery Operation OK] a nabíjecí konektor není
připojen k vozidlu, časovač ovládání klimati-
zace se aktivuje na 15 minut.

• Jestliže teplota prostředí je nadměrně vysoká
či nízká, teplota v interiéru nemusí dosáhnout
nastavené teploty do 15 minut.

• Vypněte položku [Battery Operation OK],
jestliže není nutné provozovat časovač ovlá-
dání klimatizace, aby zamezil vybíjení Li-ion
baterie.

RADY PRO POUŽÍVÁNÍ ČASOVAČE
OVLÁDÁNÍ ČASOVAČ
• Časovač ovládání klimatizace se spustí pouze

tehdy, když je spínač napájení v poloze LOCK/
OFF nebo ACC.

• Chcete-li vypnout funkci časovače klimatizace,
vypněte nastavení [Climate Ctrl. Timer1] a [Cli-
mate Ctrl. Timer2]. Nastavení času spuštění a
zastavení se nevymaže, třebaže je funkce časo-
vače ovládání klimatizace vypnutá.

• Když je časovač ovládání klimatizace v provozu,
kontrolka časovače klimatizace a kontrolka sta-
vu nabíjení bliká. Když se časovač ovládání kli-
matizace aktivován, rozsvítí se kontrolka časo-
vače.

• Když se časovač ovládání spustí při nabíjení vo-
zidla, čas nabíjení se prodlouží.

• Použití časovače ovládání nebo dálkového ovlá-
dání klimatizace v prostředí s nízkou teplotou
může snížit stav nabití baterie.

• Nastavení časovače lze změnit i tehdy, když je
časovač klimatizace Časovač je v provozu. Když
přepnete hlavní spínač na OFF, klimatizace se
spustí nebo vstoupí do režimu vyčkávání v zá-
vislosti na nastavení nového časování.

• Pokud je velký teplotní rozdíl mezi nastavenou
teplotou klimatizace a venkovní teplotou, tep-
lota uvnitř vozidla nemusí být na nastavené
hodnotě udržena.

• Stavová kontrolka nabíjení se rozsvítí podle spe-
ciálního vzorce, když je ohřívač Li-ion baterie ( je-
li součástí výbavy) v provozu. Stavová kontrolka

4-36 Obrazovka, topení a klimatizace (systém řízení klimatizace)



nabíjení používá stejný vzorec pro označení na-
bíjení 12voltové baterie, ovládání časovače kli-
matizace klimatizace nebo ovládání dálkové kli-
matizace. Kontrolka stavu nabíjení se nezmění,
když je ohřívač Li-ion baterie ( je-li součástí vý-
bavy) v provozu současně s výše uvedenými
funkcemi.

• Pokud nastoupíte do vozidla příliš brzy nebo
pozdě po naplánovaném času odjezdu, teplota
v prostoru pro cestující nemusí být vyhovující.

• Provoz klimatizace je omezen kapacitou elek-
trické energie při připojení nabíjecího konekto-
ru. Když je teplota prostředí příliš vysoká nebo
nízká, nemusí teplota dosáhnout nastavené
teploty kvůli omezením ve výkonu klimatizace.

• Časovač ovládání klimatizace spustí funkci kli-
matizace tak, aby bylo v naplánované době od-
jezdu dosaženo vyhovující teploty v prostoru
pro cestující. Klimatizace je nastavena tak, aby
se v době naplánovaného odjezdu vypnula.

• V závislosti na schopnostech nabíjecí stanice
mohou být chvíle, kdy není k dispozici pro nabí-
jení. Ověřte dostupnost nabíjení, než nastavíte
časovač ovládání klimatizace. Kromě toho ověř-
te, že spínač napájení nabíječky je zapnutý, když
nastavujete časovač ovládání klimatizace.

• Když po změně nastavení vypnete spínač napá-
jení, použije se nové nastavení.

ŘÍZENÍ KLIMATIZACE NA DÁLKU
(modely se systémem
NissanConnect)
Toto vozidlo má vestavěno komunikační zařízení
nazývané TCU (telematická komunikační jednotka).
Komunikační propojení mezi touto jednotkou a da-
tovým střediskem Nissan umožňuje různé funkce
ovládané na dálku.

I když jste mimo vozidlo, ovládání klimatizace lze
spustit po přístupu na webovou stránku datového
střediska Nissan pomocí chytrého telefonu.

Při spuštění provozu nebo při nastaveném čase za-
hájení začne datové středisko Nissan komunikovat
s vozidlem. Když vozidlo dostane příkaz k provozu
na dálku, ovládání klimatizace se ihned zapne a fun-
guje po stanovenou dobu. Stav ON/OFF ovládání
klimatizace lze ověřit po přístupu na webovou
stránku nebo e-mailem.

Než začnete tuto službu používat, musíte provést
registraci do služby NissanConnect Mobile Apps.
Další informace najdete v samostatné příručce pro
uživatele systému NissanConnect.

VAROVÁNÍ
• Rádiové vlny by mohly negativně ovlivnit

elektrické zdravotnické zařízení. Pro další
informace kontaktujte výrobce elektrické-
ho zdravotnického zařízení, a to ještě před
použitím řízení klimatizace na dálku.

• I v případě nastavení řízení klimatizace na
dálku se může teplota v prostoru pro ces-
tující zvýšit, jestliže se systém automatic-

ky zastaví. Nenechávejte děti nebo dospě-
lé, kteří obvykle vyžadují pomoc ostatních,
ve vozidle bez dozoru. Nenechávejte ve vo-
zidle domácí zvířata bez dozoru. Za hor-
kých slunečných dnů může teplota v za-
vřeném vozidle rychle stoupnout natolik,
že může dojít k vážnému ohrožení zdraví a
života osob i zvířat.

POZNÁMKA:
• Jak provést kontrolu stavu nabití Li-ion bate-

rie pomocí chytrého telefonu s připojením k
internetu.
– Vozidlo se musí nacházet v oblasti s po-

krytím signálem chytrého telefonu.
– Chytrý telefon se musí nacházet v oblasti

s pokrytím signálem chytrého telefonu.

• Některé chytré telefony nejsou kompatibilní s
tímto systémem a nelze je ke kontrole stavu
nabití Li-ion baterie používat. Tuto skutečnost
si předem ověřte.

Tipy pro obsluhu:

• Když je konektor nabíjení připojen, řízení klima-
tizace funguje na elektrický proud. Když se ko-
nektor nabíjení odpojí od vozidla, funguje řízení
klimatizace na elektrický proud v baterii vozidla.

• Řízení klimatizace může být používáno maxi-
málně 2 hodiny při připojeném konektoru nabí-
jení, nebo maximálně 15 minut potom, co je ko-
nektor nabíjení odpojen.

• Řízení klimatizace na dálku se spustí pouze teh-
dy, když je hlavní spínač v poloze OFF. Ujistěte
se, že hlavní spínač je v poloze OFF.
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• Funkce řízení klimatizace na dálku není dostup-
ná, když se vozidlo nachází v oblasti dosahu mo-
bilní komunikace.

• Komunikace není dostupná, když se vozidlo ne-
používá dva týdny nebo více. Pokud se hlavní
spínač přepne do polohy ON, lze komunikaci s
datovým střediskem Nissan obnovit.

• Klimatizace je limitována kapacitou energie při
připojeném konektoru nabíjení k vozidlu. Proto
se může stát, že teplota nedosáhne příjemné
úrovně kvůli tomu, že výkon klimatizace je ome-
zen, pokud venkovní teplota je příliš vysoká ne-
bo nízká.

• Pokud je hlavní spínač v poloze ON nebo pokud
je konektor nabíjení odpojen, zatímco je řízení
klimatizace na dálku v provozu, pak se funkce
řízení klimatizace na dálku automaticky zastaví
a je odeslán e-mail.

• Pokud se spustí funkce řízení klimatizace na dál-
ku, zatímco je vozidlo v režimu normálního na-
bíjení, funguje řízení klimatizace v režimu prio-
rity řízení klimatizace a nabíjení pokračuje.

• Jestliže se spustí funkce řízení klimatizace na
dálku a nabíjení se zastaví, zatímco vozidlo je v
režimu rychlého nabíjení, zastaví se i funkce ří-
zení klimatizace.

• Pokud je připojen konektor rychlého nabíjení a
nabíjení neprobíhá, spustí se řízení klimatizace
na dálku, přičemž využívá energii z baterie vozi-
dla.

UPOZORNĚNÍ K PROVOZU
AUDIOSYSTÉMU

VAROVÁNÍ
Audiosystém nenastavujte za jízdy, odpoutá-
vá to pozornost od řízení.

Rádio

• Příjem rádia ovlivňuje síla signálu vysílací sta-
nice, vzdálenost od vysílače, budovy, mosty, ho-
ry a jiné vnější faktory. Změny v kvalitě příjmu
většinou způsobují tyto vnější faktory.

• Používání mobilního telefonu v blízkosti vozidla
může ovlivnit kvalitu rádiového příjmu.

Přehrávač kompaktních disků (CD)

• Za chladného počasí nebo za deště může pře-
hrávač vykazovat poruchy z důvodu vlhkosti.
Pokud k tomu dojde, vyjměte CD z přehrávače a
odvlhčete nebo vyvětrejte celý přehrávač.

• Přehrávač může přeskakovat při jízdě po hrbo-
latých silnicích.

• Přehrávač CD disků někdy nemusí fungovat, je-li
teplota uvnitř vozu příliš vysoká. Než ho použi-
jete snižte teplotu interiéru.

• Nevystavujte CD přímému slunečnímu světlu.

• Nekvalitní, špinavá, poškrábaná, ohmataná ne-
bo jinak poškozená CD nemusí správně fungo-
vat.

• Následuje výčet CD, která nemusejí řádně fun-
govat.

– Kompaktní disky s kontrolou kopírování (CC-
CD)

– Zapisovatelné kompaktní disky (CD-R)
– Přepisovatelné kompaktní disky (CD-RW)

• Nepoužívejte níže uváděné typy CD, jelikož jejich
použití by mohlo způsobit poruchu CD přehrá-
vače.
– CD, které nejsou kulaté

AUDIOSYSTÉM (je-li součástí
výbavy)
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– CD s papírovým potiskem
– CD, které jsou ohnuté, poškrábané nebo s

neobvyklými okraji

• Tento audiosystém může přehrávat pouze pře-
dem nahrané disky CD. Nemá schopnosti na-
hrávat nebo vypalovat CD.

• Pokud CD nelze přehrávat, zobrazí se zpráva.
Error CD:
– Ujistěte se, že je CD vloženo správně (popi-

sová plocha směřuje vzhůru, atd.).
– Ujistěte se, že není CD ohnuté nebo defor-

mované a že není poškrábané.

Eject CD:

Touto závadou se projevuje příliš vysoká teplota
uvnitř přehrávače. Stisknutím tlačítka <m> (Eject)
CD vyjměte a po chvilce jej znovu zasuňte. CD lze
přehrávat, když se teplota přehrávače vrátí na běž-
nou provozní teplotu.

Nelze přehrát:

V tomto audiosystému nelze přehrát zvukové sou-
bory jiných formátů než MP3/WMA.

Port připojení USB (Universal Serial
Bus)

VAROVÁNÍ
USB zařízení nepřipojujte, neodpojujte ani ne-
obsluhujte při jízdě. Mohlo by to rozptýlit vaši
pozornost. S rozptýlenou pozorností byste
mohli ztratit kontrolu nad vozidlem a způso-
bit nehodu nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ

• Při vkládání USB zařízení do USB portu ne-
používejte sílu. Vkládáním vychýleného
nebo otočeného USB zařízení do USB por-
tu můžete port poškodit.

• Ověřte, že USB zařízení je připojeno k USB
portu. Některá USB zařízení mají jako vo-
dítko značku m. Před vložením zařízení
se ujistěte, že značka ukazuje správným
směrem.

• Při vytahování USB zařízení z portu se ne-
přidržujte krytu USB portu ( je-li součástí
dodávky). Mohlo by tak dojít k poškození
portu a krytu.

• Kabel USB nenechávejte na místě, kde za
něj může být nechtěně trhnuto. Tahání za
kabel by mohlo poškodit port.

POZNÁMKA:
USB nabíjecí porty na zadní straně prostřední
konzoly mohou být použity k nabíjení mobilních
zařízení a nemohou být použity jako vstupy pro
zábavný systém.

Vozidlo není vybaveno USB zařízením. USB zařízení
lze v případě potřeby dokoupit.

Tento systém nelze používat k formátování USB za-
řízení. Chcete-li USB zařízení formátovat, použijte
osobní počítač.

V některých státech/oblastech lze na předních se-
dadlech přehrávat pouze zvuk bez obrazu, a to i
když je vozidlo zaparkované.

Tento systém podporuje různá zařízení pro připojo-
vací port USB, USB pevné disky a přehrávače iPod.
Některá USB zařízení nemusejí být tímto systémem
podporována.

• USB zařízení rozdělená na sekce nemusí správ-
ně přehrávat.

• Některé znaky používané v jiných jazycích (čín-
ština, japonština atd.) se nemusí na displeji
správně zobrazit. S USB zařízeními doporuču-
jeme používat znaky z anglické abecedy.

Obecné poznámky k používání USB zařízení:

Pro více informací ohledně správného používání a
péče o zařízení vyhledejte pokyny pro uživatele za-
řízení.

Poznámky pro použití přehrávače iPod:

iPod je ochranná známka společnosti Apple Inc. re-
gistrovaná v USA a dalších zemích.

• Nesprávné připojení přehrávače iPod může způ-
sobit, že se symbol zaškrtnutí bude zobrazovat
a mizet (blikat). Vždy se ujistěte, že je iPod řádně
připojen.

• Přehrávač iPod nano (1. generace) může zůstat
v režimu rychlého posunu vpřed nebo zpět, po-
kud jej připojíte během operace vyhledávání. V
tomto případě přehrávač iPod ručně resetujte.

• Audioknihy se možná nebudou přehrávat ve
stejném pořadí, v jakém se zobrazují v přehrá-
vači iPod.
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• Velké video soubory způsobují pomalou odezvu
přehrávače iPod. Středový displej vozidla může
zůstat chvíli tmavý, ale brzy začne zobrazovat
správně.

• Jestliže iPod automaticky zvolí velké video sou-
bory, když je přehrávač v režimu shuffle (náhod-
né pořadí), středový displej vozidla může zůstat
chvíli tmavý, ale brzy začne zobrazovat správně.

Audiopřehrávač Bluetooth®

• Některé audiopřehrávače Bluetooth® nelze s
tímto systémem použít. Podrobné informace o
audiopřehrávačích Bluetooth®, které jsou
dostupné pro použití s tímto systémem, vám
sdělí erudovaný opravář LEAF, například prodej-
ce elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

• Než začnete používat audiosystém Bluetooth®,
je zapotřebí provést počáteční registraci audio
zařízení.

• Ovládání audiosystému Bluetooth® se může li-
šit v závislosti na připojeném audiozařízení. Před
použitím si zjistěte, jaké je správné ovládání.

• Přehrávání zvuku prostřednictvím Bluetooth®
bude pozastaveno za následujících podmínek.
Přehrávání bude obnoveno, jakmile následující
podmínky skončí.
– při používání telefonu pomocí hands-free
– při kontrole propojení s mobilním telefonem

• Anténa vozidla pro komunikaci Bluetooth® je
vestavěná v systému. Nedávejte audiozařízení
Bluetooth® do místa, které je obklopeno kovem,
daleko od systému nebo do úzkého místa, kde

je zařízení v těsném kontaktu s tělem nebo se-
dadlem. Jinak může docházet ke zhoršení zvu-
ku nebo k rušení připojení.

• Když je audiozařízení Bluetooth® připojeno po-
mocí bezdrátového připojení Bluetooth®, bate-
rie v zařízení se může vybít rychleji než obvykle.

• Tento systém je kompatibilní s profilem
Bluetooth® AV (A2DP a AVRCP).

m
Bluetooth® je ochranná ob-
chodní známka, kterou vlastní
společnost Bluetooth SIG, Inc.,
a která je licencována společ-
nosti Daewoo IS Corp.

Kompaktní disk (CD)/USB paměť
s MP3 nebo WMA
Vysvětlení pojmů:

• MP3 – MP3 je zkratka pro Moving Pictures Ex-
perts Group Audio Layer 3. MP3 je nejznámější
souborový formát komprimovaného digitálního
zvuku. Tento formát přináší kvalitu zvuku blížící
se „CD kvalitě“, avšak zabírá jen zlomek místa v
porovnání s běžným audio souborem. MP3 kon-
verze audio stopy CD sníží velikost přibližně v
poměru 10:1 (vzorkování: 44,1 kHz, bitová rych-
lost: 128 kb/s) bez slyšitelné změny kvality zvu-
ku. MP3 komprese odstraní přebytečné a nedů-
ležité části zvukového signálu, které není lidské
ucho schopné zachytit.

• WMA – Windows Media Audio (WMA) je kompri-
movaný zvukový formát vytvořený společností
Microsoft jako alternativa pro MP3. Kodek WMA
umožňuje větší kompresi než kodek MP3, čímž

umožňuje uložit na stejně velké úložné zařízení
více hudebních souborů při stejné kvalitě zvuku
jako MP3.

• Bitová rychlost — Bitová rychlost označuje
množství bitů za sekundu použitých v souboru
digitální hudby. Velikost a kvalita komprimova-
ného digitálního zvuku závisí na bitovém toku
použitém při kódování souboru.

• Vzorkovací frekvence — Množství dat za jednu
sekundu analogového signálu, které se zazna-
menává při převodu na digitální signál (A/D kon-
verze).

• Multisession – Multisession je jeden ze způsobů
vypalování na datová média. Zapsání dat na mé-
dium v jediném cyklu se nazývá single session,
vícenásobný zápis se nazývá multisession.

• ID3/WMA Tag — ID3/WMA tag je součást zakó-
dovaného souboru MP3 nebo WMA, která obsa-
huje informace o digitálním hudebním souboru,
například název skladby, jméno interpreta, ná-
zev alba, bit rate, délku skladby atd. Informace
ID3 tagu se zobrazují v řádku Album/Interpret/
Stopa na displeji.

* Windows® a Windows Media® jsou registrovanými
značkami a ochrannými známkami v USA a ostat-
ních státech společnosti Microsoft Corporation,
USA.
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jA Kořenový adresář

jB Složka

jC MP3/WMA

Pořadí skladeb:

Pořadí přehrávání skladeb na CD s MP3 nebo WMA,
jak ukazuje obrázek.

• Jména složek neobsahujících soubory MP3/
WMA se na displeji nezobrazují.

• Pokud je soubor na nejvyšší úrovni disku, zob-
razí se Root Folder (kořenový adresář).

• Pořadí přehrávání je pořadím, ve kterém jsou
soubory zapsány na disk vypalovacím soft-
warem. Proto se soubory nemusí přehrávat v
požadovaném pořadí.
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Tabulka s technickými údaji:

Podporovaná média CD, CD-R, CD-RW, USB 2.0

Podporované systémy souborů

ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet
ISO9660 Level 3 (paketový zápis) není podporováno.
Soubory uložené za pomoci Live File System
Component (na počítači s Windows Vista) nejsou
podporovány.

Podporované
verze*1

MP3
Verze MPEG1, MPEG2, MPEG2.5
Vzorkovací frekvence 8 kHz - 48 kHz
Bitový tok 8 kbps - 320 kbps, VBR*4

WMA*3
Verze WMA7, WMA8, WMA9
Vzorkovací frekvence 32 kHz - 48 kHz
Bitový tok 32 kbps - 192 kbps, VBR*4

Informace tagu (název skladby, jméno interpreta)
ID3 tag VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (pouze
MP3)
WMA tag (pouze WMA)

Úrovně složek
Úrovně složky: 8, složky: 255 (včetně kořenového
adresáře), soubory: 512 (max. 255 souborů v jedné
složce)

Zobrazitelné kódy znaků*2

01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM
Big Endian), 04: UNICODE (UTF-16 Non-BOM Big
Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06: UNICODE (Non-
UTF-16 BOM Little Endian)

*1 Soubory vytvořené kombinací vzorkovací frekvence 48 kHz a bitového toku 64 kbps nelze přehrát.
*2 Dostupné kódy závisí na typu média, verzích a informacích, které se mají zobrazit.
*3 Chráněné soubory WMA (DRM) nelze přehrávat.
*4 Při přehrávání souborů VBR nemusí být čas přehrávání zobrazen správně. WMA7 a WMA8 nejsou použi-

telné na VBR.
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Průvodce odstraňováním poruch:

Příznak Příčina a opatření

Nelze přehrát

Zkontrolujte správné vložení disku.

Zkontrolujte, není-li disk poškrábaný nebo znečištěný.

Zkontrolujte, zda uvnitř přehrávače není zkondenzovaná voda, a pokud ano, vyčkejte před použitím přehrávače, dokud
se voda neodpaří (přibližně 1 hodinu).

Jedná-li se o chybu kvůli zvýšení teploty, CD přehrávač bude přehrávat normálně po obnovení běžné teploty.

Je-li na CD disku kombinace hudebních CD souborů (CD-DA data) a MP3/WMA souborů, přehrají se pouze hudební CD
soubory (CD-DA data).

Soubory s jinou příponou než „.MP3“, „.WMA“, „.mp3“ nebo „.wma“ nelze přehrát. Znakové kódy a číslice znaků u názvů
složek a souborů by navíc měly odpovídat specifikacím.

Ověřte, zda disk nebo soubor nebyl vytvořen v neobvyklém formátu. K tomu může dojít v závislosti na variantě nebo
nastavení aplikací pro zápis MP3/WMA nebo jiných aplikací pro editaci textu.

Ověřte, zda byl na disku proveden proces ukončení, jako uzavření sekce a uzavření disku.

Zkontrolujte, je-li disk chráněný autorským právem.

Špatná kvalita zvuku Zkontrolujte, není-li disk poškrábaný nebo znečištěný.

Trvá to relativně dlouho, než se
přehrávání hudby spustí.

Je-li na MP3/WMA disku mnoho složek nebo úrovní souborů nebo je-li to multisession disk, může to chvilku trvat, než
hudba začne hrát.

Hudba se přerušuje nebo přeskakuje Kombinace zapisovacího softwaru a hardwaru nemusí odpovídat, nebo rychlost zápisu, hloubka zápisu, šířka zápisu,
aj.,možná neodpovídají specifikacím. Zkuste nejpomalejší rychlost zápisu.

Přeskakování u souborů s vysokou
přenosovou rychlostí Přeskakování se může objevit u velkého množství dat, jako například u dat s vysokou přenosovou rychlostí.

Při přehrávání se okamžitě posouvá
na následující skladbu.

Jestliže soubor, který není MP3/WMA souborem, má příponu „.MP3“, „.WMA“, .„mp3“ nebo „.wma“, nebo je-li přehrání
zakázáno ochranou autorského práva, nastane zhruba 5 sekundová odmlka a přehrávač pak přeskočí na další skladbu.

Skladby nejsou přehrávány v
požadovaném pořadí.

Pořadí přehrávání je pořadí, ve kterém byly soubory vypáleny vypalovacím softwarem, takže se soubory nemusejí
přehrávat v požadovaném pořadí.
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Anténa
Vysunutí antény:

Pokud si přejete anténu odstranit, přidržte její spod-
ní část a otáčejte ji proti směru hodinových ručiček.
Při instalaci prut antény vždy správně dotáhněte.
Jinak by prut antény mohl při provozu vozidla prask-
nout.

UPOZORNĚNÍ
Má-li se předejít poškození nebo zdeformová-
ní antény, určitě ji odstraňte v následujících
podmínkách:

• Než vozidlo vjede do automatické myčky
vozidel.

• Než vozidlo vjede do garáže s nízkým stro-
pem.

• Při přikrytí vozidla autoplachtou.

➀ Tlačítka hlasitosti

➁ Spínače ladění

TLAČÍTKA OVLÁDÁNÍ AUDIA
Ovládač přehrávání (spínač ladění)
Stiskněte spínač ladění doleva nebo doprava pro
volbu kanálu, skladby, CD nebo složky, jak jsou uve-
deny na displeji.

RÁDIO:

• Kratší stisk tlačítka doleva/doprava - Další nebo
předchozí předvolený kanále

• Delší stisk tlačítka doleva/doprava - Další nebo
předchozí předvolená stanice/kanál

SPÍNAČE NA VOLANTU PRO
OVLÁDÁNÍ AUDIA A TELEFONU
HANDS-FREE
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CD s MP3/WMA (je-li ve výbavě), iPod ( je-li ve
výbavě), USB paměť ( je-li ve výbavě) nebo
Bluetooth® audio ( je-li ve výbavě):

• Kratší stisk tlačítka doleva/doprava
Další stopa nebo začátek aktuální stopy (před-
chozí stopa, jestliže tlačítko stisknete ihned po
spuštění přehrávání aktuální stopy)

• Delší stisk tlačítka doleva/doprava
Změna adresáře.

CD ( je-li součástí výbavy):

• Kratší stisk tlačítka doleva/doprava
Další stopa nebo začátek aktuální stopy (před-
chozí stopa, jestliže tlačítko stisknete ihned po
spuštění přehrávání aktuální stopy)

• Delší stisk tlačítka doleva/doprava
Dopředu nebo převinout

Tlačítka ovládání hlasitosti
Stiskněte tlačítka ovládání hlasitosti pro zvýšení ne-
bo snížení hlasitosti.

Ovládání nabídky
Jestliže je na informačním displeji vozidla zvolena
hlavní audio obrazovka, můžete zvolit zdroj audia
pomocí ovladačů na volantu. Další informace na-
jdete v „Informační displej vozidla“ v kapitole
„2. Nástroje a ovladače“.

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA TELEFONU

➀ Tlačítko hlasitosti nahoru/dolů

➁ Tlačítko telefonu

➂ Tlačítko Ukončení/odmítnutí hovoru

Režim hands-free lze ovládat pomocí spínačů na
volantu.

Tlačítko zvýšení hlasitosti
Stiskem tlačítka zvýšení hlasitosti zvýšíte hlasitost
reproduktorů.

Tlačítko snížení hlasitosti
Stiskem tlačítka snížení hlasitosti snížíte hlasitost
reproduktorů.

Tlačítko telefonu
Tlačítkom (telefon) vám umožňuje:

• Přijmout příchozí hovor jedním stisknutím
m.

• Začněte se zařízením akci aktivního hovoru
stisknutím m na déle než 2 sekundy. ( je-li
součástí výbavy)

Tlačítko ukončení hovoru

• Stiskem m můžete odmítnout příchozí ho-
vor.

• Probíhající hovor ukončíte jedním stiskem tla-
čítka m.

VAROVÁNÍ
Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a
před použitím hlasové funkce zařízení aplikuj-
te parkovací brzdu.

Tlačítkombyste měli používat pouze k ak-
tivaci a použití funkcí hands-free na telefonu,
neměli byste se dotýkat telefonu, zvedat jej
ani držet, když řídíte.
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1. Tlačítko m (Den/Noc)
(tlačítko jasu displeje (režim Den/Noc)) Otočením
ovladače MENU nastavíte jas displeje.

Úroveň jasu osvětlení je propojena se spínačem
světlometů. Po přepnutí světlometů do polohy
ON se jas automaticky sníží. Stisknutím tlačítka
můžete přepínat mezi denním a nočním
osvětlením nezávisle na stavu světlometů.

2. Štěrbina pro CD disk

3. Zobrazení

4. Tlačítko vysunutí CD

5. Tlačítko <MEDIA>
Přepíná mezi zdroji audia (CD, USB, AUX, BT
Audio) ( jsou-li připojeny)

6. Podle modelu:
— tlačítko telefonu
— tlačítko MUTE

7. Režim Radio: Ovladač TUNE
Režim audio jednotky: Ovladač MENU
Tlačítko potvrzení (ENTER)

8. Tlačítko Zpět

9. Režim rádia: Tlačítko předvolby
Režim USB/MP3 CD nebo Telefon: Tlačítko
rychlého hledání

10. Tlačítko <SETUP>

11. Tlačítka předvoleb

12. Tlačítka Rychle vpřed (Cue)/Posun skladby
dopředu a posun vpřed/Předchozí skladba

13. Režim Radio: Stiskněte tlačítko
Podle modelu:
režim CD/iPod/USB/Bluetooth audio: tlačítko
MIX

14. Podle modelu:
— Tlačítko dopravních hlášení (TA)
— Tlačítko <MIX>

15. Režim rádia: Tlačítko předvolby
Režim audia CD/iPod/USB/Bluetooth: tlačítko
Opakovat (RPT)

16. Tlačítko Zap/Vyp/Ovladač hlasitosti (VOL)

17. Tlačítko <DISPLAY>
Poskytuje informace na obrazovce, pokud jsou
k dispozici (hudební tagy, RDS atd.)

18. Tlačítko <RADIO>

FM AM RÁDIO S CD PŘEHRÁVAČEM (je-li součástí výbavy)
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ZÁKLADNÍ FUNKCE
AUDIOSYSTÉMU
Audio jednotka je funkční, když je napájení v poloze
ACC, ON nebo READY (připraven k jízdě).

Systém zabezpečení proti krádeži
Použití 4-číselného rádiového kódu PIN (Personal
Identification Number), známého pouze majiteli vo-
zidla, efektivně snižuje riziko krádeže audio jednot-
ky. Bez kódu PIN nelze audio jednotku aktivovat.

Pokud se použije síla na vyjmutí jednotky, spustí se
systém zabezpečení proti krádeži a přístroj se za-
blokuje. Jedinou možností, jak odblokovat audio jed-
notku, je zadat číselný kód rádia uvedený na identi-
fikační kartě dodané spolu s dokumentací vozidla.

POZNÁMKA:
• Čtyřčíselný bezpečnostní kód rádia je uveden

na kartě dodávané spolu s dokumentací va-
šeho vozidla.

• Poznamenejte si 4 číselný kód rádia uvedený
na stránce „Bezpečnostní informace“ na kon-
ci této příručky. Vyjměte bezpečnostní strán-
ku a uchovejte ji na bezpečném místě, ne ve
vozidle.

• Pokud ztratíte 4-číselný kód rádia vaší audio
jednotky, obraťte se na erudovaného opravá-
ře LEAF, například prodejce elektrických vozů
s certifikátem NISSAN.

Odblokování přístroje

Pokud náhodně přerušíte napájení z baterie, přístroj
se zablokuje.

Po obnovení napájení a zapnutí jednotky se na dis-
pleji zobrazí [Radio Code:] a po správném zadání kó-
du bude jednotka odblokována.

Postup odblokování:

Tuto část si přečtěte velmi pozorně. Tyto pokyny
je nutné přesně dodržet.

Pro odblokování přístroje postupujte takto:

1. Otočte hlavní spínač do polohy ACC neboON.

2. Spolu s textem [Radio Code:] se zobrazí čtyři nu-
ly.

3. Stiskněte tlačítko předvolby ➀ tolikrát, kolik činí
hodnota prvního čísla kódu rádia.

Např. je-li kód rádia 5169: pro zadání první číslice
5 stiskněte pětkrát tlačítko předvolby ➀.

4. Druhou, třetí a čtvrtou číslici bezpečnostního kó-
du zadejte stejným způsobem za použití tlačítek
předvolby ➁, ➂ a ➃.

Například stiskněte ➁ jednou, ➂ šestkrát a ➃
devětkrát.

5. Dlouhým stisknutím tlačítka předvolby <➅> po-
tvrďte zadání kódu. Pokud zadáte správný kód,
přístroj se zapne.

6. Pokud kód zadáte nesprávně, zobrazí se hlášení
[INCORRECT PIN] a počet zbývajících pokusů [RE-
MAINING TRIES: XX].

Po přečtení hlášení stiskněte tlačítko <ENTER>
pro návrat na obrazovku zadání a zadejte správ-
ný kód rádia.

– Po třetím chybném zadání kódu se audio jed-
notka zablokuje na 60 minut. Na displeji se
objeví odpočítávání od 60 do 0 (minut). Po 60
minutách zadejte správný bezpečnostní kód
rádia.

– Pokud dojde k zadání chybného kódu po os-
mi sadách tří pokusů, dojde k trvalému
uzamčení audio jednotky. Kontaktujte erudo-
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vaného opraváře LEAF, například prodejce
elektrických vozů s certifikátem NISSAN, pro
více informací.

mTlačítko zapnutí/vypnutí

Stiskem tlačítka m autorádio zapnete. Pokud byla
jednotka audia vypnuta pomocí hlavního spínače,
lze je také hlavním spínačem zapnout. Zdroj, který
byl přehráván těsně před vypnutím jednotky, se za-
pne a hlasitost se nastaví na předtím nastavenou
hodnotu.

Audio jednotku lze vypnout stisknutím m nebo
otočením napájení do polohy OFF nebo LOCK.

m Ovládání úrovně hlasitosti
(VOL)

Otočte ovladač <VOL> doprava nebo doleva pro na-
stavení hlasitosti.

Autorádio je vybaveno funkcí kontroly hlasitosti v
závislosti na rychlosti vozu, což znamená, že audi-
osystém automaticky upraví hlasitost podle rych-
losti vozu.

Tlačítko MUTE ( je-li součástí výbavy)
Stiskněte tlačítko ztlumit pro ztlumení hladiny hla-
sitosti, na displeji se zobrazí MUTE. Režim ztlumení
stornujete pomocí jakéhokoli z následujících kroků:

• Stiskněte znovu tlačítko <MUTE>.

• Otočte knoflíkem ovládání hlasitosti.

• Stiskněte tlačítko <RADIO> nebo <MEDIA>.

OVLÁDÁNÍ RÁDIA
Když stisknete tlačítko m (Zap/Vyp), autorádio se
zapne na poslední přijímané rozhlasové stanici, po-
kud autorádio bylo dříve vypnuto v režimu rádia.

Rádio dokáže přijímat mnoho druhů audio vysílání:

– FM

– Vysílání DAB (Digital Audio Broadcasting) ( je-li
ve výbavě)

– AM

Tlačítka volby pásma
Stiskněte tlačítko <RADIO> pro změnu zdroje audio
přenosu následujícím způsobem:

Pro modely s DAB:

FM1 FM2 DAB1 DAB2 AM FM1

Stisknutím a přidržením tlačítka <RADIO> se sezna-
my stanic aktualizují.

Pro modely bez DAB:

FM1 FM2 AM FM1

Když stisknete tlačítko <RADIO>, rádio se zapne na
poslední přijímané stanici. Jestliže audio již přehrá-
vá jiný zdroj vstupu (iPod, Bluetooth, CD, USB, AUX-
in), stisknutím tlačítka <RADIO> vypnete režim pře-
hrávání zdroje a zvolíte rozhlasovou stanici, kterou
jste naposledy přijímali.

Pokud stiskněte tlačítko <RADIO> na déle než 1,5
sekundy, zatímco režimy FM/DAB automaticky ak-
tualizují seznam stanic.

Nastavení předvolených stanic
Automatické naplnění seznamu FM:

Když stisknete tlačítko <RADIO> na více než 1,5
sekundy, šest stanic s nejsilnějším signálem se uloží
pod tlačítka předvoleb pásma (1 až 6). Během vyhle-
dávání se na displeji zobrazí informační zpráva [Ak-
tualizace sezn FM] a zvuk je ztlumen až do dokon-
čení této operace. Po dokončení se rádio vrátí k
rozhlasové stanici, která byla zvolena předtím.

m Ruční ladění

Při nastavování frekvence stanice manuálně otevře-
te Seznam FM a otáčejte ovladačem <MENU>, do-
kud nenaladíte požadovanou stanici.

Frekvence se zvyšuje nebo snižuje v krocích po 100
kHz v pásmu FM a po 9 kHz v pásmu AM.

VAROVÁNÍ
Ladění rádia neprovádějte za jízdy, odpoutává
to pozornost od řízení.

m m Tlačítka ladění
vyhledáváním SEEK

Režim FM:
Stisknutím tlačítka m nebo m zahájíte režim la-
dění. Krátkým stisknutím tlačítka zvýšíte nebo sní-
žíte frekvenci o jeden krok. Delším stisknutím tla-
čítka aktivujete režim vyhledávání. Tuner rádia vy-
hledává od nízkých po vysoké nebo vysokých
kmitočtů po nízké a zastaví se na příští stanici. Bě-
hem režimu vyhledávání se výstup rádia ztlumí. Po-
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kud není nalezena žádná vysílací stanice v celém
cyklu pásma, vrátí se na původní frekvenci.

Režim DAB:
Stisknutím tlačítka m nebo m zvolíte následu-
jící nebo předchozí stanici

Tlačítka předvolby stanice
➀➁➂➃➄➅
Stiskem tlačítka předvolby na méně než 2 sekundy
zvolíte uloženou rozhlasovou stanici.

Stisknutí tlačítka předvolby na více než 2 sekundy
na seznamu FM nebo na hlavní obrazovce rádia
způsobí, že stanice aktuálně přijímaná bude ulože-
na pod tímto tlačítkem předvolby.

• Do FM pásem lze uložit dvanáct stanic ( jsou-li k
dispozici). (Vždy po šesti pro FM1 a FM2)

• Do DAB pásem lze uložit dvanáct stanic ( jsou-li
k dispozici). (Vždy po šesti pro DAB1 a DAB2) ( je-li
ve výbavě)

• Do pásma AM lze uložit šest stanic ( jsou-li k dis-
pozici).

Paměť rádia se vymaže, pokud dojde k odpojení ba-
terie nebo spálení pojistky. V takovém případě pro-
veďte zapojení baterie nebo výměnu pojistky a na-
stavte požadované stanice znovu.

Provoz systému DAB a rádiového
datového systému (RDS) ( je-li k
dispozici)
RDS je systém, pomocí kterého jsou kromě běžné
rozhlasové relace v pásmu FM vysílány zakódované
doplňkové digitální informace. RDS hlásí servisní in-
formace jako název stanice, informace o dopravě
nebo zprávy.

DAB (digitální audio vysílání):

DAB (Digitální audio vysílání) je standardem pro di-
gitální rádiové vysílání.

Řidič může získávat různé informace (cestování, vý-
strahy, zprávy, počasí, sport atd.), které si navolil.

V oblastech se špatnou sílou signálu DAB může ob-
čas dojít ke zkomolení plného názvu stanice na se-
znamu DAB a hlavní obrazovku DAB. V této situací je
stále možné poslouchat zmíněnou rádiovou stanici
při snížené kvalitě zvuku, ale ani to není vždy mož-
né.

POZNÁMKA:
• Když se ovládání režimu DAB podobá režimu

FM, ale může se trochu lišit.

• V některých zemích nebo regionech nemusí
být některé z těchto služeb dostupné.

Režim alternativní frekvence (AF):

Režim AF pracuje v režimu FM (rádio).

• Funkce AF pracuje v režimu FM (rádio), AUX i CD
(pokud bylo dříve v režimu rádia zvoleno pásmo
FM).

• Funkce AF porovnává sílu signálu a volí stanici s
nejlepšími podmínkami příjmu pro aktuálně na-
laděnou stanici.

Funkce DAB a RDS
Funkce programové služby (PS) (funkce
zobrazení jména stanice):

– FM:
Naladíte-li stanici RDS pomocí manuálního ne-
bo vyhledávacího ladění, budou přijímána data
RDS a zobrazí se jméno PS.

– DAB:
Naladíte-li stanici pomocí manuálního nebo vy-
hledávacího ladění, budou přijímána data a zob-
razí se název PS.

TA Dopravní informace
Tato funkce funguje v režimu FM/DAB (rádio). Tato
funkce bude stále v činnosti na pozadí, pokud bude
vybrán některý zdroj média.

• Stisknutím tlačítka <TA> zvolíte režim TA. Uka-
zatel TA se zobrazuje, když je režim TA zapnutý.

• Když znovu stisknete <TA>. Režim se vypne a
ukazatel TA zmizí z displeje.

Funkce přerušení dopravní informace:

Když je přijato dopravní hlášení, přeladí se na něj a
displej zobrazí hlášení s názvem rozhlasové stanice,
např. TA: Radio 1.

Jakmile dopravní informace skončí, přístroj se vrátí
na zdroj, který byl aktivní před začátkem dopravní
informace.
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Když během dopravního hlášení stisknete <TA>, re-
žim naléhavého přerušení vysílání se ukončí. Režim
TA se vrátí do pohotovostního režimu a autorádio
na předchozí zdroj.

POZNÁMKA:
V některých oblastech tato služba nemusí být do-
stupná.

TLAČÍTKO SETUP

Chcete-li konfigurovat nastavení [Audio], [Clock],
[Radio] a [Jazyk], postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko <SETUP>.

2. Otočte ovladačem <MENU> doprava nebo dole-
va a displej se bude měnit v tomto pořadí:

[Audio] [Clock] [Radio] [Jazyk]

Jakmile nastavíte požadované hodnoty, stiskněte
opakovaně tlačítko m (Zpět) nebo tlačítko <SE-
TUP>.

Nastavení zvuku
1. Stiskněte tlačítko <SETUP> pro vstup na obrazov-

ku nabídky nastavení a zvolte [Zvuk].

2. Otočte ovladačem <MENU> doprava nebo dole-
va a displej se bude měnit v tomto pořadí:

[Sound] [AUX in] [Speed Vol.] [Bass Boost]
[Audio Default]

Menu [Zvuk]:

Podmenu v menu Zvuk:

[Basy] Tímto ovladačem zvýšíte nebo snížíte
zvuk odezvy basů.
Otočte ovladačem <MENU> doprava
nebo doleva pro nastavení basů a
stiskněte <ENTER> pro potvrzení.

[Výšky] V tomto režimu posílíte nebo potlačíte
výšky.
Otočte ovladačem <MENU> doprava
nebo doleva pro nastavení výšek a
stiskněte <ENTER> pro potvrzení.

[Bal.] Tato funkce umožňuje vyvážení
hlasitosti mezi levým a pravým
reproduktorem.
Otočte ovladačem <MENU> doprava
nebo doleva pro nastavení pravolevého
vyvážení a stiskněte <ENTER> pro
potvrzení.

[Fader] Tato funkce umožňuje vyvážení
hlasitosti mezi předními a zadními
reproduktory.
Otočte ovladačem <MENU> doprava
nebo doleva pro nastavení
předozadního vyvážení a stiskněte
<ENTER> pro potvrzení.

Menu [Vstup AUX]:

Tato funkce umožňuje nastavit hlasitost přídavné-
ho vstupu.
Otočte ovladačem <MENU> doprava nebo doleva
pro výběr režimu [Nízká], [Střední] nebo [Vysoká] a
stiskněte <ENTER> pro potvrzení.

Menu [Speed Vol.]:

Tento režim ovládá automaticky výstupní hlasitost
z reproduktoru v závislosti na rychlosti vozidla. Když
se zobrazí [Speed Vol.], otočte ovladačem <MENU>
doprava nebo doleva pro nastavení úrovně hlasi-
tosti.

Změnou nastavení na 0 (nulu) vypnete funkci pro
zesílení podle rychlosti. Zvýšením hodnoty nasta-
vení pro zesílení podle rychlosti dojde k rychlejšímu
zesílení hlasitosti v závislosti na rychlosti vozu. Po
provedeném výběru stiskněte <ENTER> pro uložení
nastavení.

Menu [Zesílení basů]:

Přepíná funkci [Zesílení basů] [ZAP] nebo [VYP]

Menu [Audio Default]:

Audio jednotka má z výroby uložená předvolená na-
stavení. Když zvolíte [Ano], vrátíte všechna nasta-
vení na tovární hodnoty. Když zvolíte [Ne], opustíte
menu a zachováte aktuální nastavení.

Nastavení hodin
Obrazovka menu hodin se objeví, pokud v nabídce
nastavení vyberete položku [Clock].
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[Nastavit čas]:

Zvolte [Nastavit čas] a nastavte hodiny následujícím
způsobem:

1. Hodiny začnou blikat. Otočte ovladačem <MENU>
pro nastavení hodin.

2. Stiskněte tlačítko <ENTER>. Minuty začnou bli-
kat.

3. Otočte ovladačem <MENU> pro nastavení minut.

4. Stiskněte <ENTER> pro dokončení nastavení ho-
din.

[Zap/Vyp]:

Zapněte nebo vypněte zobrazení hodin při vypnuté
audio jednotce.

Když je nastavena poloha [ZAP], hodiny se při vy-
pnutí audio jednotky zobrazí buď stisknutím mne-
bo po přepnutí napájení do polohy VYP.

[Formát]:

Nastavte zobrazení hodin na 24hodinový nebo
12hodinový režim.

Menu [Radio]
Podrobnosti o aktivaci nebo deaktivaci najdete v

„Tlačítko SETUP“ dále v této kapitole.

[TA] Touto položkou můžete zapnout
nebo vypnout to, zda se po
zapnutí jednotky objeví dopravní
hlášení.
Otočením ovladače <MENU>
doprava nebo doleva vyberte
požadované nastavení a pak
potvrďte tlačítkem <ENTER>.

[Ref. sezn FM] Ručně aktualizujte seznam FM
stanic.
Stisknutím tlačítka <ENTER>
zahájíte vyhledávání stanic.
Zobrazí se text [Aktualizace sezn
FM...]. Zanedlouho budou stanice
aktualizovány a poslední stanice
začne hrát ( je-li to možné).

Nastavení jazyka
Zvolte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko <EN-
TER>. Po dokončení se automaticky aplikuje nasta-
vení jazyka.

• [Deutsch]

• [Español]

• [Français]

• [Italiano]

• [Nederlands]

• [Polski]

• [Português]

• [Türkçe]

• [UK English]

• [русский]

PROVOZ CD PŘEHRÁVAČE
CD přehrávač může přehrávat hudební CD nebo kó-
dované MP3/WMA CD a při poslouchání těchto CD
mohou být zobrazeny hudební informační tagy (in-
formace o stopě a interpretovi) ( je-li používáno kó-
dované CD s textem).

Stiskněte tlačítko <MEDIA> a CD ( je-li vloženo) za-
čne hrát.

Když stisknete <MEDIA> během režimu přehrávání
rádia nebo jiného zdroje, tak se tento režim auto-
maticky vypne a spustí se režim přehrávání CD.

UPOZORNĚNÍ
• Netlačte CD do drážky silou. Mohlo by dojít

k poškození přehrávače.

• Nepoužívejte disky o průměru 8 cm (3,1
palce).

Štěrbina pro CD (CD přehrávač)
Zasuňte disk CD do štěrbiny potištěnou stranou na-
horu. Disk bude automaticky zaveden do štěrbiny a
spustí se přehrávání. Po zasunutí disku se zobrazí
informace o stopách.

POZNÁMKA:
• CD přehrávač podporuje běžné disky audio CD

nebo CD s nahranými soubory MP3/WMA.
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• Po vložení disku s nahranými soubory MP3/
WMA je audio jednotka automaticky detekuje
a zobrazí se [MP3CD].

• Pokud není podporován typ vloženého disku
(např. DVD) nebo disk CD nelze přečíst, zobrazí
se chybové hlášení. Disk vysuňte a vložte jiný.

Tlačítko MEDIA
Vložte CD disk. Po krátké prodlevě pro zavedení se
začne CD disk přehrávat.

Jestliže byl disk již vložen:
Stisknutím tlačítka <MEDIA> (pokud jsou připojeny i
jiné zdroje audia, stiskněte opakovaně) vyberte CD.
Přehrávání se spustí od stopy, která se přehrávala
před vypnutím režimu přehrávání CD (CD play mo-
de).

Základní funkce audiosystému
Zobrazení seznamu:

Když se přehrává určitá stopa, stiskněte tlačítko
<ENTER> nebo otočte ovladač MENU, čímž zobra-
zíte dostupné stopy v režimu zobrazení seznamu.
Pro výběr stopy ze seznamu, nebo stopy, která se
má začít přehrávat, otočte ovladačem <MENU> a
stiskněte <ENTER>.
Stisknutím tlačítka m se vrátíte ke skladbě.

m m Tlačítka Rychle vpřed (Cue),
Rychle dozadu (Review):

Když opakovaně stisknete tlačítko m (Cue) nebo
m(Review), stopa se přehraje vysokou rychlostí.
Po uvolnění tlačítka se stopa bude přehrávat opět
normální rychlostí.

m m Tlačítka stopy (nahoru/
dolů):

Jedním stisknutím tlačítka m nebo m dojde
k přeskočení na následující stopu nebo zpět na za-
čátek aktuálně přehrávané stopy. Stisknutím tlačít-
ka m nebo m více než jednou můžete přeska-
kovat stopy.

Procházení složkami:

Pokud disk obsahuje složky s hudebními soubory,
tak stisknutím tlačítka m nebo m spustíte po-
stupné přehrávání jednotlivých složek.

Pro výběr požadované složky:

1. Stiskněte tlačítko <ENTER> nebo otočte ovlada-
čem <MENU> a zobrazí se seznam stop v aktuální
složce.

2. Otočte ovladačem <MENU> na požadovanou
složku.

3. Stiskněte <ENTER> pro vstup do složky. Znovu
stiskněte <ENTER> pro spuštění přehrávání prv-
ní stopy nebo otočte ovladačem <MENU> a stisk-
něte <ENTER> pro výběr jiné stopy.

Pokud aktuálně vybraná složka obsahuje podslož-
ky, stiskněte <ENTER> a zobrazí se nová obrazovka
se seznamem podsložek. Otočte ovladačem <ME-
NU> na podsložku a pak stiskněte <ENTER> pro
provedení výběru. Jsou-li skladby nahrány i v koře-
novém adresáři, zvolte kořenový adresář.

Pro návrat na předchozí obrazovku stisknětem.

m Tlačítko opakovat :

Stiskněte m tlačítko ➀ a aktuální stopa bude
přehrávána opakovaně.

m Tlačítko :

Stiskněte m tlačítko ➁, chcete-li, aby se všech-
ny stopy v aktuální složce (MP3 CD/USB) nebo se-
znamu stop (iPod) přehrávaly v náhodném pořadí.

Po přehrání celé složky/seznamu stop začne sys-
tém přehrávat další složku/seznam stop.

m Tlačítko :

Při přehrávání hudebního CD s nahranými informač-
ními tagy (CD-text/ID3–text) se zobrazí název pře-
hrávané stopy. Není-li informace o názvu k dispo-
zici, tak se zobrazí [Skladba].

Opakovaným stisknutím tlačítka m lze zob-
razit kromě názvu stopy také tyto doplňující infor-
mace:

CD:

Čas stopy Jméno interpreta Název alba Čas
stopy

CD s MP3/WMA:

Čas stopy Jméno interpreta Název alba Ná-
zev složky Čas stopy

Název stopy se zobrazuje neustále.
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Podrobnosti o stopě:

Dlouhým stisknutím tlačítkam přepnete dis-
plej na podrobný přehled; displej se po několika
sekundách nebo po krátkém stisknutímvrátí
na hlavní obrazovku.

Rychlé hledání:

Když je v režimu zobrazení seznamu přehráván sou-
bor MP3 CD s nahranými hudebními informačními
tagy (tagy ID3–text), lze rychle vyhledat stopu v se-
znamu.

Stiskněte tlačítko <A-Z > a otočte ovladačem <ME-
NU> pro výběr prvního písmene/číslice názvu stopy
a pak stiskněte <ENTER>. Jakmile přijdete na poža-
dované písmeno, zobrazí se seznam dostupných
skladeb. Když není žádná shoda (na displeji se zob-
razí [Žádná shoda]), zobrazí se další položka. Pro-
veďte výběr a stiskněte <ENTER> pro přehrávání
požadované stopy.

m Tlačítko vysunutí CD
CD přehrávač:

Stiskněte tlačítko m (Eject) a CD se vysune.

Vysunutí CD (s hlavním spínačem v poloze OFF
nebo LOCK):

Když je hlavní spínač v poloze OFF nebo LOCK, lze
vysunout aktuálně přehrávané CD. Autorádio se
však nezapne.

Stiskněte tlačítko m a CD se vysune.

POZNÁMKA:
• Pokud se CD vysune a vy je nevyjmete do 8

sekund, automaticky se znovu zasune do
štěrbiny, aby nedošlo k poškození.

• Pokud se na displeji zobrazí chybové hlášení,
stiskněte m pro vysunutí chybného CD. Poté
vložte jiné CD nebo zkontrolujte, zda vysunu-
té CD nebylo vloženo obráceně.

Zdířky AUX a USB se nacházejí na středové konzoli.

PORTY PŘIPOJENÍ AUX A USB

1. Port připojení USB (Universal Serial Bus)

2. Zdířka AUX

Zdířka AUX
Konektor pomocného vstupu přijme jakékoliv stan-
dardní analogové zařízení, jako např. přenosný ka-
zetový přehrávač, CD přehrávač nebo MP3 přehrá-
vač.

Zastrčte 3,5 mm (1/4 palce) stereofonní mini konek-
tor do pomocné zdířky. Použijete-li kabel s mono-
fonním konektorem, zvukový výstup nemusí fungo-
vat správně.

Stiskněte tlačítko <MEDIA> pro režim AUX.

PORT PŘIPOJENÍ USB (Universal Serial
Bus) ( je-li ve výbavě)
POZNÁMKA:
Pouze USB porty připojení umístěné pod audio
jednotkou mohou být používány k připojení k au-
dio jednotce.

Připojení USB paměti:

Připojte USB paměť nebo jiné USB zařízení. Na dis-
pleji se na několik sekund zobrazí zpráva [USB De-
tected Please Wait...], zatímco zařízení načítá data.
Jestliže byla při vypnutí audiosystému přehrávána
USB paměť, stisknutím m uvedete USB zařízení do
provozu.

UPOZORNĚNÍ
• Při vkládání USB zařízení do USB portu ne-

používejte sílu. Vkládáním vychýleného
nebo otočeného USB zařízení do USB por-
tu můžete zařízení a port poškodit. Ověřte,
že USB zařízení je připojeno k USB portu.
(Některá USB zařízení mají jako vodítko
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značku m. Před vložením zařízení se ujis-
těte, že značka ukazuje správným smě-
rem.)

• Do blízkosti USB zařízení neumísťujte žád-
né předměty, které by na USB zařízení ne-
bo na port mohly tlačit. Tlak předmětů by
mohl USB zařízení a port poškodit.

Tlačítko MEDIA:

Chcete-li používat USB zařízení, stiskněte jednou
nebo vícekrát tlačítko <MEDIA>, až se zobrazí mož-
nost [USB].

Základní funkce audiosystému:

Následující operace se shodují se základními funk-
cemi audia uvedenými pro provoz kompaktního dis-
ku (CD). Podrobnosti viz „Provoz CD
přehrávače“ výše v této kapitole.

• Zobrazení seznamu

• Rychlé hledání

• m, m

• MIX (náhodné přehrávání)

• RPT (opakování stopy)

• Procházení složkami

Rychlé hledání

Když je v režimu zobrazení seznamu přehráváno
USB zařízení s nahranými hudebními informačními
tagy (tagy ID3–text), lze rychle vyhledat stopu v se-
znamu.

Stiskněte tlačítko <A-Z >➅ a otočte ovladačem
<MENU> pro výběr prvního písmene/číslice názvu
stopy a pak stiskněte <ENTER>. Jakmile přijdete na
požadované písmeno, zobrazí se seznam dostup-
ných skladeb. Když není žádná shoda (na displeji se
zobrazí [Žádná shoda]), zobrazí se další položka. Pro-
veďte výběr a stiskněte <ENTER> pro přehrávání
požadované stopy.

m tlačítko ➄:

Při přehrávání stopy s nahranými informačními tagy
(ID3 tagy) se zobrazí název přehrávané stopy. Nej-
sou-li tagy k dispozici, zobrazí se zpráva.

Opakovaným stisknutím m tlačítka ➄ lze
zobrazit kromě názvu stopy také tyto doplňující in-
formace:

Čas stopy Jméno interpreta Název alba Čas
stopy

Podrobnosti o stopě

Dlouhým stisknutím tlačítka m ➄ přepnete
displej na podrobný přehled; displej se po několika
sekundách nebo po krátkém stisknutí m ➄
vrátí na hlavní obrazovku.

USB nabíjecí porty

USB porty na zadní straně prostřední konzoly mo-
hou být použity k nabíjení mobilních zařízení.

POZNÁMKA:
USB nabíjecí porty na zadní straně prostřední
konzoly mohou být použity k nabíjení mobilních
zařízení a nemohou být použity jako vstupy pro
zábavný systém.

OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVAČEiPod®
( je-li ve výbavě)
Připojení přehrávače iPod®
Pro více informací ohledně správného používání a
péče o zařízení vyhledejte pokyny pro uživatele za-
řízení.
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Připojte kabel přehrávače iPod do USB konektoru.
Po dobu připojení přehrávače iPod® k systému vozi-
dla se bude jeho baterie nabíjet. Na displeji se na
několik sekund zobrazí zpráva [iPod <název> Detec-
ted], zatímco zařízení načítá data.

Jestliže byl systém vypnut, když probíhalo přehrá-
vání z přehrávače iPod®, stisknutím tlačítka m
spustíte přehrávač iPod®. Po dobu připojení lze pře-
hrávač iPod® obsluhovat pouze pomocí audio ovla-
dačů.

* iPod® a iPhone® jsou ochranné známky společ-
nosti Apple Inc. registrované ve Spojených Státech
Amerických a dalších zemích.

UPOZORNĚNÍ
• Při zapojování přehrávače iPod do USB

portu nepoužívejte sílu. Vkládáním vychý-
leného nebo otočeného kabelu přehráva-
če iPod do portu můžete zařízení a port
poškodit. Ujistěte se, že je kabel přehráva-
če iPod připojen k USB portu správným
způsobem. (Některé kabely přehrávače
iPod mají jako vodítko značkum. Před za-
sunutím kabelu přehrávače iPod se ujistě-
te, že značka ukazuje správným směrem.)

• Do blízkosti kabelu přehrávače iPod neu-
mísťujte žádné předměty, které by na ka-
bel nebo na port mohly tlačit. Tlak před-
mětů by mohl kabel přehrávače iPod a port
poškodit.

Kompatibilita:

POZNÁMKA:
• V době publikace příručky byl tento audio sys-

tém testován s nejnovějšími dostupnými pře-
hrávači iPod®/iPhone®. S ohledem na časté
upgrady spotřebitelských zařízení, jako jsou
MP3 přehrávače, společnost NISSAN nemůže
garantovat, že všechny nově uvedené přístro-
je iPod®/iPhone® budou s tímto audiosysté-
mem kompatibilní.

• Některé funkce iPod® nemusejí být pro tento
systém dostupné.

• Audiosystém Nissan podporuje pouze příslu-
šenství, které certifikovala společnost Apple a
které obsahuje logo „Made for iPod/iPhone/
iPad“.

• Zajistěte aktualizaci přehrávače iPod®/iPho-
ne® na poslední verzí firmwaru.

• iPod® Shuffle a iPod® mini nelze s tímto systé-
mem používat.

• Pokud jedno zařízení je současně připojení
pomocí USB a Bluetooth, nemusejí být k dis-
pozici všechny funkce iPhone USB ani Blue-
tooth Audia.

Tlačítko MEDIA
Chcete-li používat iPod, stiskněte jednou nebo opa-
kovaně tlačítko <MEDIA>, až se zobrazí položka
[iPod <Name>].

Základní funkce audiosystému
Rozhraní:

Rozhraní pro ovládání přehrávače iPod® zobrazené
na displeji audiosystému se podobá rozhraní vlast-
ního přehrávače iPod®. Pro spuštění stopy na pře-
hrávači iPod® použijte ovladač <MENU> a tlačítko
<ENTER>.

Následující položky lze zvolit z obrazovky seznam
menu.

• [Playlisty]

• [Interpreti]

• [Alba]

• [Skladby]

• [Další…]
– [Skladatelé]
– [Žánry]
– [Podcasty]

Další informace o jednotlivých položkách naleznete
v příručce k přehrávači iPod®.
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Následující operace se shodují se základními funk-
cemi audia uvedenými pro provoz kompaktního dis-
ku (CD). Podrobnosti viz „Provoz CD
přehrávače“ výše v této kapitole.

• Zobrazení seznamu

• m, m

• MIX (náhodné přehrávání)

• RPT (opakování stopy)

• Procházení složkami

m tlačítko ➄

Při přehrávání stopy s nahranými informačními tagy
(ID3 tagy) se zobrazí název přehrávané stopy. Nej-
sou-li tagy k dispozici, zobrazí se zpráva.

Opakovaným stisknutím m tlačítka ➄ lze
zobrazit kromě názvu stopy také tyto doplňující in-
formace:

Čas stopy Jméno interpreta Název alba Čas
stopy

Podrobnosti o stopě:

Dlouhým stisknutím tlačítka m se na obra-
zovce zobrazí název skladby, jméno interpreta a ná-
zev alba. Po několika sekundách se znovu zobrazí
hlavní display, nebo stiskněte krátce
tlačítkom.➄

OVLÁDÁNÍ BLUETOOTH®
Právní informace

m
Bluetooth® je obchodní znač-
kou společnosti Bluetooth SIG,
Inc.

ES prohlášení
Společnost Yangfeng Visteon Automotive Electro-
nics Co., Ltd. prohlašuje, že tento systém odpovídá
základním požadavkům a ostatním souvisejícím na-
řízením Směrnice 1999/5/ES.

m

POZNÁMKA:
Audio systém podporuje pouze Bluetooth® audio
zařízení s AVRCP (Audio/Video Remote Control
Profile) verze 1.4 nebo dřívější.

Nastavení BLUETOOTH®
Chcete-li spárovat zařízení, ujistěte se, že je funkce
Bluetooth zapnuta, a použijte tlačítko [Hledat zař.]
nebo [Párovat zař.]. Podrobnosti viz „[Hledat
zař.]“ dále v této kapitole.

Připojit lze až 5 různých zařízení Bluetooth. V daný
okamžik lze však používat pouze jedno takové zaří-
zení. Pokud je registrováno 5 různých zařízení
Bluetooth, nové zařízení může pouze nahradit ně-
které z 5 již spárovaných zařízení. Tlačítkem [Odstr.
zař.] smažte jedno ze spárovaných zařízení. Podrob-
nosti viz „[Odstr. zař.]“ dále v této kapitole.

Jakmile se zobrazí zpráva o úspěšném spárování,
displej audiosystému se vrátí na zobrazení aktuál-
ního audio zdroje. Během připojování se zobrazí ná-
sledující stavové ikony (levá horní část displeje): Síla
signálu (m), Stav baterie* (m) a Bluetooth ON
(m).
*: Když se objeví zpráva o nízkém stavu baterie, zaří-
zení Bluetooth® musí být co nejdříve nabito.
Proces a postup párování se může výrazně lišit v
závislosti na typu zařízení a kompatibilitě. Pro více
podrobností viz příručku pro uživatele Bluetooth®.

POZNÁMKA:
• Pro podrobnosti o zařízení viz příručku pro

uživatele vašeho audio zařízení/mobilního
telefonu.
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• Potřebujete-li pomoci s integrací audio zaří-
zení/mobilního telefonu Bluetooth®, obraťte
se na svého místního prodejce NISSAN.

K nastavení systému Bluetooth se zařízením jsou
k dispozici následující položky:

• [Hledat zař.]
Zařízení Bluetooth lze párovat se systémem.
Maximálně lze registrovat 5 zařízení Bluetooth.

• [Párovat zař.]
Zařízení Bluetooth lze párovat se systémem.
Maximálně lze registrovat 5 zařízení Bluetooth.

• [Vybrat zař.]
Spárovaná zařízení Bluetooth jsou v seznamu a
lze je vybrat pro připojení.

• [Odstr. zař.]
Registrované zařízení Bluetooth lze smazat.

• [Bluetooth]
Když toto nastavení vypnete, bude zrušeno pro-
pojení mezi zařízeními Bluetooth a modulem
Bluetooth ve vozidle.

[Hledat zař.]:

1) Stiskněte tlačítko m. Zvolte [Scan devices]
Audio jednotka vyhledá Bluetooth zařízení a
zobrazí všechna viditelná zařízení.
Zajistěte, aby vaše Bluetooth zařízení bylo v da-
nou chvíli viditelné.

2) Zvolte zařízení, které chcete spárovat.
Použijte ovladač <MENU> a stiskem proveďte
výběr.

3) Postup párování může záviset na zařízení, které
chcete připojit:
1) Zařízení bez kódu PIN:

Připojení Bluetooth lze automaticky připojit
bez jakéhokoliv dalšího zadání.

2) Zařízení s kódem PIN:
K dispozici jsou dva různé způsoby párová-
ní, což závisí na zařízení:
– Typ A:

Zobrazí se hlášení [K párování] [Zadej
PIN] 0000.
Potvrďte kód PIN na zařízení.
Připojení Bluetooth se vytvoří.

– Typ B:
Zobrazí se hlášení [Požadavek na pár.]
[Potvrzení hesla] spolu s 6místným kó-
dem. Na zařízení by se měl zobrazit jedi-
nečný a identický kód. Jestliže je kód
stejný potvrďte jej na zařízení.
Připojení Bluetooth se vytvoří.

[Párovat zař.]:

• Zapněte audio jednotku Bluetooth®. Viz popis
[Bluetooth].

• Použijte audio jednotku k párování:
Stiskněte tlačítko m. Zvolte klávesu [Párovat
zař.].
Proces párování závisí na připojeném zařízení
Bluetooth®:
1) Zařízení bez kódu PIN:

Připojení Bluetooth® lze automaticky navá-
zat bez jakéhokoliv dalšího zadání.

2) Zařízení s kódem PIN:
K dispozici jsou dva různé způsoby párová-
ní, což závisí na zařízení. Správný postup viz

„[Hledat zař.]“ výše v této kapitole.

• Použijte k párování Bluetooth® audio/mobilní
telefon:
1) Podle návodu v uživatelské příručce pro za-

řízení s aktivovanou funkcí Bluetooth® zkus-
te najít audio jednotku.
Jestliže při vyhledávání bude audio jednot-
ka nalezena, zobrazí se na displeji zařízení.

2) Vyberte audio jednotku zobrazenou jako
[My Car].

3) Podle návodu v uživatelské příručce pro za-
řízení s aktivovanou funkcí Bluetooth® vy-
tvořte připojení s audio jednotkou.

4) Pomocí vlastní klávesnice zařízení vložte pří-
slušný kód a stiskněte potvrzovací tlačítko
na vlastním zařízení.
Pro více podrobností viz příručku pro uživa-
tele zařízení Bluetooth®.

[Vybrat zař.]:

Seznam spárovaných zařízení zobrazuje, která au-
dio zařízení nebo mobilní telefony Bluetooth® jsou
spárovány nebo registrovány v audiosystému Blue-
tooth®. Pokud jsou zařízení v seznamu uvedena, tak
zvolte příslušné zařízení, které má být k audiosys-
tému Bluetooth® připojeno.

Následující symboly ( jsou-li součástí výbavy) ozna-
čují vlastnosti registrovaného zařízení:

• m: Integrace mobilního telefonu

• m : Přehrávání audia (A2DP - Advanced Audio
Distribution Profile)

Obrazovka, topení a klimatizace (systém řízení klimatizace) 4-57



[Odstr. zař.]:

Registrované zařízení lze z audiosystému Bluetooth
odstranit. Zvolte registrované zařízení a stiskněte
<ENTER> pro potvrzení smazání.

[Bluetooth]:

Když je Bluetooth® vypnuto, tak se při výběru
[Bluetooth] v menu telefonu zobrazí hlášení [Zap./
Vyp.] (stiskněte m). Pro zapnutí signálu Bluetooth®
stiskněte <ENTER> a objeví se následující obrazov-
ka. Poté zvolte [ZAP] a stiskněte <ENTER> pro zob-
razení obrazovky nabídky nastavení Bluetooth®.

Základní funkce přehrávání audia
prostřednictvím Bluetooth®

Přepněte hlavní spínač do polohy ACC nebo ON. Po-
kud došlo k vypnutí systému během přehrávání z
Bluetooth® audio zařízení, tak se po stisknutí tla-
čítka <m> spustí přehrávání Bluetooth® audia.

Tlačítko MEDIA:

Pro přehrávání audia prostřednictvím Bluetooth®
použijte následujících způsob:

• Opakovaně stiskněte možnost <MEDIA>, až se
zobrazí [BT zvuk].

Typ displeje,jA nebojB , zobrazený na audiosysté-
mu se může lišit v závislosti na verzi Bluetooth® za-
řízení.

m m Tlačítka Rychle vpřed (Cue),
Rychle dozadu (Review):

Když opakovaně stisknete tlačítko m (Cue) nebo
m(Review), stopa se přehraje vysokou rychlostí.
Po uvolnění tlačítka se stopa bude přehrávat opět
normální rychlostí.

m m Tlačítka stopy (nahoru/
dolů):

Jedním stisknutím tlačítka m nebo m dojde
k přeskočení na následující stopu nebo zpět na za-
čátek aktuálně přehrávané stopy. Stisknutím tlačít-
ka m nebo m více než jednou můžete přeska-
kovat stopy.

mTlačítko <>

Obsahuje-li skladba hudební informační tagy (ID3
tagy), zobrazí se název přehrávané skladby. Nejsou-
li tagy k dispozici, na displeji se nezobrazí žádné hlá-
šení.

Opakovaným stisknutím tlačítka <m> může-
te kromě názvu skladby zobrazit další informace o
skladbě.

Dlouhým stisknutím <m> přepnete displej na
podrobný přehled; displej se po několika sekundách
nebo po krátkém stisknutí <m> vrátí na hlav-
ní obrazovku.

Funkce Bluetooth® mobilního
telefonu
Tento systém poskytuje funkci hands-free pro váš
mobilní telefon s Bluetooth® pro vyšší bezpečnost a
pohodlí při řízení.
Podrobnosti viz „[Hledat zař.]“ dále v této kapi-
tole.
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Tabulka s technickými údaji

Podporovaná média CD-R, CD-ROM, CD-RW, USB 2.0 MSC

Rozměr CD Průměr 12 cm Tloušťka až 1,9 mm

Podporované systémy souborů na CD ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet
* ISO9660 Level 3 (paketový zápis) není podporováno.
* Soubory uložené za pomoci Live File System Component (na počítači s Windows
Vista) nejsou podporovány.

Podporované systémy souborů na USB FAT-16, FAT-32

Podporované verze*1 MP3 Verze MPEG1, Layer 3

Vzorkovací frekvence 32 kHz - 44,1 kHz - 48 kHz

Bitový tok 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160, 192, 224, 256, 288, 320, kbps, VBR *4

WMA *3 Verze WMA7, WMA8, WMA9

Vzorkovací frekvence 16 kHz, 22,05 kHz, 32 kHz, 44,1kHz, 48 kHz

Bitový tok 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192, 256, 320 kbps, VBR *4

AAC Verze MPEG-4, AAC

Vzorkovací frekvence 8, 11,025, 16, 22,05, 32, 44,1, 48 kHz

Bitový tok 32, 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192 kbps, VBR *4

Informace tagu (název skladby, jméno
interpreta a název alba)

CD CDDA

MP3 ID3 tag ver. 1,0, 1,1, 2,2, 2,4

WMA WMA tag

AAC AAC tag

Podpora stop/souborů CDDA — 99 stop
MP3/WMA/AAC na CD — 999 souborů
USB — 30000 souborů

Podpora složek 100 složek na CD
2500 složek na USB
Hloubka — do 8, vnořené složky by měly být max. na 8. úrovni.

Podpora seznamu stop na USB M3U, WPL, PLS — 1000 seznamů stop
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Podpora textových znaků Nastavitelná délka znaku, závisí
na obsahu média.

Název souboru: Min. 11 znaků (Max. 30 znaků) ID3 TAG : Min. 24 znaků. (max. 60
znaků) *5

Zobrazitelné kódy znaků *2 Unicode, ISO8859–15
(francouzština), ISO8859–5
(azbuka), GB18030–2000
(čínština), BIG-5 (tchajwanština),
KSX1001–2002 (korejština)

01:ASCll, 02: ISO-8859-1, ISO8859–15 (francouzština), ISO8859–5 (azbuka), 03:
UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF-16 Ncn-BOM Big Endian), 05:
UNICODE (UTF-8), 06:UNICODE (Non-UTF-16 BOM Little Endian), 07: SHIFT-JIS,
GB18030–2000 (čínština), BIG-5 (tchajwanština), KSX1001–2002 (korejština)

Procházení Procházejí souborů/složek na CD/MP3, USB

*1 Soubory vytvořené kombinací vzorkovací frekvence 48 kHz a bitového toku 64 kbps nelze přehrát.
*2 Dostupné kódy závisí na typu média, verzích a informacích, které se mají zobrazit.
*3 Chráněné soubory WMA (DRM) nelze přehrávat.
*4 Při přehrávání souborů VBR nemusí být čas přehrávání zobrazen správně. WMA7 a WMA8 nejsou použitelné na VBR.
*5 Podpora 128 bytů závisí na šířce displeje a typu znaků.
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Viz samostatně dodávanou příručku pro uživatele
systému NissanConnect, kde naleznete všechny
podrobnosti o použiti integračních funkcí audio, na-
vigace a mobilního telefonu.

POZNÁMKA:
U modelů s NissanConnect (audiosystém s navi-
gací) doporučujeme prostudovat samostatně do-
dávanou příručku pro uživatele systému
NissanConnect.

V závislosti na zemi není garantována kompati-
bilita se sítí nebo systémem mobilního telefonu.

FUNKCE BLUETOOTH® MOBILNÍHO
TELEFONU

VAROVÁNÍ
Při řízení je používání mobilního telefonu veli-
ce nebezpečné, jelikož výrazně snižuje vaše
soustředění a omezuje vaše schopnosti rea-
govat na náhlé změny na silnice, což může
vést ke smrtelné nehodě. To platí pro všechny
situace, jako je příjem hovoru, samotné tele-
fonování, vyhledávání telefonního čísla z ad-
resáře, atd.

UPOZORNĚNÍ
V některých zemích je zakázáno používat mo-
bilní telefon ve vozidle bez sady hands-free.

Tato kapitola poskytuje informace o telefonickém
systému NISSAN hands-free s využitím spojení
Bluetooth®.

Bluetooth® je standard pro bezdrátovou rádiovou
komunikaci. Tento systém nabízí možnost hands-
free pro váš mobilní telefon, aby se zvýšilo pohodlí
při jízdě.

Pro použití mobilního telefonu s funkcí Bluetooth®

audiosystému je nutno nejprve nastavit mobilní te-
lefon. Po provedeném nastavení se na přihlášeném
mobilním telefonu (přes Bluetooth®) automaticky
aktivuje režim hands-free, jakmile je telefon v dosa-
hu.

Na displeji audiosystému se zobrazí zpráva, když je
telefon připojen, když přijímáte příchozí hovor a
když hovor sami vytáčíte.

Když je hovor aktivní, audiosystém, mikrofon (umís-
těný ve stropě před zpětným zrcátkem) a spínače
na volantu umožňují komunikaci pomocí hands-
free.

Pokud je současně používán audiosystém, režim rá-
dia, CD, iPod, USB audio, Bluetooth® audio nebo
zdroje AUX se ztlumí a zůstanou ztlumeny, dokud
nedojde k ukončení probíhajícího hovoru.

Systém Bluetooth® se nemusí k vašemu mobilnímu
telefonu připojit z následujících důvodů:

• Mobilní telefon je příliš daleko od vozidla.

• Režim Bluetooth® na vašem mobilním telefonu
nebyl aktivován.

• Váš mobilní telefon nebyl spárován se systé-
mem Bluetooth® audiosystému.

• Mobilní telefon nepodporuje technologii
Bluetooth® (BT Core v2.0).

POZNÁMKA:
• V případě vozidel se systémem

NissanConnect, viz samostatně dodávaná
příručka k systému NissanConnect.

SYSTÉM NISSANCONNECT ( je-li
ve výbavě) INTEGRACE MOBILNÍHO TELEFONU (je-li součástí výbavy)
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• Podrobnosti najdete v příručce pro uživatele
mobilního telefonu.

• Pro pomoc s integrací mobilního telefonu na-
vštivte erudovaného opraváře LEAF, například
prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN.

➀ Tlačítko rychlého vyhledávání v telefonním
seznamu A-Z

➁ Tlačítko m (Zpět)

➂ Tlačítko telefonu m

➃ Tlačítko <MENU> nebo <ENTER> (otočte a
vyberte stiskem)

Nastavení BLUETOOTH®

Tlačítkem m (telefon) vstupte do menu nasta-
vení telefonu, vyberte klávesu [Bluetooth] a pak
zkontrolujte, zda je funkce Bluetooth® nastavena na
on (zapnuto) (výchozí nastavení je on). Při jiném na-
stavení stiskněte tlačítko <ENTER>.
Chcete-li nastavit systém Bluetooth® pro párování
(připojení nebo registrace) s vaším preferovaným
mobilním telefonem, postupujte podle následující
procedury.
Chcete-li párovat zařízení, použijte klávesu [Scan
devices] nebo klávesu [Pair device].
Připojit lze až 5 různých zařízení Bluetooth®. V daný
okamžik lze však používat pouze jedno takové zaří-
zení. Pokud je registrováno 5 různých zařízení Blue-
tooth®, nové zařízení může pouze nahradit některé
z 5 již spárovaných zařízení. Tlačítkem [Del. device]
smažte jedno ze spárovaných zařízení.

Jakmile se zobrazí zpráva o úspěšném spárování,
displej audiosystému se vrátí na zobrazení aktuál-
ního audio zdroje. Během připojování se zobrazí ná-
sledující stavové ikony (levá horní část displeje): Síla
signálu (m), Stav baterie* (m) a Bluetooth® „ON“
(m).
*: Když se objeví zpráva o nízkém stavu baterie, zaří-
zení Bluetooth® musí být co nejdříve nabito.
Proces a postup párování se může výrazně lišit v zá-
vislosti na typu zařízení a kompatibilitě. Pro více
podrobností viz příručku pro uživatele Bluetooth®.

POZNÁMKA:
• Pro podrobnosti o zařízení viz příručku pro

uživatele vašeho audio zařízení/mobilního
telefonu.

• Potřebujete-li pomoci s integrací audio zaří-
zení/mobilního telefonu Bluetooth®, kontak-
tujte kvalifikovaného opravce LEAF, jakým je
certifikovaný prodejce elektromobilů NISSAN.

• Se systémem lze párovat maximálně 5 zaří-
zení Bluetooth®.

K nastavení systému Bluetooth® se zařízením
jsou k dispozici následující položky:

• [Scan devices]
Ukáže všechna dostupná viditelná zařízení
Bluetooth® a inicializuje připojení Bluetooth® z
jednotky audio.

• [Pair device]
Inicializuje připojení Bluetooth® z mobilního za-
řízení.

• [Sel. device]
Spárovaná zařízení Bluetooth® jsou v seznamu
a lze je vybrat pro připojení.

• [Del. device]
Registrované zařízení Bluetooth® lze smazat.

• [Bluetooth]
Když toto nastavení vypnete, bude zrušeno pro-
pojení mezi zařízeními Bluetooth® a modulem
Bluetooth® ve vozidle.
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[Scan devices]:

1) Stiskněte tlačítko m. Zvolte [Scan devices]
Audio jednotka vyhledá Bluetooth® zařízení a
zobrazí všechna viditelná zařízení.
Stisknutím tlačítka m zrušíte vyhledávání.

2) Zvolte zařízení, které chcete spárovat.
Použijte ovladač <MENU> a stiskem proveďte
výběr.

3) Proces spárování závisí na připojovaném zaří-
zení:
1) Zařízení bez kódu PIN:

Připojení Bluetooth® lze automaticky navá-
zat bez jakéhokoliv dalšího zadání.

2) Zařízení s kódem PIN:
K dispozici jsou dva různé způsoby párová-
ní, což závisí na zařízení:
– Typ A:

Zobrazí se hlášení [To pair] [Enter Pin]
0000 a zobrazí se odpočítávání.
Potvrďte kód PIN na zařízení.
Připojení Bluetooth® se vytvoří.
Pokud odpočítávání dosáhne 0, pokus o
spárování zařízení se zruší.

– Typ B:
Zobrazí se hlášení [Pairing request]
[Confirm password] spolu s 6místným
kódem. Na zařízení by se měl zobrazit
jedinečný a identický kód. Jestliže je kód
stejný potvrďte jej na zařízení.
Připojení Bluetooth® se vytvoří.

Párovat zař.:

Zapněte Bluetooth® na jednotce audio. Viz
„[Bluetooth]“ dále v této kapitole.

• Jednotku audio použijte k párování:
Stiskněte tlačítkom na přístrojové desce. Zvol-
te klávesu [Pair device].
Proces spárování závisí na připojovaném zaří-
zení Bluetooth®:
1) Zařízení bez kódu PIN:

Připojení Bluetooth® lze automaticky navá-
zat bez jakéhokoliv dalšího zadání.

2) Zařízení s kódem PIN:
V závislosti na zařízení jsou možné dva způ-
soby párování. Podrobné informace o správ-
ném postupu viz „[Scan devices]“ výše
v této kapitole.

• Použijte k párování Bluetooth® audio/mobilní
telefon:

Pro modely s DAB

1) Zapněte režim vyhledávání zařízení Bluetooth®.
Pokud režim vyhledávání najde jednotku audio,
zobrazí se na displeji zařízení.

2) Vyberte jednotku zařízení zobrazenou jako [My
Car].

3) Pomocí vlastní klávesnice zařízení vložte
příslušný číselný kód zobrazený na příslušném
zařízení Bluetooth® a stiskněte potvrzovací tla-
čítko na zařízení a ovladač MENU/ENTER na au-
dio jednotce.

Když je Apple zařízení připojeno pomocí připojova-
cího portu USB a Bluetooth®, pak bude zařízení ro-
zeznáno jako Bluetooth® zařízení. Baterie Apple za-
řízení se nabíjí při připojení kabelu k připojovacímu
portu USB.

Pro modely bez DAB

1) Zapněte režim vyhledávání zařízení Bluetooth®.
Pokud režim vyhledávání najde jednotku audio,
zobrazí se na displeji zařízení.

2) Vyberte jednotku zařízení zobrazenou jako [My
Car].

3) Pomocí vlastní klávesnice zařízení vložte
příslušný číselný kód zobrazený na příslušném
zařízení a stiskněte potvrzovací tlačítko na zaří-
zení Bluetooth®.

Pro více podrobností viz příručku pro uživatele zaří-
zení Bluetooth®.

[Sel. device]:

Seznam spárovaných zařízení zobrazuje, která au-
dio zařízení nebo mobilní telefony Bluetooth® jsou
spárovány nebo registrovány v audiosystému
Bluetooth®. Pokud jsou zařízení v seznamu uvede-
na, tak zvolte příslušné zařízení, které má být k au-
diosystému Bluetooth® připojeno.

Následující symboly ( jsou-li součástí výbavy) ozna-
čují vlastnosti registrovaného zařízení:

• m: Integrace mobilního telefonu

• m : Přehrávání audia (A2DP - Advanced Audio
Distribution Profile)
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[Del. device]:

Registrované zařízení lze z audiosystému
Bluetooth® odstranit. Zvolte registrované zařízení a
stiskněte <ENTER> pro potvrzení smazání.

[Bluetooth]:

Když je Bluetooth® vypnuto, tak se při výběru
[Bluetooth] v menu telefonu zobrazí hlášení [ON/
OFF] (stiskněte m). Pro zapnutí signálu
Bluetooth® stiskněte <ENTER> a objeví se následu-
jící obrazovka. Poté zvolte [ON] a stiskněte <ENTER>
pro zobrazení obrazovky nabídky nastavení Blue-
tooth®.

OVLÁDÁNÍ TELEFONU
HANDS-FREE
Režim hands-free lze ovládat pomocí tlačítka tele-
fonum na audiosystému nebo tlačítkam na
volantu ( je-li ve výbavě).

Příjem hovoru
Při přijímání příchozího hovoru se na displeji zobrazí
telefonní číslo volajícího (nebo zpráva, že telefonní
číslo volajícího nelze zobrazit) a tři ovládací ikony.

1. Příjem hovoru, když telefonujete:

Hovor přijmete stisknutím tlačítka <ENTER> (m je
zvýrazněno).

Stisknutím tlačítka <ENTER> si můžete zvolit násle-
dující možnosti:

• Hovor ukončíte výběrem m a stisknutím tla-
čítka <ENTER>.

• Hovor přidržte výběrem m a stisknutím
<ENTER>.

• [m]
Tuto položku (příkaz Transfer Handset) použijte
pro přenesení hovoru z audiosystému do svého
mobilního telefonu.
Pro přenesení hovoru zpátky na hands-free přes
audiosystém zvolte [m].

• [#123]
Použijte tuto položku pro zadání čísel během
volání. Například když chcete vytočit linku, tak
systém odešle tón přiřazený ke zvolenému čís-
lu.

2. Přidržení hovoru:

Otáčejte ovladač <MENU>, až bude zvýrazněnom
, a stiskněte <ENTER>. Hovor je přidržen. Stiskem
<ENTER> přijmete hovor, otočením ovladače
<MENU> doprava a stiskem <ENTER> hovor odmít-
nete.

3. Odmítnutí hovoru:

Otáčejte ovladač <MENU>, až bude zvýrazněno
m , a stiskněte <ENTER>. Hovor je odmítnut.

Zahájení hovoru
Hovor zahájíte jedním z následujících postupů:

– Uskutečnění hovoru z adresáře

– Ruční vytáčení telefonního čísla

– Opakované vytáčení

– Použití historie volání (menu Sezn. volání)
• Volané
• Přijaté
• Zmeškané

Uskutečnění hovoru z adresáře:

Po provedeném připojení Bluetooth® mezi registro-
vaným mobilním telefonem a audiosystémem se
data adresáře automaticky přenesou do audiosys-
tému. Dokončení přenosu může chvíli trvat.

POZNÁMKA:
Data telefonního seznamu lze smazat takto:

• Přepnutím na jiný registrovaný telefon.

• Odpojením mobilního telefonu.

• Dojde ke smazání registrovaného mobilního
telefonu z audiosystému.

1. Stiskněte <m>.

2. Otočte ovladač <MENU>, přejděte dolů na [Phone
Book] a stiskněte <ENTER>.

3. Procházejte seznamem, zvolte příslušný název
kontaktu (zvýrazněn) a stiskněte <ENTER>.
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4. Následující obrazovka zobrazí číslo, které bude
vytočeno. Je-li správné, znovu stiskněte
<ENTER> pro vytočení čísla.

Je-li ke kontaktu přiřazeno více čísel, m (domů),
m (mobil) nebo m (kancelář), přejděte a vyber-
te příslušné číslo, které má být vytočeno.

Alternativně lze také následujícím způsobem použít
režim rychlého hledání:

1. Na obrazovce telefonního seznamu stiskněte <A-
Z/➅>.

2. Otočte ovladačem <MENU> na první písmeno
nebo číslo názvu kontaktu. Jakmile dojde ke zvý-
raznění, stiskněte <ENTER> pro výběr písmena.

3. Na displeji se zobrazí odpovídající název/názvy
kontaktu. V případě potřeby znovu použijte ovla-
dač <MENU> pro procházení položkami, dokud
nenaleznete požadovaný kontakt, jemuž chcete
volat.

4. Následující obrazovka zobrazí číslo, které bude
vytočeno. Je-li správné, znovu stiskněte
<ENTER> pro vytočení čísla.

Ruční vytáčení telefonního čísla:

VAROVÁNÍ
Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě, apli-
kujte parkovací brzdu a potom uskutečněte
hovor.

Pro ruční vytočení telefonního čísla použijte displej
audiosystému (virtuální klávesnici) tímto způso-
bem:

1. Stiskněte m a otočte ovladačem <MENU> pro
zvýraznění [Dial Number].

2. Stiskněte <ENTER> pro výběr [Dial Number].

3. Otáčením ovladače <MENU> procházejte polož-
kami a zvolte jednotlivé číslice telefonního čísla.
Jakmile dojde ke zvýraznění, tak po každém pro-
vedeném výběru číslice stiskněte <ENTER>.

Pro smazání poslední vložené číslice přejděte na
symbol [ ] (Backspace) a po jeho zvýraznění
stiskněte <ENTER>. Poslední číslice bude smazá-

na. Opakovaným stisknutím <ENTER> smažete
další předcházející číslice.

4. Po zadání poslední číslice přejděte na symbol
m a stiskněte <ENTER> pro vytočení čísla.

Vytočit znovu:

Pro opakované vytočení nebo volání na poslední vy-
točené číslo stiskněte m na více než 2 sekundy.

Použití historie volání (menu Sezn. volání):

Pro uskutečnění hovoru lze použít číslo ze seznamu
vytočených, přijatých nebo zmeškaných hovorů.

• [Dialed]
Použijte režim vytočených hovorů pro uskuteč-
nění hovoru na základě seznamu odchozích (vy-
točených) hovorů.

• [Received]
Použijte režim přijatých hovorů pro uskutečnění
hovoru na základě seznamu přijatých hovorů.

• [Missed]
Použijte režim zmeškaných hovorů pro uskuteč-
nění hovoru na základě seznamu zmeškaných
hovorů.

1. Stiskněte m a zvolte [Call List].

2. Otočením ovladače <MENU> přejděte na polož-
ku a stiskněte <ENTER> pro její výběr.
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3. Přejděte na požadované telefonní číslo a stisk-
něte <ENTER>, nebo stiskněte m pro vytočení
čísla.

Druhý příchozí hovor
Případný druhý příchozí hovor je indikován na dis-
pleji. Výběrem ikony m hovor přijmete a aktuální
hovor přidržíte.
Když vyberete m otočením ovladače <MENU> a
stisknutím tlačítka <ENTER>, odmítnete druhý pří-
chozí hovor. Když to uděláte při hovoru, ukončíte jej.
Když vyberete klávesu m ovladačem <MENU> a
stiskem klávesy <ENTER>, přepnete mezi jednotli-
vými hovory.
(Další volby naleznete v dříve uvedené části Usku-
tečnění hovoru z adresáře.)

Obecná nastavení
V menu telefonu vyberte položku [Settings]
V tomto menu lze provádět nastavení hlasitosti a
ruční stahování telefonního seznamu.
Ovládání menu:
Stiskem tlačítka <ENTER> vyberte, otočením ovla-
dače <MENU> zvyšte nebo snižte hlasitost.

Stiskem tlačítka <ENTER> potvrďte.
Položky menu:

• [Volume]
– [Ring]

Nastavuje hlasitost vyzvánění telefonu.
– [Call]

Nastavuje hlasitost probíhajícího hovoru.

• [Ringtone]
– [Car]

Zvolte tón vyzvánění ve vozidle.
– [Phone]

Zvolte tón vyzvánění telefonu.

• [PB download]
Ručně stáhněte telefonní seznam mobilního za-
řízení do audio jednotky.

Funkce pohotovostního režimu
Když není audio systém aktivní, pak je v pohoto-
vostním režimu, ale na obrazovce se zobrazí hodiny.

Pokud je mobilní zařízení připojené k audio systému
ve vozidle pomocí Bluetooth, zatímco je audio sys-
tém v pohotovostním režimu, pak se audio systém
v následujících situacích automaticky zapne.

• Připojené mobilní zařízení přijímá příchozí ho-
vor.

• Pomocí připojeného telefonu se provádí odcho-
zí hovor.

Činnost telefonního systému hands-free Bluetooth
bude umožněna po zapnutí audio systému. Po od-
pojení hovoru se audio systém automaticky vrátí
do pohotovostního režimu.

SPÍNAČE NA VOLANTU
Režim hands-free lze ovládat pomocí spínačů na
volantu. Kompletní přehled funkcí viz „Spína-
če na volantu pro ovládání audia a telefonu
hands-free“ výše v této kapitole.
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VAROVÁNÍ

• Nenechávejte děti nebo dospělé, kteří ob-
vykle vyžadují pomoc ostatních, ve vozidle
bez dozoru. Nenechávejte ve vozidle do-
mácí zvířata bez dozoru. Při neúmyslném
rozjetí by mohli poranit sebe nebo ostatní.
V horkých letních dnech teplota v uzavře-
ném vozidle rychle stoupne a je tak vyso-
ká, že by mohla způsobit smrtelná zranění
osob či zvířat.

• Dávejte bedlivý pozor, když se děti pohy-
bují kolem aut, aby si děti nehrály v zava-
zadlovém prostoru a nebyly tam zamknu-
ty, protože by se tam mohly vážně poranit.
Když vozidlo nepoužíváte, mějte je zamče-
né, včetně pátých dveří, a nedovolte, aby
děti měly přístup k inteligentnímu klíči.

• Řádně zajistěte náklad lany nebo popruhy,
aby nedošlo k jeho sklouznutí nebo posu-
nu. Neumísťujte náklad nad úroveň opěra-
del. Při náhlém zastavení nebo srážce mů-
že nezajištěný náklad způsobit zranění.

jA Ventil pneumatiky se snímačem

SYSTÉM KONTROLY TLAKU
PNEUMATIK (TPMS)
Systém kontroly tlaku pneumatik monitoruje tlak
pneumatik na čtyřech kolech, zatímco je vozidlo v
pohybu. Při snížení tlaku systém varuje řidiče po-
mocí vizuálního signálu. Každý TPMS snímačjA má
registrované umístění kola a odesílá údaje o tlaku a
teplotě skrze rádio do přijímače uvnitř vozidla.

Každou pneumatiku, včetně rezervní ( je-li součástí
výbavy), byste měli každý měsíc kontrolovat ve stu-
deném stavu a dohustit na tlak doporučený výrob-
cem vozidla na štítku vozidla nebo na štítku pneu-
matiky. (Pokud vaše vozidlo má pneumatiky jiných
rozměrů, než je rozměr uvedený na štítku vozidla

nebo na štítku huštění pneumatiky, musíte si sami
zjistit správný tlak pro tyto pneumatiky.)

Jako doplňující bezpečnostní funkcí je vaše vozidlo
vybaveno systémem kontroly tlaku pneumatik
(TPMS), který rozsvítí signál nízkého tlaku, když do-
jde k výraznému poklesu tlaku u jedné nebo více
pneumatik. Podle toho, když se rozsvítí kontrolka
nízkého tlaku pneumatiky, měli byste co nejdříve za-
stavit a zkontrolovat vaše pneumatiky, a nafouk-
nout je na správný tlak. Jízda s výrazně podfouknu-
tou pneumatikou způsobuje její přehřátí a může
vést k jejímu poškození. Podfouknutí také snižuje
úsporu energií a životnost vzorku pneumatiky, a
může negativně ovlivnit ovládání vozidla a jeho
schopnost zabrzdit.

Pamatujte, že systém TPMS není náhražkou za
správnou údržbu pneumatiky, a je v zodpovědnosti
řidiče, aby udržoval správný tlak pneumatiky, a to i
tehdy, když podfouknutí nedosáhne takového sta-
vu, že by se rozsvítila kontrolka TPMS nízkého tlaku
pneumatiky.

Vaše vozidlo je také vybaveno ukazatelem závady
systému TPMS, který oznamuje, že systém nefun-
guje správně. Ukazatel závady systému TPMS je
kombinovaný s kontrolkou nízkého tlaku pneuma-
tiky. Když systém zjistí závadu, TPMS kontrolka bu-
de zhruba jednu minutu blikat a pak zůstane nepře-
tržitě svítit. Tento postup se bude opakovat při kaž-
dém nastartování vozidla, dokud závada nebude
odstraněna. Když svítí ukazatel závady, systém ne-
musí být schopen detekce nebo signál nízkého tla-
ku pneumatiky nefunguje správně. K závadám na
systému TPMS může dojít z různých důvodů, včetně
instalace náhradní nebo jiné pneumatiky nebo kola,
což zabraňuje správnému fungování systému
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TPMS. Po provedené výměně jedné či více pneuma-
tik nebo kol vždy zkontrolujte, zda se nerozsvítí kon-
trolka závady TPMS, abyste se ujistili, že po prove-
dené výměně nebo obměně pneumatik nebo kol na
vašem vozidle systém TPMS nadále správně fungu-
je.

Doplňující informace

• Systém TPMS nemonitoruje tlak v pneumatice
rezervního kola ( je-li ve výbavě).

• Systém TPMS se aktivuje pouze tehdy, když vo-
zidlo jede rychleji než 25 km/h (16 MPH). Tento
systém také nemusí detekovat náhlý pokles tla-
ku pneumatiky (např. prázdnou pneumatiku při
jízdě).

• Kontrolka nízkého tlaku pneumatiky po jejím
dofouknutí nemusí automaticky zhasnout. Po
dofouknutí na doporučený tlak resetujte systém
TPMS a poté jeďte s vozidlem rychlostí minimál-
ně 25 km/h (16 MPH), aby se aktivoval systém
TPMS a zhasla kontrolka nízkého tlaku pneuma-
tik.

• V závislosti na změně venkovní teploty se kont-
rolka nízkého tlaku pneumatiky může rozsvítit i
tehdy, když je tlak v pneumatice správný. S
chladnými pneumatikami znovu upravte tlak
pneumatik na doporučený tlak ZA STUDENA a
proveďte proces resetování TPMS.

• Pokud systém TPMS nefunguje správně, kont-
rolka nízkého tlaku pneumatiky bude po pře-
pnutí hlavního spínače do polohy „ON“ přibližně
1 minutu blikat. Po uplynutí 1 minuty kontrolka
zůstane svítit. Nechte systém zkontrolovat eru-

dovaným opravářem LEAF, například prodejcem
elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

VAROVÁNÍ
• Pokud se kontrolka TPMS rozsvítí za jízdy:

– vyhněte se prudkému otáčení volan-
tem

– vyhněte se náhlému brzdění
– snižte rychlost vozidla
– sjeďte na bezpečné místo
– co nejdříve zastavte

• Jízda s nedostatečně nafouknutými pneu-
matikami je může trvale poškodit a může
zvýšit pravděpodobnost protržení pneu-
matiky. Mohlo by dojít k vážnému poško-
zení vozidla a následně k nehodě, jež by
mohla vést k vážnému zranění.

• Kontrolujte tlak všech čtyř pneumatik.
Upravte tlak v pneumatikách na doporu-
čený tlak ZA STUDENA uvedený na štítku
pneumatiky, aby se kontrolka TPMS
vypnula do „OFF“. Jestliže máte prázdnou
pneumatiku, co nejdříve ji vyměňte za ná-
hradní pneumatiku ( je-li ve výbavě). (Viz

„Prázdná pneumatika“ v kapitole
„6. V případě nouze“pro výměnu prázdné
pneumatiky.)

• Když je namontována náhradní pneuma-
tika nebo je kolo vyměněno, systém TPMS
nebude fungovat a kontrolka bude blikat
přibližně 1 minutu. Po uplynutí 1 minuty

kontrolka zůstane svítit. Dbejte na všech-
ny instrukce pro výměnu kol a řádně na-
montujte systém TPMS.

• Montáž pneumatik, které neodpovídají
originálním specifikacím NISSAN, by moh-
la ovlivnit správnou funkci systému TPMS.

• Pro dočasnou opravu pneumatiky lze po-
užít originální NISSAN Emergency Tyre Re-
pair Sealant (pohotovostní těsnicí prostře-
dek) nebo jeho ekvivalent. Nevstřikujte do
pneumatik žádné další těsnicí přípravky
ani aerosoly, protože ty mohou způsobit
poruchu čidel tlaku v pneumatice.

• NISSAN doporučuje používat pouze origi-
nální pohotovostní těsnicí prostředek NIS-
SAN, který byl dodán s vaším vozidlem. Ji-
né těsnicí prostředky by mohly poškodit
čidla ventilu, což by mohlo mít za následek
ztrátu tlaku v pneumatikách. Po použití sa-
dy pro opravu navštivte co nejdříve erudo-
vaného opraváře LEAF, například prodejce
elektrických vozů s certifikátem NISSAN
(platí pro modely vybavené sadou pro nou-
zovou opravu píchnuté pneumatiky).
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UPOZORNĚNÍ

• Pokud vozidlo jede s prázdnou pneumati-
kou, mohl by se tak poškodit TPMS snímač
pneumatiky.

• Systém TPMS nemusí řádně fungovat,
když jsou kola vybavena sněhovými řetě-
zy nebo když jsou kola zabořena do sně-
hu.

• Na okna neumisťujte metalický film ani
žádný kovový předmět (anténu atd.). Může
to způsobit špatný příjem signálu ze sen-
zorů tlaku pneumatik, a systém TPMS tak
nemusí fungovat správně.
Některá zařízení a vysílače mohou dočas-
ně se systémem TPMS interferovat a způ-
sobit, že se kontrolka TPMS rozsvítí. Zde je
několik příkladů:
– Přístroje a elektrická zařízení používa-

jící podobné rádiové vlny v blízkosti vo-
zidla.

– Když je ve vozidle nebo jeho blízkosti
používán vysílač, naladěný na podob-
nou frekvenci.

– Když je ve vozidle nebo jeho blízkosti
používán počítač (nebo podobné zaří-
zení) nebo konvertor DC/AC.

– Když jsou k 12voltovému napájení vo-
zidla připojena zařízení, která vysílají
elektrický šum.

• Při nafukování pneumatik a kontrole jejich
tlaku nikdy neohýbejte ventily.

• Na TPMS snímače na kolech jsou nasazeny
speciální hliníkové ventily. Snímač TPMS je

na kolech upevněn pomocí matice. Matice
musí být správně nasazena při nastavení
krouticího momentu 7,5 ± 0,5 N•m. Pokud
upevnění snímače TPMS přesahuje limit, je
možné, že se průchodka snímače poškodí.
Pokud upevnění snímače nedosahuje limi-
tu, mohlo by to způsobit únik vzduchu.

• Používejte originální NISSAN ventilové
čepičky, které odpovídají specifikacím to-
várních ventilových čepiček.

• Nepoužívejte kovové ventilové čepičky.

• Ventilové čepičky řádně nasazujte. Bez
ventilových čepiček by se mohli ventil a
snímače kontroly tlaku pneumatik poško-
dit.

• Při skladování kol nebo nasazování
nových pneumatik nepoškoďte ventily a
snímače.

• Průchodku snímače vyměňujte při výmě-
ně pneumatiky. Jakmile byly jednou sun-
dány, průchodka snímače se nesmí použí-
vat opakovaně a musí se vyměnit. Snímače
TPMS se mohou používat opakovaně.

• Při použití nafukovacího zařízení s tuhou
přívodní trubicí buďte opatrní, protože síla
páky vznikající dlouhou hubicí může po-
škodit dřík ventilku.
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Informace na displeji:

Pro další informace ohledně kontrolky nízkého tla-
ku pneumatik viz „Výstražná světla, kontrolky
a zvuková upozornění“ v kapitole „2. Nástroje a ovla-
dače“.

ID snímače TPMS a rozpoznání pozice
Doporučujeme, aby registraci nového snímače
TPMS nebo umístění snímače provedl erudovaný
opravář LEAF, například prodejce elektrických vozů
s certifikátem NISSAN.

Snímač si také můžete zaregistrovat sami, a to ná-
sledovně:

1. Změňte polohu pneumatiky nebo namontujte
nový snímač TPMS.

2. Zaparkujte vozidlo s hlavním spínačem v poloze
ON na více než 20 minut. Tento krok musíte pro-
vést před jízdou.

3. Jeďte s vozidlem několik minut rychlostí mezi 25
km/h (16 MPH) a 100 km/h (64 MPH). Automa-
ticky se detekuje ID snímače TPMS a poloha.

POZNÁMKA:
Systém TPMS se nemusí synchronizovat, pokud
je splněna jedna nebo více z následujících podmí-
nek:

• Nekvalitní vozovka

• Jednotka TPMS nepřijímá správná data ze sní-
mačů tlaku pneumatik

• Jízda pod 25 km/h (16 MPH)

• Jízda nad 100 km/h (64 MPH)

• Vysoké zrychlení

• Prudké zabrzdění

• V dopravní zácpě nebo při neustálém rozjíž-
dění a zastavování

TPMS kontrolka/
kontrolky

Možná příčina Doporučený krok

m
Nízký tlak pneumatiky
Poznámka: Tlak pneumatiky obvykle
klesá přirozeně.

Dohustěte pneumatiku (pneumatiky) na
správnou hodnotu

m
Originální snímač NISSAN TPMS není
detekován minimálně na jednom kole

Zkontrolujte, zda jsou snímače TPMS na
místě.
Pokud není žádný TPMS snímač na místě,
dodejte originální snímač NISSAN TPMS.

Rádio-komunikační interference TPMS
mezi snímačem TPMS na kole a TPMS
přijímačem způsobená vnějšími vlivy.

Opusťte oblast interference

Závada součástí TPMS

Pokud problém přetrvává, kontaktujte
erudovaného opraváře LEAF, například
prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN.
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Reset TPMS
Aby systém TPMS nadále fungoval správně, musí
být v následujících případech provedeno resetová-
ní.

• když byl upraven tlak pneumatik

• když byla vyměněna pneumatika nebo kolo

• když byla provedena obměna pneumatik

Pro resetování systému TPMS proveďte následující
postup.

1. Zaparkujte vozidlo na bezpečném a rovném mís-
tě.

2. Použijte parkovací brzdu a stiskněte spínač polo-
hy P na řadicí páce.

3. Upravte tlak všech čtyř pneumatik na doporu-
čený tlak pneumatiky ZA STUDENA, jenž je uve-
den na štítku pneumatiky umístěném na středo-
vém sloupku na straně u řidiče. Pro kontrolu tlaku
pneumatiky použijte manometr na pneumatiky

4. Přepněte spínač napájení do polohy ON. Nestar-
tujte elektrický systém vozidla.

5. Na informačním displeji vozidla přejděte do me-
nu [Nastavení].

6. Zvolte menu [Nastavení TPMS].

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

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

Jestliže se po inicializaci kontrolka nízkého tlaku
pneumatiky rozsvítí, může to znamenat, že systém
TPMS nefunguje správně. Nechte systém zkontrolo-
vat erudovaným opravářem LEAF, například prodej-
cem elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

Pro další informace ohledně kontrolky nízkého tla-
ku pneumatik viz „Výstražná světla, kontrolky
a zvuková upozornění“ v kapitole „2. Nástroje a ovla-
dače“.

PŘEDCHÁZENÍ NEHODÁM A
PŘEVRÁCENÍ

VAROVÁNÍ
Nesprávné, neprozřetelné a nebezpečné ovlá-
dání tohoto vozidla může vést ke ztrátě kont-
roly a nehodě.

Vždy dávejte pozor a jezděte opatrně. Dodržujte do-
pravní předpisy. Nejezděte příliš rychle, vyvarujte se
rychlého zatáčení a prudkých manévrů, poněvadž
tyto praktiky mohou vést ke ztrátě kontroly nad va-
ším vozidlem. Stejně jako u každého jiného vozi-
dla, ztráta kontroly může vést ke srážce s jinými
vozidly nebo objekty, nebo vyústit v převrácení
vozidla, zvláště pak tehdy, když vozidlo sjede z
vozovky. Vždy dávejte pozor a nejezděte unavení.
Nikdy nejezděte pod vlivem alkoholu nebo drog
(včetně předepsaných či volně prodejných léků způ-

sobujících ospalost). Vždy používejte bezpečnostní
pásy, jak je popsáno v této příručce, a poučte také
ostatní cestující, aby tak učinili.

Bezpečnostní pásy pomáhají snížit riziko zranění v
případě srážky nebo převrácení. V případě nehody
s převrácením vozidla si může nepřipoutaná ne-
bo nesprávně připoutaná osoba způsobit mno-
hem těžší zranění nebo smrt, než osoba správně
připoutaná bezpečnostním pásem.

OVLÁDÁNÍ VOZIDLA MIMO
VOZOVKU
Při jízdě se může stát, že pravá nebo levá strana kol
neúmyslně sjede z povrchu vozovky. Jestliže k tomu
dojde, následujícím postupem si udržte kontrolu
nad vozidlem. Pamatuje, že tento postup je pouze
obecným návodem. S vozidlem musí být manévro-
váno v souladu s podmínkami vozidla, vozovky a
dopravy.

• Zachovejte klid a nepanikařte.

• Nepoužívejte brzdy.

• Oběma rukama pevně sevřete volant a zkuste
udržet směr jízdy.

• Je-li to vhodné, pomalým uvolňováním plyno-
vého pedálu zpomalte vozidlo.

• Není-li nic v cestě, snažte se zpomaleným vozi-
dlem vrátit na vozovku. Nepokoušejte se vrátit
vozidlo na povrch vozovky, aniž byste snížili
rychlost vozidla.
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• Jakmile to bude bezpečné, pozvolna otočte vo-
lant, až obě pneumatiky dosáhnou povrchu vo-
zovky. Jakmile všechny pneumatiky budou na
povrchu vozovky, naveďte vozidlo do odpovída-
jícího jízdního pruhu.
– Jestliže usoudíte, že kvůli podmínkám vozi-

dla, vozovky nebo dopravy není bezpečné
vrátit vozidlo na povrch vozovky, pozvolna
zpomalte a zastavte na bezpečném místě
mimo vozovku.

NÁHLÁ ZTRÁTA TLAKU VZDUCHU
K náhlé ztrátě tlaku vzduchu, čili prasknutí pneu-
matiky může dojít v případě jejího píchnutí nebo na-
jetí na obrubník nebo do výmolu. Náhlá ztráta tlaku
vzduchu může být také způsobena jízdou na pod-
fouknutých pneumatikách.

Náhlá ztráta tlaku vzduchu může negativně ovlivnit
ovládání a stabilitu vozidla, zvláště pak při vysokých
rychlostech.

Náhlé ztrátě tlaku vzduchu můžete předejít udržo-
váním správného tlaku vzduchu a vizuální kontro-
lou pneumatik kvůli opotřebení a poškození. Viz

„Kola a pneumatiky“ v kapitole „8. Údržba a
„Udělej si sám““ této příručky.

Když dojde k náhlé ztrátě tlaku vzduchu, čili prask-
nutí pneumatiky při jízdě, postupujte následujícím
způsobem, abyste udrželi kontrolu nad vozidlem.
Pamatuje, že tento postup je pouze obecným návo-
dem. S vozidlem musí být manévrováno v souladu s
podmínkami vozidla, vozovky a dopravy.

VAROVÁNÍ

Následující akce mohou zvýšit riziko ztráty
kontroly nad vozidlem, dojde-li k náhlé ztrátě
tlaku vzduchu. Ztráta kontroly nad vozidlem
může vyústit v nehodu a zranění osob.

• Vozidlo se obvykle pohybuje nebo táhne
na stranu prázdné pneumatiky.

• Nepoužívejte unáhleně brzdy.

• Nešlapejte unáhleně na plynový pedál.

• Netočte unáhleně volantem.

1. Zachovejte klid a nepanikařte.

2. Oběma rukama pevně sevřete volant a zkuste
udržet směr jízdy.

3. Je-li to vhodné, pomalým uvolňováním plynové-
ho pedálu zpomalte vozidlo.

4. Pozvolna naveďte vozidlo na bezpečné místo mi-
mo vozovku, a pokud to je možné, tam kde není
doprava.

5. Lehce zmáčkněte brzdový pedál a pozvolna za-
stavte vozidlo.

6. Zapněte výstražná světla a kontaktujte silniční
poruchovou pomoc pro výměnu pneumatiky ne-
bo viz „Prázdná pneumatika“ v kapitole „6. V
případě nouze“ této příručky pro uživatele.

VLIV ALKOHOLU/DROG NA ŘÍZENÍ
VOZIDLA

VAROVÁNÍ
Nikdy nejezděte pod vlivem alkoholu nebo
drog. Alkohol v krvi zhoršuje koordinaci pohy-
bů, prodlužuje reakční dobu a oslabuje úsu-
dek. Řízení vozidla po požití alkoholu zvyšuje
pravděpodobnost nehody a zranění vás i
ostatních. Krom toho, kdybyste se stali obětí
nehody, alkohol může zvýšit vážnost vašeho
zranění.

Vozidla NISSAN jsou uzpůsobena pro bezpečnou
jízdu. Rozhodnutí nejezdit pod vlivem alkoholu však
musíte učinit vy. Každý rok jsou tisíce lidí zraněni
nebo nepřežijí nehodu způsobenou alkoholem. Ač-
koliv se místní předpisy mohou lišit v tom, co je
považováno za legální množství, faktem je, že alko-
hol působí na každého člověka jinak a většina lidí
účinky alkoholu podceňuje.

Pamatujte, alkohol za volant nepatří! Totéž platí i
pro drogy (ilegální, na předpis či volně prodejné). Ne-
řiďte vozidlo, jestliže jsou vaše řidičské schopnosti
ovlivněny alkoholem, drogami nebo fyzickým sta-
vem.
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SYSTÉM INTELIGENTNÍHO KLÍČE
Systém inteligentního klíče lze použít k ovládání
hlavního spínače, aniž byste klíč vytáhli z kapsy ne-
bo tašky. Provozní prostředí a/nebo podmínky mů-
žou ovlivnit fungování systému inteligentního klíče.

Některé ukazatele a kontrolky jsou zobrazovány na
obrazovce s údaji o vozidle. „Informační dis-
plej vozidla“ v kapitole „2. Nástroje a ovladače“.

UPOZORNĚNÍ
• Ověřte si, zda máte inteligentní klíč s se-

bou při obsluze vozu.

• Nenechávejte inteligentní klíč ve voze,
když z něj vystupujete.

• Jestliže je 12voltová baterie vybitá, hlavní
spínač nelze přepnout z polohy LOCK.

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte tlačítko hlavního spínače při ří-
zení vozidla, vyjma nouzové situace. (Elektric-
ký systém vozidla se vypne, jestliže třikrát po
sobě stisknete hlavní spínač nebo když hlavní
spínač podržíte stisknutý déle než 2 sekundy.)
Pokud se elektrický systém vozidla vypne bě-
hem jízdy, mohlo by to vést ke srážce a váž-
nému zranění.

Před stisknutím hlavního spínače se ujistěte, že je
řadicí páka v poloze P (parkování).

PROVOZNÍ DOSAH
INTELIGENTNÍHO KLÍČE PRO
FUNKCI STARTOVÁNÍ
ELEKTRICKÉHO VOZIDLA

Funkci inteligentního klíče lze používat pro starto-
vání elektrického vozidla pouze tehdy, je-li inteli-
gentní klíč v daném provozním dosahu ➀.

Je-li baterie inteligentního klíče téměř vybitá nebo
jsou-li v jeho blízkosti přítomny silné rádiové vlny,
provozní dosah systému inteligentního klíče se sní-
ží, takže nemusí správně fungovat.

Je-li inteligentní klíč v provozním dosahu, může kdo-
koli, i osoba, která nemá inteligentní klíč, stisknout
hlavní spínač pro nastartování elektrického systé-
mu vozidla.

• Zavazadlový prostor není v provozním rozsahu,
ale inteligentní klíč může fungovat i tam.

• Jestliže je inteligentní klíč umístěn na přístro-
jové desce, uvnitř odkládací skříňky nebo v kap-
se dveří, nemusí fungovat.

• Je-li inteligentní klíč umístěn blízko dveří nebo
okna z venkovní strany, inteligentní klíč nemusí
fungovat.

TLAČÍTKO HLAVNÍHO SPÍNAČE
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OVLÁDÁNÍ HLAVNÍHO SPÍNAČE

➀ LOCK

➁ ACC

➂ ON

j3a READY (připraven k jízdě)

➃ VYP

m Stiskněte při sešlápnutém brzdovém pedálu.

jA Kontrolka

Stisknete-li hlavní spínač bez sešlápnutí brzdového
pedálu, poloha hlavního spínače se bude měnit ná-
sledujícím způsobem.

• Stiskněte jednou pro přepnutí do polohy ACC.

• Stiskněte dvakrát pro přepnutí do polohy ON.

• Stiskněte třikrát pro přepnutí do polohy OFF.

• Stiskněte čtyřikrát pro návrat do polohy ACC.

• Otevřete nebo zavřete jakékoliv dveře pro ná-
vrat z polohy OFF do polohy LOCK.

KontrolkajA na hlavním spínači se rozsvítí, když je
hlavní spínač v poloze ACC nebo ON.

Když nelze hlavní spínač přepnout do polohy LOCK,
postupujte takto:

1. Stiskněte spínač polohy P na řadicí páce, čímž
přepnete vozidlo do polohy P (parkování).

2. Přepněte spínač napájení do polohy OFF. Ukaza-
tel polohy hlavního spínačejA se nerozsvítí.

3. Otevřete dveře. Poloha hlavního spínače se změ-
ní na LOCK.

Řadicí páku lze vysunout z polohy P (parkování)
tehdy, je-li hlavní spínač v poloze READY a brz-
dový pedál je sešlápnutý.

POLOHY HLAVNÍHO SPÍNAČE
LOCK (normální parkovací poloha)
Hlavní spínač lze zamknout pouze v této poloze.

Hlavní spínač se odemkne, když se přepne do polo-
hy ACC, zatímco řidič má u sebe inteligentní klíč.

Při přepnutí hlavního spínače do polohy LOCK a se-
šlápnutí brzdového pedálu převodovka automatic-
ky zvolí polohu P (parkování).

ACC (příslušenství)
Tato poloha aktivuje elektrické příslušenství, napří-
klad rádio, když je elektrický systém vozidla v poloze
OFF.

ON
Tato poloha zapne elektrický systém vozidla a elek-
trické příslušenství.

READY (normální provozní poloha)
Tato poloha zapne elektrický systém vozidla, elek-
trické příslušenství a vozidlo je možné rozjet.

VYP
Elektrický systém vozidla se vypne bez zamčení vo-
lantu.

UPOZORNĚNÍ
Neopouštějte vozidlo na delší dobu s hlavním
spínačem v poloze ACC. Může se tak vybít 12-
voltová baterie.

POZNÁMKA:
Pokud hlavní spínač stisknete rychle nebo ho
stisknete rychle dvakrát, spínač možná nebude
fungovat, i když se ozve cvaknutí. Stiskněte spí-
nač znovu pomaleji.
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SYSTÉM DENNÍHO SVÍCENÍ ( je-li
součástí výbavy)
I když jsou spínač světlometů a spínač mlhových
světel vypnuty, denní svícení se rozsvítí, když je hlav-
ní spínač v poloze ON nebo READY (připraven k
jízdě). Žárovky denního svíce jsou umístěny v jed-
notce předních mlhových světel.

NOUZOVÉ VYPNUTÍ
ELEKTRICKÉHO VOZIDLA
Pro vypnutí elektrického vozidla v nouzové situaci
během jízdy proveďte následující postup.

• Rychle stiskněte hlavní spínač 3krát po sobě,
nebo

• Stiskněte a podržte hlavní spínač déle než 2
sekundy.

VYBITÁ BATERIE INTELIGENTNÍHO
KLÍČE

Jestliže je baterie inteligentního klíče vybitá nebo
jestliže vnější podmínky narušují činnost inteligent-
ního klíče, přepněte elektrický systém vozidla do re-
žimu READY (připraven k jízdě) a postupujte násle-
dujícím způsobem:

1. Stiskněte spínač polohy P (parkování) na řadicí
páce.

2. Pevně sešlápněte brzdový pedál.

3. Dotkněte se inteligentním klíčem hlavního spí-
nače, jak ukazuje obrázek. Jakmile vozidlo rozpo-
zná inteligentní klíč, ozve se zvukový signál.

4. Do 10 sekund po zaznění zvukového signálu
stiskněte hlavní spínač při sešlápnutém brzdo-
vém pedálu. Poloha hlavního spínače se změní
na READY (připraven k jízdě).

Po provedení kroku 3, je-li hlavní spínač stisknut bez
sešlápnutí brzdového pedálu, se poloha spínače za-
palování změní na ACC.

POZNÁMKA:
• Při stisknutí hlavního spínače do polohy ACC

nebo ON nebo do režimu READY (připraven k
jízdě) podle výše uvedeného postupu se na in-
formačním displeji vozidla objeví kontrolka
vybití baterie inteligentního klíče, i když je in-
teligentní klíč uvnitř vozidla. Nejde o chybnou
funkci. Pro vypnutí blikající kontrolky se zno-
vu inteligentním klíčem dotkněte hlavního
spínače.

• Spatříte-li na informačním displeji vozidla
ukazatel vybití baterie inteligentního klíče, vy-
měňte baterii, jakmile to bude možné. Viz

„Výměna baterie v inteligentním klíči“ v
kapitole „8. Údržba a „Udělej si sám““.
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• Ujistěte se, že se v okolí vozidla nenacházejí pře-
kážky.

• Zkontrolujte hladiny kapalin, například chladicí
kapaliny, brzdové kapaliny a kapaliny do ostři-
kovače.

• Ujistěte se, zda jsou všechna okna a skla osvět-
lení čistá.

• Vizuálně zkontrolujte opotřebení a stav pneu-
matik. Zkontrolujte také správný tlak v pneuma-
tikách.

• Zkontrolujte, zda jsou všechny dveře zavřené.

• Určete polohu sedadla a opěrek hlavy.

• Nastavte vnější i vnitřní zrcátka.

• Zapněte si bezpečnostní pás a požádejte cestu-
jící, aby učinili to samé.

• Zkontrolujte funkci kontrolek, když je hlavní spí-
nač v poloze ON. (Viz „Výstražná světla,
kontrolky a zvuková upozornění“ v kapitole
„2. Nástroje a ovladače“.)

1. Vždy mějte zataženou parkovací brzdu.

2. Ujistěte se, že je řadicí páka v poloze P (parko-
vání).

Elektrický systém vozidla je zkonstruován tak, že
nefunguje, pokud řadicí páka není v poloze než P
(parkování) nebo N (neutrál).

Když ovládáte hlavní spínač a vozidlo, musíte s
sebou mít vždy inteligentní klíč.

3. Sešlápněte brzdový pedál a stiskněte hlavní spí-
nač tak, aby byl elektrický systém vozidla v polo-
ze READY (připraven k jízdě).

Chcete-li vozidlo přepnout do polohy READY (při-
praven k jízdě) ihned, stiskněte a uvolněte hlavní
spínač při sešlápnutí brzdového pedálu, přičemž
hlavní spínač je v jakékoli poloze. Svítí kontrolka
READY (připraven k jízdě) m na ukazateli.

4. Pro zastavení elektrického systému vozidla stisk-
něte spínač polohy P (parkování) na řadicí páce a
přepněte hlavní spínač do polohy OFF.

ELEKTRICKÝ SYSTÉM ŘAZENÍ
Toto vozidlo je elektronicky řízeno tak, aby vyprodu-
kovalo maximální dostupnou energii a zajistilo ply-
nulý chod.

Doporučené postupy pro toto vozidlo jsou ukázány
na následujících stránkách.

Startování vozidla
1. Po uvedení vozidla do polohy READY (připraven k

jízdě) úplně sešlápněte pedál nožní brzdy před
posunutím řadicí páky do polohy D (Drive, jízda).

Řadicí páka tohoto vozidla je zkonstruována
tak, že pedál nožní brzdy musí být sešlápnut
před přeřazením z polohy P (parkování) do ja-
kékoli polohy pro jízdu, zatímco hlavní spínač
je v poloze ON.

Řadicí páku nelze posunout z polohy P (parko-
vání) a do jakékoli jiné polohy, pokud je hlavní
spínač v poloze LOCK, OFF nebo ACC, nebo když
je klíč vyjmutý.

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

3. Uvolněte parkovací brzdu a pedál nožní brzdy, a
postupně rozjeďte vozidlo sešlápnutím plynové-
ho pedálu.

PŘED NASTARTOVÁNÍM
ELEKTRICKÉHO SYSTÉMU
VOZIDLA

STARTOVÁNÍ ELEKTRICKÉHO
SYSTÉMU VOZIDLA ŘÍZENÍ VOZIDLA
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VAROVÁNÍ

• Plynový pedál nesešlapujte během přeřa-
zování z polohy P (parkování) nebo N (ne-
utrál) do polohy R (zpátečka) nebo D ( jíz-
da). Vždy sešlápněte brzdový pedál, než
dokončíte řazení. Pokud to neuděláte,
mohli byste ztratit nad vozidlem kontrolu
a způsobit nehodu.

• Nikdy nezařazujte do polohy P (parkování)
nebo R (zpátečka) při pohybu vozidla
vpřed, a do polohy P (parkování) nebo D
( jízda), když vozidlo couvá. Toto může způ-
sobit nehodu nebo poškození převodovky.

UPOZORNĚNÍ
• Abyste při zastavování vozidla na svahu

čelem do kopce nepoškodili vozidlo, neu-
držujte vozidlo na daném místě tak, že
byste šlapali na plynový pedál. V této situ-
aci sešlápněte brzdový pedál.

• Na řadicí páku nic nezavěšujte. Mohlo by
to být příčinou nehody kvůli náhlému na-
startování.

• Během jízdy nezařazuje do polohy „N“ (ne-
utrál), vyjma nouzové situace. Jízda na vol-
noběh v poloze N (neutrál) může vyústit ve
vážné poškození převodovky.

Řazení

Posunutí řadicí páky,

m:
Posunujte řadicí páku a brzdový
pedál mějte přitom sešlápnutý.

m:
Po posunutí jej udržujte ve stejné
poloze, dokud se řadicí páka
nepřesune do polohy N (neutrál).

m:
V poloze D ( jízda) posunujte řadicí
páku.

Řadicí páka se po uvolnění vždy vrátí do středové
polohy.

POZNÁMKA:
• Přesvědčte se, že stupeň je v požadované po-

loze řazení, a to tak, že zkontrolujete ukazatel

řazení ➀ umístěný u řadicí páky nebo infor-
mační displej vozidla na ukazateli.

• Pokud chcete vozidlo nastavit do polohy D
(Drive) z polohy B, posuňte řadicí páku do po-
lohy D ( jízda).

Po uvedení vozidla do polohy READY (připraven k
jízdě), úplně sešlápněte brzdový pedál a přesuňte
řadicí páku do kterékoli požadované polohy řazení.

Pokud je hlavní spínač z jakéhokoli důvodu v poloze
OFF nebo ACC, zatímco poloha řazení je v jiné polo-
ze než P (parkování), hlavní spínač nelze přepnout
do polohy LOCK.

Pokud hlavní spínač nelze přepnout do polohy
LOCK, proveďte některý z následujících kroků.

1. Když vozidlo zastaví, použijte parkovací brzdu.

2. Přepněte hlavní spínač do polohy ON se
sešlápnutým brzdovým pedálem.

3. Stiskněte spínač polohy P na řadicí páce a pře-
suňte do polohy P (parkování).

4. Přepněte spínač napájení do polohy OFF.

POZNÁMKA:
Když je hlavní spínač v poloze OFF, vozidlo auto-
maticky použije polohu P (parkování).

VAROVÁNÍ
• Řadicí páka se po uvolnění vždy vrátí do

středové polohy. Když je hlavní spínač v
poloze READY (připraven k jízdě), pře-
svědčte se, že je vozidlo v poloze P (parko-

Model LHD
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vání). Kontrolka vedle P na ukazateli řaze-
ní svítí a P se také zobrazí na ukazateli.
Pokud je vozidlo v poloze D ( jízda) nebo R
(zpátečka), když je hlavní spínač v poloze
READY (připraven k jízdě), může to způso-
bit nečekaný start, který by mohl vést k ne-
hodě.

• Na kopcovité silnici nedovolte, aby se vozi-
dlo rozjíždělo dozadu v poloze D ( jízda) ne-
bo B, nebo aby se vozidlo rozjelo dopředu
v poloze R (couvání). To může vést k
nehodě.

UPOZORNĚNÍ
• Neposouvejte řadicí páku, když máte stisk-

nutý spínač polohy P. Může to poškodit
elektrický motor.

• Při přepínání do požadované polohy ovlá-
dáním řadicí páky zkontrolujte, že se řadicí
páka vrátí do středové polohy uvolněním
řadicí páky z ruky. Držení řadicí páky ve
středové poloze může poškodit systém řa-
zení.

• Neovládejte řadicí páku, když je sešlápnu-
tý plynový pedál, kromě situace, kdy pře-
pínáte do polohy B. To může způsobit náh-
lý start, který by mohl vést k nehodě.

• Následující operace nejsou povoleny, pro-
tože přílišná síla by mohla mít dopad na
trakční motor a mohlo by to způsobit po-
škození vozidla:

– Přesunutí řadicí páky do polohy R (zpá-
tečka) při jízdě vpřed.

– Přesunutí řadicí páky do polohy D ( jíz-
da) nebo B během couvání.

Pokud se o tyto operace pokusíte, ozve se
zvukový signál a vozidlo se přepne do po-
lohy N (neutrál).

P (parkování):

Použijte tuto polohu řazení, když je vozidlo zapar-
kované nebo když přepínáte vozidlo do polohy REA-
DY (připraven k jízdě). Ujistěte se, že se vozidlo vůbec
nepohybuje, než posunete řadicí páku do polohy P
(parkování). Chcete-li přepnout do polohy P (par-
kování), stiskněte spínač polohy P, jak ukazuje ob-
rázek nahoře. Aplikujte parkovací brzdu. Je-li
stisknut spínač polohy P, zatímco je vozidlo v po-
hybu, ozve se zvukový signál a aktuální poloha

řazení zůstane zachována. Při parkování v kopci
nejprve sešlápněte nožní brzdu, aplikujte parkovací
brzdu a potom stiskněte spínač polohy P (parko-
vání).

POZNÁMKA:
• Zatímco vozidlo stojí, jestliže poloha řazení je

v jakékoli jiné poloze než P (parkování) a hlav-
ní spínač nastaven na OFF, vozidlo se auto-
maticky přepne do polohy P (parkování).

• Pokud máte stisknut spínač polohy P a po-
souváte řadicí páku, poloha řadicí páky se ne-
přepne do polohy P (parkování). Při stisknutí
spínače polohy P se ujistěte, že nejdříve
umožníte, aby se řadicí páka vrátila do stře-
dové polohy.

R (zpátečka):

Použijte tuto polohu pro couvání. Ujistěte se, že se
vozidlo vůbec nepohybuje, než posunete řadicí pá-
ku do polohy R (zpátečka).

Když je řadicí páka v poloze R (zpátečka), zapne se
zpětný monitor. Více informací najdete v části Moni-
tor pro výhled dozadu ( je-li ve výbavě) nebo Moni-
tor okolního pohledu ( je-li ve výbavě) v části Obra-
zovka displeje, ohřívač a klimatizace (klimatizační
systém) tohoto návodu k použití.

N (neutrál):

Není zapojen rychlostní stupeň pro jízdu vpřed ani
vzad. Vozidlo může být v této poloze uvedeno do
polohy READY (připraven k jízdě).
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Během jízdy nezařazuje do polohy N (neutrál). Rege-
nerativní brzdový systém v poloze N (neutrál) ne-
funguje. Vozidlo však můžete zastavit sešlápnutím
pedálu nožní brzdy.

D (jízda):

Tuto polohu použijte pro všechny běžné typy jízdy
vpřed.

B:

Při použití polohy B se v porovnání s polohou D ( jíz-
da) více aplikuje regenerativní brzda, když je uvol-
něn plynový pedál. Regenerativní brzdový systém
zajišťuje menší zpomalování, když je Li-ion baterie
plně nabitá nebo když je teplota baterie nízká.

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

Pro zapnutí režimu ECO stiskněte spínač ECO. Uka-
zatel režimu ECO se zobrazí na informačním displeji
vozidla.

Pro vypnutí režimu ECO znovu stiskněte spínač re-
žimu ECO. Kontrolka režimu ECO zhasne.

• Výběr režimu ECO (ON nebo OFF) se zachová i
po restartu systému EV.

• Když je režim ECO vypnut, změní se jízdní výkon.
Než režim ECO vypnete, ověřte, že je to bezpeč-
né, uvolněte plynový pedál a použijte spínač
ECO.

• Režim ECO vypněte, pokud je třeba akcelerace,
jako například při:
– jízdě s těžkým nákladem nebo plně obsaze-

nými sedadly.
– jízdě do prudkého kopce.

• Když používáte tempomat ( je-li ve výbavě),
funkci Intelligent Cruise Control (ICC) ( je-li ve vý-
bavě) nebo funkci ProPILOT ( je-li ve výbavě), vo-
zidle ji udělí prioritu, aby udržovalo konstantní
rychlost. Dojezd se neprodlouží, i když se třeba
zobrazí kontrolka ECO.

Modely s levostranným řízením

Spínač režimu ECO (modely se systémem
ProPILOT Park)

Spínač režimu ECO (modely bez systému
ProPILOT Park)

REŽIM ECO
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ELEKTRICKÁ PARKOVACÍ BRZDA
( je-li ve výbavě)

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

Použití: Zatáhněte za spínač ➀ nahoru, kontrolka
jA se rozsvítí.

Uvolnění: Když je napájení v poloze ON, sešlápněte
brzdový pedál a stiskněte spínač ➁ dolů. Kontrolka
zhasne.

Před jízdou zkontrolujte, zda zhasne kontrolka brz-
dy m. Další informace najdete v „Výstražná
světla, kontrolky a zvuková upozornění“ v kapitole
„2. Nástroje a ovladače“.

Parkovací brzda se nepoužije automaticky. Jestliže
parkovací brzdu použijete ručně, automaticky se

uvolní, když sešlápnete plynový pedál, zatímco je řa-
dicí páka v poloze D ( jízda) nebo R (couvání), za těch-
to podmínek:

• Řidič má zapnutý bezpečnostní pás, nebo

• Řidič se rozjede do 5 sekund po přeřazení z po-
lohy P (parkování) nebo N (neutrál) do polohy D
( jízda) nebo R (couvání).

Jestliže jste se pokusili rozjet vozidlo, aniž byste měli
zapnutý bezpečnostní pás, musíte si bezpečnostní
pás zapnout a znovu přeřadit do polohy D ( jízda)
nebo R (couvání). Teprve pak se parkovací brzda au-
tomaticky uvolní.

Po vypnutí napájení ponechte elektrickou brzdu
uvolněnou tak, že sešlápnete brzdový pedál a stisk-
nete spínač parkovací brzdyjA , než dáte spínač na-
pájení do polohy OFF.

VAROVÁNÍ
• Před jízdou se ujistěte, že je elektrická par-

kovací brzda uvolněna. Pokud to neudě-
láte, mohlo by dojít k selhání brzdy a ne-
hodě.

• Parkovací brzdu neuvolňujte z vně vozidla.

• Nikdy nenechávejte děti, osoby vyžadující
asistenci nebo domácí mazlíčky bez do-
hledu uvnitř vozidla, aby nedošlo k vážné-
mu nebo smrtelnému zranění způsobe-
ným neúmyslnou aktivací vozidla a/nebo
jeho systémů. Kromě toho může teplota
uvnitř vozidla během teplého počasí rych-
le vystoupat až do takové úrovně, kdy by

mohlo vzniknout nebezpečí vážného ne-
bo smrtelného zranění osob nebo domá-
cích mazlíčků.

• Než vozidlo opustíte, zkontrolujte, zda je
zabrzděno parkovací brzdou.

POZNÁMKA:
• Nerozjíždějte se, když je použita parkovací

brzda; může to způsobit přehřátí parkovací
brzdy nebo snížení její účinnosti, což by moh-
lo vést k nehodě.

• Pokud se rozjedete s vozem se zataženou
parkovací brzdou, zazní akustický signál. Viz

„Akustické upozornění na parkovací
brzdu“ v kapitole „2. Nástroje a ovladače“.

• Při použití nebo uvolnění elektrické parkovací
brzdy je slyšet určitý zvuk ze spodní strany
zadního sedadla. To je normální a nejedná se
o závadu.

• Když je elektrická parkovací brzda často pou-
žívána a uvolňována v krátkých časových in-
tervalech, parkovací brzda nemusí fungovat,
což je ochrana před přehřátím systému par-
kovací brzdy. Jestliže k tomu dojde, počkejte
přibližně 1 minutu a pak znovu použijte spí-
nač elektrické parkovací brzdy.

• Elektrickou parkovací brzdu lze uvolnit pouze
tehdy, když je zapalování v poloze ON nebo
Ready to drive.

PARKOVACÍ BRZDA
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• Jestliže je nutné elektrickou parkovací brzdu
nouzově použít při jízdě, vytáhněte a přidržte
spínač parkovací brzdy. Jakmile spínač par-
kovací brzdy uvolníte, parkovací brzda bude
uvolněna.

• Zatímco táhnete spínač elektrické parkovací
brzdy nahoru, parkovací brzda je použita a zní
výstraha. Kontrolka parkovací brzdy na pří-
strojové desce bude blikat a spínač parkovací
brzdy bude svítit. Nejedná se o závadu. Kont-
rolky elektrické parkovací brzdy na přístrojo-
vé desce a spínač parkovací brzdy zhasnou,
jakmile bude parkovací brzda uvolněna.

• Pokud za spínač elektrické parkovací brzdy
zatáhnete v době, kdy je napájení v poloze
OFF nebo ACC, kontrolka spínače parkovací
brzdy bude krátkou chvíli svítit.

UPOZORNĚNÍ
Pro zaparkování vozidla v chladném klimatu
posuňte řadicí páku do polohy P (Parkování) a
za přední i zadní kola umístěte vhodné špalky
s uvolněnou elektrickou parkovací brzdou. Po-
kud elektrickou parkovací brzdu použijete v
chladném klimatu, může brzda zamrznout a
nebude možné ji uvolnit.

RUČNÍ PARKOVACÍ BRZDA ( je-li ve
výbavě)
Parkovací brzdu lze použít nebo uvolnit ovládáním
pedálu parkovací brzdy.

VAROVÁNÍ
• Před jízdou se ujistěte, že je parkovací brz-

da uvolněna. Pokud to neuděláte, mohlo
by dojít k selhání brzdy a nehodě.

• Parkovací brzdu neuvolňujte z vně vozidla.

• Nikdy nenechávejte děti, osoby vyžadující
asistenci nebo domácí mazlíčky bez do-
hledu uvnitř vozidla, aby nedošlo k vážné-
mu nebo smrtelnému zranění způsobe-
ným neúmyslnou aktivací vozidla a/nebo
jeho systémů. Kromě toho může teplota
uvnitř vozidla během teplého počasí rych-
le vystoupat až do takové úrovně, kdy by
mohlo vzniknout nebezpečí vážného ne-
bo smrtelného zranění osob nebo domá-
cích mazlíčků.

• Když vystupujete z vozidla, použijte par-
kovací brzdu a stiskněte spínač polohy P
(parkování) na řadicí páce.

• Neuvolňuje pedál nožní brzdy, dokud není
parkovací brzda plně zatažená. Pokud to
neuděláte, může to způsobit náhlý pohyb
vozidla, což by mohlo mít za následek
nehodu.

Použití: Pevně sešlápněte pedál parkovací brzdy ➀.

Pro uvolnění:

1. Silně sešlápněte brzdový pedál ➁.

2. Pevně sešlápněte a pak uvolněte pedál parko-
vací brzdy ➀ pro uvolnění parkovací brzdy.

3. Před jízdou se ujistěte, že kontrolka parkovací
brzdy (m) v ukazateli je vypnutá.
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VAROVÁNÍ

Nikdy nespoléhejte výhradně na systém e-Pe-
dal, protože tento systém má určitá omezení.
Jezděte vždy pozorně a opatrně. Brzdový pe-
dál byste měli používat ke zpomalení či zasta-
vení vozidla v závislosti na provozu či stavu
vozovky.

Systém e-Pedal umožňuje řidiči zpomalit nebo za-
stavit vozidlo nebo udržet vozidlo zastavené ovlá-
dáním pouze plynového pedálu. To pomáhá řidiči v
tom, že nemusí přendavat nohu mezi plynovým pe-
dálem a brzdovým pedálem.

➀ Akcelerace

➁ Decelerace (místo brzdového pedálu)

➂ Zastavení (místo brzdového pedálu)

ČINNOST SYSTÉMU E-PEDAL
Když je systém e-Pedal aktivovaný, regenerativní
brzda pracuje lépe a řidič může upravovat rychlost
vozidla pouhým sešlápnutím nebo návratem plyno-
vého pedálu. Když uvolníte (sejmete nohu) z plyno-
vého pedálu, vozidlo zpomalí a hladce zastaví, aniž
byste sešlápli brzdový pedál. Jakmile zastavíte, vo-
zidlo se automaticky udržuje zastavené.

Systém e-Pedal se ZAPNE nebo VYPNE po každém
zatažení za spínač e-Pedal. (Ukazatel e-Pedal na in-
formačním displeji vozidla zobrazuje stav systému
e-Pedal.)

Když je systém e-Pedal aktivovaný, charakteristika
plynového pedálu se výrazně změní a plynový pe-
dál funguje jinak, než konvenční plynový pedál. Dbej-

SYSTÉM E-PEDAL
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te na to, abyste před jízdou ověřili stav systému
e-Pedal (ON nebo OFF) na informačním displeji vo-
zidla.

Aktivace systému
Chcete-li aktivovat systém e-Pedal, dejte spínač na-
pájení do polohy READY to drive nebo ON a zatáh-
něte za spínač e-Pedal umístěný na středové kon-
zoli.

Deaktivace systému
Chcete-li deaktivovat systém e-Pedal, se spínačem
napájení v poloze READY to drive nebo ON, sešláp-
něte brzdový pedál a zatáhněte za spínač e-Pedal.

Chcete-li systém e-Pedal VYPNOUT, zatímco je vo-
zidlo udržováno zastavené systémem e-Pedal, se-
šlápněte brzdový pedál a pak zatáhněte za spínač
e-Pedal.

Jestliže brzdový pedál není sešlápnut, když použí-
váte spínač systému e-Pedal, na informačním dis-
pleji vozidla se zobrazí upozornění.

POZNÁMKA:
• Když je systém e-Pedal ZAPNUT nebo

VYPNUT, míra zpomalení vozidla se změní.

• Systém e-Pedal se automaticky VYPNE, když
restartujete systém EV.

• Chcete-li systém e-Pedal udržovat aktivní i po
restartu systému EV, zvolte v položce [Mode
Memory] možnost ON v menu [Settings] na
informačním displeji vozidla. (Viz „Infor-
mační displej vozidla“ v kapitole „2. Nástroje a
ovladače“.)

• Nastavení [Mode Memory] se neresetuje na-
stavením [Factory Reset].

Jízdní funkce e-Pedal
Systém e-Pedal umožňuje následující jízdní funkce:

Při jízdě a při zastavování vozidla:

• Sešlápnutí nebo návrat plynového pedálu změ-
ní odpovídajícím způsobem míru akcelerace ne-
bo decelerace.

• Návrat plynového pedálu generuje větší zpoma-
lení než normálně. (Maximální decelerace se mě-
ní v závislosti na rychlosti vozidla.)

• Uvolnění (sejmutí nohy) plynového pedálu sni-
žuje rychlost vozidla, až vozidlo zastaví.

• Rozsvítí se brzdová světla vozidla, jakmile úro-
veň decelerace dosáhne normálního brzdění.

Jestliže decelerace není dostatečná, když je plynový
pedál vrácen nebo uvolněn, sešlápněte brzdový pe-
dál. Brzdový pedál můžete používat k normálnímu
zpomalení vozidla stejně jako obvykle, třebaže je
systém e-Pedal aktivovaný.

Při restartování vozidla:

• Jakmile vozidlo zastaví funkcí systému e-Pedal,
vozidlo je udržováno zastavené, dokud neuvol-
níte plynový pedál (sejmete nohu).

• Brzdová světla vozidla svítí, když je vozidlo drže-
no zastaveno systémem e-Pedal.

• Sešlápněte plynový pedál, abyste zastavené vo-
zidlo znovu rozjeli.

Když je nutné, aby vozidlo nějakou chvíli stálo, za-
řaďte polohu P (parkování) a použijte parkovací brz-
du.

UPOZORNĚNÍ
Když je systém e-Pedal vypnutý, dbejte na to,
abyste brzdový pedál pevně sešlápli, abyste
zamezili pohybu vozidla ve zařazením do jiné
polohy než P (parkování) nebo N (neutrál).

Při couvání:

Když je zařazena poloha R (couvání) můžete pomo-
cí plynového pedálu upravit rychlost vozidla (akce-
lerace, decelerace a zastavení) stejným způsobem
jako v poloze D ( jízda).

Další tipy pro jízdu se systémem e-Pedal:

• Pro hladké zpomalení, když je systém e-Pedal
aktivovaný, doporučujeme upravit polohu ply-
nového pedálu, zatímco na měn při řízení máte
nohu (sešlapujete nebo vracíte jej, ale neuvol-
ňujete).

• Přesunutí polohu řazení z D ( jízda) na B nebo z
B na D nebude mít vliv na funkci systému e-Pe-
dal.

• Systém e-Pedal nebude fungovat za těchto
podmínek:
– Když je zařazena poloha P (parkování) nebo

N (neutrál).
– Když je používán tempomat ( je-li ve výba-

vě), Intelligent Cruise Control (ICC) ( je-li ve
výbavě), ProPILOT ( je-li ve výbavě) nebo In-
telligent Emergency Braking (IEB) se systé-
mem detekce chodců.
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OMEZENÍ SYSTÉMU E-PEDAL

VAROVÁNÍ
Níže jsou uvedena omezení systému e-Pedal.
Nebudete-li provozovat vozidlo v souladu s tě-
mito omezeními systému, může dojít k váž-
nému nebo smrtelnému úrazu.

• Jestliže se na informačním displeji vozidla
zobrazí varovná zpráva [Press brake pedal
to prevent rolling], sešlápněte brzdový pe-
dál. Vozidlo se může začít pohybovat.

• Jestliže decelerační síla dodávaná systé-
mem e-Pedal není dostatečná, sešlápněte
brzdový pedál.

• Jestliže se vozidlo začne pohybovat, za-
tímco je zastaveno systémem e-Pedal,
okamžitě sešlápněte brzdový pedál.

• Za následujících podmínek zařaďte polo-
hu P (parkování) a zajistěte spolehlivé po-
užití parkovací brzdy. Vozidlo se může ná-
hle začít pohybovat.
– Při nastupování a vystupování z vozi-

dla.
– Při nakládání a vykládání vozidla.
– Při zastavování vozidla na dlouhou do-

bu.

• Za následujících podmínek nemusí systém
e-Pedal dostatečně decelerovat či zastavit
vozidlo. Sešlápněte brzdový pedál, kdykoli
je to nutné.
– Když je vozidlo naloženo nadměrně

těžkým nákladem.

– Při jízdě z kopce na příliš strmé silnici.
– Při jízdě vozovkách s náledím.

• Na svahu nemusí systém e-Pedal zastavit
vozidlo zcela ani jej nemusí udržet zasta-
vené. Sešlápněte brzdový pedál, kdykoli je
to nutné.

UPOZORNĚNÍ
• Za následujících podmínek vypněte sys-

tém e-Pedal a zařaďte N (neutrál):
– Když vozidlo vjíždí do automatické

myčky vozidel.
– Když je vozidlo taženo.

• Dávejte pozor, abyste spínač e-Pedal ne-
použili omylem či neúmyslně.

ZÁVADY SYSTÉMU E-PEDAL
Jestliže má systém e-Pedal závadu, zobrazí se na
informačním displeji vozidla varovná zpráva [e-Pe-
dal system failure! Press brake pedal to slow or stop].
Když se zobrazí tato varovná zpráva, systém e-Pedal
se automaticky vypne. Nechte systém co nejdříve
zkontrolovat erudovaným opravářem LEAF, napří-
klad prodejcem elektrických vozů s certifikátem
NISSAN.
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VAROVÁNÍ

Níže jsou uvedena omezení systému upozor-
nění na vyjetí z pruhu. Nebudete-li provozovat
vozidlo v souladu s těmito omezeními systé-
mu, může dojít k vážnému nebo smrtelnému
úrazu.

• LDW systém je pouze varovným zařízením
informujícím řidiče o možném nechtěném
vyjetí z jízdního pruhu. Systém neřídí vozi-
dlo, ani nepředchází ztrátě kontroly. Je
v plné zodpovědnosti řidiče, aby byl pozor-
ný, jel bezpečně, držel vozidlo v jízdním
pruhu, a aby měl vozidlo vždy pod
kontrolou.

Systém LDW funguje, když vozidlo jede rychlostí cca
60 km/h (37 MPH) a více, avšak pouze tehdy, když je
na vozovce jasně viditelné značení jízdních pruhů:

Systém LDW monitoruje značení jízdního pruhu pro-
střednictvím kamery ➀ umístěné nad vnitřním zr-
cátkem.

Systém LDW varuje řidiče pomocí kontrolky LDW na
informačním displeji vozidla a vibracemi volantu, že
vozidlo začíná opouštět jízdní pruh.

SYSTÉM UPOZORNĚNÍ VYJETÍ Z PRUHU (LDW) ( je-li součástí
výbavy)
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➀ Ukazatel LDW (na informačním displeji vozidla)

➁ Ovladače na volantu

➂ Informační displej vozidla

PROVOZ SYSTÉMU LDW
Systém LDW poskytuje funkci upozornění na vyjetí
z pruhu, když vozidlo jede rychlostí přibližně
60 km/h (37 MPH) a vyšší a když je značení jízdních
pruhů jasně viditelné.

Když se vozidlo blíží k levé nebo pravé straně jízd-
ního pruhu, volant začne vibrovat a ukazatel sys-
tému LDW na informačním displeji vozidla se rozb-
liká, čímž upozorní řidiče.

Varovná funkce se vypne, jakmile se vozidlo vrátí
mezi značení pruhu.

Deaktivace/aktivace systému LDW
Proveďte následující kroky pro aktivaci nebo deak-
tivaci systému LDW.

1. V nabídce [Nastavení] vyberte klávesu [Podpora
řízení].

2. Zvolte podmenu [Jízdní pruh] stisknutím tlačítka
<OK>.

3. Zaškrtnutí vedle [Lane Departure Warning] uka-
zuje, že systém je zapnutý.

POZNÁMKA:
Jestliže systém LDW vypnete v menu [Nastavení],
systém zůstane vypnutý při příštím nastartování
systém EV vozidla.

VAROVÁNÍ
Níže jsou uvedena omezení systému upozor-
nění na vyjetí z pruhu. Nebudete-li provozovat
vozidlo v souladu s těmito omezeními systé-
mu, může dojít k vážnému nebo smrtelnému
úrazu.

• Systém nepracuje při rychlosti nižší, než
přibližně 60 km/h (37 MPH) nebo když ne-
lze detekovat značení pruhu
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• Systém LDW nepoužívejte za následujících
podmínek, protože by nemusel fungovat
správně:
– Za špatného počasí (déšť, mlha, sníh

atd.)
– Při jízdě na kluzkých vozovkách, napří-

klad na ledu nebo sněhu.
– Při jízdě na klikatých nebo nerovných

silnicích.
– Při zúžení jízdního pruhu kvůli pracím

na silnici.
– Při jízdě v provizorním nebo dočasném

pruhu.
– Při jízdě na silnicích s příliš úzkým jízd-

ním pruhem.
– Při jízdě bez normálního stavu pneu-

matik (např. při opotřebení pneumatik,
nízkém tlaku pneumatik, instalované
náhradní pneumatice, použitých sně-
hových řetězech nebo nestandardním
rozměru kol).

– Je-li vozidlo vybaveno neoriginálními
díly brzdové soustavy nebo zavěšení.

• Tento systém nemusí správně fungovat za
následujících podmínek:
– Na silnicích, kde je více paralelních zna-

čených pruhů; kde značení pruhu vy-
bledlo nebo není jasně namalováno;
kde jsou jízdní pruhy namalovány žlu-
tou barvou; kde není standardní zna-
čení pruhu; nebo kde je značení pruhu
zakryté vodou, prachem, sněhem
apod.

– Na silnicích, kde nelze detekovat ne-
přetržité značení pruhu.

– Na silnicích s ostrými zatáčkami.

– Na silnicích s výrazně kontrastními ob-
jekty, jako stíny, sníh, voda, vyjetými
kolejemi či vyspravovaným povrchem.
(Systém LDW může tyto objekty dete-
kovat jako značení pruhu.)

– Na silnicích, kde se jízdní pruhy spojují
nebo rozdělují.

– Když směr jízdy vozidla neodpovídá
značení pruhu.

– Při jízdě v blízkosti vozidla před vámi,
což zabraňuje kameře správně deteko-
vat jízdní pruh.

– Když déšť, sníh, špína nebo objekt při-
lne k přednímu sklu v místě kamery.

– Když přední světlomety nesvítí jasně
kvůli prachu na čočkách nebo špatné-
mu nastavení úhlu.

– Když dojde k oslnění kamery. (Např. při
přímém oslnění čelní části vozidla při
východu nebo západu slunce.)

– Když dojde k prudké změně intenzity
světla. (Např. tehdy, když vozidlo vjede
nebo vyjede z tunelu nebo pod most.)

LDW DOČASNĚ DEAKTIVOVANÝ
STAV
Jestliže je vozidlo zaparkováno na přímém sluneč-
ním světle při vysoké teplotě (přes cca 40 °C (104 °F))
a pak nastartováno, systém LDW může být auto-
maticky deaktivován, rozbliká se kontrolka LDW a
na informačním displeji vozidla se zobrazí zpráva
[Not available High cabin temperature] (není k dis-
pozici, vysoká teplota interiéru).

Jakmile dojde ke snížení teploty uvnitř vozidla, sys-
tém LDW automaticky obnoví svoji činnost a kont-
rolka LDW přestane blikat.

Systém LDW není určen k tomu, aby vydal varování
za následujících podmínek:

• Když použijete znamení o změně směru jízdy a
změníte jízdní pruh ve směru tohoto znamení.
(Systém LDW se opět aktivuje přibližně dvě
sekundy po vypnutí znamení o změně směru
jízdy.)

• Když vozidlo jede rychlostí pod přibližně
60 km/h (37 MPH).

Jakmile pominou výše uvedené okolnosti a nasta-
nou normální podmínky nutné pro provoz, tak se
systém LDW obnoví.

PORUCHA LDW
Jestliže má systém LDW poruchu, automaticky se
vypne a na informačním displeji vozidla se zobrazí
zpráva [Systémová chyba]. Pokud se na informač-
ním displeji vozidla zobrazí zpráva [Systémová chy-
ba], zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a vy-
pněte a znovu nastartujte systém EV. Pokud se na
informačním displeji vozidla stále zobrazuje zpráva
[Systémová chyba], nechte systém LDW zkontrolo-
vat erudovaným opravářem LEAF, například prodej-
cem elektrických vozů s certifikátem NISSAN.
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ÚDRŽBA JEDNOTKY
MULTI-SENZORICKÉ KAMERY

Jednotka kamery detekce jízdního pruhu➀pro sys-
tém LDW je umístěna nad vnitřním zpětným zrcát-
kem. Pro udržení řádné funkce systému LDW a pro
zabránění závadě systému dodržujte následující
pokyny:

• Vždy udržujte přední sklo čisté.

• Do blízkosti kamery nelepte nálepky (ani prů-
svitné) a neinstalujte žádné příslušenství.

• Na přístrojovou desku neumísťujte reflexní ma-
teriály, jako bílý papír nebo zrcátko. Detekční
schopnost kamery může být nepříznivě ovliv-
něna odrazem slunečního světla.

• Do blízkosti kamery nebouchejte, ani její okolí
nijak nenarušujte. Nedotýkejte se čočky kamery
a nedemontujte šroubek na jednotce kamery.
Jestliže byla kamera při nehodě poškozena, kon-
taktujte erudovaného opraváře LEAF, například
prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN.

VAROVÁNÍ

Pokud byste se neřídili varováními a pokyny
pro řádný provoz systému Intelligent Lane In-
tervention (ILI), mohlo by to vést k vážnému
zranění nebo usmrcení.

• Systém ILI neřídí vozidlo a nepředchází
ztrátě kontroly. Je plnou odpovědností ři-
diče, aby byl pozorný, jel bezpečně, držel
vozidlo v jízdním pruhu a měl vozidlo vždy
pod kontrolou.

• Systém ILI je určen hlavně pro použití
na dobře udržovaných hlavních silnicích a
dálnicích. Na některých silnicích, v nepří-
znivém počasí a v určitých dopravních si-
tuacích nemusí jízdní pruh detekovat.

SYSTÉM INTELLIGENT LANE
INTERVENTION ( je-li ve výbavě)
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Systém ILI musíte znovu zapnout spínačem ILI po-
každé, když spínač napájení přepnete do polohy ON.

Systém ILI funguje, když vozidlo jede rychlostí cca
60 km/h (37 MPH) a více, avšak pouze tehdy, když je
na vozovce jasně viditelné značení jízdních pruhů.

Systém ILI varuje řidiče rozsvícením kontrolky ILI na
informačním displeji vozidla a vibracemi volantu,
když vozidlo opustí střed jízdních pruhu. Systém po-
máhá řidiči vrátit vozidlo do středu jízdních pruhu
přibrzděním kol na levé či pravé straně samostatně
(krátkodobě).

Systém ILI monitoruje značení jízdního pruhu pro-
střednictvím kamery ➀ umístěné nad vnitřním zr-
cátkem.

➀ Kontrolka ILI ON (na informačním displeji
vozidla)

➁ Ukazatel ILI (na informačním displeji vozidla)

➂ Informační displej vozidla

➃ Ovladače na volantu

➄ Spínač ILI (modely bez ProPILOT Assist)

ČINNOST SYSTÉMU INTELLIGENT
LANE INTERVENTION
Systém ILI pracuje při rychlosti nad přibližně 60
km/h (37 MPH).

Když se vozidlo blíží k levé nebo pravé straně jízd-
ního pruhu, volant začne vibrovat a ukazatel sys-
tému ILI (oranžový) na informačním displeji vozidla
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se rozbliká, čímž upozorní řidiče. Pak systém ILI au-
tomaticky krátkodobě aplikuje brzdy, čímž řidiči po-
může vrátit vozidlo doprostřed jízdního pruhu.

AKTIVACE/DEAKTIVACE SYSTÉMU
INTELLIGENT LANE INTERVENTION

➀ Informační displej vozidla

➁ Spínač ILI (modely bez ProPILOT Assist)

Modely bez ProPILOT
Pro zapnutí systému ILI stiskněte po spuštění EV
Systému spínač ILI na přístrojové desce.

Zobrazí se kontrolka ILI ON na informačním displeji
vozidla. Znovu stiskněte spínač ILI pro vypnutí sys-
tému ILI. Kontrolka ILI ON na informačním displeji
vozidla zhasne.

Systém Intelligent Lane Intervention se automatic-
ky vypne, když spínač napájení dáte do polohy OFF.

Modely s ProPILOT
1) V nabídce [Nastavení] vyberte klávesu [Asistent

řidiče].

2) Zvolte podmenu [Jízdní pruh].

3) Když je funkce [Lane Departure Prevention] na-
stavena do polohy ON, stiskněte po spuštění
systému EV tlačítko ProPILOT na volantu.

Zobrazí se kontrolka ILI ON na informačním displeji
vozidla. Znovu stiskněte spínač ProPILOT pro vypnu-
tí systému ILI. Kontrolka ILI ON na informačním dis-
pleji vozidla zhasne.

Systém Intelligent Lane Intervention se automatic-
ky vypne, když spínač napájení dáte do polohy OFF.

POZNÁMKA:
Když je aktivovaný omezovač rychlosti nebo sys-
tém ProPILOT, automaticky se zapne systém ILI.

OMEZENÍ

VAROVÁNÍ
Níže jsou uvedena omezení systému Intelli-
gent Lane Intervention. Nebudete-li provozo-
vat vozidlo v souladu s těmito omezeními sys-
tému, může dojít k vážnému nebo smrtelné-
mu úrazu.

• Systém ILI se může aktivovat, jestliže pře-
jedete do jiného pruhu, aniž byste použili
odbočovací signál. nebo když je například
kvůli stavbě upraven provoz tak, že překra-

čuje existující značení jízdních pruhů. Po-
kud k tomu dojde, možná bude nutné dů-
kladně řídit vozidlo, abyste dokončili pře-
jetí do jiného pruhu.

• Jelikož systém ILI se nemusí aktivovat na
špatných vozovkách, při nepříznivém po-
časí nebo špatném značení, jak je popsá-
no výše, nemusí se systém aktivovat po-
každé, když vaše vozidlo začne vyjíždět z
jízdního pruhu, a budete muset pozorně ří-
dit.

• Během činnosti systému ILI se rychlého
zatáčení a prudkých manévrů, abyste ne-
ztratili kontrolu nad vaším vozidlem.

• Systém ILI nepracuje při rychlosti nižší, než
přibližně 60 km/h (37 MPH) nebo když ne-
lze detekovat značení pruhu.

• Systém ILI nepoužívejte za následujících
podmínek, protože by nemusel fungovat
správně:
– Za špatného počasí (déšť, mlha, sníh

atd.)
– Při jízdě na kluzkých vozovkách, napří-

klad na ledu nebo sněhu.
– Při jízdě na klikatých nebo nerovných

silnicích.
– Při zúžení jízdního pruhu kvůli pracím

na silnici.
– Při jízdě v provizorním nebo dočasném

pruhu.
– Při jízdě na silnicích s příliš úzkým jízd-

ním pruhem.
– Při jízdě bez normálního stavu pneu-

matik (např. při opotřebení pneumatik,
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nízkém tlaku pneumatik, instalované
náhradní pneumatice, použitých sně-
hových řetězech nebo nestandardním
rozměru kol).

– Je-li vozidlo vybaveno neoriginálními
díly brzdové soustavy nebo zavěšení.

– Na silnicích, kde je více paralelních zna-
čených pruhů; kde značení pruhu vy-
bledlo nebo není jasně namalováno;
kde jsou jízdní pruhy namalovány žlu-
tou barvou; kde není standardní zna-
čení pruhu; nebo kde je značení pruhu
zakryté vodou, prachem, sněhem
apod.

– Na silnicích, kde nelze detekovat ne-
přetržité značení pruhu.

– Na silnicích s ostrými zatáčkami.
– Na silnicích s výrazně kontrastními ob-

jekty, jako stíny, sníh, voda, vyjetými
kolejemi či vyspravovaným povrchem.
(Systém ILI může tyto objekty deteko-
vat jako značení pruhu.)

– Na silnicích, kde se jízdní pruhy spojují
nebo rozdělují.

– Když směr jízdy vozidla neodpovídá
značení pruhu.

– Při jízdě v blízkosti vozidla před vámi,
což zabraňuje kameře správně deteko-
vat jízdní pruh.

– Když déšť, sníh, špína nebo objekt při-
lne k přednímu sklu v místě kamery.

– Když přední světlomety nesvítí jasně
kvůli prachu na čočkách nebo špatné-
mu nastavení úhlu.

– Když dojde k oslnění kamery. (Např. při
přímém oslnění čelní části vozidla při
východu nebo západu slunce.)

– Když dojde k prudké změně intenzity
světla. (Např. tehdy, když vozidlo vjede
nebo vyjede z tunelu nebo pod most.)

POZNÁMKA:
Když je systém ILI v provozu, můžete slyšet zvuk
brzdění. To je normální a znamená to, že systém
ILI funguje správně.

SYSTÉM ILI JE DOČASNĚ
NEDOSTUPNÝ
Stav A:

Funkce upozornění a asistence brzd systému ILI
nejsou určeny pro práci za následujících podmínek:

• Když použijete znamení o změně směru jízdy a
změníte jízdní pruh ve směru tohoto znamení.
(Systém ILI bude deaktivovaný po dobu přibliž-
ně 2 sekund po vypnutí znamení o změně smě-
ru jízdy.)

• Když vozidlo jede rychlostí pod přibližně
60 km/h (37 MPH).

Po pominutí výše uvedených podmínek a po navrá-
cení do normálních podmínek nutných pro provoz
systému, se funkce upozornění a asistence obnoví.

Stav B:

Funkce asistence systému ILI není určena pro pro-
voz za následujících podmínek (upozornění je na-
dále funkční):

• Při sešlápnutí brzdového pedálu.

• Při dostatečném otočení volantu za účelem
změny jízdního pruhu.

• Když vozidlo zrychlí během provozu systému ILI.

• Když dojde k varování inteligentního tempoma-
tu (ICC) o přiblížení.

• Když jsou zapnutá výstražná světla.

• Při projíždění zatáčkou vysokou rychlostí.

Jakmile výše uvedené stavy přestanou existovat a
budu splněny potřebné provozní podmínky, systém
ILI začne znovu v případě potřeby přibrzďovat.

Stav C:

Když se na informačním systému vozidla objeví ná-
sledující zprávy, zazní akustický signál a systém ILI
se automaticky vypne.

• [Not Available Poor Road Conditions]:
Když je v provozu systém ESP (mimo funkci sys-
tému řízení trakce (TCS)) nebo ABS.

• [Currently not available]:
Když je systém ESP přepnut do polohy OFF.

Jakmile pominou výše uvedené podmínky, vypněte
systém ILI. Opětovným stisknutím spínače ILI (mo-
del bez ProPILOT Assist) nebo spínače ProPILOT As-
sist (model s ProPILOT Assist) znovu zapněte sys-
tém ILI.

Dočasně deaktivovaný stav při vysoké teplotě:

Jestliže je vozidlo zaparkováno na přímém sluneč-
ním světle za vysoké teploty (přes cca 40 °C (104 °F))
a pak zapnete systém ILI, může se systém ILI auto-
maticky deaktivovat a zobrazí se následující zpráva
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na informačním displeji [Not available High cabin
temperature]. Jakmile teplota interiéru klesne, sys-
tém začne opět normálně pracovat.

PORUCHA SYSTÉMU
Jestliže má systém ILI poruchu, automaticky se vy-
pne a na informačním displeji vozidla se zobrazí
zpráva [Systémová chyba]. Pokud se na informač-
ním displeji vozidla zobrazí zpráva [Systémová chy-
ba], zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a vy-
pněte a znovu nastartujte systém EV. Pokud se na
informačním displeji vozidla stále zobrazuje zpráva
[Systémová chyba], nechte systém ILI zkontrolovat
erudovaným opravářem LEAF, například prodejcem
elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

ÚDRŽBA JEDNOTKY
MULTI-SENZORICKÉ KAMERY

Jednotka kamery detekce jízdního pruhu➀pro sys-
tém ILI je umístěna nad vnitřním zpětným zrcátkem.
Pro udržení řádné funkce systému ILI a pro zabrá-
nění závadě systému dodržujte následující pokyny:

• Vždy udržujte přední sklo čisté.

• Do blízkosti kamery nelepte nálepky (ani prů-
svitné) a neinstalujte žádné příslušenství.

• Na přístrojovou desku neumísťujte reflexní ma-
teriály, jako bílý papír nebo zrcátko. Detekční
schopnost kamery může být nepříznivě ovliv-
něna odrazem slunečního světla.

• Do blízkosti kamery nebouchejte, ani její okolí
nijak nenarušujte. Nedotýkejte se čočky kamery
a nedemontujte šroubek na jednotce kamery.
Jestliže byla kamera při nehodě poškozena, kon-
taktujte erudovaného opraváře LEAF, například
prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN.

Systém upozornění mrtvého úhlu (BSW) pomáhá
upozornit řidiče během jízdy na přítomnost ostat-
ních vozidel v sousedních pruzích.

Systém BSW používá radarová čidlajA instalovaná
v blízkosti zadního nárazníku k detekci jiných vozi-
del ve vedlejším pruhu.

VAROVÁNÍ
Níže jsou uvedena omezení systému upozor-
nění mrtvého úhlu. Nebudete-li provozovat
vozidlo v souladu s těmito omezeními systé-
mu, může dojít k vážnému nebo smrtelnému
úrazu.

• Systém BSW nenahrazuje správný postup
řízení vozidla a nepředchází kontaktu s ji-
nými vozidly nebo objekty. Při změně jízd-
ního pruhu vždy použijte postranní a zpět-

SYSTÉM UPOZORNĚNÍ MRTVÉHO
ÚHLU (BSW) ( je-li součástí výbavy)
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ná zrcátka a při odbočování vždy otočte
hlavu a podívejte se ve směru pohybu vo-
zidla, abyste se ujistili, že je změna jízdní-
ho pruhu bezpečná. Nikdy se nespoléhejte
pouze na systém BSW.

PROVOZ SYSTÉMU BSW

Systém BSW pracuje při rychlosti nad přibližně
32 km/h (20 MPH).

Když radarová čidla detekují vozidlo v detekční zó-
ně, rozsvítí se boční kontrolka ➀.

Pokud se poté aktivuje směrový signál, systém vydá
akustický signál (dvakrát) a rozsvítí boční indikační
světlo. Boční indikační světlo bude blikat, dokud de-
tekované vozidlo neopustí detekční zónu.

Boční indikační světlo se na několik sekund rozsvítí,
když přepnete spínač napájení do polohy ON. Jas
bočních indikačních světel lze změnit na informač-
ním displeji vozidla, viz „Informační displej
vozidla“ v kapitole „2. Nástroje a ovladače“.

Když vozidlo vjede do detekční zóny až poté, co řidič
aktivoval směrová světla, tak se rozbliká pouze boč-
ní indikační světlo a akustický signál se neozve. Dal-
ší informace najdete v „Situace při používání
BSW“ dále v této kapitole.

Zapnutí nebo vypnutí systému BSW
Zapnutí nebo vypnutí systému BSW se provádí v
menu [Nastavení] na informačním displeji vozidla.

Pro podrobnosti Viz „Informační displej
vozidla“ v kapitole „2. Nástroje a ovladače“.

V nabídce [Nastavení] vyberte klávesu [Podpora ří-
zení]. Pak zvolte [Asistenti řízení]. Zvolte klávesu
[Mrtvý úhel] stisknutím tlačítka <OK>. Zaškrtnutí
vedle [Výstraha] ukazuje, že systém je zapnutý.

POZNÁMKA:
Při aktivaci/deaktivaci systému si systém udrží
současná nastavení, i kdyby došlo k opakované-
mu spuštění systému elektrického vozidla.

VAROVÁNÍ
Níže jsou uvedená omezení systému BSW. Ne-
budete-li provozovat vozidlo v souladu s tě-
mito omezeními systému, může dojít k váž-
nému nebo smrtelnému úrazu.

• Systém BSW nemůže detekovat vozidla za
všech podmínek.

• Radarová čidla nemusí být schopna detek-
ce, pokud jsou přítomné jisté objekty jako:
– Chodci, cyklisté, zvířata.
– Vozidla jako například motocykly, leh-

ká vozidla nebo vozidla s velkou
světlou výškou.

– Vozidla v protisměru
– Vozidla přetrvávající v detekční zóně,

když se rozjedete.
– Vozidlo vjíždějící do vedlejšího pruhu

stejnou rychlostí jako je rychlost vaše-
ho vozidla.

– Rychle se přibližující vozidlo zezadu.
– Vozidlo, které je vaším vozidlem rychle

předjížděno.
– Vozidlo, které projede detekční zónou

rychle.
– Při předjíždění několika vozidel v řadě

nemusí být vozidlo před prvním vozi-
dlem detekováno, pokud jsou tato vo-
zidla příliš blízko u sebe.

• Detekční zóna radarových čidel je navrže-
na na standardní šířku jízdního pruhu. Po-
kud jedete v širším pruhu, tak radarová či-
dla nemusejí vozidla ve vedlejším pruhu
detekovat. Pokud jedete v úzkém pruhu,
tak radarová čidla mohou detekovat vozi-
dla jedoucí až v dalším pruhu.

• Radarová čidla jsou navržena tak, aby ig-
norovala stacionární objekty, přesto ale
někdy může dojít k detekci svodidel, zdí,
zeleně a zaparkovaných vozidel. To je nor-
mální provozní stav.

Kontrolka upozornění mrtvého úhlu na vnějších
zpětných zrcátkách
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• Následující podmínky mohou snížit schop-
nost radaru detekovat jiná vozidla:
– Špatné počasí
– Odstřikující voda
– Led/námraza/sníh přimrznuté na vo-

zidle
– Usazená nečistota na vozidle

• Do blízkosti radarových čidel nelepte ná-
lepky (ani průsvitné), neinstalujte žádné
příslušenství, ani dodatečně nenanášejte
lak. Tyto podmínky mohou snížit schop-
nost radaru detekovat jiná vozidla.

• Přílišný hluk (např. hlasitý audiosystém,
otevřené okno vozidla) ruší zvuk akustic-
kého signálu, takže nemusí být slyšet.

Situace při používání BSW

Kontrolka zapnutá m

Kontrolka vypnutá m

Kontrolka bliká m

Jiné vozidlo se přibližuje zezadu:

Obrázek 1: Kontrolka BSW se rozsvítí, když vozidlo
vjede do detekční zóny zezadu ve vedlejším pruhu.

Obrázek 2: Když řidič zapne směrový signál a jiné
vozidlo je v detekční zóně, zazní akustický signál
(dvakrát) a rozbliká se boční indikační světlo.

POZNÁMKA:
• Snímače radaru nemohou detekovat vozidla,

která se přibližují zezadu vysokou rychlostí.

• Pokud řidič zapne směrový signál dříve, než
vozidlo vjede do detekční zóny, tak se po de-
tekování vozidla rozbliká boční indikační svět-
lo, ale akustický signál nezazní.

Obrázek 1 Přijíždějící zezadu
Obrázek 2 Přijíždějící zezadu
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Předjíždění jiného vozidla:

Obrázek 3: Boční kontrolka BSW se rozsvítí, když
předjíždíte jiné vozidlo a toto vozidlo zůstane v de-
tekční zóně přibližně 2 sekundy.

Obrázek 4: Když řidič zapne směrový signál a jiné
vozidlo je v detekční zóně, zazní akustický signál
(dvakrát) a rozbliká se boční indikační světlo.

POZNÁMKA:
• Při předjíždění několika vozidel v řadě nemusí

být vozidlo před prvním vozidlem deteková-
no, pokud jsou tato vozidla příliš blízko u se-
be.

• Radarová čidla nemusí detekovat pomalejší
vozidla, pokud je předjedete rychle.

• Pokud řidič zapne směrový signál dříve, než
vozidlo vjede do detekční zóny, tak se po de-
tekování vozidla rozbliká boční indikační svět-
lo, ale akustický signál nezazní.

Přiblížení vozidla ze strany:

Obrázek 5: Boční indikační světlo se rozsvítí při vjetí
jiného vozidla do detekční zóny z kterékoli strany.

Obrázek 3 Předjíždění jiného vozidla
Obrázek 4 Předjíždění jiného vozidla

Obrázek 5 Přiblížení vozidla ze strany
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Obrázek 6: Když řidič zapne směrový signál a jiné
vozidlo je v detekční zóně, zazní akustický signál
(dvakrát) a rozbliká se boční indikační světlo.

POZNÁMKA:
• Pokud řidič zapne směrový signál dříve, než

vozidlo vjede do detekční zóny, tak se po de-
tekování vozidla rozbliká boční indikační svět-
lo, ale akustický signál nezazní.

• Radarová čidla nemusejí vozidlo detekovat,
pokud při vjetí do detekční zóny jede stejně
rychle jako vy.

BSW DOČASNĚ DEAKTIVOVANÝ
STAV
Když je detekováno zablokování radaru, systém
BSW se automaticky vypne, zazní akustický signál a
na informačním displeji vozidla se zobrazí varovná
zpráva.

Systém nebude k dispozici, dokud daná okolnost
bude přetrvávat.

Radarová čidla mohou být zablokována dočasnými
podmínkami okolí, jako ostříknutím vodou, orose-
ním nebo v mlze. Zablokování může být také způso-
beno předměty jako ledem, námrazou nebo náno-
sem nečistot.

PORUCHA SYSTÉMU
Pokud má systém BSW závady, automaticky se vy-
pne a na informačním displeji vozidla se objeví vý-
stražná zpráva.

Co dělat:

Zastavte vozidlo na bezpečném místě, vypněte a
znovu spusťte systém EV. Jestliže se zpráva zobra-
zuje dál, nechte systém BSW zkontrolovat prodej-
cem vozů NISSAN nebo značkovým servisem.

ÚDRŽBA SYSTÉMU

Obě jednotky čidel jA pro systém BSW jsou umís-
těny v blízkosti zadního nárazníku.

Chcete-li, aby systém BSW stále fungoval řádně, do-
držujte následující:

• Okolí radarových čidel vždy udržujte čisté.

• Radarová čidla mohou být zablokována dočas-
nými podmínkami okolí, jako ostříknutím vodou,
orosením nebo v mlze.

• Zablokování může být také způsobeno předmě-
ty jako ledem, námrazou nebo nánosem nečis-
tot. Zkontrolujte a případně odstraňte předmě-
ty zakrývající prostor kolem radarových čidel.

Obrázek 6 Přiblížení vozidla ze strany
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• Do blízkosti radarových čidel nelepte nálepky
(ani průsvitné), neinstalujte žádné příslušenství,
ani dodatečně nenanášejte lak.

• Do blízkosti radarových čidel nebouchejte, ani
jejich okolí nijak nenarušujte. Jestliže dojde k po-
škození prostoru kolem radarových čidel v dů-
sledku nehody, doporučujeme, abyste navštívili
prodejce vozů NISSAN nebo značkový servis.

VAROVÁNÍ

Pokud byste se neřídili varováními a pokyny
pro řádný provoz systému RCTA, mohlo by to
vést k závažnému zranění nebo usmrcení.

• Systém RCTA nenahrazuje správné postu-
py řízení vozidla a nepředchází kontaktu
s jinými vozidly nebo objekty. Když couvá-
te z parkovacích míst, vždy použijte boční
a zadní zpětná zrcátka a otáčejte se a sle-
dujte situaci ve směru, ve kterém se vozi-
dlo pohybuje. Nikdy se nespoléhejte pou-
ze na systém RCTA.

Systém RCTA vám pomůže při couvání z parkova-
cího místa. Systém je navržený tak, aby při couvání
vozidla detekoval ostatní vozidla, která by se blížila
zleva nebo zprava. Pokud systém detekuje vozidlo,
které křižuje dráhu vašeho vozu, upozorní vás.

SYSTÉM KONTROLY PROVOZU
ZA VOZEM (RCTA) ( je-li ve
výbavě)
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➀ Boční indikační světlo

➁ Informační displej vozidla

➂ Ovladače na volantu (levá strana)

PROVOZ SYSTÉMU RCTA
Systém RCTA dokáže upozornit řidiče na blížící se
vozidlo, když řidič couvá při výjezdu z parkovacího
místa.

Když je řadicí páka v poloze R (zpátečka) a rychlost
vozidla je nižší než přibližně 8 km/h (5 MPH), systém
RCTA je v činnosti.

Jestliže radar detekuje vozidlo přijíždějící ze strany,
systém vydá zvukový signál ( jednou) a boční indi-
kační světlo na té straně, odkud vozidlo přijíždí, se
rozbliká.
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Systém RCTA používá radarová čidlajA instalovaná
na obou stranách v blízkosti zadního nárazníku k
detekci přijíždějícího vozidla.

Radarová čidlajA mohou detekovat přijíždějící vo-
zidlo až ze vzdálenosti cca 20 m (66 ft).

➀ Informační displej vozidla

➁ Ovladače na volantu (levá strana)

JAK AKTIVOVAT/DEAKTIVOVAT
SYSTÉM RCTA
Proveďte následující kroky pro aktivaci nebo deak-
tivaci systému RCTA.

1. Stlačujte tlačítko m nebo m, dokud se na
informačním displeji vozidla nezobrazí položka
[Nastavení] a poté stiskněte tlačítko <OK>. Pomo-
cí tlačítka m a m zvolte [Asistent řidiče]. Po-
té stiskněte tlačítko <OK>.
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2. Vyberte [Pomoc při parkování] a stiskněte tlačít-
ko <OK>.

3. Pro zapnutí nebo vypnutí systému RCTA použijte
tlačítka m a m pro navigaci v menu a po-
mocí tlačítka <OK> vyberte nebo změňte polož-
ku.

• K zapnutí systému RCTA použijte tlačítko <OK>
a zkontrolujte políčko pro [Cross Traffic].

POZNÁMKA:
Při aktivaci/deaktivaci systému si systém udrží
současná nastavení, i kdyby došlo k opakované-
mu spuštění systému elektrického vozidla.

OMEZENÍ SYSTÉMU RCTA

VAROVÁNÍ
Níže jsou uvedena omezení systému RCTA. Ne-
budete-li provozovat vozidlo v souladu s tě-
mito omezeními systému, může dojít k váž-
nému nebo smrtelnému úrazu.

• Než začnete couvat, vždy kontrolujte okolí
a otočte se, abyste viděli, co je za vámi. Ra-
darové senzory detekují blížící se vozidla
(v pohybu). Radarové senzory nemohou
detekovat každý objekt, jako například:
– Chodce, kola, motocykly, zvířata nebo

hračky - vozidla ovládaná dětmi
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– Vozidlo projíždějící rychlostí vyšší než
cca 30 km/h (19 MPH)

– Vozidlo projíždějící rychlostí vyšší než
cca 8 km/h (5 MPH)

• Radarová čidla nemusejí v určitých situa-
cích detekovat přijíždějící vozidla.
– Obrázekja : Když vozidlo zaparkované

vedle vašeho vozidla překáží paprsku
radarového čidla.

– Obrázekjb : Když je vozidlo zaparkova-
né na šikmém parkovacím místě.

– Obrázekjc : Když je vozidlo zaparkova-
né na svahu.

– Obrázekjd : Když blížící se vozidlo zah-
ne do parkovací řady vašeho vozidla.

– Obrázek je : Když úhel tvořený vaším
vozidlem a přijíždějícím vozidlem je
malý.

• Následující podmínky mohou snížit schop-
nost radaru detekovat jiná vozidla:
– Špatné počasí
– Odstřikující voda
– Led/námraza/nečistoty uchycené na

vozidle

• Do blízkosti radarových čidel nelepte ná-
lepky (ani průsvitné), neinstalujte žádné
příslušenství, ani dodatečně nenanášejte
lak. Tyto podmínky mohou snížit schop-
nost radaru detekovat jiná vozidla.

• Přílišný hluk (např. hlasitý audiosystém,
otevřené okno vozidla) interferuje se zvu-
kem akustického signálu, takže nemusí
být slyšet.

POZNÁMKA:
V případě, že se blíží několik vozidle v řadě za se-
bou (obrázek 1) nebo v opačném směru (obrázek
2), nemusí systém RCTA vydat zvukové upozor-
nění poté, kdy první vozidlo projede kolem čidel.

➀ Informační displej vozidla

➁ Oblast varovných hlášení

Obrázek 1

Obrázek 2
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SYSTÉM DOČASNĚ NEDOSTUPNÝ
Když je detekováno zablokování radaru, systém se
deaktivuje automaticky. Varovná zpráva [Not availa-
ble Side radar obstructed] se zobrazí v oblasti va-
rovných hlášení ➁ na informačním displeji
vozidla➀.

Systémy nebudou k dispozici, dokud daná okolnost
bude přetrvávat.

Radarová čidla mohou být zablokována dočasnými
podmínkami okolí, jako ostříknutím vodou, orose-
ním nebo v mlze.

Zablokování může být také způsobeno předměty
jako ledem, námrazou nebo nánosem nečistot.

POZNÁMKA:
Pokud systém BSW přestane pracovat, pak pře-
stane fungovat i systém RCTA.

Co dělat:

Jakmile výše uvedené okolnosti pominou, systém
automaticky obnoví činnost.

PORUCHA SYSTÉMU
Dojde-li k závadě systému RCTA, automaticky se vy-
pne. Na informačním displeji vozidla se zobrazí vý-
stražná zpráva [Systémová chyba].

POZNÁMKA:
Pokud systém BSW přestane pracovat, pak pře-
stane fungovat i systém RCTA.

Co dělat:

Zastavte vozidlo na bezpečném místě, vypněte sys-
tém elektrického vozidla a znovu jej spusťte. Pokud
se stále zobrazuje zpráva, nechte systém zkontro-
lovat erudovaným opravářem LEAF, například pro-
dejcem elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

ÚDRŽBA SYSTÉMU

Obě čidla radarujA pro systém RCTA jsou umístěny
v blízkosti zadního nárazníku. Okolí radarových či-
del vždy udržujte čisté.

Radarová čidla mohou být zablokována dočasnými
podmínkami okolí, jako ostříknutím vodou, orose-
ním nebo v mlze.

Zablokování může být také způsobeno předměty
jako ledem, námrazou nebo nánosem nečistot.

Zkontrolujte a případně odstraňte předměty zakrý-
vající prostor kolem radarových čidel.

Do blízkosti radarových čidel nelepte nálepky (ani
průsvitné), neinstalujte žádné příslušenství, ani do-
datečně nenanášejte lak.

Do blízkosti radarových čidel nebouchejte, ani jejich
okolí nijak nenarušujte. Jestliže v prostoru kolem ra-
darových čidel vzniklo poškození v následku srážky,
doporučujeme, abyste navštívili erudovaného opra-
váře LEAF, například prodejce elektrických vozů s
certifikátem NISSAN.

Homologační čísla rádia a informace najdete zde
„Schválení rádiových frekvencí“ v kapitole

„9. Technické informace“.
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Omezovač rychlosti vám umožňuje nastavit poža-
dovaný limit cestovní rychlosti. Je-li omezovač rych-
losti aktivní, řidič může normálně brzdit a zrychlo-
vat, avšak vozidlo nepřekročí nastavenou rychlost.

Pokud vůz dosáhne limitu nastavené rychlosti nebo
pokud je nastavený limit nižší než aktuální rychlost,
plynový pedál nebude fungovat, dokud rychlost vo-
zidla neklesne pod nastavený rychlostní limit.

Když aktuální rychlost vozidla překročí nastavenou
hodnotu, ozve se krátce po překročení nastavené
rychlosti zvukový signál a není detekován zásah ři-
diče.

Je-li omezovač rychlosti zapnut, nelze použít sys-
tém tempomatu.

VAROVÁNÍ
• Omezovač rychlosti automaticky nezpo-

maluje vozidlo na nastavený rychlostní li-
mit.

• Vždy dodržujte vyznačené rychlostní limi-
ty. Nenastavujte rychlost, která by je pře-
vyšovala.

• Vždy potvrďte stav nastavení omezovače
rychlosti na informačním displeji vozidla.

• Je-li nastaven omezovač rychlosti, vyva-
rujte se prudkého zrychlování na nastave-
nou hodnotu limitu, aby systém mohl
správně omezovat rychlost vozu.

• Pokud použijete další koberečky, ujistěte
se, že jsou správně zabezpečené a nemo-
hou bránit v pohybu plynového pedálu. Ko-

berečky nepřizpůsobené pro vozidlo mo-
hou zabránit správné funkci omezovače
rychlosti.

Provozní stav omezovače rychlosti se zobrazí v hor-
ní části informačního displeje vozidla.

OVLÁDÁNÍ OMEZOVAČE
RYCHLOSTI
Omezovač rychlosti je možné nastavit mezi
30 km/h (20 MPH) a 144 km/h (90 MPH).

Spínače ovládání systému omezovače rychlosti jsou
umístěny na volantu (na pravé straně).

1 Spínač <RES +>

2 Spínač <CANCEL>

3 Spínač <SET −>

A Spínač omezovače rychlosti MAIN ON/OFF

(Když stisknete tento spínač, omezovač rychlosti
přejde do pohotovostního režimu. Jestliže je
systém tempomatu zapnutý, systém se vypne a
omezovač rychlosti přejde do pohotovostního
režimu.)

B Spínač ProPILOT/tempomatu MAIN ON/OFF
(Podrobnosti viz „Tempomat ( je-li ve
výbavě)“ dále v této kapitole, „Inteligentní
tempomat (ICC) (modely bez ProPILOT) ( je-li ve
výbavě)“ dále v této kapitole nebo

„ProPILOT ( je-li ve výbavě)“ dále v této
kapitole.)

Displej a ukazatele omezovače
rychlosti

➀ Symbol omezovače rychlosti

OMEZOVAČ RYCHLOSTI ( je-li
součástí výbavy)
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➁ Nastavení hodnoty rychlosti

Když rychlost vozidla překročí nastavený rychlostní
limit, ukazatel nastavené rychlosti ➁ bliká a rych-
lost se při sešlápnutí plynového pedálu nezvýší, do-
kud rychlost vozidla nebude nižší než nastavený
rychlostní limit.

Systém omezovače rychlosti automaticky ne-
zpomaluje vozidlo na nastavený rychlostní limit.

Zapnutí omezovače rychlosti
Omezovač rychlosti lze zapnout po spuštění sys-
tému elektrického vozidla nebo při jízdě.

Stiskněte hlavní spínač omezovače rychlosti ON/
OFFjA .

Na informačním displeji vozidla se rozsvítí symbol
omezovače rychlosti ➀ a nastavená hodnota rych-
losti ➁ a ukazatel nastavené rychlosti bude blikat
jako „– – –“.

Barva indikátoru a hodnota nastavené rychlosti in-
dikují stav systému omezovače rychlosti.

Nastavení omezení rychlosti
1. Stiskněte spínač <SET −> ➂.

• Když vozidlo stojí, rychlost se nastaví na
30 km/h nebo 20 MPH.

• Když jede, limit rychlosti se nastaví na aktu-
ální rychlost.

2. Když je omezovač rychlosti nastaven, na infor-
mačním displeji vozidla svítí symbol omezovače
rychlosti ➀ a nastavená hodnota rychlosti ➁.
Symbol omezovače se zobrazí zeleně.

Změna nastaveného limitu rychlosti
Změnu limitu rychlosti můžete provést jedním z ná-
sledujících postupů.

• Stiskněte a podržte spínač <RES +> nebo
<SET −>. Nastavená rychlost se zvýší nebo sníží
přibližně o 10 km/h nebo 10 MPH.

• Stiskněte a rychle uvolněte spínač <RES +> ne-
bo <SET −>. Při každém provedení této činnosti
se nastavená rychlost sníží nebo zvýší o přibliž-
ně 1 km/h (1 MPH).

Nová nastavená hodnota omezovače rychlosti ➁
se zobrazí na informačním displeji vozidla.

Když aktuální rychlost vozidla překročí nastavenou
hodnotu, ozve se krátce po překročení nastavené
rychlosti zvukový signál a není detekován zásah ři-
diče.

Návrat na předchozí nastavenou
rychlost
Pokud byl nastavený rychlostní limit zrušen, nasta-
vená rychlost se uloží do paměti omezovače rych-
losti.

Omezovač rychlosti lze opětovně aktivovat stisknu-
tím spínače <RES +>.

Je-li aktuální rychlost vozidla vyšší než předchozí
nastavená rychlost, plynový pedál nebude fungo-
vat a hodnota nastavené rychlosti bude blikat, do-
kud rychlost vozidla neklesne pod nastavený rych-
lostní limit.

Když aktuální rychlost vozidla překročí nastavenou
hodnotu, ozve se krátce po překročení nastavené
rychlosti zvukový signál a není detekován zásah ři-
diče.

Zrušení limitu rychlosti

VAROVÁNÍ
• Po zrušení limitu rychlosti vozidlo může

zrychlit.

• Pokud použijete další koberečky, ujistěte
se, že jsou správně zabezpečené a nemo-
hou bránit v pohybu plynového pedálu. Ko-
berečky nepřizpůsobené pro vozidlo mo-
hou zabránit správné funkci omezovače
rychlosti.

Pro zrušení nastaveného omezení rychlosti stisk-
něte spínač <CANCEL>. Ukazatel omezovače rych-
losti na displeji se zobrazí bíle (ukazatel nastavené
rychlosti zůstane zobrazen).

Při plném sešlápnutí plynového pedálu (za hranici
odporu) se omezovač rychlosti dočasně pozastaví
a vy můžete vozidlo řídit vyšší rychlostí. Ukazatel
omezovače rychlosti (zelený) zůstane na informač-
ním displeji vozidla svítit.

Pokud se plynový pedál vrátí na hranici odporu a
rychlost vozidla klesne pod nastavenou rychlost,
omezovač rychlosti se znovu aktivuje a znovu ome-
zí rychlost vozidla na nastavenou rychlost.

Ke zrušení omezovače rychlosti dojde při provedení
jedné z následujících operací. Indikátor omezovače
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rychlosti vozidla se vypne. Tyto postupy zrušení
omezovače vymažou paměť nastaveného limitu
rychlosti.

• Stiskněte hlavní spínač omezovače rychlosti.

• Stiskněte spínač ProPILOT/tempomatu MAIN.

Vypnutí omezovače rychlosti
K vypnutí omezovače rychlosti dojde při provedení
jedné z následujících operací:

• Stiskněte hlavní spínač omezovače rychlosti
ON/OFF.
Na displeji zhasne symbol omezovače rychlosti
a nastavená hodnota rychlosti nebo kontrolka
nastavení.

• Stiskněte hlavní spínač tempomatu ON/OFF ( je-
li ve výbavě), hlavní spínač systému ICC ( je-li ve
výbavě) nebo spínač ProPILOT ( je-li ve výbavě).
Informace omezovače rychlosti na displeji se
nahradí informacemi tempomatu/ICC/ProPI-
LOT.
Podrobnosti viz „ProPILOT ( je-li ve výbavě)“
dále v této kapitole, „Tempomat ( je-li ve
výbavě)“ dále v této kapitole a „Inteligent-
ní tempomat (ICC) (modely bez ProPILOT) ( je-li
ve výbavě)“ dále v této kapitole.

• Při zastavení vozidla a přepnutí zapalování do
polohy OFF.

Vypnutím omezovače rychlosti vymažete paměť
s nastaveným rychlostním limitem.

Závada omezovače rychlosti
Pokud má omezovač rychlosti závadu, bude sym-
bol omezovače rychlosti na displeji blikat. Stisknu-
tím hlavního spínače ON/OFF vypněte omezovač
rychlosti a nechte systém zkontrolovat prodejcem
NISSAN nebo značkovým servisem.

VAROVÁNÍ

• Vždy dodržujte stanovené rychlostní limi-
ty a nenastavujte rychlost, která by je pře-
vyšovala.

• Nepoužívejte tempomat při jízdě za násle-
dujících podmínek. Takové počínání by
mohlo způsobit ztrátu kontroly nad vozi-
dlem a mít za následek nehodu.
– Když není možné udržovat vozidlo na

konstantní rychlosti.
– Při jízdě v silném provozu
– Při jízdě v provozu s kolísající rychlostí.
– Při jízdě ve větrných oblastech
– Při jízdě na klikatých nebo kopcovitých

silnicích
– Při jízdě na kluzké vozovce (déšť, sníh,

námraza aj.)

UPOZORNĚNÍ K TEMPOMATU
• Systém tempomatu se automaticky vypne, po-

kud dojde k závadě. Nechte systém zkontrolo-
vat u prodejce NISSAN nebo ve značkovém ser-
visu.

• I když je režim ECO zapnut, není možné prodlou-
žit dojezdovou vzdálenost, zatímco je v provozu
tempomat.

• Stoupne-li teplota chladicí kapaliny motoru pří-
liš vysoko, tempomat se automaticky vypne.

• Pro správné nastavení systému tempomatu po-
užijte níže uvedený postup.

TEMPOMAT ( je-li ve výbavě)
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OVLÁDÁNÍ TEMPOMATU
Tempomat umožňuje jízdu při rychlostech nad
40 km/h (25 MPH), aniž byste museli mít nohu na
plynovém pedálu.

Tempomat se automaticky vypne, jestliže vozidlo
zpomalí pod nastavenou rychlost, přibližně 13 km/h
(8 MPH).

Přesunutím řadicí páky do polohy N (neutrál) vypne-
te tempomat.

Sešlápnutím brzdového pedálu vypnete tempomat
a kontrolka tempomatu zhasne.

Spínače ovládání tempomatu jsou umístěny na vo-
lantu (na pravé straně).

1 Spínač <RES +> (obnovit)

2 Spínač <CANCEL>

3 Spínač <SET −>

A Hlavní omezovače rychlosti MAIN ON/OFF
(Podrobnosti viz „Omezovač rychlosti ( je-li
součástí výbavy)“ výše v této kapitole.)

B Spínač tempomatu MAIN ON/OFF

(Když stisknete tento spínač, tempomat přejde
do pohotovostního režimu. Jestliže je tempomat
zapnutý, systém se vypne a tempomat přejde do
pohotovostního režimu.)

Obrazovka a ukazatele tempomatu

➀ Ukazatel tempomatu

➁ Nastavení hodnoty rychlosti

Zapnutí systému tempomatu
Stiskněte hlavní spínač tempomatujB . Symbol tem-
pomatu ➀ se zobrazí společně s poslední nastave-
nou hodnotou (nebo — — —) ➁ na informačním dis-
pleji vozidla.

Nastavení rychlosti tempomatu
1. Zrychlete na požadovanou rychlost.

2. Stiskněte spínač <SET −> ➂ a uvolněte jej.

3. Symbol tempomatu se zobrazí společně s nasta-
venou hodnotou rychlosti (požadovaná cestovní
rychlost) na informačním displeji vozidla.

4. Sundejte nohu z plynového pedálu.

Vozidlo bude udržovat nastavenou rychlost.
Pokud je rychlost vozidla nižší než minimální na-
stavená rychlost, systém tempomatu nelze na-
stavit.

Změna cestovní rychlosti
Pro přenastavení cestovní rychlosti použijte někte-
rou z následujících možností.

• Běžným použitím brzdového pedálu zpomalte
vozidlo.
Když vozidlo dosáhne požadované cestovní
rychlosti, stiskněte a uvolněte spínač <SET −>
➂.
Nová hodnota nastavené rychlosti se zobrazí v
horní části informačního displeje vozidla.
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• Sešlápněte plynový pedál.
Když vozidlo dosáhne požadované cestovní
rychlosti, stiskněte a uvolněte spínač <SET −>
➂.
Nová hodnota nastavené rychlosti se zobrazí v
horní části informačního displeje vozidla.

• Stiskněte spínač <RES +> ➀ pro zvýšení, nebo
spínač <SET −> ➂ pro snížení nastavené rych-
losti v krocích po 1 km/h (1 MPH).
Nová hodnota nastavené rychlosti se zobrazí v
horní části informačního displeje vozidla.

• Stisknutím a přidržením spínače <RES +> ➀
zvyšte, nebo stisknutím spínače <SET −> ➂ sniž-
te nastavenou rychlost.
Jakmile bude dosažena požadovaná rychlost,
spínač uvolněte.
Nová hodnota nastavené rychlosti se zobrazí v
horní části informačního displeje vozidla.

Zrušení systému tempomatu
Pro zrušení nastaveného omezení rychlosti stisk-
něte spínač <CANCEL>.
Nastavená hodnota rychlosti na informačním dis-
pleji vozidla zbělá.
Systém tempomatu lze také automaticky zrušit jed-
ním z následujících způsobů:

• Sešlápnutí brzdového pedálu.

• Zpomalením vozidla na více než asi 13 km/h
(8 MPH) pod nastavenou rychlost.

Návrat na předchozí cestovní rychlost
Byla-li cestovní rychlost zrušena, poslední hodnota
nastavené rychlosti zůstane uložena v paměti sys-
tému tempomatu. Cestovní rychlost lze opětovně
aktivovat stisknutím spínače <RES +> (obnovit) ➀.
Pokud je rychlost vozidla nižší než minimální na-
stavená rychlost, nebude možné obnovit předtím
nastavenou cestovní rychlost.
Stisknutím tlačítka <CANCEL> zabráníte návratu
na předchozí nastavenou cestovní rychlost.

Vypnutí systému tempomatu
K vypnutí systému tempomatu dojde při provedení
jedné z následujících operací:

• Stiskněte spínač tempomatu MAIN ON/OFF
jB .
Symbol tempomatu ➃ a nastavená hodnota
rychlosti ➄ zmizí z horní části informačního dis-
pleje vozidla.

• Stiskněte spínač omezovače rychlosti MAIN ON/
OFFjA .
Informace o tempomatu na informačním dis-
pleji vozidla budou nahrazeny informacemi o
omezovači rychlosti.
Podrobnosti viz „Omezovač rychlosti ( je-li
součástí výbavy)“ výše v této kapitole.

• Když vozidlo stojí a napájení je v poloze LOCK
nebo OFF.

Vypnutí systému tempomatu vymaže paměť sys-
tému tempomatu.

VAROVÁNÍ

Pokud byste se neřídili varováními a pokyny
pro řádný provoz systému ICC, mohlo by to
vést k závažnému zranění nebo usmrcení.

• ICC není zařízení pro zabránění srážce ne-
bo výstrahu. Systém je určen k použití na
dálnici, a ne pro místa s hustým provozem
nebo jízdu ve městě. Nepoužití brzd může
vést k nehodě.

• Systém ICC slouží pouze jako pomůcka pro
řidiče a není určen jako zařízení varující
před kolizí nebo předcházející kolizi. Zod-
povědnost za pozornost při jízdě, dodržo-
vání bezpečnosti a plnou kontrolu nad vo-
zidlem nese řidič.

• Vždy dodržujte stanovené rychlostní limi-
ty a nenastavujte rychlost, která by je pře-
vyšovala.

• Při používání jakéhokoli režimu tempoma-
tu vždy řiďte opatrně a pozorně. Než za-
čnete tempomat používat, důkladně si
přečtěte a pochopte příručku uživatele. V
zájmu prevence závažných zranění a
usmrcení nespoléhejte na to, že systém
dokáže zabránit nehodám nebo řídit rych-
lost v nouzových situacích. Tempomat po-
užívejte pouze na vhodných vozovkách a
při vhodné dopravní situaci.

• V režimu konvenčního tempomatu (pevná
rychlost), nezazní varovný akustický sig-
nál, pokud se příliš přiblížíte k vozidlu vpře-

INTELIGENTNÍ TEMPOMAT (ICC)
(modely bez ProPILOT) ( je-li ve
výbavě)
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du. Zvláštní pozornost věnujte vzdálenosti
mezi vaším vozidlem a vozidlem vpředu,
jinak by mohlo dojít ke kolizi.

Systém ICC bude udržovat konstantní nastavenou
rychlost nebo udržovat nastavenou vzdálenost od
vozidla před vámi až do přednastavené rychlosti.

Když je silnice vpředu volná, vozidlo jede stanove-
nou rychlostí.

Systém ICC lze nastavit na jeden ze dvou režimů
tempomatu.

• Režim řízení vzdálenosti dvou vozidel:
Slouží k udržování zvolené vzdálenosti mezi va-
ším vozidlem a vozidlem vpředu, a to až do pře-
dem nastavené rychlosti.

• Režim konvenčního tempomatu (pevná rych-
lost):
Pro jízdu předem nastavenou rychlostí.

Systém ICC nelze ovládat, když je zapnut omezovač
rychlosti, viz „Omezovač rychlosti ( je-li sou-
částí výbavy)“ výše v této kapitole pro další infor-
mace.

OVLÁDÁNÍ TEMPOMATU
Stisknutím spínače tempomatu ON/OFF ➂ vyberte
režim tempomatu, tj. režim řízení vzdálenosti dvou
vozidel nebo režim konvenčního tempomatu (pev-
ná rychlost).

Jakmile je aktivován tento režim tempomatu, nelze
změnit na jiný režim tempomatu. Chcete-li režim
změnit, musíte jednou stisknout spínač ON/OFF ➂

a tak systém VYPNOUT. Pak znovu stiskněte spínač
ON/OFF ➂, čímž systém opět zapnete, a vyberte
požadovaný režim tempomatu.

Nastavení systém ICC vždy ověřte na informačním
displeji vozidla.

Pro informace o režimu řízení vzdálenosti dvou vo-
zidel viz „Volba režimu řízení vzdálenosti dvou
vozidel“ dále v této kapitole.

Informace o režimu konvenčního tempomatu (pev-
ná rychlost) naleznete v části „Konvenční(pev-
ná rychlost) režim tempomatu“ dále v této kapitole.

1 Displeje a indikátory

2 Spínače ICC

3 Spínač ON/OFF tempomatu

JAK VYBRAT REŽIMY TEMPOMATU
Volba režimu řízení vzdálenosti dvou
vozidel
Chcete-li zvolit režim řízení vzdálenosti dvou vozi-
del, rychle stiskněte a pak uvolněte spínač Cruise
ON/OFF.

Aktivace režimu konvenčního
tempomatu (pevná rychlost)
Chcete-li zvolit režim konvenčního tempomatu
(pevná rychlost), stiskněte a přidržte spínač Cruise
ON/ OFF na dobu delší než přibližně 1,5 sekundy.

REŽIM ŘÍZENÍ VZDÁLENOSTI DVOU
VOZIDEL
V režimu řízení vzdálenosti dvou vozidel systém ICC
automaticky udržuje zvolenou vzdálenost od vozi-
dla jedoucího vpředu, a to v závislosti na rychlosti
takového vozidla (až do nastavené rychlosti), nebo
nastavenou rychlost, pokud je vozovka vpředu vol-
ná.

Systém je konstruován k tomu, aby zlepšil činnost
vozidla při sledování jiného vozidla jedoucího ve
stejném pruhu a směru.

Jestliže radarové čidlo detekuje vpředu pomaleji je-
doucí vozidlo, systém sníží rychlost vozidla tak, že
vaše vozidlo bude sledovat vozidlo vpředu a udržo-
vat od něj zvolenou vzdálenost.

V případě potřeby systém automaticky řídí plyn a
používá brzdy (až do cca 40 % brzdné síly vozidla).

Detekční rozsah čidla je přibližně 200 m (650 ft) do-
předu.
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Činnost v režimu řízení vzdálenosti
dvou vozidel
Režim řízení vzdálenosti dvou vozidel je konstruo-
ván tak, aby udržoval vybranou vzdálenost a snižo-
val rychlost tak, aby odpovídala pomaleji jedoucímu
vozidlu vpředu; systém vozidlo zpomalí podle po-
třeby, a pokud vozidlo vpředu zastaví, vaše vozidlo
také zastaví. Systém ICC může však použít pouze
přibližně 40 % celkového výkonu brzd vozidla. Tento
systém byste měli používat pouze tehdy, když do-
pravní situace umožňuje, aby rychlost vozidla zů-
stávala poměrně konstantní, nebo když změny
rychlosti vozidla jsou postupné. Jestliže před vaše
vozidlo vjede jiné vozidlo nebo jestliže vozidlo je-
doucí vpředu prudce zpomalí, vzdálenost mezi vo-
zidly se může snížit, protože systém ICC nedokáže
zpomalit vaše vozidlo dostatečně rychle. V takovém
případě systém ICC vydá varovný akustický signál a
začne blikat, aby řidič podnikl potřebnou akci.

Pokud rychlost klesne pod přibližně 25 km/h
(15 MPH) a vpředu není detekováno žádné vozidlo,
systém se vypne a zazní varovný akustický signál.
Systém se také vypne, když vozidlo překoná maxi-
mální nastavenou rychlost.

Následující položky jsou řízeny v režimu řízení vzdá-
lenosti dvou vozidel:

• Když vpředu nejsou žádná další vozidla, režim
řízení vzdálenosti udržuje rychlost, kterou na-
stavil řidič. Nastavený rychlostní rozsah je 30 až
144 km/h (20 až 90 MPH).

• Pokud vpředu jede nějaké vozidlo, režim řízení
vzdálenosti dvou vozidel upravuje rychlost tak,
aby byla udržována vzdálenost od vozidla vpře-

du stanovená řidičem. Rychlost se přizpůsobuje
až do maximální nastavené rychlosti. Jestliže
vozidlo vpředu zastaví, vaše vozidlo zpomalí až
do zastavení, v rámci omezení systému. Pokud
systém detekuje, že vozidlo před vámi zastavilo,
také zastaví vozidlo a vydá akustický signál.

• Pokud vozidlo jedoucí před vámi vyjede z jízd-
ního pruhu, režim řízení vzdálenosti dvou vozi-
del zrychlí a bude vozidlo udržovat na nasta-
vené maximální rychlosti.

Systém ICC neřídí rychlost vozidla ani vás nevaruje,
pokud přijedete ke stojícím nebo pomalu jedoucím
vozidlům. Musíte věnovat pozornost činnosti vozi-
dla, abyste udržovali správnou vzdálenost od vozi-
del vpředu, když přijíždíte k dálničním branám nebo
dopravní zácpě.

Když se při jízdě po dálnici stanovenou rychlostí při-
blížíte k pomaleji jedoucímu vozidlu vpředu, systém
ICC upraví rychlost zvolenou řidičem tak, aby udr-
žoval vzdálenost od vozidla vpředu. Jestliže vozidlo
vpředu přejede do jiného pruhu nebo vyjede z dál-
nice, systém ICC zrychlí a bude udržovat nastave-
nou rychlost. Když vozidlo zrychluje na nastavenou
rychlost, věnujte pozornost řízení, abyste si nad vo-
zidlem udrželi kontrolu.

Vozidlo možná nedokáže udržet nastavenou rych-
lost v serpentinách nebo v kopcích. V takovém pří-
pade musíte rychlost vozidla řídit ručně.

Při normální kontrole vzdálenosti od vozidla vpředu
tento systém automaticky zrychluje nebo zpoma-
luje vozidlo podle rychlosti vozidla vpředu. Pokud
potřebujete přejet do jiného jízdního pruhu, sešláp-
něte plyn, abyste vozidlo potřebně zrychlili. Pokud
potřebujete udržet bezpečnou vzdálenost od vozi-

dla vpředu, které začalo náhle brzdit, nebo od vozi-
dla, které náhle vjelo před vás, sešlápněte brzdový
pedál. Při používání systému ICC buďte vždy pozor-
ní.

Spínače režimu řízení vzdálenosti
dvou vozidel
Systém se ovládá spínačem CRUISE ON/OFF a čtyř-
mi ovládacími spínači, které jsou všechny namonto-
vány na volantu.

1 Spínač <RES/+>:

Vrací nastavenou rychlost nebo po krocích
zvyšuje rychlost.

2 Spínač <CANCEL>:

Deaktivuje systém, aniž by byla vymazána
nastavená rychlost.
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3 Spínač <SET/->:

Nastavuje požadovanou rychlost jízdy, po
krocích snižuje rychlost.

A Spínač CRUISE ON/OFF:

Hlavní spínač, kterým se systém aktivuje/
deaktivuje.

B Spínač vzdálenosti:

Mění udržovanou vzdálenost od vozidla vpředu:

• Dlouhá

• Střední

• Krátká

Indikátory režimu řízení vzdálenosti
dvou vozidel
Displej se nachází na informačním displeji vozidla.

1. Tato kontrolka indikuje stav systému ICC v závis-
losti na barvě.

• Indikátor systém ICC ZAPNUT (šedý):
Ukazuje, že spínač Cruise ON/OFF je ZAPNU-
TÝ.

• Indikátor systém ICC ZAPNUT (zelený):
Ukazuje, že je pro tempomat nastavena ces-
tovní rychlost.

• Indikátor systém ICC ZAPNUT (žlutý):
Ukazuje, že se v systému ICC objevila poru-
cha.

2. Ukazatel nastavení vzdálenosti:

Zobrazuje vybranou vzdálenost mezi vozidly na-
stavenou spínačem DISTANCE.

3. Kontrolka nastavené rychlosti vozidla:

Indikuje nastavenou rychlost vozidla.

4. Kontrolka detekce vozidla vpředu:

Ukazuje, zda je před vámi detekováno vozidlo.

Aktivace režimu řízení vzdálenosti
dvou vozidel
Chcete-li zapnout tempomat, krátce stiskněte a
uvolněte spínač CRUISE ON/OFF. Kontrolka systé-
mu ICC ZAPNUT (šedá), kontrolka nastavení vzdále-
nosti a kontrolka nastavení rychlosti vozidla se roz-
svítí a budou v pohotovostním režimu pro nastave-
ní.

Chcete-li nastavit rychlost tempomatu, zrychlete na
požadovanou rychlost, stiskněte spínač <SET/-> a
uvolněte jej. (Kontrolka nastavení systému ICC (ze-
lená), kontrolka detekce vozidla vpředu, kontrolka
nastavené vzdálenosti a kontrolka nastavené rych-
losti vozidla se rozsvítí.) Sundejte nohu z plynového
pedálu. Vozidlo bude udržovat nastavenou rychlost.

Pokud tlačítko <SET/-> stisknete za následujících
podmínek, systém nelze nastavit a kontrolky ICC
budou přibližně 2 sekundy blikat:

• Když jedete pomaleji než 30 km/h (20 MPH) a
vpředu není detekováno vozidlo.

• Když řadicí páka není v poloze D ( jízda).

• Když je aplikovaná parkovací brzda.

• Když řidič ovládá brzdy.

Když spínač <SET/-> stisknete za následujících pod-
mínek, systém nelze nastavit.

Zazní výstražný signál a zobrazí se zpráva:

• Když je vypnut systém ESP (Chcete-li používat
systém ICC, zapněte systém ESP. Stisknutím spí-
nače CRUISE ON/OFF vypněte systém ICC a opě-
tovným stisknutím spínače CRUISE ON/OFF jej
resetujte.) Další informace o systému ESP nalez-
nete v části „Systém programu elektronic-
ké stability (ESP)“ dále v této kapitole.

• Když je v činnosti systém ESP (včetně systému
řízení trakce).

• Když nějaké kolo prokluzuje (Chcete-li používat
systém ICC, dbejte na to, aby kola již neproklu-
zovala.)
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1 Displej nastaveného systému, když je vpředu
vozidlo

2 Displej nastaveného systému, když vpředu není
vozidlo

Požadovanou rychlost vozidla určuje řidič podle do-
pravní situace. Systém ICC udržuje nastavenou
rychlost vozidla, podobně jako standardní tempo-
mat do chvíle, kdy je v jízdním pruhu vpředu deteko-
váno vozidlo.

Systém ICC zobrazí nastavenou rychlost.

Vpředu detekováno vozidlo:

Když je vpředu v jízdním pruhu detekováno vozidlo,
systém ICC zpomalí vaše vozidlo tak, že upraví plyn
a případně použije brzdy, aby vaše vozidlo jelo stej-
nou rychlostí jako vozidlo vpředu jedoucí pomaleji.

Systém pak bude řídit rychlost vozidla podle rych-
losti vozidla vpředu, aby udržel vzdálenost nastave-
nou řidičem.

POZNÁMKA:
• Pokud brzdění provádí systém ICC, svítí brz-

dová světla vozidla.

• Při brzdění může vznikat hluk. Nejde o chyb-
nou funkci.

Když je vpředu detekováno vozidlo, indikátor vozi-
dla vpředu se rozsvítí. Systém ICC také zobrazí na-
stavenou rychlost a vybranou vzdálenost.

Když vpředu není detekováno vozidlo:

Jakmile již vpředu není detekováno žádné vozidlo,
systém ICC postupně zrychlí vaše vozidlo na dříve
nastavenou rychlost. Systém ICC pak udržuje na-
stavenou rychlost.

Když již vpředu není detekováno vozidlo, kontrolka
detekce vozidla vpředu zhasne.

Jestliže se při zrychlování na nastavenou rychlost
nebo kdykoli při činnosti systému ICC objeví vpředu
vozidlo, systém začne řídit vzdálenost k takovému
vozidlu.

Pokud již není vpředu detekováno žádné vozidlo a
jedete rychlostí nižší než přibližně 25 km/h (15 MPH),
systém se vypne.

Když předjíždíte jiné vozidlo, indikátor nastavené
rychlosti začne blikat, pokud rychlost vozidla pře-
sáhne nastavenou rychlost. Pokud se silnice před
vozidlem uvolní, indikátor detekce vozidla zhasne.
Jakmile uvolníte pedál, vozidlo se vrátí na dříve na-
stavenou rychlost.

Třebaže rychlost vašeho vozidla se nastavuje v sys-
tému ICC, můžete sešlápnout plynový pedál, kdykoli
je nutné zrychlit vaše vozidlo.

Jak změnit nastavenou rychlost
vozidla
Chcete-li zrušit dříve nastavenou rychlost, pou-
žijte některou z následujících metod:

• Stiskněte spínač CANCEL. Indikátor nastavené
rychlosti vozidla zhasne.

• Lehce sešlápněte brzdový pedál. Indikátor na-
stavené rychlosti vozidla zhasne.
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• Vypněte spínač CRUISE ON/OFF. Kontrolky ICC
zhasnou.

K přenastavení na vyšší rychlost použijte jeden z
následujících způsobů:

• Sešlápněte plynový pedál. Když vozidlo dosáh-
ne požadované rychlosti, stiskněte a uvolněte
spínač <SET/->.

• Stiskněte a přidržte spínač <RES/+>. Nastavená
rychlost vozidla se zvýší přibližně o 10 km/h
(5 MPH).

• Stiskněte a rychle uvolněte spínač <RES/+>. Při
každém takovém stisknutí se nastavená rych-
lost zvýší o přibližně 1 km/h (1 MPH).

K nastavení na nižší rychlosti použijte jeden z ná-
sledujících způsobů:

• Lehce poklepte na brzdový pedál. Jakmile vozi-
dlo dosáhne požadované rychlosti, stiskněte
tlačítko <SET/-> a uvolněte jej.

• Stiskněte a přidržte spínač <SET/->. Nastavená
rychlost vozidla se sníží přibližně o 10 km/h
(5 MPH).

• Stiskněte a rychle uvolněte spínač <SET/->. Při
každém takovém stisknutí se nastavená rych-
lost sníží o přibližně 1 km/h (1 MPH).

K obnovení nastavené rychlosti stiskněte a uvol-
něte spínač <RES/+>. Vozidlo obnoví poslední na-
stavenou rychlost, je-li rychlost vozidla vyšší než 30
km/h (20 MPH).

Jak změnit nastavenou vzdálenost k
vozidlu vpředu
Vzdálenost k vozidlu vpředu lze zvolit kdykoli v zá-
vislosti na dopravní situaci.

Při každém stisknutí spínače DISTANCE se nasta-
vená vzdálenost změní na dlouhou, střední, krátkou
– a pak zpět na dlouhou atd.

Vzdálenost Zobrazení Přibližná vzdálenost
při rychlosti 100 km/h
(60 MPH) (m (ft))

Dlouhá m 60 (200)

Střední m 45 (150)

Krátká m 30 (100)

• Vzdálenost od vozidla vpředu se bude měnit
podle rychlosti vozidla. Čím vyšší je rychlost vo-
zidla, tím delší je vzdálenost.

• Jestliže je systém EV zastaven, automaticky se
nastaví dlouhá vzdálenost. (Po každém spuště-
ní systému EV je vzdálenost nastavena na dlou-
hou.)

Varování o přiblížení
Jestliže se vaše vozidlo přiblíží k vozidlu vpředu kvůli
jeho náhlému zpomalení nebo jestliže před vás vje-
de jiné vozidlo, systém vás bude varovat akustic-
kým signálem a na displeji systému ICC. Zpomalte
sešlápnutím brzdového pedálu, abyste udrželi bez-
pečnou vzdálenost od vozidla, jestliže:

• Zazní akustický signál.

• Kontrolka detekce vozidla vpředu bliká.

Výstražná akustická signalizace někdy nemusí za-
znít, když je mezi vozidly krátká vzdálenost. Zde je
několik příkladů:

• Když vozidla jedou stejnou rychlostí a vzdále-
nost mezi vozidly se nemění.

• Když vozidlo vpředu jede rychleji a vzdálenost
vozidel se zvyšuje.

• Když nějaké vozidlo vjede těsně před vaše vozi-
dlo.

Výstražný akustický signál nezní, když:

• se vaše vozidlo přiblíží k vozidlům, která jsou za-
parkovaná nebo jedou pomalu.

• sešlápnete plynový pedál a tím systém potla-
číte.

POZNÁMKA:
Akustický signál upozorňující na blížící se vozidlo
může zaznít a displej systému blikat, když rada-
rové čidlo detekuje objekty vedle vozidla nebo na
okraji vozovky. To může způsobit, že systém ICC
zpomalí nebo zrychlí vozidlo. Radarové čidlo mů-
že tyto objekty detekovat, když je vozidlo řízeno v
serpentinách, na úzké vozovce, po kopcovitých
silnicích nebo při vjezdu či výjezdu ze zatáčky. V
takových případech budete muset správný od-
stup od vozidla jedoucího před vámi řídit ručně.

Citlivost snímače může být také ovlivněna činností
vozidla (řidičský manévr nebo pozice při jízdě v pru-
hu), dopravní situací nebo stavem vozidla (například
pokud řídíte vozidlo, které je nějak poškozeno).
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Zrychlování při předjíždění

VAROVÁNÍ
Abyste snížili riziko srážky, která může vést k
vážným zraněním nebo usmrcení, mějte na
paměti následující:

• Tato funkce je aktivovaná pouze levým *
směrovým signálem a na krátký okamžik
zrychlí vozidlo, i když není zahájena změ-
na jízdního pruhu. To může zahrnovat i si-
tuace bez předjíždění, například výjezdy
doleva*.
*: V zemích s pravosměrným provozem je
to obráceně.

• Než zahájíte předjíždění jiného vozidla,
ujistěte se, že je vedlejší pruh volný. Při
předjíždění může dojít k náhlým změnám
dopravní situace. Vždy mějte řízení nebo
brzdy pod vlastní kontrolou podle potřeby
a nespoléhejte se výhradně na systém.

Jízda na levé straně:

Když je systém ICC aktivovaný při rychlosti nad
60 km/h (37 MPH) a následuje pomalejší vozidlo ( je-
doucí rychlostí nižší než je nastavená rychlost ICC) a
je aktivován levý směrový signál, systém ICC začne
automaticky zrychlovat vozidlo, aby pomohl se za-
hájením předjíždění zleva a začne zkracovat odstup
od vozidla přímo vpředu. Tuto funkci aktivuje pouze
levý směrový signál. Když řidič mění směr vozidla a
přejíždí do předjížděcího pruhu, pokud nejsou vpře-
du detekována žádná vozidla, systém ICC bude na-
dále zrychlovat na rychlost nastavenou v systému
ICC. Jestliže je vpředu detekováno jiné vozidlo, pak

bude vozidlo zrychlovat až na rychlost pro následo-
vání tohoto vozidla. Jestliže se nemění směr jízdy
vozidla do levého pruhu pro předjíždění, zrychlová-
ní se za krátký okamžik ukončí a znovu se získá od-
stup. Zrychlování lze kdykoliv ukončit sešlápnutím
brzdového pedálu nebo stisknutím spínače CANCEL
na volantu.

Jízda na pravé straně:

Když je systém ICC aktivovaný při rychlosti nad
60 km/h (37 MPH) a následuje pomalejší vozidlo ( je-
doucí rychlostí nižší než je nastavená rychlost ICC) a
je aktivován pravý směrový signál, systém ICC za-
čne automaticky zrychlovat vozidlo, aby pomohl se
zahájením předjíždění zprava a začne zkracovat od-
stup od vozidla přímo vpředu. Tuto funkci aktivuje
pouze pravý směrový signál. Když řidič mění směr
vozidla a přejíždí do předjížděcího pruhu, pokud nej-
sou vpředu detekována žádná vozidla, systém ICC
bude nadále zrychlovat na rychlost nastavenou v
systému ICC. Jestliže je vpředu detekováno jiné vo-
zidlo, pak bude vozidlo zrychlovat až na rychlost pro
následování tohoto vozidla. Jestliže se nemění směr
jízdy vozidla do pravého pruhu pro předjíždění,
zrychlování se za krátký okamžik ukončí a znovu se
získá odstup. Zrychlování lze kdykoliv ukončit se-
šlápnutím brzdového pedálu nebo stisknutím spí-
nače CANCEL na volantu.

Automatické zrušení
Akustický signál zazní za následujících podmínek a
řízení vzdálenosti se automaticky zruší.

• Když vozidlo vpředu není detekováno a vaše vo-
zidlo jede pomaleji než 25 km/h (15 MPH).

• Když systém zjistí, že vozidlo stojí.

• Když řadicí páka není v poloze D ( jízda).

• Když je aktivována parkovací brzda.

• Když je systém ESP vypnut.

• Když je systém ESP v činnosti (včetně systému
řízení trakce).

• Když je narušeno měření vzdálenosti kvůli při-
lnutí nečistot nebo překážek na snímači.

• Když nějaké kolo prokluzuje.

• Když je radarový signál dočasně přerušen.

• Na silnicích s opakovaným stoupáním a klesá-
ním

Omezení režimu řízení vzdálenosti
dvou vozidel

VAROVÁNÍ
Níže jsou uvedená omezení systému ICC. Ne-
budete-li provozovat vozidlo v souladu s tě-
mito omezeními systému, může dojít k váž-
nému nebo smrtelnému úrazu.

• Systém je určen hlavně pro použití na rov-
ných, suchých a otevřených silnicích s níz-
kou hustotou provozu. Nedoporučujeme
používat systém v městské dopravě ani v
hustém provozu.

• Tento systém se nedokáže automaticky
přizpůsobovat podmínkám na vozovce.
Systém by měl být používán při plynulé
dopravě. Systém nepoužívejte na vozov-
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kách s ostrými zatáčkami, ve stoupání ne-
bo klesání, na zledovatělých vozovkách, za
silného deště nebo v mlze.

• Jelikož funkce řízení vzdálenosti má vý-
konnostní omezení, nikdy nespoléhejte je-
dině na systém ICC.Tento systém nenapra-
ví nedbalý, nepozorný nebo nerozumný
způsob jízdy ani nedokáže překonat níz-
kou viditelnost v dešti, mlze nebo při jiném
špatném počasí. Vozidlo zpomalujte se-
šlápnutím brzdového pedálu podle vzdá-
lenosti od vozidla vpředu a další okolností,
abyste mezi vozidly udržovali bezpečnou
vzdálenost.

• Jestliže vozidlo vpředu zastaví, vaše vozi-
dlo zpomalí až do zastavení, v rámci ome-
zení systému. Systém se zruší, pokud
usoudí, že vozidlo zastavilo, a vydá akus-
tický signál. Řidič musí sešlápnout brzdo-
vý pedál, aby se vozidlo nepohybovalo.

• Vždy věnujte pozornost činnosti vozidla a
buďte připraveni ručně upravit správný
odstup. Režim řízení vzdálenosti dvou vo-
zidel v systému ICC nemusí být za určitých
okolností schopen udržovat nastavenou
vzdálenost mezi vozidly (odstup) ani na-
stavenou rychlost vozidla.

• Na určitých silnicích nebo při určitém po-
časí nemusí systém detekovat vozidlo
před vámi. V zájmu prevence nehod nikdy
systém ICC nepoužívejte za následujících
podmínek:
– Na silnicích, kde je hustý provoz nebo

ostré zatáčky.

– Na kluzkých vozovkách, například na
ledu nebo sněhu atd.

– Za špatného počasí (déšť, mlha, sníh
atd.)

– Když déšť, sníh nebo nečistoty přilnou
ke čidlu systému

– Na prudce klesajících silnicích (vozidlo
by mohlo jet vyšší než nastavenou
rychlostí a časté brzdění by vedlo k
přehřátí brzd)

– Na silnicích s opakovaným stoupáním
a klesáním

– Pokud je kvůli dopravní situaci obtížné
udržovat správnou vzdálenost mezi
vozidly, protože dochází k časté akce-
leraci a brzdění.

– Rušení od jiných radarových zdrojů.

• Na určitých vozovkách a při určitých do-
pravních situacích se před detekční
snímač může dostat vozidlo či objekt, kte-
rý způsobí automatické brzdění. Možná
budete muset pomocí plynového pedálu
řídit vzdálenost od jiných vozidel. Vždy
buďte pozorní a systém ICC nepoužívejte
v situacích, pro které není v této části
doporučen.

Radarové čidlo nedokáže detekovat následující ob-
jekty:

• Stojící a pomalu jedoucí vozidla

• Chodce ani předměty na vozovce

• Vozidla vjíždějící do stejného pruhu

• Motocykly jedoucí při okraji jízdního pruhu

Snímač obvykle detekuje signály vracené od vozidla
jedoucího vpředu. Jestliže tedy snímač nedetekuje
odraz od odrazových světel vozidla vpředu, systém
ICC nedokáže udržovat zvolenou vzdálenost.

Níže jsou uvedeny některé podmínky, za nichž sní-
mač nedokáže detekovat signály:

• Když sníh nebo voda odstřikující při jízdě snižují
viditelnost pro snímač.

• Když jsou na zadních sedadlech nebo v zavaza-
delníku vozidla naložena příliš těžká zavazadla.

Systém ICC je konstruován tak, aby automaticky
kontroloval činnost snímače v rámci limitů systému.
Když je snímač zakryt nečistotami nebo překážkou,
systém se automaticky vypne. Pokud je systém za-
kryt ledem, průhledným nebo průsvitným vinylo-
vým sáčkem atd., systém ICC je možná nedetekuje.
V těchto případech se režim řízení vzdálenosti dvou
vozidel nemusí automaticky vypnout, ale přitom ne-
musí být schopen udržovat nastavenou vzdálenost
od vozidla vpředu. Snímač pravidelně kontrolujte a
čistěte.
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Detekční zóna radarového čidla je omezena. Má-li
být udržována zvolená vzdálenost od vozidla vpře-
du, vozidlo vpředu musí být v detekční zóně pro re-
žim řízení vzdálenosti dvou vozidel.

Vozidlo vpředu může jet sice ve stejném pruhu, ale
přitom vyjet z detekční zóny, protože třeba jede při
okraji jízdního pruhu. Motocykly nemusejí být dete-
kovány, třebaže jedou ve stejném pruhu, pokud je-
dou stranou od středové čáry daného jízdního pru-
hu.Vozidlo, které vstupuje do jízdního pruhu, nemusí
být detekováno až do okamžiku, kdy zcela vjede do
pruhu. Jestliže k tomu dojde, systém ICC vás mož-
ná varuje tím, že kontrolka systému bude blikat a
zazní akustický signál. Řidič bude možná muset
ručně zajistit správnou vzdálenost od vozidla je-
doucího vpředu.
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Při řízení na určitých vozovkách, například v serpen-
tinách, kopcích, zatáčkách, úzkých silnicích nebo na
právě stavěných silnicích, nedokáže radarové čidlo
detekovat vozidla v jiném pruhu nebo možná na
chvíli nedetekuje vozidlo jedoucí vpředu. To může
způsobit, že systém ICC zpomalí nebo zrychlí vozi-
dlo.

Detekce vozidel může být také ovlivněna činností
vozidla (řidičský manévr, pozice při jízdě v pruhu
atd.) nebo stavem vozidla. Jestliže k tomu dojde,
systém ICC vás bude možná varovat tím, že se ne-
čekaně rozbliká indikátor systému a zazní akus-
tický signál. Správnou vzdálenost od vozidla je-
doucího vpředu budete muset zajistit ručně.

Systém dočasně nedostupný
Níže jsou uvedeny podmínky, za kterých systém ICC
možná nebude dočasně k dispozici. V těchto přípa-
dech se systém ICC nemusí automaticky vypnout,
ale přitom nemusí být schopen udržovat nastave-
nou vzdálenost od vozidla vpředu.

Stav A:

Za následujících podmínek se systém ICC automa-
ticky vypne. Akustický signál zazní a systém nebude
možné nastavit:

• Když je systém ESP vypnutý.

• Když je systém ESP v činnosti (platí i pro systém
řízení trakce)

• Když vozidlo vpředu není detekováno a vaše vo-
zidlo jede pomaleji než 25 km/h (15 MPH).

• Když systém zjistí, že vozidlo stojí.

• Když řadicí páka není v poloze D ( jízda).

• Když je aktivována parkovací brzda.

• Když nějaká pneumatika prokluzuje.

• Když je radarový signál dočasně přerušen.

• Na silnicích s opakovaným stoupáním a klesá-
ním

Co dělat:

Jakmile přestanou existovat podmínky uvedené vý-
še, zapněte znovu systém ICC, abyste jej mohli pou-
žívat.

Stav B:

Zazní varovný tón a na informačním displeji vozidla
se zobrazí varovná zpráva [Not Available Front Ra-
dar Blocked].

• Když je okolí radarového čidla zakryto nečisto-
tami nebo překážkou, takže není možné dete-
kovat vozidlo jedoucí vpředu, systém ICC se au-
tomaticky vypne.
Co dělat:
Jestliže se zobrazí varovná zpráva, zaparkujte
vozidlo na bezpečném místě a vypněte systém
EV. Když je radar dočasně přerušen, vyčistěte
oblast čidla a znovu spusťte systém EV. Pokud
se stále zobrazuje varovná zpráva, nechte sys-
tém ICC zkontrolovat erudovaným opravářem
LEAF, například prodejcem elektrických vozů s
certifikátem NISSAN.
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• Při jízdě na silnicích s omezenými silničními
strukturami nebo budovami (například na dlou-
hých mostech, v pouštích, sněhových polích, po-
dél dlouhých stěn) se může rozsvítit výstražná
kontrolka systému ICC (žlutá) a zobrazit zpráva
[Not Available Front Radar Blocked].
Co dělat:
Jakmile přestanou existovat podmínky uvede-
né výše, zapněte znovu systém ICC, abyste jej
mohli používat.

Stav C:

Jestliže systém ICC nefunguje správně, zazní
výstražný signál a zobrazí se výstraha systému ICC
(žlutá).

Co dělat:

Jestliže se zobrazí toto varování, zaparkujte vozidlo
na bezpečném místě. Vypněte systém EV, restartuj-
te systém EV, obnovte jízdu a znovu nastavte sys-
tém ICC.

Jestliže není možné systém nastavit nebo varo-
vání svítí stále, může to znamenat, že systém ICC
je porouchaný. Ačkoli za normálních podmínek
lze vozidlo stále řídit, dejte systém zkontrolovat.
Kontaktujte erudovaného opraváře LEAF, napří-
klad prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN.

Údržba systému
Senzor systému ICC se nachází v přední části vozi-
dla.

Chcete-li, aby systém ICC stále fungoval řádně, do-
držujte následující:

• Prostor senzoru vždy udržujte čistý.

• Nebouchejte a nepoškozuje oblast kolem čidla.

• Do blízkosti čidel nedávejte nálepky či podobné
věci. Tím byste mohli způsobit jeho poruchu či
nefunkčnost.

• Do blízkosti čidel nepřipojujte kovové předměty
(ochranné rámy apod.). Tím byste mohli způso-
bit jeho poruchu či nefunkčnost.

• Přední nárazník neměňte, nedemontujte ani ne-
lakujte. Než budete upravovat nebo vyměňovat
přední nárazník, kontaktujte erudovaného
opraváře LEAF, například prodejce elektrických
vozů s certifikátem NISSAN.

Homologační čísla rádia a informace najdete zde
„Schválení rádiových frekvencí“ v kapitole

„9. Technické informace“.

KONVENČNÍ(PEVNÁ RYCHLOST)
režim tempomatu
Tento režim umožňuje jízdu při rychlostech mezi
40 až 144 km/h (25 až 90 MPH), aniž byste museli
držet sešlápnutý plynový pedál.

VAROVÁNÍ
• V režimu konvenčního tempomatu (pevná

rychlost) nezazní varovný akustický sig-
nál, který by vás varoval, pokud budete pří-

liš blízko k vozidlu vpředu, neupozorní na
přítomnost vozidla vpředu ani na vzdále-
nost od vozidla vpředu.

• Zvláštní pozornost věnujte vzdálenosti
mezi vaším vozidlem a vozidlem vpředu,
jinak by mohlo dojít ke kolizi.

• Nastavení vždy kontrolujte na displeji sys-
tému ICC.

• Režim konvenčního tempomatu (pevná
rychlost) nepoužívejte při řízení za násle-
dujících podmínek:
– Když není možné udržovat vozidlo na

nastavené rychlosti.
– V silném provozu nebo v provozu s ko-

lísající rychlostí.
– Na klikatých nebo kopcovitých silni-

cích.
– Na kluzkých vozovkách (déšť, sníh, ná-

mraza, aj.).
– Ve velice větrných oblastech.

• Takové počínání by mohlo způsobit ztrátu
kontroly nad vozidlem a mít za následek
nehodu.
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Spínače konvenčního tempomatu
(pevná rychlost)

1 Spínač <RES/+>:

Vrací nastavenou rychlost nebo po krocích
zvyšuje rychlost.

2 Spínač <CANCEL>:

Deaktivuje systém, aniž by byla vymazána
nastavená rychlost.

3 Spínač <SET/->:

Nastavuje požadovanou rychlost jízdy, po
krocích snižuje rychlost.

4 Spínač CRUISE ON/OFF:

Hlavní spínač, kterým se systém aktivuje/
deaktivuje.

Indikátory režimu řízení vzdálenosti
dvou vozidel
Displej se nachází na informačním displeji vozidla.

1. Tato kontrolka indikuje stav systému ICC v závis-
losti na barvě.

• Indikátor systém ICC ZAPNUT (šedý):
Ukazuje, že spínač Cruise ON/OFF je ZAPNU-
TÝ.

• Indikátor systém ICC ZAPNUT (zelený):
Zobrazuje se, když je rychlost vozidla řízena
režimem konvenčního tempomatu (pevná
rychlost) v systému tempomatu (ICC).

• Indikátor systém ICC ZAPNUT (žlutý):
Ukazuje, že se v systému ICC objevila poru-
cha.

2. Kontrolka nastavené rychlosti vozidla:

Indikuje nastavenou rychlost vozidla.

Činnost režimu konvenčního
tempomatu (pevná rychlost)
Chcete-li zapnout režim konvenčního tempoma-
tu (pevná rychlost), stiskněte a přidržte spínač
Cruise ON/OFF na dobu delší než přibližně 1,5 sekun-
dy.

Když zapnete spínač Cruise ON/OFF, displej a kont-
roly režimu konvenčního tempomatu (pevná rych-
lost) se zobrazí na informačním displeji vozidla. Když
spínač Cruise ON/OFF přidržíte déle než 1,5 sekun-
dy, displej systému ICC se vypne. Zobrazí se kont-
rolka tempomatu. Nyní můžete nastavit požadova-

nou rychlost jízdy. Opětovným stisknutím spínače
Cruise ON/OFF kompletně systém vypnete.

Když spínač zapalování přepnete do polohy OFF,
systém se také automaticky vypne.

Chcete-li systém ICC použít znovu, krátce stiskněte
a uvolněte spínač CRUISE ON/OFF (režim řízení
vzdálenosti dvou vozidel), nebo jej znovu stiskněte
a přidržte (režim konvenčního tempomatu), abyste
jej zapnuli.

UPOZORNĚNÍ
Když systém ICC nepoužíváte, spínač CRUISE
ON/OFF vypněte, abyste tempomat nechtěně
nezapnuli.

Chcete-li nastavit rychlost tempomatu, zrychlete
na požadovanou rychlost, stiskněte spínač <SET/->
a uvolněte jej. (Barva kontrolky tempomatu se změ-
ní na zelenou a kontrolka nastavené rychlosti vozi-
dla se rozsvítí.) Sundejte nohu z plynového pedálu.
Vozidlo bude udržovat nastavenou rychlost.

• Chcete-li předjet jiné vozidlo, sešlápněte ply-
nový pedál. Když uvolníte pedál, vozidlo se na-
vrátí na předchozí nastavenou rychlost.

• Vozidlo nedokáže udržovat nastavenou rych-
lost při jízdě do nebo ze strmého kopce. Pokud
nastane taková situace, upravte rychlost vozi-
dla.

Pro zrušení nastavené rychlosti použijte některý z
následujících způsobů:

• Stiskněte spínač CANCEL. Indikátor nastavené
rychlosti vozidla se vypne.
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• Lehce sešlápněte brzdový pedál. Indikátor na-
stavené rychlosti vozidla se vypne.

• Vypněte spínač CRUISE ON/OFF. Indikátor tem-
pomatu a indikátor nastavené rychlosti vozidla
se vypnou.

Chcete-li nastavit vyšší rychlost, použijte jeden ze
tří následujících způsobů:

• Sešlápněte plynový pedál. Když vozidlo dosáh-
ne požadované rychlosti, stiskněte a uvolněte
spínač <SET/->.

• Stiskněte a přidržte spínač <RES/+>. Jakmile vo-
zidlo dosáhne požadované rychlosti, spínač
uvolněte.

• Stiskněte a rychle uvolněte spínač <RES/+>. Při
každém provedení této činnosti se nastavená
rychlost zvýší o přibližně 1 km/h (1 MPH).

Chcete-li nastavit nižší rychlost, použijte jeden ze
tří následujících způsobů:

• Lehce poklepte na brzdový pedál. Jakmile vozi-
dlo dosáhne požadované rychlosti, stiskněte
tlačítko <SET/-> a uvolněte jej.

• Stiskněte a přidržte spínač <SET/->. Uvolněte
spínač, když vozidlo zpomalí na požadovanou
rychlost.

• Stiskněte a rychle uvolněte spínač <SET/->. Při
každém provedení této činnosti se nastavená
rychlost sníží o přibližně 1 km/h (1 MPH).

K obnovení nastavené rychlosti stiskněte a uvol-
něte spínač <RES/+>. Vozidlo obnoví poslední na-
stavenou rychlost, je-li rychlost vozidla vyšší než 40
km/h (25 MPH).

Systém dočasně nedostupný
Akustický signál zazní za následujících podmínek a
řízení vzdálenosti se automaticky zruší.

• Když vozidlo zpomalí více než o 13 km/h (8 MPH)
pod nastavenou rychlost.

• Když řadicí páka není v poloze D ( jízda).

• Když je aktivována parkovací brzda.

• Když je systém ESP v činnosti (platí i pro systém
řízení trakce)

• Když nějaké kolo prokluzuje.

Jestliže systém nefunguje správně, zazní akustický
signál a barva kontrolky tempomatu se změní na
žlutou.

Co dělat:

Jestliže se barva kontrolky tempomatu změní na
žlutou, zaparkujte vozidlo na bezpečném místě. Vy-
pněte systém EV, restartujte systém EV, znovu se
rozjeďte a znovu nastavte systém ICC.

Jestliže není možné systém nastavit nebo kont-
rolka svítí stále, můžete to znamenat, že systém
je porouchaný. Ačkoli za normálních podmínek
lze vozidlo stále řídit, nechte vozidlo zkontrolovat
erudovaným opravářem LEAF, například prodej-
cem elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

VAROVÁNÍ

Pokud byste se neřídili varováními a pokyny
pro řádný provoz systému ProPILOT, mohlo by
to vést k závažnému zranění nebo usmrcení.

• ProPILOT není systém, který řídí sám. V
rámci omezení popsaných v této příručce
pomáhá řidiči s určitými činnostmi při ří-
zení.

• Systém ProPILOT nenahrazuje správné po-
stupy řízení vozidla a není vytvořen tak,
aby napravoval nedbalé, nepozorné nebo
nerozumné řízení. Systém ProPILOT nebu-
de vždy řídit kola vozidla tak, aby zůstalo v
jízdním pruhu. Systém ProPILOT není kon-
struován na to, aby zamezil ztrátě kont-
roly nad vozidlem. Je v plné zodpovědnos-
ti řidiče, aby byl pozorný, jel bezpečně, dr-
žel vozidlo v jízdním pruhu, a aby měl
vozidlo vždy pod kontrolou.

• Schopnosti systému ProPILOT jsou ome-
zené. Systém ProPILOT není funkční při
všech podmínkách řízení, provozu, počasí
a vozovky. Je v plné zodpovědnosti řidiče,
aby byl pozorný, jel bezpečně, držel vozi-
dlo v jízdním pruhu, a aby měl vozidlo vždy
pod kontrolou.

• Systém ProPILOT slouží pouze jako
pomůcka pro řidiče a není určen jako zaří-
zení varující před kolizí nebo předcházející
kolizi.

PROPILOT ( je-li ve výbavě)
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• Systém ProPILOT se používá jen na dálni-
cích, kde je protijedoucí doprava oddělena
určitou bariérou, a není určen pro jízdu ve
městě.

• Vždy dodržujte stanovené rychlostní limi-
ty a nenastavujte rychlost, která by je pře-
vyšovala.

• Při řízení nikdy nesnímejte ruce z volantu.
Neustále mějte ruce na volantu a řiďte vo-
zidlo bezpečně.

• Systém ProPILOT nereaguje na stojící ne-
bo pomalu se pohybující vozidla.

• Při použití systému ProPILOT vždy řiďte
opatrně a věnujte pozornost řízení. Než za-
čnete systém ProPILOT používat, důklad-
ně si přečtěte a pochopte příručku uživa-
tele. V zájmu prevence závažných zranění
a usmrcení nespoléhejte na to, že systém
dokáže zabránit nehodám nebo řídit rych-
lost v nouzových situacích. Systém ProPI-
LOT používejte pouze na vhodných vozov-
kách a při vhodné dopravní situaci.

jA Multi-senzorická přední kamera

jB Radarové čidlo

Systém ProPILOT je konstruován k tomu, aby zlepšil
činnost vozidla při sledování jiného vozidla jedou-
cího ve stejném pruhu a směru.

Systém ProPILOT používá multi-senzorickou přední
kamerujA umístěnou za předním sklem a radarový
senzor umístěný v přední části vozidlajB k měření
vzdálenosti k vozidlo vpředu ve stejném pruhu a sle-
dování značení pruhu. Jestliže vozidlo detekuje
vpředu pomaleji jedoucí vozidlo, systém sníží rych-
lost vozidla tak, že vaše vozidlo bude sledovat vozi-
dlo vpředu a udržovat od něj zvolenou vzdálenost.
Systém bude také pomáhat udržovat vozidlo ve
středu jízdního pruhu, pokud detekuje jasné zna-
čení jízdního pruhu.

PROVOZ SYSTÉMU PROPILOT
Systém ProPILOT má následující funkce:

1) Inteligentní tempomat (ICC)

2) Steering Assist

Inteligentní tempomat (ICC)
Systém ICC lze nastavit na jeden ze dvou režimů
tempomatu.

• Režim konvenčního tempomatu (pevná rych-
lost):

Používá se pro jízdu předem nastavenou rychlostí.

POZNÁMKA:
Steering Assist není k dispozici v režimu konvenč-
ního tempomatu (pevná rychlost).

• Režim řízení vzdálenosti dvou vozidel:

Systém ICC udržuje zvolenou vzdálenost od vozidla
vpředu, a to v rychlostním rozsahu 0 až 144 km/h (0
až 90 MPH) až do nastavené rychlosti. Nastavenou
rychlost může zvolit řidič, a to v rozsahu 30 až
144 km/h (20 až 90 MPH). Pokud vozidlo vpředu zpo-
malí až do zastavení, vaše vozidlo také postupně
zpomalí až k zastavení. Když se vozidlo zastaví, sys-
tém ICC udržuje brzdnou sílu tak, aby vozidlo stálo.

POZNÁMKA:
Když vaše vozidlo stojí alespoň 3 sekundy a vozi-
dlo vpředu se začne pohybovat, vaše vozidlo se
znovu automaticky rozjede.

– Když se vozidlo vpředu začne pohybovat dopře-
du, stiskněte tlačítko <RES+> na volantu nebo
lehce sešlápněte plynový pedál, aby se uvolnila
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brzda. Systém ICC znovu nastartuje, aby udržel
zvolenou vzdálenost od vozidla vpředu.

– Když není detekováno žádné vozidlo vpředu ve
vzdálenosti zvolené řidičem, vozidlo jede rych-
lostí nastavenou řidičem. K použití této funkce
musí rychlost být vyšší než 30 km/h (20 MPH).

POZNÁMKA:
I když nastavení IEB (Intelligent Emergency Bra-
king) řidič vypne pomocí menu [Settings] na in-
formačním displeji vozidla, funkce IEB se automa-
ticky zapne, když povolíte ICC.

Steering Assist
Funkce Steering Assist ovládá systém řízení, který
pomáhá udržovat vaše vozidlo v jízdním pruhu.

Když vpředu není žádné vozidlo, Steering Assist ne-
ní k dispozici v rychlostech pod 60 km/h (37 MPH).

➀ Ovládání na volantu (vlevo)

➁ Informační displej vozidla

➂ Ovládání na volantu (vpravo)

➃ Tlačítko ProPILOT
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OVLÁDÁNÍ SYSTÉMU PROPILOT

1) Spínač vzdálenosti
– Dlouhá
– Střední
– Krátká

2) Spínač<RES+>
Vrací nastavenou rychlost nebo po krocích zvy-
šuje rychlost.

3) Spínač<CANCEL>
Deaktivuje systém ProPILOT

4) Spínač<SET->
Po krocích nastavuje požadovanou rychlost
jízdy nebo ji snižuje

5) Spínač ProPILOT:
Zapíná nebo vypíná systém ProPILOT

6) Spínač Steering Assist:
Zapne nebo vypne funkci Steering Assist.
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DISPLEJ A UKAZATELE SYSTÉMU
PROPILOT
1) Ukazatel značení pruhu

Ukazuje, zda systém detekuje značení pruhů.
– Značení pruhu nezobrazeno: Steering Assist

je vypnut.

– Ukazatel značení pruhu (šedý): Značení pru-
hu nedetekováno.

– Ukazatel značení pruhu (zelený): Značení
pruhu detekováno.

– Ukazatel značení pruhu (žlutý): Detekováno
vyjetí z pruhu.

2) Ukazatel nastavení vzdálenosti
Zobrazuje zvolenou vzdálenost.

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

4) Ukazatel Steering Assist
Ukazuje stav funkce Steering Assist barvou uka-
zatele.
– Šedá: Steering Assist v pohotovosti.
– Zelená: Steering Assist aktivní.
– Oranžová: Závada funkce Steering Assist.

5) Aktivace ProPILOT
Zobrazuje se, když je systém ProPILOT aktivo-
ván.

6) Ukazatel stavu/varování funkce Steering As-
sist
Ukazuje stav funkce Steering Assist barvou uka-
zatele/varování.
– Nezobrazen ukazatel stavu funkce Steering

Assist: funkce Steering Assist je vypnutá.
– Šedá: Steering Assist v pohotovosti.
– Zelená: Steering Assist aktivní.
– Oranžová: Závada funkce Steering Assist.

7) Ukazatel stavu/varování řízení rychlosti
Barvou a tvarem ukazatele/varování ukazuje
stav řízení rychlosti.
– Šedá: ICC v pohotovosti.
– Zelená (plná): ICC (režim řízení vzdálenosti)

je aktivní (vozidlo vpředu se detekuje). Vaše
vozidlo se řídí rychlostí vozidla vpředu.

– Zelená (obrys): ICC (režim řízení udržování
rychlosti) je aktivní (vozidlo vpředu se nede-
tekuje). Vaše vozidlo udržuje rychlost zvole-
nou řidičem.

– Oranžová: Ukazuje závadu ICC.
– Plná žlutá: Závada ICC.
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8) Ukazatel stavu ProPILOT
Ukazuje stav funkce systému ProPILOT barvou
ukazatele.
– Bílá: Systém ProPILOT je zapnutý, ale v po-

hotovosti.
– Modrá: Systém ProPILOT aktivní

9) Ukazatel nastavené rychlosti vozidla
Indikuje nastavenou rychlost vozidla.

AKTIVACE REŽIMU KONVENČNÍHO
TEMPOMATU (PEVNÁ RYCHLOST):
POZNÁMKA:
Systém ProPILOT v režimu konvenčního tempo-
matu (pevná rychlost) neumožňuje žádná varo-
vání před blížící se překážkou, automatické brz-
dění nebo asistenci řízení.

Chcete-li zvolit režim konvenčního tempomatu
(pevná rychlost), stiskněte a přidržte spínač ProPI-
LOT na dobu delší než přibližně 1,5 sekundy. Další
informace viz „Konvenční (pevná rychlost) re-
žim tempomatu“ dále v této kapitole.

AKTIVACE SYSTÉMU PROPILOT
1. Stiskněte spínač ProPILOTjA . Tímto zapnete sys-

tém ProPILOT a zobrazíte stav systému ProPILOT
na informačních displejích vozidlajB .

2. Rozjeďte nebo zpomalte své vozidlo na požado-
vanou rychlost.

3. Stiskněte spínač <SET->jC . Systém ProPILOT za-
čne automaticky udržovat nastavenou rychlost.
Ukazatel aktivace systému ProPILOTjD a ukaza-

tele stavu systému ProPILOTjE se rozsvítí (mod-
rá). Když vozidlo vpředu jede rychlostí 30 km/h
(20 MPH) nebo nižší a stisknete spínač <SET->,
nastavená rychlost vašeho vozidla je 30 km/h (20
MPH).

POZNÁMKA:
Zapnutí systému ProPILOT současně zapne sys-
tém ILI (Intelligent Lane Intervention). Další infor-
mace viz.

Pokud tlačítko <SET-> stisknete za následujících
podmínek, systém ProPILOT nelze nastavit a kont-
rolky nastavené rychlosti vozidla ➀ budou přibližně
2 sekundy blikat:

• Když jedete pomaleji než 30 km/h (20 MPH) a
vpředu není detekováno vozidlo

• Když řadicí páka není v poloze D (Drive) nebo v
režimu manuálního řazení.

• Když je aktivována parkovací brzda.

• Když řidič ovládá brzdy.

• Když je systém ESP vypnut. Další informace viz
„Systém programu elektronické stability

(ESP)“ v kapitole „3. Startování a jízda“.

• Když je v činnosti systém ESP (včetně systému
řízení trakce).

• Při prokluzování kola

• Když jsou otevřeny jakékoli dveře.

• Pokud bezpečnostní pás řidiče není zapnut.

Jak změnit nastavenou rychlost
vozidla
Nastavenou rychlost vozidla lze upravit.

Přenastavení na vyšší cestovní rychlost:

• Stiskněte a přidržte spínač <RES+>. Nastavená
rychlost vozidla se zvýší přibližně o 10 km/h
(5 MPH).

• Stiskněte a rychle uvolněte spínač <RES+>. Při
každém takovém stisknutí se nastavená rych-
lost zvýší o přibližně 1 km/h (1 MPH).

Přenastavení na nižší cestovní rychlost:

• Stiskněte a přidržte spínač <SET->. Nastavená
rychlost vozidla se sníží přibližně o 10 km/h
(5 MPH).

• Stiskněte a rychle uvolněte spínač <SET->. Při
každém takovém stisknutí se nastavená rych-
lost sníží o přibližně 1 km/h (1 MPH).

Jak chvilkově zrychlit či zpomalit

• Když potřebujete zrychlit, sešlápněte plynový
pedál. Chcete-li obnovit dříve nastavenou rych-
lost vozidla, plynový pedál uvolněte.

• Když potřebujete zpomalit, sešlápněte brzdový
pedál. Ovládání systémem ProPILOT se zruší.
Chcete-li obnovit dříve nastavenou rychlost vo-
zidla, stiskněte spínač <RES+>.
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VAROVÁNÍ

Když sešlápnete plynový pedál a budete se
blížit k vozidlu vpředu, systém ICC nebude ani
ovládat brzdy ani varovat řidiče akustickým
signálem a na displeji. Řidič musí ručně ovlá-
dat rychlost vozidla, aby jej držel v bezpečné
vzdálenosti od vozidla vpředu. Pokud by to ne-
dělal, mohlo by to vést k závažnému zranění
nebo usmrcení osob.

POZNÁMKA:
Když akcelerujete sešlápnutím brzdového pedá-
lu nebo zpomalíte stisknutím spínače SET- a vozi-
dlo jede rychleji, než je rychlost nastavená řidi-
čem, ukazatel nastavené rychlosti vozidla bude
blikat.

Jak změnit nastavenou vzdálenost k
vozidlu vpředu
Vzdálenost k vozidlu vpředu lze kdykoli zvolit.

Při každém stisknutí spínače DISTANCE se nasta-
vená vzdálenost změní v rozsahu dlouhá, střední,
krátká – a pak zpět na dlouhou atd.

Nastavení Přibližná vzdálenost při rychlosti
100 km/h (60 MPH)

Dlouhá 60 m (200 ft.)

Střední 45 m (150 ft.)

Krátká 30 m (100 ft.)

Vzdálenost k vozidlu vpředu se automaticky mění
podle rychlosti vozidla. Se zvyšující rychlosti se zvy-
šuje i vzdálenost.

Výchozí nastavení vzdálenosti je [Dlouhá], po kaž-
dém přepnutí napájení do polohy OFF se nastavení
vzdálenosti vrátí zpět na [Dlouhá].

Aktivace/deaktivace systému
Steering Assist
Pomocí následujících metod povolte nebo zakažte
Steering Assist.

Spínač Steering Assist:

Chcete-li zapnout nebo vypnout Steering Assist,
stiskněte spínač Steering Assist ➂ na přístrojovém
panelu.

POZNÁMKA:
• Když spínač Steering Assist použijete k za-

pnutí nebo vypnutí systému, systém si mezi
cykly zapnutí napájení pamatuje nastavení.
Chcete-li nastavení změnit na zapnutí či vy-
pnutí, musíte znovu stisknout spínač.

• Spínač Steering Assist na volantu změní stav
výběru [Steering Assist] provedený na obra-
zovce [Nastavení] na informačním displeji vo-
zidla.

Nastavení na informačním displeji vozidla:

1. Stiskněte tlačítka mnebo mna volantu, až
se zobrazí menu [Nastavení] na informačním dis-
pleji vozidla.

2. Tlačítky m a m na volantu zvýrazněte po-
ložku [Asistent řidiče] a stiskněte tlačítko <OK>.

3. Tlačítky m a m na volantu zvýrazněte po-
ložku [Steering Assist] (Asistent řízení) a stiskně-
te tlačítko <OK>.

4. Se zvýrazněnou položkou [Steering Assist] stisk-
něte tlačítko <OK> a tak přepněte stav systému
Steering Assist.

• Žlutá značka a bílý text ukazují, že systém je
zapnutý.

• Černá značka a černý text ukazují, že systém
je vypnutý.

POZNÁMKA:
• Když se na informačním displeji vozidla zob-

razí obrazovka ProPILOT, stiskněte tlačítko
<OK> na volantu, abyste zobrazili menu na-
stavení [Pomoc při řízení].

• Když systém povolíte/zakážete na informač-
ním displeji vozidla nebo stisknutím spínače
funkce Steering Assist, systém si uchová ak-
tuální nastavení i po opětovném zapnutí na-
pájení.

Vypnutí systému ProPILOT
K vypnutí systému ProPILOT použijte jeden z násle-
dujících způsobů:

• Stiskněte spínač <CANCEL> na volantu.

• Klepněte nebo sešlápněte brzdový pedál (kro-
mě situace, kdy vozidlo stojí).

• Stiskněte spínač ProPILOT na volantu, indikátor
ProPILOT zhasne.
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Když je ProPILOT vypnut, zatímco vozidlo stojí, auto-
maticky se aktivuje elektronická parkovací brzda.
Více informací, viz „Parkovací brzda“ v kapitole
„5. Startování a jízda“.

VAROVÁNÍ
Když odcházíte od vozidla, stiskněte spínač
ProPILOT, abyste systém vypnuli, dejte řadicí
páku do polohy P (parkování) a vypněte
napájení.

SYSTÉM INTELIGENTNÍHO
TEMPOMATU (ICC)

VAROVÁNÍ
Pokud byste se neřídili varováními a pokyny
pro řádný provoz systému ICC, mohlo by to
vést k závažnému zranění nebo usmrcení.

• Systém ICC slouží pouze jako pomůcka pro
řidiče a není určen jako zařízení varující
před kolizí nebo předcházející kolizi. Sys-
tém je určen jen k použití na dálnici a ne
pro místa s hustým provozem nebo jízdu
ve městě. Pouze na řidiči spočívá v každém
okamžiku zodpovědnost za pozornost při
jízdě, dodržování bezpečnosti a plnou
kontrolu nad vozidlem.

• Schopnosti systému ICC jsou omezené.
Systém ICC není funkční při všech podmín-
kách řízení, provozu, počasí a vozovky. Je
v plné zodpovědnosti řidiče, aby byl pozor-

ný, jel bezpečně, držel vozidlo v jízdním
pruhu, a aby měl vozidlo vždy pod kontro-
lou.

• Vždy dodržujte stanovené rychlostní limi-
ty a nenastavujte rychlost, která by je pře-
vyšovala.

• Systém ICC nereaguje na stojící nebo po-
malu se pohybující vozidla.

• Při použití systému ICC vždy řiďte opatrně
a věnujte pozornost řízení. Než začnete
systém ICC používat, důkladně si přečtěte
a pochopte příručku uživatele. V zájmu
prevence závažných zranění a usmrcení
nespoléhejte na to, že systém dokáže za-
bránit nehodám nebo řídit rychlost v nou-
zových situacích. Systém ICC používejte
pouze na vhodných vozovkách a při vhod-
né dopravní situaci.

Provoz systému ICC
Systém ICC je navržen pro udržování zvolené vzdá-
lenosti od vozidla před vámi a může snížit rychlost
tak, aby ji vyrovnal s pomaleji jedoucím vozidlem
před vámi. Systém vozidlo podle potřeby zpoma-
luje, a pokud vozidlo vpředu zastaví, vaše vozidlo
zastaví také. Systém ICC však může použít pouze
40 % celkového výkonu brzd vozidla. Tento systém
byste měli používat pouze tehdy, když dopravní si-
tuace umožňuje, aby rychlost vozidla zůstávala po-
měrně konstantní, nebo když změny rychlosti vozi-
dla jsou postupné. Jestliže před vaše vozidlo vjede
jiné vozidlo nebo jestliže vozidlo jedoucí vpředu
prudce zpomalí, vzdálenost mezi vozidly se může
snížit, protože systém ICC nedokáže zpomalit vaše

vozidlo dostatečně rychle. V takovém případě sys-
tém ICC vydá varovný akustický signál a rozbliká se
displej systému, aby řidič podnikl potřebnou akci.

Pokud je rychlost nižší než přibližně 25 km/h
(15 MPH) a vpředu není detekováno žádné vozidlo,
systém ICC se vypne a zazní varovný akustický sig-
nál.

Systém ICC pracuje, jak je uvedeno níže:

• Když před vozidlem nejsou žádná vozidla, udr-
žuje systém ICC rychlost navolenou řidičem. Na-
stavený rychlostní rozsah je přibližně 30 až
144 km/h (20 až 90 MPH).

• Když je vpředu jedoucí vozidlo, systém ICC upra-
ví rychlost pro udržení vzdálenosti od vozidla
vpředu zvolené řidičem. Pokud vozidlo vpředu
zastaví, vaše vozidlo také postupně zpomalí až
k zastavení. Jakmile vaše vozidlo zastaví, systém
ICC nechá vozidlo stát.

• Když vaše vozidlo stojí déle než 3 sekundy a vo-
zidlo vpředu začne zrychlovat, stiskněte spínač
RES+ nebo lehce sešlápněte plynový pedál. Sys-
tém ICC začne následovat vozidlo vpředu.

• Jestliže vozidlo vpředu přejede do jiného pruhu,
systém ICC zrychlí a bude udržovat nastavenou
rychlost vozidla.

Systém ICC neřídí rychlost vozidla ani vás nevaruje,
pokud přijedete ke stojícím nebo pomalu jedoucím
vozidlům. Musíte věnovat pozornost činnosti vozi-
dla, abyste udržovali správnou vzdálenost od vozi-
del vpředu, když přijíždíte k dálničním branám nebo
dopravní zácpě.
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Když se při jízdě po dálnici stanovenou rychlostí při-
blížíte k pomaleji jedoucímu vozidlu vpředu, systém
ICC upraví rychlost tak, aby udržoval vzdálenost od
vozidla vpředu, kterou stanovil řidič. Jestliže vozidlo
vpředu přejede do jiného pruhu nebo vyjede z dál-
nice, systém ICC zrychlí a bude udržovat nastave-
nou rychlost. Když vozidlo zrychluje na nastavenou
rychlost, věnujte pozornost řízení, abyste si nad vo-
zidlem udrželi kontrolu.

Vozidlo možná nedokáže udržet nastavenou rych-
lost v serpentinách nebo v kopcích. V takovém pří-
pade musíte rychlost vozidla řídit ručně.

Při normální kontrole vzdálenosti od vozidla vpředu
tento systém automaticky zrychluje nebo zpoma-
luje vozidlo podle rychlosti vozidla vpředu.

Pokud potřebujete přejet do jiného jízdního pruhu,
sešlápněte plyn, abyste vozidlo potřebně zrychlili.
Pokud potřebujete udržet bezpečnou vzdálenost
od vozidla vpředu, které začalo náhle brzdit, nebo
od vozidla, které náhle vjelo před vás, sešlápněte
brzdový pedál. Při používání systému ICC buďte
vždy pozorní.

Vpředu nedetekováno vozidlo:

Požadovanou rychlost vozidla určuje řidič podle do-
pravní situace. Systém ICC udržuje nastavenou
rychlost vozidla, podobně jako standardní tempo-
mat do chvíle, kdy je v jízdním pruhu vpředu deteko-
váno vozidlo. Systém ICC zobrazí nastavenou rych-
lost.

Vpředu detekováno vozidlo:

Když je vpředu v jízdním pruhu detekováno vozidlo,
systém ICC zpomalí vaše vozidlo tak, že upraví plyn
a případně použije brzdy, aby vaše vozidlo jelo stej-

nou rychlostí jako vozidlo vpředu jedoucí pomaleji.
Systém ICC pak bude řídit rychlost vozidla podle
rychlosti vozidla vpředu, aby udržel vzdálenost na-
stavenou řidičem.

POZNÁMKA:
• Pokud brzdění provádí systém ICC, svítí brz-

dová světla vozidla.

• Když systém brzdí, může vznikat hluk. Nejde
o chybnou funkci.

Když systém ICC detekuje vozidlo vpředu, kontrolka
detekce vozidla vpředu a kontrolka stavu řízení
rychlosti (režim řízení vzdálenosti) se rozsvítí (plná
zelená m).

Vozidlo vpředu zastaví:

Pokud vozidlo vpředu zpomalí až do zastavení, vaše
vozidlo také zpomalí až k zastavení. Jakmile vaše
vozidlo zastaví, systém ICC automaticky použije
brzdy, aby vozidlo stálo. Když vaše vozidlo stojí, zob-
razí se na informačním displeji vozidla zpráva [Press
to start].

POZNÁMKA:
Když vaše vozidlo stojí méně než 3 sekundy, bude
automaticky následovat rozjíždějící se vozidlo
vpředu.

Vozidlo vpředu zrychlí:

Když vaše vozidlo stojí a vozidlo vpředu začne
zrychlovat, stiskněte spínač <RES+> nebo lehce se-
šlápněte plynový pedál. Systém ICC začne následo-
vat vozidlo vpředu.

Když vpředu není detekováno vozidlo:

Jakmile již vpředu není detekováno žádné vozidlo,
systém ICC postupně zrychlí vaše vozidlo na dříve
nastavenou rychlost. Systém ICC pak udržuje na-
stavenou rychlost.

Když již vozidlo není detekováno, kontrolka detekce
vozidla vpředu zhasne a kontrolka stavu řízení rych-
losti (režim udržování rychlosti) se rozsvítí (zelený
obrys m).

Systém ICC postupně zrychlí na nastavenou rych-
lost, ale můžete sešlápnout pedál plynu, chcete-li
zrychlit rychle. Pokud již není vpředu detekováno
žádné vozidlo a přitom jedete rychlostí nižší než při-
bližně 25 km/h (15 MPH), systém ICC se automaticky
vypne.

Když předjíždíte jiné vozidlo, indikátor nastavené
rychlostijB začne blikat, pokud rychlost vozidla pře-
sáhne nastavenou rychlost. Pokud se silnice před
vozidlem uvolní, indikátor detekce vpředu jedoucí-
ho vozidla zhasne. Jakmile uvolníte pedál, vozidlo se
vrátí na dříve nastavenou rychlost. Třebaže rychlost
vašeho vozidla se nastavuje v systému ICC, můžete
sešlápnout plynový pedál, kdykoli je nutné zrychlit
vaše vozidlo.

Varování o přiblížení:

Jestliže se vaše vozidlo přiblíží k vozidlu vpředu kvůli
jeho náhlému zpomalení nebo jestliže před vás vje-
de jiné vozidlo, systém vás bude varovat akustic-
kým signálem a na displeji systému ICC. Zpomalte
sešlápnutím brzdového pedálu, abyste udrželi bez-
pečnou vzdálenost od vozidla, jestliže:

• Zazní akustický signál.
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• Bliká detekce vozidla vpředu a indikátor nasta-
vené vzdálenosti.

• Považujete za nutné udržovat bezpečný odstup.

Výstražná akustická signalizace někdy nemusí za-
znít, když je mezi vozidly krátká vzdálenost. Zde je
několik příkladů:

• Když vozidla jedou stejnou rychlostí a vzdále-
nost mezi vozidly se nemění.

• Když vozidlo vpředu jede rychleji a vzdálenost
vozidel se zvyšuje.

• Když nějaké vozidlo vjede těsně před vaše vozi-
dlo.

Výstražný akustický signál nezní, když:

• se vaše vozidlo přiblíží k vozidlům, která jsou za-
parkovaná nebo jedou pomalu.

• sešlápnete plynový pedál a tím systém potla-
číte.

POZNÁMKA:
Akustický signál upozorňující na blížící se vozidlo
může zaznít a displej systému svítit, když rada-
rové čidlo detekuje objekty vedle vozidla nebo na
okraji vozovky. To může způsobit, že systém ICC
zpomalí nebo zrychlí vozidlo. Radarové čidlo mů-
že tyto objekty detekovat, když je vozidlo řízeno v
serpentinách, na úzké vozovce, po kopcovitých
silnicích nebo při vjezdu či výjezdu ze zatáčky. V
takových případech budete muset správný od-
stup od vozidla jedoucího před vámi řídit ručně.

Citlivost snímače může být také ovlivněna činností
vozidla (řidičský manévr nebo pozice při jízdě v pru-
hu), dopravní situací nebo stavem vozidla (například
pokud řídíte vozidlo, které je nějak poškozeno).

Zrychlování při předjíždění

VAROVÁNÍ
Abyste snížili riziko srážky, která může vést k
vážným zraněním nebo usmrcení, mějte na
paměti následující:

• Tato funkce je aktivovaná pouze levým *
směrovým signálem a na krátký okamžik
zrychlí vozidlo, i když není zahájena změ-
na jízdního pruhu. To může zahrnovat i si-
tuace bez předjíždění, například výjezdy
doleva*.
*: V zemích s pravosměrným provozem je
to obráceně.

• Než zahájíte předjíždění jiného vozidla,
ujistěte se, že je vedlejší pruh volný. Při
předjíždění může dojít k náhlým změnám
dopravní situace. Vždy mějte řízení nebo
brzdy pod vlastní kontrolou podle potřeby
a nespoléhejte se výhradně na systém.

Jízda na levé straně:

Když je systém ICC aktivovaný při rychlosti nad
60 km/h (37 MPH) a následuje pomalejší vozidlo ( je-
doucí rychlostí nižší než je nastavená rychlost ICC) a
je aktivován levý směrový signál, systém ICC začne
automaticky zrychlovat vozidlo, aby pomohl se za-
hájením předjíždění zleva a začne zkracovat odstup
od vozidla přímo vpředu. Tuto funkci aktivuje pouze

levý směrový signál. Když řidič mění směr vozidla a
přejíždí do předjížděcího pruhu, pokud nejsou vpře-
du detekována žádná vozidla, systém ICC bude na-
dále zrychlovat na rychlost nastavenou v systému
ICC. Jestliže je vpředu detekováno jiné vozidlo, pak
bude vozidlo zrychlovat až na rychlost pro následo-
vání tohoto vozidla. Jestliže se nemění směr jízdy
vozidla do levého pruhu pro předjíždění, zrychlová-
ní se za krátký okamžik ukončí a znovu se získá od-
stup. Zrychlování lze kdykoliv ukončit sešlápnutím
brzdového pedálu nebo stisknutím spínače CANCEL
na volantu.

Jízda na pravé straně:

Když je systém ICC aktivovaný při rychlosti nad
60 km/h (37 MPH) a následuje pomalejší vozidlo ( je-
doucí rychlostí nižší než je nastavená rychlost ICC) a
je aktivován pravý směrový signál, systém ICC za-
čne automaticky zrychlovat vozidlo, aby pomohl se
zahájením předjíždění zprava a začne zkracovat od-
stup od vozidla přímo vpředu. Tuto funkci aktivuje
pouze pravý směrový signál. Když řidič mění směr
vozidla a přejíždí do předjížděcího pruhu, pokud nej-
sou vpředu detekována žádná vozidla, systém ICC
bude nadále zrychlovat na rychlost nastavenou v
systému ICC. Jestliže je vpředu detekováno jiné vo-
zidlo, pak bude vozidlo zrychlovat až na rychlost pro
následování tohoto vozidla. Jestliže se nemění směr
jízdy vozidla do pravého pruhu pro předjíždění,
zrychlování se za krátký okamžik ukončí a znovu se
získá odstup. Zrychlování lze kdykoliv ukončit se-
šlápnutím brzdového pedálu nebo stisknutím spí-
nače CANCEL na volantu.
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Omezení systému ICC

VAROVÁNÍ
Níže jsou uvedená omezení systému ICC. Ne-
budete-li provozovat vozidlo v souladu s tě-
mito omezeními systému, může dojít k váž-
nému nebo smrtelnému úrazu:

• Systém ICC je určen hlavně pro použití na
rovných, suchých a otevřených silnicích s
nízkou hustotou provozu. Nedoporučuje-
me používat systém ICC v městské dopra-
vě ani v hustém provozu.

• Systém ICC se nedokáže automaticky při-
způsobovat podmínkám na vozovce. Sys-
tém by měl být používán při plynulé do-
pravě. Systém nepoužívejte na vozovkách
s ostrými zatáčkami, ve stoupání nebo kle-
sání, na zledovatělých vozovkách, za silné-
ho deště nebo v mlze.

• Jelikož funkce řízení vzdálenosti má vý-
konnostní omezení, nikdy nespoléhejte je-
dině na systém ICC.Tento systém nenapra-
ví nedbalý, nepozorný nebo nerozumný
způsob jízdy ani nedokáže překonat níz-
kou viditelnost v dešti, mlze nebo při jiném
špatném počasí. Vozidlo zpomalujte se-
šlápnutím brzdového pedálu podle vzdá-
lenosti od vozidla vpředu a další okolností,
abyste mezi vozidly udržovali bezpečnou
vzdálenost.

• Když systém ICC automaticky vozidlo za-
staví, vaše vozidlo může automaticky

zrychlovat, když vozidlo stojí méně než cca
3 sekundy. Buďte připraveni vozidlo v pří-
padě nutnosti zastavit.

• Vždy věnujte pozornost činnosti vozidla a
buďte připraveni ručně upravit správný
odstup. V některých podmínkách nemusí
být systém ICC schopen udržovat zvole-
nou vzdálenost mezi vozidly nebo zvole-
nou rychlost vozidla.

• Na určitých silnicích nebo při určitém po-
časí nemusí systém detekovat vozidlo
před vámi. V zájmu prevence nehod nikdy
systém ICC nepoužívejte za následujících
podmínek:
– Na silnicích s hustým provozem,

dopravou o vysoké rychlosti nebo na
ostrých zatáčkách

– Na kluzkých vozovkách, například na
ledu nebo sněhu atd.

– Za špatného počasí (déšť, mlha, sníh
atd.)

– Když déšť, sníh nebo nečistoty přilnou
k nárazníku kolem senzoru vzdálenos-
ti

– Na prudce klesajících silnicích (vozidlo
by mohlo jet vyšší než nastavenou
rychlostí a časté brzdění by vedlo k
přehřátí brzd)

– Na silnicích s opakovaným stoupáním
a klesáním

– Pokud je kvůli dopravní situaci obtížné
udržovat správnou vzdálenost mezi
vozidly, protože dochází k časté akce-
leraci a brzdění.

– Rušení od jiných radarových zdrojů.

• Na určitých vozovkách a při určitých do-
pravních situacích se před detekční
snímač může dostat vozidlo či objekt, kte-
rý způsobí automatické brzdění. Vždy
buďte pozorní a systém ICC nepoužívejte
v situacích, pro které není v této varovné
části doporučen.

Systém ICC nedokáže detekovat následující před-
měty:

• Stojící nebo pomalu jedoucí vozidla

• Chodce ani předměty na vozovce

• Vozidla vjíždějící do stejného pruhu

• Motocykly jedoucí při okraji jízdního pruhu

Dále jsou uvedeny některé podmínky, za kterých ra-
darový senzor nemůže správně detekovat vozidlo
jedoucí vepředu a systém nemusí správně fungo-
vat:

• Když je detekce senzoru snížena (podmínky ja-
ko je déšť, sněžení, mlha, prachové bouře, píseč-
né bouře a voda odstřikující od jiných vozidel)

• Jízda z prudkého svahu nebo na silnicích s ost-
rými zatáčkami.

• Jízda na vozovce s výmoly jako je například ne-
rovná prašná silnice.

• Když nečistoty, led, sníh nebo jiné materiály za-
krývají okolí radarového snímače.

• V blízkosti vozidla vpředu je vozidlo složitého
tvaru, například návěs dopravující automobily
nebo nákladní vůz s plochou korbou/plochý ná-
věs.
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• Rušení od jiných radarových zdrojů

• Když jsou zadní sedadla nebo nákladový prostor
vašeho vozidla přetíženy zavazadly.

Systém ICC je konstruován tak, aby automaticky
kontroloval činnost radarových senzorů v rámci li-
mitů systému.

Detekční zóna radarového čidla je omezena. Má-li
být udržována zvolená vzdálenost od vozidla vpře-
du, vozidlo vpředu musí být v detekční zóně sys-
tému ICC. Vozidlo vpředu může jet sice ve stejném
pruhu, ale přitom vyjet z detekční zóny, protože tře-
ba jede při okraji jízdního pruhu. Motocykly nemu-
sejí být detekovány, třebaže jedou ve stejném pru-
hu, pokud jedou stranou od středové čáry daného
jízdního pruhu. Vozidlo, které vstupuje do jízdního
pruhu, nemusí být detekováno až do okamžiku, kdy
zcela vjede do pruhu.

Jestliže k tomu dojde, systém ICC vás možná varuje
tím, že kontrolka systému bude blikat a zazní akus-
tický signál. Řidič bude možná muset ručně zajistit
správnou vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu.

Systém ICC (s funkcí ProPILOT) používá multi-sen-
zorickou přední kameru. Níže jsou uvedeny některé
podmínky, za kterých kamera nemusí správně de-
tekovat vozidlo a detekce vozidla vpředu může být
opožděná:

• Špatná viditelnost (podmínky jako déšť, sněže-
ní, mlha, prachové bouře, písečné bouře a voda
odstřikující od jiných vozidel).

• Okolí kamery na čelním skle je zamlžené, pokry-
té nečistotou, kapkami vody, ledem, sněhem
atd.

• Na přední kameru dopadá ostré světlo (napří-
klad sluneční paprsky, nebo dálková světla vozi-
del v protisměru).

• Ostré světlo vytváří kolem chodců stín a tím stě-
žuje schopnost detekce.

• Dojde k náhlé změně intenzity světla. (Například
když vozidlo vjede nebo vyjede z tunelu či stin-
ného místa nebo blesky).

Při řízení na určitých vozovkách, například v serpen-
tinách, kopcích, zatáčkách, úzkých silnicích nebo na
právě stavěných silnicích, nedokáže radarové čidlo
detekovat vozidla v jiném pruhu nebo možná na
chvíli nedetekuje vozidlo jedoucí vpředu. To může
způsobit, že radarový systém zpomalí nebo zrychlí
vozidlo.

Detekce vozidel může být také ovlivněna činností
vozidla (řidičský manévr, pozice při jízdě v pruhu
atd.) nebo stavem vozidla.

Jestliže k tomu dojde, systém ICC vás bude možná
varovat tím, že se nečekaně rozbliká indikátor sys-
tému a zazní akustický signál. Správnou vzdálenost
od vozidla jedoucího vpředu budete muset zajistit
ručně.

Automatické zrušení
Níže jsou uvedeny podmínky, za kterých systém ICC
možná nebude dočasně k dispozici. V těchto přípa-
dech se systém ICC nemusí automaticky vypnout,
ale přitom nemusí být schopen udržovat nastave-
nou vzdálenost od vozidla vpředu.

Stav A:

Za následujících podmínek se systém ICC automa-
ticky vypne. Akustický signál zazní a systém nebude
možné nastavit:

• Jsou otevřeny jakékoliv dveře.

• Bezpečnostní pás řidiče není zapnut.

• Vozidlo vpředu není detekováno a vaše vozidlo
jede pomaleji než 25 km/h (15 MPH).

• Vaše vozidlo zastavil systém ICC a stálo cca 3
minuty nebo déle.

• Řadicí páka není v poloze D (Drive) nebo v reži-
mu manuálního řazení.

• Je aplikována elektronická parkovací brzda.

• Systém ESP vypnut.

• Systém IEB použije silnější brzdění.

• Systém ESP je v činnosti (včetně systému řízení
trakce).

• Některé kolo prokluzuje.

• Když je narušeno měření vzdálenosti kvůli při-
lnutí nečistot nebo překážek na snímači.

• Když je signál radaru dočasně přerušen.

• Na silnicích s opakovaným stoupáním a klesá-
ním

Co dělat:

Když výše uvedené stavy již neexistují, vypněte sys-
tém pomocí hlavního spínače ProPILOT. Znovu za-
pněte systém ProPILOT pro jeho použití.
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POZNÁMKA:
Když je systém ICC vypnut za následujících pod-
mínek, automaticky se aktivuje elektronická par-
kovací brzda.

• Budou otevřeny jakékoli dveře.

• Bezpečnostní pás řidiče není zapnut.

• Vaše vozidlo zastavil systém ICC a stálo cca 3
minuty nebo déle.

• Řadicí páka není v poloze D (Drive) nebo v reži-
mu manuálního řazení.

• Systém ESP vypnut.

• Když je narušeno měření vzdálenosti kvůli při-
lnutí nečistot nebo překážek na snímači.

• Když je signál radaru dočasně přerušen.

Stav B:

Když je radarový systém na předním nárazníku za-
kryt nečistotami či jinou překážkou, systém ICC se
automaticky vypne.

Zazní varovný tón a na informačním displeji vozidla
se zobrazí varovná zpráva [Unavailable: Front Radar
Obstruction].

Co dělat:

Pokud se objeví varovná zpráva, zastavte vozidlo na
bezpečném místě, umístěte řadicí páku do polohy P
(parkování) a vypněte systém elektrického vozidla.
Když je radar dočasně přerušen, vyčistěte oblast či-
dla na předním nárazníku a znovu spusťte systém
elektrického vozidla. Jestliže se varovná zpráva
[Unavailable: Front Radar Obstruction] stále zobra-
zuje, dejte systém zkontrolovat. Doporučuje, abyste

si tuto službu nechali provést u erudovaného opra-
váře LEAF, například prodejce elektrických vozů s
certifikátem NISSAN.

Stav C:

Při jízdě na silnicích s omezenými silničními struktu-
rami nebo budovami (například na dlouhých mos-
tech, v pouštích, sněhových polích, podél dlouhých
stěn) se může rozsvítit výstražná kontrolka systé-
mu a zobrazit zpráva [Unavailable: Front Radar Ob-
struction].

Co dělat:

Jakmile pominou výše uvedené podmínky jízdy,
znovu zapněte systém.

Porucha systému ICC
Jestliže systém ICC nefunguje, automaticky se vy-
pne, rozezní se akustický signál a rozsvítí se varov-
ná kontrolka stavu řízení rychlosti (oranžová).

Co dělat:

Jestliže se rozsvítí varovná kontrolka systému, za-
stavte vozidlo na bezpečném místě. Vypněte sys-
tém EV, restartujte systém EV a znovu nastavte sys-
tém ICC. Jestliže není možné systém ICC nastavit
nebo kontrolka svítí stále, může to být závada. Ač-
koli můžete pokračovat v normální jízdě, měli byste
systém ICC nechat zkontrolovat. Doporučuje, abys-
te si tuto službu nechali provést u erudovaného
opraváře LEAF, například prodejce elektrických vo-
zů s certifikátem NISSAN.

Údržba senzoru ICC
Senzor radaru je umístěn na přední straně vozidla.

Chcete-li, aby systém ICC stále fungoval řádně, do-
držujte následující:

• Prostor senzoru vždy udržujte čistý.

• Nebouchejte a nepoškozuje oblast kolem čidla.

• Do blízkosti čidle nelepte nálepky (ani průsvitné)
a neinstalujte žádné příslušenství. Tím byste
mohli způsobit jeho poruchu či nefunkčnost.

• Do blízkosti čidel nepřipojujte kovové předměty
(ochranné rámy apod.). Tím byste mohli způso-
bit jeho poruchu či nefunkčnost.

• Přední nárazník neměňte, nedemontujte ani ne-
lakujte.

Než upravíte nebo vrátíte přední nárazník, doporu-
čujeme, abyste navštívili erudovaného opraváře LE-
AF, například prodejce elektrických vozů s certifiká-
tem NISSAN.

Senzor kamery se nachází nad vnitřním zrcátkem.

K zajištění řádné funkce systémů a prevenci jejich
závady dodržujte následující pokyny:

• Vždy udržujte přední sklo čisté.

• Do blízkosti kamery nelepte nálepky (ani prů-
svitné) a neinstalujte žádné příslušenství.

• Na přístrojovou desku neumísťujte reflexní ma-
teriály, jako bílý papír nebo zrcátko. Odraz slu-
nečních paprsků může negativně ovlivnit
schopnost kamery detekovat značení jízdního
pruhu.
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• Do blízkosti kamery nebouchejte, ani její okolí
nijak nenarušujte. Nedotýkejte se čočky kamery
a nedemontujte šroubek na jednotce kamery.

Jestliže byla kamera při nehodě poškozena, dopo-
ručujeme navštívit erudovaného opraváře LEAF, na-
příklad prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN.

STEERING ASSIST

VAROVÁNÍ
Pokud byste se neřídili varováními a pokyny
pro řádný provoz Asistenta řízení, mohlo by to
vést k závažnému zranění nebo usmrcení.

• Funkce Steering Assist nenahrazuje správ-
né postupy řízení vozidla a není vytvořena
tak, aby napravovala nedbalé, nepozorné
nebo nerozumné řízení. Funkce Steering
Assist nebude vždy řídit kola vozidla tak,
aby zůstalo v jízdním pruhu. Není konstru-
ována na to, aby zamezil ztrátě kontroly
nad vozidlem. Je v plné zodpovědnosti ři-
diče, aby byl pozorný, jel bezpečně, držel
vozidlo v jízdním pruhu, a aby měl vozidlo
vždy pod kontrolou.

• Jelikož funkce Steering Assist má výkon-
nostní omezení, nikdy nespoléhejte vý-
hradně na tento systém. Funkce Steering
Assist není funkční při všech podmínkách
řízení, provozu, počasí a vozovky. Vždy řiď-
te bezpečně, věnujte pozornost činnosti
vozidla a ručně odpovídajícím způsobem
vozidlo řiďte.

• Funkce Steering Assist je určena k použití
na vyspělých silnicích pro motorová vozi-
dla nebo dálnicích s mírnými (neprudký-
mi) zatáčkami, kde je doprava v protismě-
ru oddělena nějakou bariérou. Tento sys-
tém nepoužívejte na místních nebo
nedálničních silnicích, abyste předcházeli
nehodám.

• Funkce Steering Assist pouze řídí vozidlo
tak, aby jej držela ve středu jízdního pruhu.
Vozidlo se samo nevyhne předmětům na
vozovce před vozidlem ani se nevyhne vo-
zidlu, které vjede do vašeho pruhu.

• Je v plné zodpovědnosti řidiče, aby byl po-
zorný, jel bezpečně, držel vozidlo v jízdním
pruhu, a aby měl vozidlo vždy pod kontro-
lou. Při řízení nikdy nesnímejte ruce z vo-
lantu. Neustále mějte ruce na volantu a
řiďte vozidlo bezpečně.

• Při použití funkce Steering Assist vždy řiď-
te opatrně a věnujte pozornost řízení. Než
začnete systém Steering Assist používat,
důkladně si přečtěte a pochopte příručku
uživatele. V zájmu prevence závažných
zranění a usmrcení nespoléhejte na to, že
systém dokáže zabránit nehodám nebo ří-
dit rychlost v nouzových situacích. Systém
Steering Assist používejte pouze na vhod-
ných vozovkách a při vhodné dopravní
situaci.

Činnost funkce Steering Assist
Funkce Steering Assist ovládá systém řízení, který
pomáhá udržovat vaše vozidlo blízko středu jízd-
ního pruhu. Funkce Steering Assist je kombinována
se systémem ICC (Intelligent Cruise Control). Další
informace viz „Inteligentní tempomat (ICC)“
výše v této kapitole.

Funkci Steering Assist lze aktivovat, pokud jsou spl-
něny následující podmínky:

• Systém ICC je aktivován.

• Je jasně detekováno značení pruhu na obou
stranách.

• Je detekováno vozidlo vpředu (když vozidlo jede
rychlostí nižší než 60 km/h (37 MPH)).

• Řidič drží volant.

• Vozidlo jede uprostřed jízdního pruhu.

• Ukazatele směru nejsou používány.

• Není používán stěrač předního skla v rychlém
režimu (HI) (funkce asistenta řízení je zabloková-
na poté, co stěrač pracuje cca 10 sekund).
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Displej a ukazatele funkce Steering
Assist

1. Ukazatel stavu/varování funkce Steering Assist

Ukazuje stav funkce Steering Assist barvou uka-
zatele/varování.

• Šedá: Steering Assist v pohotovosti

• Zelená: Steering Assist aktivní

• Žlutá: Závada funkce Steering Assist

2. Ukazatel stavu funkce Steering Assist

Ukazuje stav funkce Steering Assist barvou uka-
zatele.

• Šedá: Steering Assist v pohotovosti

• Zelená: Steering Assist aktivní

3. Ukazatel značení pruhu

Ukazuje, zda systém detekuje značení pruhu.

• Šedá: Značení pruhu nedetekováno

• Zelená: Značení pruhu detekováno

• Žlutá: Detekováno vyjetí z pruhu

Když funkce Steering Assist pracuje, ukazatele sta-
vu funkce Steering Assist ➀, kontrolka funkce Stee-
ring Assist ➁, a kontrolka značení pruhu ➂ na in-
formačním displeji vozidla se rozsvítí zeleně. Na po-
čátku aktivace funkce Steering Assist zazní
akustický signál.

Když se funkce Steering Assist deaktivuje, ukazatel
stavu funkce Steering Assist ➀, kontrolka funkce
Steering Assist ➁, a kontrolka značení pruhu ➂ na
informačním displeji vozidla se rozsvítí šedě a dva-
krát zazní akustický signál.

Intelligent Lane Intervention (ILI)
Když určitá zatáčka nebo silný boční vítr přesahuje
schopnosti funkce Steering Assist a vozidlo se při-
blíží buď k levé nebo pravé straně jízdního pruhu,
volant začne vibrovat a na přístrojové desce se roz-
bliká kontrolka ILI (oranžová) upozorňující řidiče na
tuto skutečnost. Pak systém ILI automaticky krát-
kodobě aplikuje brzdy, čímž řidiči pomůže vrátit vo-
zidlo doprostřed jízdního pruhu. Tato akce je dopl-
něk jakýchkoli jiných činností funkce Steering Assist.

Detekce přítomnosti rukou
Když je funkce Steering Assist aktivována, monito-
ruje činnost řidiče s volantem.

Jestliže řidič volant nepoužívá nebo sejme ruce z
volantu na určitou dobu, na informačním displeji vo-
zidla se zobrazí varování ➀.

Jestliže řidič volant nepoužívá poté, co se zobrazilo
varování, zní akustické signály a bliká varování na
informačním displeji vozidla, pak následuje rychlé
brzdění jako vybídka, aby řidič znovu převzal kont-
rolu nad vozidlem.

Jestliže řidič stále nereaguje, systém ProPILOT za-
pne výstražná světla a zpomalí vozidlo až do úpl-
ného zastavení.

Řidič může zpomalování kdykoli zrušit tak, že začne
řídit, brzdit, zrychlovat nebo používat spínač ProPI-
LOT.

VAROVÁNÍ
Steering Assist není systém pro řízení bez po-
užití rukou. Neustále mějte ruce na volantu a
řiďte vozidlo bezpečně. Pokud by to nedělal,
mohlo by to vést k nehodě, závažnému zra-
nění nebo usmrcení osob.

POZNÁMKA:
Jestliže se řidič jen jemně dotýká volantu (nesvírá
jej pevně), funkce Steering Assist nemusí deteko-
vat činnost řízení a může se zobrazit varování. Až
řidič bude znovu držet a používat volant, varo-
vání se vypne a funkce Steering Assist znovu za-
čne automaticky pracovat.
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Omezení funkce Steering Assist

VAROVÁNÍ
• V následujících situacích nemusí kamera

detekovat značení jízdního pruhu správně
nebo jej bude detekovat nesprávně a funk-
ce Steering Assist nemusí řádně pracovat:
– Při jízdě na silnicích, kde je více paralel-

ních značených pruhů, kde značení
pruhu vybledlo nebo není jasně nama-
lováno, kde není standardní značení
pruhu nebo kde je značení pruhu za-
kryté vodou, prachem, sněhem apod.

– Při jízdě po silnici, kde je značení jízd-
ních pruhů přerušováno.

– Při jízdě na silnicích, kde se šířka jízd-
ního pruhu rozšiřuje nebo zužuje.

– Při jízdě na silnicích, kde je více pruhů
nebo kde značení jízdních pruhů není
jasné z důvodu práce na silnici.

– Při jízdě na silnicích s výrazně kontrast-
ními objekty, jako stíny, sníh, voda, vy-
jetými kolejemi či vyspravovaným po-
vrchem (funkce Steering Assist je může
detekovat jako značení jízdních pruhů)

– Při jízdě na silnicích kde se jízdní pruhy
spojují nebo rozdělují.

• Funkci Steering Assist nepoužívejte za ná-
sledujících podmínek, protože systém by
nemusel správně detekovat značení jízd-
ních pruhů. Takové počínání by mohlo způ-
sobit ztrátu kontroly nad vozidlem a mít
za následek nehodu.

– Za špatného počasí (déšť, mlha, sníh,
prach atd.).

– Když déšť, sníh, písek atd. odlétává od
kol jiného vozidla.

– Když nečistoty, olej, led, sníh, voda ne-
bo něco jiného přilne k jednotce kame-
ry.

– Když je optika jednotky kamery zaml-
žená.

– Když na kameru dopadá ostré světlo
(například sluneční paprsky nebo dál-
ková světla vozidel v protisměru).

– Když přední světlomety nesvítí jasně
kvůli znečištění optiky nebo jsou vy-
pnuty kvůli tunelu či tmě.

– Když dojde k prudké změně intenzity
světla (například tehdy, když vozidlo
vjede nebo vyjede z tunelu nebo pod
most).

– Při jízdě na silnicích, kde se jízdní pruh
spojuje nebo rozděluje nebo kde je jen
dočasně značení jízdních pruhů kvůli
pracím na silnici.

– Při zúžení jízdního pruhu kvůli pracím
na silnici.

– Jízda na vozovce s výmoly jako je na-
příklad nerovná prašná silnice.

– Při jízdě v ostrých zatáčkách nebo ser-
pentinách

– Při jízdě po silnicích s opakovaným
stoupáním a klesáním

• Funkci Steering Assist nepoužívejte za ná-
sledujících podmínek, protože systém by
nemusel fungovat správně:
– Při jízdě s pneumatikou v nestandard-

ním stavu (např. s opotřebením, abnor-

málním tlakem, instalovanou náhradní
pneumatikou, sněhovými řetězy, ne-
standardními koly).

– Je-li vozidlo vybaveno neoriginálními
díly brzdové soustavy nebo zavěšení.

– Když něco překáží kameře, například
nálepka nebo náklad.

– Když jsou zadní sedadla nebo nákla-
dový prostor vašeho vozidla přetíženy
zavazadly.

– Když je přesažena nosnost vozidla.

• Přílišný hluk přehluší varovný zvukový sig-
nál, takže signál nemusí být slyšet.

• Má-li systém ProPILOT pracovat řádně,
musí být čelní sklo před kamerou čisté. Vy-
měňte opotřebované lišty stěračů. Musíte
použít lišty stěračů správné velkosti, aby
bylo čelní sklo udržováno čisté. Používejte
jedině originální lišty stěračů NISSAN nebo
rovnocenné lišty stěračů, které jsou speci-
ficky určeny pro model vašeho vozidla a
jeho rok výroby. Doporučujeme, abyste si
nechali namontovat správné náhradní díly
u erudovaného opraváře LEAF, například
prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN.
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Dočasné pozastavení funkce Steering
Assist
Automatické pozastavení kvůli činnosti řízení:

Když řidič aktivuje odbočovací signál, funkce Stee-
ring Assist je dočasně uvedena do pohotovostního
režimu. (funkce Steering Assist se automaticky zno-
vu spustí, až budou opět splněny provozní podmín-
ky.)

Automatický pohotovostní režim:

V následujících případech se zobrazí varovná zprá-
va, zazní akustický signál a funkce Steering Assist
bude uvedena do pohotovostního režimu. (funkce
Steering Assist se automaticky znovu spustí, až bu-
dou opět splněny provozní podmínky.)

• Pokud už není detekováno značení pruhu na
obou stranách.

• Pokud již není vpředu detekováno žádné vozi-
dlo a jedete rychlostí nižší než přibližně 60 km/h
(37 MPH).

Vypnutí funkce Steering Assist
Za následujících podmínek se funkce Steering Assist
vypne a zhasne ukazatel stavu funkce Steering As-
sist a kontrolka funkce Steering Assist:

• Když se v jízdním pruhu objeví neobvyklé zna-
čení pruhu nebo když značení pruhu nelze
správně detekovat po určitou dobu kvůli urči-
tým podmínkám (například vyjeté koleje ve sně-
hu, odraz světla za deštivého dne, několik ne-
zřetelných značení jízdního pruhu).

• Když je používán stěrač předního skla v rychlém
režimu (HI) (funkce Steering Assist je zakázána,
když stěrač pracuje déle než cca 10 sekund).

Co dělat:

Vypněte systém ICC spínačem <CANCEL>. Jakmile
přestanou existovat podmínky uvedené výše, za-
pněte znovu systém ICC pomocí tlačítka funkce
Steering Assist nebo ovladačů na volantu.

Závada funkce Steering Assist
Dojde-li k závadám systému, automaticky se vypne.
Rozsvítí se varování stavu funkce Steering Assist
(oranžové). Podle situace zazní akustický signál.

Co dělat:

Zastavte vozidlo na bezpečném místě, zařaďte po-
lohu P (parkování), vypněte systém elektrického vo-
zidla, znovu jej spusťte, znovu se rozjeďte a nastav-
te systém ICC (Intelligent Cruise Control). Jestliže se
varování znovu rozsvítí (oranžové), funkce Steering
Assist má závadu. Ačkoli lze vozidlo stále řídit za
normálních podmínek, dejte systém zkontrolovat.
Doporučuje, abyste si tuto službu nechali provést u
erudovaného opraváře LEAF, například prodejce
elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

Údržba systému Steering Assist
Senzor kamery se nachází nad vnitřním zrcátkem.

Pro zajištění řádné funkce systému a pro zabránění
závadě systému dodržujte následující pokyny:

• Vždy udržujte přední sklo čisté.

• Do blízkosti kamery nelepte nálepky (ani prů-
svitné) a neinstalujte žádné příslušenství.

• Na přístrojovou desku neumísťujte reflexní ma-
teriály, jako bílý papír nebo zrcátko. Odraz slu-
nečních paprsků může negativně ovlivnit
schopnost kamery detekovat značení jízdního
pruhu.

• Do blízkosti kamery nebouchejte, ani její okolí
nijak nenarušujte. Nedotýkejte se čočky kamery
a nedemontujte šroubek na jednotce kamery.

Jestliže byla kamera při nehodě poškozena, dopo-
ručujeme navštívit erudovaného opraváře LEAF, na-
příklad prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN.

KONVENČNÍ (pevná rychlost)
REŽIM TEMPOMATU
POZNÁMKA:
Systém ProPILOT v režimu konvenčního tempo-
matu (pevná rychlost) neumožňuje žádná varo-
vání před blížící se překážkou, automatické brz-
dění nebo asistenci řízení.

Tento režim umožňuje jízdu při rychlostech přibliž-
ně 40 až 144 km/h (25 až 90 MPH), aniž byste museli
držet sešlápnutý plynový pedál.

VAROVÁNÍ
• V režimu konvenčního tempomatu (pevná

rychlost) nezazní varovný akustický sig-
nál, který by vás varoval, pokud budete pří-
liš blízko k vozidlu vpředu, neupozorní na
přítomnost vozidla vpředu ani na vzdále-
nost od vozidla vpředu.
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• Zvláštní pozornost věnujte vzdálenosti
mezi vaším vozidlem a vozidlem vpředu,
jinak by mohlo dojít ke kolizi.

• Nastavení vždy kontrolujte na displeji sys-
tému ICC.

• Režim konvenčního tempomatu (pevná
rychlost) nepoužívejte při řízení za násle-
dujících podmínek:
– Když není možné udržovat vozidlo na

nastavené rychlosti.
– V silném provozu nebo v provozu s ko-

lísající rychlostí.
– Na klikatých nebo kopcovitých silni-

cích.
– Na kluzkých vozovkách (déšť, sníh, ná-

mraza, aj.).
– Ve velice větrných oblastech.

Takové počínání by mohlo způsobit ztrátu
kontroly nad vozidlem a mít za následek
nehodu.

Spínače konvenčního tempomatu
(pevná rychlost)

1) Spínač CANCEL:
Deaktivuje systém, aniž by byla vymazána
nastavená rychlost.

2) Spínač RES/+:
Vrací nastavenou rychlost nebo po krocích
zvyšuje rychlost.

3) Spínač SET/–:
Po krocích nastavuje požadovanou rych-
lost jízdy nebo ji snižuje

4) Spínač ICC:
Hlavní spínač, kterým se systém aktivuje.

Displej a kontrolky režimu
konvenčního tempomatu (pevná
rychlost)

Displej se nachází na informačním displeji vozidla.

1. Kontrolka CRUISE:

Tato kontrolka ukazuje stav systému ICC v závis-
losti na barvě.

• Ukazatel zapnutého tempomatu ON (šedý):
Ukazuje, že spínač ICC je zapnutý.

• Ukazatel zapnutého tempomatu SET (zelený):
Ukazuje, že tempomat je nastaven.

• Varování tempomatu (žlutá): Ukazuje, že se v
systému ICC objevila porucha.
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2. Kontrolka nastavené rychlosti vozidla:

Tato kontrolka ukazuje nastavenou rychlost vo-
zidla.

Činnost režimu konvenčního
tempomatu (pevná rychlost)
Chcete-li zapnout režim konvenčního tempomatu
(pevná rychlost), stiskněte a přidržte spínač ICC na
dobu delší než přibližně 1,5 sekundy.

Když zapnete spínač ICC, displej a kontrolky režimu
konvenčního tempomatu (pevná rychlost) se zob-
razí na informačním displeji vozidla. Když spínač ICC
přidržíte déle než 1,5 sekundy, displej systému ICC
se vypne. Zobrazí se kontrolka tempomatu. Nyní
můžete nastavit požadovanou rychlost jízdy. Opě-
tovným stisknutím spínače ICC kompletně systém
vypnete. Když spínač zapalování přepnete do polo-
hy OFF, systém se také automaticky vypne.

Chcete-li systém ICC použít znovu, krátce stiskněte
a uvolněte spínač ICC (režim řízení vzdálenosti dvou
vozidel), nebo jej znovu stiskněte a přidržte (režim
konvenčního tempomatu), abyste jej zapnuli.

UPOZORNĚNÍ
Když systém ICC nepoužíváte, spínač ICC vy-
pněte, abyste tempomat nechtěně nezapnuli.

Chcete-li nastavit rychlost tempomatu, zrychlete na
požadovanou rychlost, stiskněte spínač <SET/–> a
uvolněte jej. (Barva kontrolky tempomatu se změní
na zelenou a kontrolka nastavené rychlosti vozidla
se rozsvítí.) Sundejte nohu z plynového pedálu. Vo-
zidlo bude udržovat nastavenou rychlost.

• Chcete-li předjet jiné vozidlo, sešlápněte plyno-
vý pedál. Když uvolníte pedál, vozidlo se navrátí
na předchozí nastavenou rychlost.

• Vozidlo nedokáže udržovat nastavenou rych-
lost při jízdě do nebo ze strmého kopce. Pokud
nastane taková situace, upravte rychlost vozi-
dla.

Pro zrušení nastavené rychlosti použijte některý z
následujících způsobů:

• Stiskněte spínač <CANCEL>. Indikátor nastave-
né rychlosti vozidla se vypne.

• Lehce sešlápněte brzdový pedál. Indikátor na-
stavené rychlosti vozidla se vypne.

• Vypněte spínač ICC. Indikátor tempomatu a in-
dikátor nastavené rychlosti vozidla se vypnou.

Chcete-li nastavit vyšší rychlost, použijte jeden ze
tří následujících způsobů:

• Sešlápněte plynový pedál. Když vozidlo dosáh-
ne požadované rychlosti, stiskněte a uvolněte
spínač <SET/–>.

• Stiskněte a přidržte spínač <RES/+>. Jakmile vo-
zidlo dosáhne požadované rychlosti, spínač
uvolněte.

• Stiskněte a rychle uvolněte spínač <RES/+>. Při
každém provedení této činnosti se nastavená
rychlost zvýší o přibližně 1,6 km/h (1 MPH).

Chcete-li nastavit nižší rychlost, použijte jeden ze tří
následujících způsobů:

• Lehce poklepte na brzdový pedál. Jakmile vozi-
dlo dosáhne požadované rychlosti, stiskněte
tlačítko <SET/–> a uvolněte jej.

• Stiskněte a přidržte spínač <SET/–>. Uvolněte
spínač, když vozidlo zpomalí na požadovanou
rychlost.

• Stiskněte a rychle uvolněte spínač <SET/–>. Při
každém provedení této činnosti se nastavená
rychlost sníží o přibližně 1,6 km/h (1 MPH).

K obnovení nastavené rychlosti stiskněte a uvolně-
te spínač <RES/+>. Vozidlo obnoví poslední nasta-
venou rychlost, je-li rychlost vozidla vyšší než 40
km/h (25 MPH).
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PŘEHLED

VAROVÁNÍ
Pokud byste se neřídili varováními a pokyny
pro řádný provoz systému IEB s detekcí chod-
ců, mohlo by to vést k závažnému zranění ne-
bo usmrcení.

• Systém IEB s detekcí chodců je doplňková
pomůcka pro řidiče. Nezbavuje řidiče po-
vinnosti věnovat pozornost dopravní situ-
aci ani povinnosti řídit bezpečně. Nedoká-
že zabránit nehodám v důsledku nedba-
losti či nebezpečného stylu řízení.

• Systém IEB s detekcí chodců není funkční
při všech podmínkách řízení, provozu, po-
časí a vozovky.

Systém IEB s detekcí chodců může řidiči pomocí,
když existuje riziko čelní srážky s vozidlem vpředu v
jízdním pruhu nebo s chodcem.

Systém IEB s detekcí chodců používá radarový sní-
mačjB pro měření vzdálenosti od vozidla jedoucího
před vámi ve stejném jízdním pruhu. Kvůli chodcům
používá systém IEB, kromě radarového čidla také
kamerujA nainstalovanou za čelním sklem.

Varování Vizuální* Vizuální** Akustické

První m
m

Tón

Druhé m Vysoký tón

* Informační displej vozidla

** Segmentový displej

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

Jestliže je detekováno riziko kolize vpředu, systém
IEB nejdříve varuje řidiče tak, že se rozbliká kont-
rolka indikující vozidlo vpředu a zazní akustické va-
rování. IEB systém začne také i částečně brzdit. Když
řidič sešlápne brzdu rychle a silně, ale systém IEB
detekuje, že stále hrozí čelní srážka, systém auto-
maticky zvýší brzdnou sílu.

Pokud hrozí bezprostřední riziko srážky a řidič nere-
aguje, systém IEB vydá druhé varování pro řidiče
rozblikáním varovné kontrolky systému IEB (červe-
ná), vydá zvukové varování a poté automaticky za-
čne silněji brzdit.

Pokud hrozí riziko srážky s chodcem, systém IEB vy-
dá varování pro řidiče rozblikáním varovné kontrol-
ky systému IEB (červená), vydá zvukové varování a
poté automaticky začne částečně brzdit. Když řidič
sešlápne brzdu rychle a silně, ale systém IEB dete-
kuje, že stále hrozí čelní srážka, systém automaticky
zvýší brzdnou sílu. Pokud hrozí bezprostřední riziko
srážky a řidič nereaguje, systém IEB automaticky
začne silněji brzdit.

POZNÁMKA:
• Když systém IEB brzdí, svítí brzdová světla vo-

zidla.

• Když systém IEB detekuje překážku ve směru
jízdy vozidla a zobrazí varování IEB, může být
z prostoru motoru slyšet zvuk, jak vozidlo při-
pravuje brzdy, aby vylepšilo čas odezvy.

SYSTÉM DOPŘEDNÉHO NOUZOVÉHO BRZDĚNÍ (IEB) S DETEKCÍ
CHODCŮ
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V závislosti na rychlosti vozidla, vzdálenosti od vozi-
dla vpředu nebo od chodce a dopravních a jízdních
podmínkách, může systém pomoci řidiči, aby se vy-
hnul čelní srážce, nebo může snížit následky srážky,
pokud by byla nevyhnutelná. Jestliže řidič ovládá
volant, zrychluje nebo brzdí, systém IEB bude fun-
govat později nebo nebude fungovat vůbec.

Automatické brzdění přestane za následujících
podmínek:

• Když je volant otočen dostatečně na to, abyste
se vyhnuli kolizi.

• Když sešlápnete plynový pedál.

• Když před vozidlem již nadále není detekováno
vozidlo nebo chodec.

Jestliže systém IEB zastavil vozidlo, vozidlo zůstane
stát cca 2 sekundy a teprve pak se uvolní brzdy.

Zapnutí/vypnutí inteligentního
nouzového brzdového systému (IEB)
Proveďte následující kroky, chcete-li zapnout nebo
vypnout systém IEB.

1. Pomocí spínačů m nebo m a tlačítka <OK>
na levé straně volantu vyberte menu [Nastavení]
na informačním displeji vozidla.

Podrobnosti viz „Nastavení“ v kapitole
„2. Nástroje a ovladače“.

2. Pomocí spínačů m nebo m a tlačítka <OK>
přejděte na menu [Asistent řidiče] a pak na menu
[Pomoc při řízení].

3. V menu [Pomoc při řízení] vyberte položku [Nou-
zová brzda] a tlačítkem <OK> přepněte mezi
možnostmi ON (aktivováno) nebo OFF (zakázá-
no).

Když je systém IEB vypnutý, svítí výstražná kontrol-
ka vypnutí systému IEB.

POZNÁMKA:
• Deaktivací systému ESP způsobíte nedostup-

nost systému Intelligent Emergency Braking
nehledě na nastavení zvolená na informač-
ním displeji vozidla.

• Systém IEB se po opětovném spuštění systé-
mu elektrického vozidla automaticky zapne.

• Systém varování před čelní srážkou (I-FCW) je
integrovaný do systému IEB. Není k dispozici
samostatná volba pro systém I-FCW na infor-
mačním displeji vozidla. Při vypnutí systému
IEB se systém I-FCW také vypne.

Omezení systému IEB s detekcí
chodců

VAROVÁNÍ
Níže jsou uvedena omezení systému IEB. Ne-
budete-li provozovat vozidlo v souladu s tě-
mito omezeními systému, může dojít k váž-
nému nebo smrtelnému úrazu.

• Systém IEB nemůže detekovat všechna
vozidla nebo chodce za všech podmínek.

• Systém IEB nedetekuje následující objek-
ty:
– Chodci malého vzrůstu (i malé děti),

zvířata a cyklisté.
– Chodci na invalidním vozíku nebo pou-

žívající dopravní prostředky jako jsou
skútry, dětmi ovládané hračky nebo
skateboardy.

– Chodci, kteří sedí nebo jiným způso-
bem nestojí či nejdou ve vzpřímené po-
loze.

– Vozidla v protisměru
– Křižující vozidla
– Překážky na kraji vozovky

• Systém IEB má omezení výkonu.
– Je-li v dráze vozidla stojící vozidlo, sys-

tém IEB nebude fungovat, když vozidlo
jede rychlostí vyšší než přibližně 80
km/h (50 MPH).

– Systém IEB nemůže rozpoznat chodce
při rychlosti vozidla vyšší než přibližně
60 km/h (37 MPH) nebo nižší než při-
bližně 10 km/h (6 MPH).

• Systém IEB nemůže rozpoznat chodce ve
tmě nebo v tunelech, i když jsou osvětleny
pouličním osvětlením.

• Systém IEB s detekcí chodců nemusí fun-
govat, jestliže vozidlo vpředu je úzké (např.
motocykl).

• Systém IEB nemusí fungovat, když je roz-
díl v rychlosti mezi vozidly příliš malý.
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• Systém IEB nemusí fungovat správně ani
nemusí detekovat vozidlo vpředu za ná-
sledujících podmínek:
– Špatná viditelnost (podmínky jako

déšť, sněžení, mlha, prachové bouře,
písečné bouře a voda odstřikující od ji-
ných vozidel).

– Jízda z prudkého svahu nebo na silni-
cích s ostrými zatáčkami.

– Jízda na vozovce s výmoly jako je na-
příklad nerovná prašná silnice.

– Když nečistoty, led, sníh nebo jiné ma-
teriály zakrývají okolí radarového sní-
mače.

– Rušení od jiných radarových zdrojů.
– Okolí kamery na čelním skle je zaml-

žené, pokryté nečistotou, kapkami vo-
dy, ledem, sněhem atd.

– Na přední kameru dopadá ostré světlo
(např. sluneční paprsky nebo dálková
světla vozidel v protisměru). Ostré
světlo vytváří kolem chodců stín a tím
stěžuje schopnost detekce.

– Dojde k náhlé změně intenzity světla.
Například když vozidlo vjede nebo vy-
jede z tunelu či stinného místa nebo
blesky.)

– Špatný kontrast mezi osobou a poza-
dím, například barva nebo vzor oble-
čení podobný pozadí.

– Částečné zakrytí nebo nemožnost roz-
poznání profilu chodce kvůli případ-
ným zavazadlům chodce, nadměrně
velkému či volnému oblečení a doplň-
kům.

• V následujících případech může dojít ke
zhoršení výkonu systému:
– Vozidlo jede po kluzké vozovce.
– Vozidlo jede ve svahu.
– Na zadních sedadlech nebo v zavaza-

delníku vozidla jsou naložena příliš
těžká zavazadla.

• Systém je navržen tak, aby v rámci mož-
ností automaticky kontroloval funkčnost
snímačů (radar a kamera). Systém nemusí
detekovat určitá zakrytí prostoru čidla, na-
př. led, sníh, nálepky atd. V těchto přípa-
dech nemusí být systém schopen správně
varovat řidiče. Pravidelně kontrolujte a čis-
těte oblasti snímačů.

• Za některých podmínek na vozovce nebo
v dopravě může systém IEB neočekávaně
začít přibrzďovat. Jestliže chcete akcele-
rovat, nadále držte plynový pedál se-
šlápnutý, abyste systém překonali.

• Systém IEB může reagovat i na objekty po-
dél silnice (dopravní značky, svodidla atd.).

• Přílišný hluk přehluší varovný zvukový sig-
nál, takže signál nemusí být slyšet.

• Brzdné dráhy na kluzkém povrchu jsou
delší.
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Při jízdě na některých silnicích, jako v serpentinách
a po kopcovitých, klikatých nebo úzkých silnicích,
nebo v místech, kde probíhají práce na silnici, čidlo
může detekovat vozidla v jiném pruhu, nebo dočas-
ně nemusí detekovat vozidlo jedoucí vpředu. To mů-
že způsobit, že systém nebude fungovat správně.

Detekce vozidel může být také ovlivněna činností
vozidla (řidičský manévr, pozice při jízdě v pruhu
atd.) nebo stavem vozidla. Pokud k tomu dojde,
systém vás nečekaně upozorní blikáním systé-
mového ukazatele a akustickým signálem. Správ-
nou vzdálenost od vozidla jedoucího vpředu bu-
dete muset udržovat ručně.

Systém dočasně nedostupný
Stav A:

V následujících situacích se kontrolka systému IEB
rozbliká a systém se automaticky vypne.

• Radarové čidlo je rušeno jiným zdrojem radaro-
vých vln.

• Prostor kamery u čelního skla je zamlžen nebo
namrzlý.

• Zepředu přichází silné světlo.

• Teplota v kabině je na přímém slunečním světle
vyšší než cca 40 °C (104 °F).

• Prostor čelního skla kolem kamery je stále za-
kryt nečistotami atd.

Co dělat:

Jakmile výše uvedené okolnosti pominou, systém
IEB automaticky obnoví činnost.

POZNÁMKA:
Když je vnitřní část čelního okna v blízkosti kame-
ry zamlžena nebo namrzlá, bude klimatizaci chví-
li trvat, než zamlžení či námrazu odstraní. Jestliže
je v tomto prostoru znečištění, doporučujeme,
abyste navštívili prodejce NISSAN nebo kvalifiko-
vaný servis.

Stav B:

V následujících situacích se rozsvítí kontrolka sys-
tému IEB a systém se automaticky vypne.

• Prostor čidla na mřížce je zakryt nečistotami či
jinak.
Co dělat:
Jestliže se rozsvítí varovná kontrolka (žlutá), za-
parkujte vozidlo na bezpečném místě a vypněte
systém elektrického vozidla. Měkkým hadrem
vyčistěte okolí radarového čidla na přední mříž-
ky chladiče nebo okolí kamery blízko čelního
skla a znovu spusťte systém elektrického vozi-
dla. Jestliže kontrolka nadále svítí, nechte sys-
tém IEB zkontrolovat u prodejce vozů NISSAN
nebo ve značkovém servisu.

• Při jízdě na silnicích s omezenými silničními
strukturami nebo budovami (například na dlou-
hých mostech, v pouštích, sněhových polích, po-
dél dlouhých stěn).
Co dělat:
Jakmile výše uvedené okolnosti pominou, sys-
tém IEB automaticky obnoví činnost.
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POZNÁMKA:
Pokud systém IEB přestane pracovat, pak přesta-
ne fungovat i systém I-FCW.

Porucha systému
V následujících situacích se kontrolka systému IEB
rozbliká a systém se automaticky vypne.

Co dělat:

Jestliže se výstražné světlo (žluté) rozsvítí, zaparkuj-
te vozidlo na bezpečném místě, vypněte systém
elektrického vozidla a znovu jej spusťte. Jestliže kon-
trolka nadále svítí, nechte systém IEB zkontrolovat
u prodejce vozů NISSAN nebo ve značkovém ser-
visu.

ÚDRŽBA SYSTÉMU

KamerajA je umístěna v horní části čelního skla.

ČidlojB se nachází za přední mřížkou chladiče.

Chcete-li, aby systém stále fungoval řádně, dodr-
žujte následující:

• Oblast čidla předního nárazníku vždy udržujte
čistou.

• Nebouchejte a nepoškozuje oblast kolem čidla.

• Na přední nárazník do blízkosti čidel nedávejte
nálepky či podobné věci. Tím byste mohli způ-
sobit jeho poruchu či nefunkčnost.

• Do blízkosti čidel nepřipojujte kovové předměty
(ochranné rámy apod.). Tím byste mohli způso-
bit jeho poruchu či nefunkčnost.

• Přední nárazník neměňte, nedemontujte ani ne-
lakujte. Než upravíte nebo vrátíte přední náraz-
ník, doporučujeme, abyste navštívili prodejce
NISSAN nebo značkový servis.

Homologační čísla rádia a informace najdete zde
„Schválení rádiových frekvencí“ v kapitole

„9. Technické informace“.

VAROVÁNÍ

Pokud byste se neřídili varováními a pokyny
pro řádný provoz systému I-FCW, mohlo by to
vést k závažnému zranění nebo usmrcení.

• Systém I-FCW může varovat řidiče před
možnou srážkou, ale nedokáže jí zabránit.
Pouze na řidiči spočívá v každém okamži-
ku zodpovědnost za pozornost při jízdě,
dodržování bezpečnosti a plnou kontrolu
nad vozidlem.

Systém I-FCW dokáže upozornit řidiče, když začne
brzdit druhé vozidlo jedoucí před vozidlem vpředu a
ve stejném jízdním pruhu.

Systém I-FCW využívá radarové čidlo jA umístěné
vpředu na vozidle pro měření vzdálenosti k vozidlu
vpředu ve stejném jízdním pruhu.

SYSTÉM VAROVÁNÍ PŘED ČELNÍ
SRÁŽKOU (I-FCW)
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1. Kontrolka detekce vozidla vpředu

2. Kontrolka systému IEB
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1. První vozidlo

2. Druhé vozidlo

PROVOZ SYSTÉMU I-FCW
Systém I-FCW pracuje při rychlosti nad přibližně
5 km/h (3 mph). Jestliže existuje potenciální riziko
čelní srážky, systém I-FCW varuje řidiče tak, že se
rozbliká kontrolka detekce vozidla vpředu a zazní
zvuková výstraha.
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DEAKTIVACE/AKTIVACE SYSTÉMU I-FCW

Proveďte následující kroky, chcete-li zapnout nebo
vypnout systém I-FCW.

1. Použijte tlačítko m nebo m, až se zobrazí
[Nastavení] na informačním displeji vozidla. Po-
mocí tlačítka m nebo m zvolte [Asistent ři-
diče]. Poté stiskněte tlačítko <OK>.

2. Zvolte položku [Nouzová brzda] a stiskněte tla-
čítko <OK>.

3. Zvolením položky [Přední] a stisknutím tlačítka
<OK> systém zapnete nebo vypnete.

Když je systém I-FCW vypnutý, svítí výstražná kont-
rolka (oranžová) vypnutí systému IEB.

POZNÁMKA:
• Systém I-FCW se po opětovném spuštění sys-

tému elektrického vozidla automaticky za-
pne.

• Systém I-FCW je integrovaný do systému IEB.
Není k dispozici samostatná volba pro systém
I-FCW na informačním displeji vozidla. Při vy-
pnutí systému IEB se systém I-FCW také vy-
pne.

OMEZENÍ SYSTÉMU I-FCW
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VAROVÁNÍ

Níže jsou uvedena omezení systému I-FCW.
Nebudete-li provozovat vozidlo v souladu s tě-
mito omezeními systému, může dojít k váž-
nému nebo smrtelnému úrazu.

• Systém I-FCW nemůže detekovat vozidla
za všech podmínek.

• Radarové čidlo nedetekuje následující ob-
jekty:
– Chodce, zvířata nebo překážky na vo-

zovce
– Vozidla v protisměru
– Křižující vozidla

• Systém I-FCW nefunguje, když vozidlo je-
doucí vpředu je úzké, například motocykl.

• Za níže uvedených podmínek nemusí ra-
darové čidlo detekovat vpředu jedoucí vo-
zidlo:
– Sníh nebo silný déšť
– Nečistoty, led, sníh nebo jiný materiál

zakrývá radarové čidlo.
– Rušení od jiných radarových zdrojů.
– Ostřik sněhem či nečistotami od

jedoucích vozidel.
– Jízda v tunelu
– Když je vozidlo vpředu taženo.
– Když je vzdálenost k vozidlu jedoucí-

mu vpředu příliš krátká, brání to šíření
radarového paprsku.

– Při jízdě z prudkého svahu nebo na sil-
nicích s ostrými zatáčkami.
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• Systém je navržen tak, aby automaticky
kontroloval funkci čidla v rámci určitých
omezení. Systém nemusí detekovat určitá
zakrytí prostoru čidla, např. led, sníh, ná-
lepky atd. V těchto případech nemusí být
systém schopen správně varovat řidiče.
Pravidelně kontrolujte a čistěte oblast sní-
mače.

• Přílišný hluk přehluší varovný zvukový sig-
nál, takže signál nemusí být slyšet.

Systém dočasně nedostupný
Stav A:

Když radarové čidlo zaznamená rušení od jiného ra-
darového zdroje, takže nelze detekovat vozidlo
vpředu, systém I-FCW se automaticky vypne.

Rozsvítí se výstražná kontrolka systému IEB (oran-
žová).

Co dělat:

Jakmile výše uvedené okolnosti pominou, systém
I-FCW automaticky obnoví činnost.

Stav B:

Za následujících podmínek se rozsvítí kontrolka sys-
tému IEB (oranžová) a na informačním displeji vozi-
dla se objeví výstražná zpráva [Not Available: Front
Radar Blocked].

• Oblast čidla na přední straně vozidla je ušpině-
ná nebo je zakrytá překážkou.
Co dělat:
Jestliže se rozsvítí varovná kontrolka (oranžo-
vá), zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a
vypněte systém elektrického vozidla. Měkkým
hadrem vyčistěte kryt radaru na přední části vo-
zidla a znovu spusťte systém elektrického vozi-
dla. Jestliže výstražná kontrolka nadále svítí, ne-
chte systém I-FCW zkontrolovat. Pro tuto kont-
rolu je doporučeno navštívit středisko NISSAN
certifikované pro model LEAF.
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• Při jízdě na silnicích s omezenými silničními
strukturami nebo budovami (například na dlou-
hých mostech, v pouštích, sněhových polích, po-
dél dlouhých stěn).
Co dělat:
Jakmile uvedená okolnost pomine, systém
I-FCW automaticky obnoví činnost.

Porucha systému
Pokud dojde k poruše systému I-FCW, automaticky
se vypne, zazní zvukový signál, rozsvítí se výstražná
kontrolka systému IEB (oranžová) a na informačním
displeji vozidla se objeví výstražná zpráva [Porucha].

Co dělat:

Jestliže se výstražné světlo (oranžové) rozsvítí, za-
stavte vozidlo na bezpečném místě, vypněte sys-
tém elektrického vozidla a znovu jej spusťte. Jestliže
výstražná kontrolka nadále svítí, nechte systém
I-FCW zkontrolovat. Doporučuje, abyste si to nechali
provést u erudovaného opraváře LEAF, například
prodejce elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

ÚDRŽBA SYSTÉMU

ČidlojA se nachází za přední mřížkou chladiče.

Chcete-li, aby systém stále fungoval řádně, dodr-
žujte následující:

• Oblast čidla předního nárazníku vždy udržujte
čistou.

• Nebouchejte a nepoškozuje oblast kolem čidla.

• Na přední nárazník do blízkosti čidel nedávejte
nálepky či podobné věci. Tím byste mohli způ-
sobit jeho poruchu či nefunkčnost.

• Do blízkosti čidel nepřipojujte kovové předměty
(ochranné rámy apod.). Tím byste mohli způso-
bit jeho poruchu či nefunkčnost.

• Přední nárazník neměňte, nedemontujte ani ne-
lakujte. Než upravíte nebo vrátíte přední náraz-
ník, doporučujeme, abyste navštívili erudované-
ho opraváře LEAF, například prodejce elektric-
kých vozů s certifikátem NISSAN.

Homologační čísla rádia a informace najdete zde
„Schválení rádiových frekvencí“ v kapitole

„9. Technické informace“.
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VAROVÁNÍ

Pokud byste se neřídili varováními a pokyny
pro řádný provoz systému Intelligent Driver
Alertness, mohlo by to vést k vážnému zraně-
ní nebo usmrcení.

• Systém Intelligent Driver Alertness je pou-
ze varováním, které má upozornit řidiče na
nedostatečnou pozornost nebo ospalost
řidiče. Systém neřídí vozidlo, ani nepřed-
chází ztrátě kontroly.

• Systém Intelligent Driver Alertness nede-
tekuje nedostatečnou pozornost řidiče ani
neupozorní na jeho únavu za každé situ-
ace.

• Je odpovědností řidiče:
– zůstat bdělý,
– řídit bezpečně,
– udržet vozidlo v jízdním pruhu,
– mít neustále vozidlo pod kontrolou,
– neřídit, když je unavený,
– vyhýbat se rušivým činnostem (texting

atd).

Systém Intelligent Driver Alertness pomáhá
udržet řidiče v bdělosti, pokud systém při jízdě
detekuje nedostatek pozornosti nebo únavu.

Systém monitoruje styl jízdy a řidičské chování po
určitou dobu a detekuje změny od normálního vzo-
ru. Jestliže systém detekuje, že řidičova pozornost
je po určitou dobu slabší, použije systém zvukové a
vizuální výstrahy jako doporučení, aby si řidič udělal
přestávku.

PROVOZ SYSTÉMU
Pokud systém detekuje, že řidič je unavený nebo po-
zornost řidiče klesá, na informačním displeji vozidla
se objeví hlášení [Take a break?] a zazní akustický
signál, když vozidlo jede rychlostí vyšší než 60 km/h
(37 MPH).

Systém neustále monitoruje pozornost řidiče a mů-
že během jízdy vydat více varování.

Systém se resetuje a začíná opětovně hodnotit styl
jízdy a řidičské chování tehdy, když vypnete spínač
napájení a dáte jej znovu do pozice ON.

Deaktivace/aktivace systému
Proveďte následující kroky pro aktivaci nebo deak-
tivaci systému Intelligent Driver Alertness.

1. Tiskněte tlačítka mnebo m na volantu, až
se zobrazí menu [Nastavení] na informačním dis-
pleji vozidla.

2. Pomocí tlačítka m nebo m zvolte [Asistent
řidiče]. Pak stiskněte <OK>.

3. Vyberte [Upozornění prověřující pozornost řidi-
če] a stiskněte <OK>.

POZNÁMKA:
• Toto nastavení zůstane ponecháno, i když po

restartu systému EV.

• Systém Intelligent Driver Alertness bude zů-
stane deaktivovaný, dokud bude systém Pro-
PILOT ( je-li ve výbavě) aktivovaný. Systém In-
telligent Driver Alertness můžete znovu akti-
vovat vypnutím systému ProPILOT.

Omezení systému Intelligent Driver
Alertness

VAROVÁNÍ
Níže jsou uvedena omezení systému Intelli-
gent Driver Alertness. Nebudete-li provozovat
vozidlo v souladu s těmito omezeními systé-
mu, může dojít k vážnému nebo smrtelnému
úrazu.

• Systém Intelligent Driver Alertness nemu-
sí fungovat řádně a nemusí vydat varování
v následujících podmínkách:
– Špatný stav vozovky, například nerov-

nosti povrchu nebo díry v silnici.
– Silný boční vítr.
– Jestliže jste zvolili sportovní jízdní styl

s vyššími rychlostmi v zatáčkách nebo
vyšší akcelerací.

– Časté změny jízdních pruhů nebo změ-
ny rychlosti vozidla.

• Systém Intelligent Driver Alertness nemu-
sí vydat varování v následujících podmín-
kách:
– Vozidlo jede rychlostí nižší než

60 km/h (37 MPH).
– Krátké propady pozornosti.
– Okamžitá vyrušení pozornosti, napří-

klad pád nějakého předmětu.

INTELLIGENT DRIVER ALERTNESS ( je-li ve výbavě)
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Porucha systému
Pokud dojde k poruše systému Intelligent Driver
Alertness, objeví se na informačním displeji vozidla
výstražné hlášení [Systémová chyba] a funkce se
automaticky zastaví.

Co dělat:

Zastavte vozidlo na bezpečném místě, vypněte a
znovu nastartujte systém EV. Pokud se stále zobra-
zuje varovná zpráva, nechte systém Intelligent Dri-
ver Alertness zkontrolovat erudovaným opravářem
LEAF, například prodejcem elektrických vozů s cer-
tifikátem NISSAN.

Aktuální dojezdová vzdálenost se bude lišit v závis-
losti na:

• rychlosti,

• zatížení vozidla,

• elektrické zátěži od příslušenství vozidla,

• podmínkách v provozu a stavu vozovky,

NISSAN doporučuje následující styl jízdy pro ma-
ximalizaci dojezdu vozidla:

Před jízdou:

• Dodržujte doporučenou periodickou údržbu.

• Udržujte správný tlak v pneumatikách.

• Udržujte správnou geometrii kol.

• Předehřívejte nebo předchlazujte interiér kabi-
ny během nabíjení vozidla.

• Odstraňte z vozidla zbytečnou zátěž.

Za jízdy:

• Jeďte v režimu ECO
– Poloha ECO pomáhá snižovat spotřebu

energie snížením akcelerace v porovnání se
stejnou polohou plynového pedálu v poloze
D ( jízda) (normální režim).

• Jezděte konstantní rychlostí. Udržujte cestovní
rychlost konstantní polohou plynového pedálu
nebo používejte systém tempomatu, pokud je
to příhodné.

• Zrychlujte pomalu a plynule. Plynový pedál se-
šlapávejte a uvolňujte při zrychlování a zpoma-
lování jemně.

• Na dálnicích jezděte rozumnou rychlostí.

• Vyhněte se častému zastavování a brždění. Udr-
žujte bezpečný odstup od jiných vozidel.

• Vypínejte systém klimatizace/topení, když ne-
musí být zapnutý.

• Pro vytápění a chlazení zvolte nastavení mírné
teploty, abyste snížili spotřebu energie.

• Pro snížení spotřeby energie používejte pouze
ventilátor.

• V chladném počasí používejte vyhřívání sedadel
( je-li součástí výbavy) a vyhřívání volantu ( je-li
součástí výbavy) jako náhradu za klimatizaci;
pomůžete tím snížit spotřebu energie.

• Používejte systém klimatizace/topení a zavřete
okna, abyste snížili odpor při použití tempomatu
během jízdy po dálnici.

• Zpomalujte uvolněním plynového pedálu a ne-
používejte brzdy, pokud to podmínky v provozu
a na silnici umožňují.
– Toto vozidlo je vybaveno regenerativním

brzdovým systémem. Základním účelem re-
generativního brzdového systému je zajistit
určité množství energie k dobíjení Li-ion ba-
terie a k prodloužení dojezdové vzdálenosti.
Vedlejší výhodou je „brzdění motorem“, kte-
ré funguje v závislosti na podmínkách Li-ion
baterie. V poloze D ( jízda) nebo B při uvol-
nění plynového pedálu zajišťuje regenerač-
ní brzdový systém určité zpomalení a určité
množství energie pro li-ion baterii.

ZVÝŠENÍ ÚSPORY ENERGIE
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ProPILOT Park je funkce, která podporuje paralelní
parkování, parkování couváním do zálivu a dopřed-
né parkování.

Využívá systém kamery a parkovací senzor (sonar)
k detekování parkovací polohy a ovládá akcelerátor,
brzdu, volant a řazení a tak podporuje různé akce
parkování.

VAROVÁNÍ
• Funkce ProPILOT Park má určitá omezení.

Odpovědnost za bezpečné řízení nese vý-
hradně řidič. Proto stejně jako při běžném
řízení kontrolujte okolí vizuálně, přímo ne-
bo zrcátky. Když to vypadá, že by vozidlo
narazilo do okolního vozidla, osoby nebo
objektu, zabrzděte sešlápnutím brzdy.

• Když funkce ovládá řízení, nesahejte na
paprsky volantu.
Existuje možnost, že ruce nebo prsty se
mohou zachytit a tak způsobit poranění.
Buďte také dostatečně opatrní, abyste se
nezachytili za kravaty, šály a jiné části odě-
vu. Je zde riziko neočekávané nehody.

SPÍNAČ PROPILOT PARK
Stisknutím tohoto spínače aktivujete funkci ProPI-
LOT Park.

Jakmile začne řízení parkování, vozidlo se pohybuje,
dokud spínač držíte stisknutý. Když spínač uvolníte,
vozidlo se zastaví.

PROPILOT PARK ( je-li ve
výbavě)
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OBRAZOVKA PROPILOT PARK
1. Ikona detekce parkovacího místa:

Indikuje, na které straně je zjištěno parkovací
místo během jeho hledání.

m Parkovací místo je zjištěno na pravé
straně.

m Parkovací místo je zjištěno na levé
straně.

2. Čáry volného prostoru (červené):

Ukazuje přibližné místo, kudy vozidlo projede,
když je řízení parkování aktivní.

3. Parkovací vodicí rámeček (modrý):

Ukazuje přibližnou polohu, kam bude vozidlo
zaparkováno. Rámeček zčervená, když je řízení
parkování aktivní.

4. m:

Ukazuje polohu, kam bude vozidlo zaparkováno.

5. m:

Ukazuje jinou volitelnou polohu parkování
kromě zvolené polohy parkování. Po stisknutí se
ikona změní na m.

6. [Finish]/[Cancel]:

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

7. [Start]:

Tohoto tlačítka se dotkněte pro spuštění řízení
ProPILOT Park.
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8. Ikona výběru metody parkování:

Indikuje metodu parkování, která je
momentálně vybraná. Dotykem změníte
metodu parkování. Pro údržbu objektivu kamery
viz „Změna metody parkování“ dále v této
kapitole.

9. Vodicí čáry prostoru hledání parkovacího
místa (zelené)

Indikuje, že systém momentálně vyhledává
parkovací místo. Čáry se používají také jako
vedení pro polohování vozidla během hledání
místa. Pro údržbu objektivu kamery viz „O
metodách parkování ProPILOT Park“ dále v této
kapitole.

10. Ikona nastavení parkovacího vodicího
rámečkum:

Dotykem tohoto tlačítka nastavíte polohu
parkovacího vodicího rámečku. Pro údržbu
objektivu kamery viz „Nastavení
parkovací polohy.“ dále v této kapitole.

11. Obdélník polohy změny směru (zelený):

Ukazuje polohu, ve které provést další změnu
řazení.

12. Ikona řízení ProPILOT Park:

Stav řízení ProPILOT Park je indikován barvami.

m (zelená): Řízení parkování je aktivní.

m (šedá): Řízení parkování je neaktivní.

POZNÁMKA:
Když pracují stěrače nebo když je na kameře zjiš-
těna voda či jiná látka, zobrazí se m. Když se
zobrazuje m, detekovatelná parkovací místa
jsou zakázána. Parkovací polohu lze nastavit ruč-
ně.

Když rychlost vozidla dosáhne 10
km/h nebo více

Když rychlost vozidla dosáhne asi 10 km/h nebo ví-
ce, zatímco probíhá detekce parkovacího místa, ob-
razovka se změní. Když rychlost vozidla klesne asi
na 10 km/h nebo méně, obrazovka se vrátí na nor-
mální obrazovku ProPILOT Park.

ČINNOST SYSTÉMU PROPILOT
PARK
Paralelní parkování
1. Jeďte dopředu při snížené rychlosti.

2. Stiskněte spínač ProPILOT Park.

Funkce ProPILOT Park se aktivuje.

POZNÁMKA:
• Funkci ProPILOT Park nelze aktivovat v ná-

sledujících případech:
– Rychlost vozidla je asi 40 km/h nebo

vyšší.
– Vnější zrcátka jsou sklopená.
– Dveře řidiče, dveře spolujezdce vpředu,

zadní dveře nebo páté dveře jsou ote-
vřeny.
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– Systém má závadu.
– Začíná pracovat navigační systém.

• Funkci ProPILOT Park lze také aktivovat
stisknutím tlačítka <CAMERA> a dotykem
[m] na obrazovce Intelligent Around View
Monitor.

• Když je funkce ProPILOT Park aktivována,
hlasitost audiosystému a jiných zvuků je
snížena.

3. Pomalu jeďte vozidlem dopředu a systém bu-
de vyhledávat parkovací místo.

Systém zajistí navádění pomocí zvukového sig-
nálu, který se ozve m při detekci parkovacího
místa a když vozidlo dosáhne správné polohy
pro couvání. Sešlápnutím pedálu brzdy zastavíte
vozidlo.

UPOZORNĚNÍ
• Přímo kontrolujte okolní podmínky vi-

zuálně i pomocí zrcátek a vozidlo brz-
dou zastavte, pokud se zdá, že by vozi-
dlo mohlo narazit do jiného blízkého
vozidla, osoby nebo objektu. Kdybyste
podmínky nenapravili, přestaňte funkci
ProPILOT Park používat. Dotkněte se
možnosti [Zrušit] na obrazovce, čímž
ukončíte řízení parkování. Pro údržbu
objektivu kamery viz „Nastavení
parkovací polohy.“ dále v této kapitole.

POZNÁMKA:
• Pokud je aktivováno nastavení [Autom. vý-

běr parkovací strany] a detekují se parko-
vací místa na obou stranách vozidla. Po-
kud budou detekována parkovací místa na
obou stranách, bude možné použít spínač
směrových světel k výběru požadované
strany.

• I když systém jednou detekuje parkovací
místo, může detekované parkovací místo
zmizet nebo se nemusí parkování spustit
kvůli překážkám jako je například šířka
uličky.

• Když je vozidlo zastaveno, jestliže stiskne-
te spínač ProPILOT Park a přidržíte jej bez
dotyku možnosti [Start], brzdy se automa-
ticky aplikují, aby vozidlo stálo. Chcete-li
vozidlo rozjet, použijte řadicí páku a poma-
lu sešlápněte plynový pedál.

• Parkovací metodu můžete změnit tím, že
se dotknete ikony pro výběr parkovací me-
tody. Pro údržbu objektivu kamery viz

„Změna metody parkování“ dále v té-
to kapitole.

• Když použijete spínač směrového ukaza-
tele, budou detekována parkovací místa
na dané straně.

4. Mějte brzdový pedál sešlápnutý a dotkněte se
možnosti [Start] na obrazovce nebo přesuňte
řadicí páku do polohy R (zpátečka).

Řízené parkování začne.

Jakmile řízení začne, ikona řízení ProPILOT Park
zezelená a automaticky se použijí brzdy, aby vo-
zidlo stálo. Řízení parkování nelze spustit, jestliže
systém zjistí, že pohyb na parkovací místo není
možný kvůli překážce detekované parkovacími
senzory (sonar) a kamerami.

V takovém případě zaparkujte vozidlo ručně.

POZNÁMKA:
• Signál směrového ukazatele se aktivuje

automaticky v závislosti na straně, na kte-
ré jsou detekována parkovací místa.

• Když se dotknete možnosti [Zrušit], vozi-
dlo zastaví, elektrická parkovací brzda se
aktivuje a systém ProPILOT Park se deakti-
vuje. Jestliže se klávesy [Zrušit] dotknete
před spuštěním řízení parkování, obrazov-
ka se vrátí na předchozí obrazovku a de-
tekce parkovací místa začne znovu.

• Pokud šlápnete na plynový pedál, brzdy se
uvolní.

• Když zahájíte řízení parkování, funkce par-
kovacího senzoru (sonar) se automaticky
zapne. Když se funkce ProPILOT Park de-
aktivuje, parkovací senzor (sonar) se vrátí
do stavu, do kterého byl nastaven na in-
formačním displeji vozidla.

• Když je řízení parkování aktivní, obrazov-
ka se nebude měnit ani při stisknutí tlačí-
tek <MAP>, <MENU> nebo <AUDIO>.
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• Stisknutím tlačítka <CAMERA> deaktivuje-
te funkci ProPILOT Park. Více informací, viz

„Deaktivace systému ProPILOT Park“
dále v této kapitole.

5. Když tisknete a přidržíte spínač ProPILOT Park,
postupně uvolněte brzdový pedál a pomalu
jeďte vozidlem dozadu.

Vozidlo pojíždí směrem k obdélníku polohy změ-
ny směru (ve směru šipky na ikoně vozidla).

Sešlápněte brzdový pedál a upravte rychlost vo-
zidla podle okolních podmínek.

Uvolněním spínače ProPILOT Park zastavíte vo-
zidlo. Stiskněte a přidržte spínač znovu, abyste
obnovili pohyb vozidla.

POZNÁMKA:
• Trasa na parkovací místo a počet couvnutí

se liší podle nastaveného parkovacího
místa a polohy překážek detekovaných
parkovacími senzory (sonar) a kamerami.

• Řízení parkování nelze spustit v následují-
cích případech. Jakmile budou podmínky
napraveny, stiskněte a přidržte spínač Pro-
PILOT Park, čímž obnovíte řízení parková-
ní.
– Bezpečnostní pás řidiče není zapnut.
– Řazení je v poloze P (parkování).
– Elektrická parkovací brzda je aktivová-

na.
– Systém ESP vypnut.

• Řízení parkování nelze spustit, když je vo-
zidlo na prudkém svahu. Vozidlo zaparkuj-
te ručně.

• Když systém ProPILOT Park změní směr
jízdy vozidla, dojde ke krátké pauze.

6. Když vozidlo vstoupí do obdélníku polohy dal-
ší změny směru (zelený), řadicí páka automa-
ticky přeřadí.

Jestliže není možné kvůli překážce pokračovat,
dokud vozidlo nevstoupí do obdélníku polohy
změny směru (zelený), sešlápněte brzdový pedál
a zastavte vozidlo blízko této překážky. Přeřaďte
řadicí páku, abyste změnili směr. Pro údržbu ob-
jektivu kamery viz „Změna směru jízdy při
řízení parkování“ dále v této kapitole.

POZNÁMKA:
Řízení parkování se možná automaticky
ukončí, jestliže systém zjistí, že pohyb na par-
kovací místo není možný kvůli překážce dete-
kované parkovacími senzory (sonar) a kame-
rami. Přesuňte vozidlo na vhodnější místo.

7. Jakmile bude vozidlo v parkovacím vodicím rá-
mečku (červený), vozidlo se zastaví a řízení
parkování skončí.

Zvuk a displej informují řidiče, až řízení parkování
skončí.

Pak se přeřadí do polohy P (parkování) a aktivuje
se elektrická parkovací brzda.

Když řízení parkování skončí, uvolněte spínač
ProPILOT Park.

Řízení parkování může automaticky skončit dří-
ve, než vozidlo bude v parkovacím vodicím rá-
mečku (červený).

Pro údržbu objektivu kamery viz „Automa-
tická deaktivace, když probíhá řízení parkování
(když je vozidlo v pohybu)“ dále v této kapitole.

Jestliže nelze dosáhnout parkovacího vodicího
rámečku kvůli překážce nebo z nějakého jiného
důvodu, sešlápněte brzdový pedál, abyste vozi-
dlo zastavili, a pak se dotkněte možnosti [Zrušit]
na obrazovce, abyste deaktivovali funkci ProPI-
LOT Park. Zaparkujte vozidlo ručně nebo jej pře-
suňte na vhodnější místo.

Parkování do zálivu
1. Zastavte vozidlo poblíž místa, kde chcete za-

parkovat.

2. Stiskněte spínač ProPILOT Park.

Funkce ProPILOT Park se aktivuje.
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POZNÁMKA:
• Je-li rychlost vozidla mezi asi 20 km/h až

40 km/h, automaticky se vybere paralelní
parkování.

• Funkci ProPILOT Park nelze aktivovat v ná-
sledujících případech:
– Rychlost vozidla je asi 40 km/h nebo

vyšší.
– Vnější zrcátka jsou sklopená.
– Dveře řidiče, dveře spolujezdce vpředu,

zadní dveře nebo páté dveře jsou ote-
vřeny.

– Systém má závadu.
– Začíná pracovat navigační systém.

• Funkci ProPILOT Park lze také aktivovat
stisknutím tlačítka <CAMERA> a dotykem
[m] na obrazovce Intelligent Around View
Monitor.

• Když je funkce ProPILOT Park aktivována,
hlasitost audiosystému a jiných zvuků je
snížena.

3. Jeďte pomalu dopředu a zastavte vedle poža-
dovaného parkovacího místa (ve vzdálenosti
přibližně 1 m (3 stopy)).

Zastavte vozidlo tak, aby ikona detekce parko-
vacího místa ukazovala ke středu požadované-
ho parkovacího místa. Viz „Parkování do
zálivu“ dále v této kapitole

4. Když je vozidlo zastaveno, zkontrolujte, že se
zobrazuje m na požadovaném parkovacím
místě.

Zkontrolujte, že lze zaparkovat na místo indiko-
vané pomocí m. Zkontrolujte, že nejsou žádné
překážky na parkovacím místě ani okolo a zkon-
trolujte, že parkovací místo je dostatečně velké
pro zaparkování.

UPOZORNĚNÍ
• Přímo kontrolujte okolní podmínky vi-

zuálně i pomocí zrcátek a vozidlo brz-
dou zastavte, pokud se zdá, že by vozi-
dlo mohlo narazit do jiného blízkého
vozidla, osoby nebo objektu. Kdybyste
podmínky nenapravili, přestaňte funk-

ci ProPILOT Park používat. Dotkněte se
možnosti [Zrušit] na obrazovce, čímž
ukončíte řízení parkování.

• Čáry volného prostoru jsou vlastně vo-
dicí čáry ukazující, kam může část vozi-
dla zasáhnout při pohybu na parkovací
místo. Hladké parkování je možné, když
vozidla, sloupy a jiné překážky budou
mimo prostor vyznačený čarami volné-
ho prostoru.

• Jestliže parkovací vodicí rámeček neu-
kazuje místo, kam lze zaparkovat (pří-
tomna překážka nebo kanál), vhodné
parkovací místo ručně nastavte.

POZNÁMKA:
• Když je vozidlo zastaveno, jestliže stiskne-

te spínač ProPILOT Park a přidržíte jej bez
dotyku možnosti [Start], brzdy se automa-
ticky aplikují, aby vozidlo stálo. Chcete-li
vozidlo rozjet, použijte řadicí páku a poma-
lu sešlápněte plynový pedál.

• Parkovací metodu můžete změnit tím, že
se dotknete ikony pro výběr parkovací me-
tody. Pro údržbu objektivu kamery viz

„Změna metody parkování“ dále v té-
to kapitole.

• Parkovací místo lze vybrat tak, že se do-
tknete ikony výběru parkovacími místa
(m).

• Když použijete spínač směrového ukaza-
tele, budou detekována parkovací místa
na dané straně.
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5. Mějte brzdový pedál sešlápnutý a dotkněte se
možnosti [Start] na obrazovce.

Řízené parkování začne.

Jakmile řízení začne, ikona řízení ProPILOT Park
zezelená a automaticky se použijí brzdy, aby vo-
zidlo stálo. Řízení parkování nelze spustit, jestliže
systém zjistí, že pohyb na parkovací místo není
možný kvůli překážce detekované parkovacími
senzory (sonar) a kamerami.

V takovém případě zaparkujte vozidlo ručně.

POZNÁMKA:
• Signál směrového ukazatele se aktivuje

automaticky v závislosti na straně, na kte-
ré jsou detekována parkovací místa.

• Když se dotknete možnosti [Zrušit], vozi-
dlo zastaví, elektrická parkovací brzda se
aktivuje a systém ProPILOT Park se deakti-
vuje. Jestliže se klávesy dotknete před
spuštěním řízení parkování, obrazovka se
vrátí na předchozí obrazovku a detekce
parkovací místa začne znovu.

• Pokud šlápnete na plynový pedál, brzdy se
uvolní.

• Když zahájíte řízení parkování, funkce par-
kovacího senzoru (sonar) se automaticky
zapne. Když se funkce ProPILOT Park de-
aktivuje, parkovací senzor (sonar) se vrátí
do stavu, do kterého byl nastaven na in-
formačním displeji vozidla.

• Když je řízení parkování aktivní, obrazov-
ka se nebude měnit ani při stisknutí tlačí-
tek <MAP>, <MENU> nebo <AUDIO>.

• Stisknutím tlačítka <CAMERA> deaktivuje-
te funkci ProPILOT Park. Více informací, viz

„Deaktivace systému ProPILOT Park“
dále v této kapitole.

6. Když tisknete a přidržíte spínač ProPILOT Park,
postupně uvolněte brzdový pedál a pomalu
jeďte vozidlem dopředu.

Vozidlo pojíždí směrem k obdélníku polohy změ-
ny směru (ve směru šipky na ikoně vozidla).

Sešlápněte brzdový pedál a upravte rychlost vo-
zidla podle okolních podmínek.

Uvolněním spínače ProPILOT Park zastavíte vo-
zidlo. Stiskněte a přidržte spínač znovu, abyste
obnovili pohyb vozidla.

POZNÁMKA:
• Trasa na parkovací místo a počet couvnutí

se liší podle nastaveného parkovacího
místa a polohy překážek detekovaných
parkovacími senzory (sonar) a kamerami.

• Řízení parkování nelze spustit v následují-
cích případech. Jakmile budou podmínky
napraveny, stiskněte a přidržte spínač Pro-
PILOT Park, čímž obnovíte řízení parková-
ní.
– Bezpečnostní pás řidiče není zapnut.
– Řazení je v poloze P (parkování).

– Elektrická parkovací brzda je aktivová-
na.

– Systém ESP vypnut.

• Řízení parkování nelze spustit, když je vo-
zidlo na prudkém svahu. Vozidlo zaparkuj-
te ručně.

7. Když vozidlo vstoupí do obdélníku polohy
změny směru (zelený), řadicí páka automatic-
ky přeřadí.

Jestliže není možné kvůli překážce pokračovat,
dokud vozidlo nevstoupí do obdélníku polohy
změny směru (zelený), sešlápněte brzdový pedál
a zastavte vozidlo blízko této překážky. Přeřaďte
řadicí páku, abyste změnili směr. Pro údržbu ob-
jektivu kamery viz „Změna směru jízdy při
řízení parkování“ dále v této kapitole.

POZNÁMKA:
Řízení parkování se možná automaticky
ukončí, jestliže systém zjistí, že pohyb na par-
kovací místo není možný kvůli překážce dete-
kované parkovacími senzory (sonar) a kame-
rami. Přesuňte vozidlo na vhodnější místo.

8. Jakmile bude vozidlo v parkovacím vodicím
rámečku (červený), vozidlo se zastaví a řízení
parkování skončí.

Zvuk a displej informují řidiče, až řízení parkování
skončí.

Pak se přeřadí do polohy P (parkování) a aktivuje
se elektrická parkovací brzda.
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Když řízení parkování skončí, uvolněte spínač
ProPILOT Park.

Řízení parkování může automaticky skončit dří-
ve, než vozidlo bude v parkovacím vodicím rá-
mečku (červený).

Pro údržbu objektivu kamery viz „Automa-
tická deaktivace, když probíhá řízení parkování
(když je vozidlo v pohybu)“ dále v této kapitole.

Jestliže nelze dosáhnout parkovacího vodicího
rámečku kvůli překážce nebo z nějakého jiného
důvodu, sešlápněte brzdový pedál, abyste vozi-
dlo zastavili, a pak se dotkněte možnosti [Zrušit]
na obrazovce, abyste deaktivovali funkci ProPI-
LOT Park. Zaparkujte vozidlo ručně nebo jej pře-
suňte na vhodnější místo.

POZNÁMKA:
Jestliže se čáry volného prostoru dostanou do
kontaktu s nějakým zaparkovaným vozidlem
nebo jinou překážkou, parkovací senzor (so-
nar) může detekovat překážku a zastaví vozi-
dlo, čímž zabrání dokončení parkovací proce-
dury.

PAUZA SYSTÉMU PROPILOT PARK
Jestliže řidič uvolní spínač ProPILOT Park, zatímco
probíhá řízení parkování, brzdy se automaticky apli-
kují, čímž zastaví vozidlo, a poloha řazení se změní
na N (neutrál).

Řízení parkování lze obnovit opětovným stisknutím
a přidržením spínače ProPILOT Park.

Automatické zastavení řízení
parkování
V následujících případech se brzdy automaticky
aplikují a vozidlo zastaví.

• Ve směru jízdy byla detekována překážka.

• Řidič má rozepnutý bezpečnostní pás.

Uvolněte spínač ProPILOT Park. Řízení parkování lze
obnovit opětovným stiskem a přidržením spínače
poté, co ověříte, že podmínky byly napraveny.

POZNÁMKA:
• Když je obnoveno řízení parkování, poloha řa-

zení se automaticky přepne na D ( jízda) nebo
R (zpátečka).

• Jakmile je řízení parkování obnoveno poté, co
bylo vozidlo zastaveno kvůli překážce, směr
jízdy se změní a v parkování se pokračuje po-
mocí couvání.

• Řízení parkování nelze obnovit, jestliže sys-
tém zjistí, že pohyb na parkovací místo není
možný kvůli překážce detekované parkovací-
mi senzory (sonar) a kamerami.

• Řízení parkování nelze obnovit, jestliže bez-
pečnostní pás řidiče není zapnutý.

DEAKTIVACE SYSTÉMU PROPILOT
PARK
Dotkněte se možnosti [Dokončit] nebo [Zrušit] na
obrazovce, abyste deaktivovali funkci ProPILOT
Park.

Jestliže je funkce ProPILOT Park deaktivována, za-
tímco parkování probíhá, automaticky se aplikují
brzdy, vozidlo zastaví a aktivuje se elektrická parko-
vací brzda. Pak se poloha řazení změní na N (neut-
rál).

Automatická deaktivace při detekci
parkovacího místa
V následujících případech se funkce ProPILOT Park
automaticky deaktivuje.

• Dveře u sedadla řidiče, sedadla spolujezdce, ja-
kéhokoli zadního sedadla či pátých dveří jsou
otevřeny.

• Po aktivaci funkce ProPILOT Park uplynuly 3 mi-
nuty či více.

• Vozidlo ujelo 500 m nebo více po aktivaci funk-
ce ProPILOT Park.

• Rychlost vozidla přesahuje asi 40 km/h.

• Vnější zrcátka byla sklopená.

• Obrazovky byly přepnuty stisknutím tlačítka
<MAP> nebo <CAMERA>.

• Byla detekována závada systému.

VAROVÁNÍ
Jestliže se systém ProPILOT Park deaktivuje
automaticky při detekci parkovacího místa,
brzdy se nepoužijí automaticky.
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Automatická deaktivace, když
probíhá řízení parkování (když je
vozidlo v pohybu)
V následujících případech se funkce ProPILOT Park
deaktivuje automaticky.

Jestliže řízení parkování skončí automaticky, auto-
maticky se aplikují brzdy, vozidlo zastaví a aktivuje
se elektrická parkovací brzda. Pak se poloha řazení
změní na N (neutrál) nebo P (parkování).

• Řidič používá volant.

• Řidič používá plynový pedál.

• Dveře řidiče, dveře spolujezdce vpředu, zadní
dveře nebo páté dveře byly otevřeny.

• Elektrická parkovací brzda byla aktivována.

• Poloha řazení se změnila na P (parkování) nebo
N (neutrál).

• Poloha řazení se změnila na D ( jízda) nebo R
(couvání).

• Bylo stisknuto tlačítko <CAMERA>.

• Vnější zrcátka byla sklopena.

• Systém zjistil, že pohyb na parkovací místo ne-
byl možný kvůli překážce nebo z nějakého jiné-
ho důvodu.

• Systém zjistil, že nastala velká odchylka v parko-
vacím místě použitém k řízení parkování.

• Systém ESP byl vypnut.

• Systém ESP/TCS/ABS byl aktivován.

• Rychlost vozidla je přibližně 8 km/h.

• Byla detekována závada systému.

• Některé z následujících podmínek jsou splněny
poblíž parkovacího místa.
– Byl uvolněn spínač ProPILOT Park.
– Ve směru parkování byla detekována pře-

kážka.
– Řidič si odepnul svůj bezpečnostní pás.

Automatická deaktivace, když
probíhá řízení parkování (když
vozidlo není v pohybu)
V následujících případech je uživatel upozorněn
zvukem a displej i funkce ProPILOT Park se automa-
ticky deaktivují.

V ten okamžik se aktivuje elektrická parkovací brz-
da. Avšak poloha řazení se nezmění.

• Dveře řidiče, dveře spolujezdce vpředu, zadní
dveře nebo páté dveře byly otevřeny.

• Elektrická parkovací brzda byla aktivována.

• Poloha řazení se změnila na N (neutrál) nebo P
(parkování).

• Po uvolnění spínače funkce ProPILOT Park uply-
nuly 1 minuta či více.

• Bylo stisknuto tlačítko <CAMERA>.

• Vnější zrcátka byla sklopena.

• Systém ESP byl vypnut.

• Systém ESP/TCS/ABS byl aktivován.

• Byla detekována závada systému.

Činnost plynového pedálu, když řízení
parkování bylo dočasně zastaveno.
Jestliže plynový pedál byl použit, když řízení parko-
vání bylo dočasně zastaveno, řidič je upozornění
zvukem i na displeji a funkce ProPILOT Park se auto-
maticky deaktivuje.

Jestliže je zařazena poloha N (neutrál), aktivuje se
elektrická parkovací brzda.

Jestliže je zařazena poloha D ( jízda) nebo R (cou-
vání), vozidlo se rozjede podle toho, jak budete šla-
pat na plynový pedál.

ZMĚNA METODY PARKOVÁNÍ
Metodu parkování můžete změnit tím, že se dotkne-
te ikony pro výběr parkovací metody před dotykem
[Start].

Metoda parkování se změní při každém dotyku iko-
ny pro výběr parkování.

Dostupné způsoby:

Parkování couváním do zálivu m:

Podporuje couvání na parkovací místo, kde jsou vo-
zidla zaparkována jedno vedle druhého.

Paralelní parkování m:

Podporuje couvání na parkovací místo, kde jsou vo-
zidla zaparkována v řadě s jinými.
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Dopředné parkování do zálivu m:

Podporuje dopředné parkování na parkovací místo,
kde jsou vozidla zaparkována jedno vedle druhého.

POZNÁMKA:
Nastavení pro změnu vybrané metody parkování
lze konfigurovat. Pro údržbu objektivu kamery viz

„Nastavení funkce ProPILOT Park“ dále v té-
to kapitole.

O METODÁCH PARKOVÁNÍ
PROPILOT PARK
Paralelní parkování (detekce
sonarem)
Přejeďte parkovací místo do vzdálenosti méně než
asi 1 m (3 stopy) jA vedle požadovaného parkova-
cího místa.

Jestliže vzdálenost od parkovacího místa je příliš
dlouhá, nemusí být možné detekovat překážky.

Přesnost zjišťování polohy závisí na poloze a úhlu
objektu.

jA Detekční rozsah senzorů

jA Detekční rozsah senzorů

Parkování se provádí pomocí trasy uvedené na ob-
rázku.

Parkovací trasa a počet couvání se liší podle polohy
parkování a polohy okolních překážek.

Paralelní parkování (detekce řady)
Přijeďte k parkovacímu místu do vzdálenosti cca 1 m
(3 stopy)jA vedle požadovaného parkovacího mís-
ta.

Jestliže vzdálenost od parkovacího místa je přílišná,
možná nelze detekovat překážky nebo čáry parko-
vacího místa.

Příklad parkovacího místa před překážkou

Příklad parkovacího místa mezi překážkami
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Jeďte pomalu dopředu a sešlápněte brzdový pedál
a tak zastavte vozidlo, až bude rovnoběžně k par-
kovacímu místu.

Doporučujeme nastavit polohu vozidla tak, aby kon-
cová čára parkovacího místa byla mezi vodicími čá-
rami prostoru hledání parkovacího místa (zelené)
jA pro snazší detekci.

Zastavte vozidlo tak, aby ikona detekce parkova-
cího místamukazovala k přední hraně poža-
dovaného parkovacího místa.

Parkování se provádí pomocí trasy uvedené na ob-
rázku. Podle překážek a vzdálenosti k parkovacímu
místu může parkování začít couváním.

Parkovací trasa a počet couvání se liší podle polohy
parkování a polohy okolních překážek.

Příklad trasy při jízdě dopředu

Příklad trasy při jízdě dozadu
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Parkování do zálivu
Přijeďte k parkovacímu místu do vzdálenosti cca 1 m
(3 stopy)jA vedle požadovaného parkovacího mís-
ta.

Jestliže vzdálenost od parkovacího místa je přílišná,
možná nebude možné detekovat překážky nebo
nebude možné detekovat čáry parkovacího místa.
Pro údržbu objektivu kamery viz „Funkce de-
tekce parkovacího místa“ dále v této kapitole.

Jeďte pomalu dopředu a zastavte vedle požadova-
ného parkovacího místa (ve vzdálenosti přibližně
1 m (3 stopy) jA ). Nastavte polohu vozidla tak, aby
koncová čára parkovacího místa byla mezi vodicími
čárami prostoru hledání parkovacího místa (zelené)
jB pro snazší detekci. Zastavte vozidlo tak, aby iko-
na detekce parkovacího místa m ukazovala
ke středu požadovaného parkovacího místa.

Řízení parkování se provádí pomocí trasy uvedené
na obrázku.

Parkovací trasa a počet couvání se liší podle polohy
parkování a polohy okolních překážek.

Dopředné parkování
Přijeďte k parkovacímu místu do vzdálenosti cca 1 m
(3 stopy)jA vedle požadovaného parkovacího mís-
ta.

Jestliže vzdálenost od parkovacího místa je přílišná,
možná nelze detekovat překážky nebo čáry parko-
vacího místa.
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Jeďte pomalu dopředu a zastavte vedle požadova-
ného parkovacího místa (ve vzdálenosti přibližně
1 m (3 stopy)jA ). Doporučujeme nastavit polohu vo-
zidla tak, aby koncová čára parkovacího místa byla
mezi vodicími čárami prostoru hledání parkovacího
místa (zelené)jB pro snazší detekci. Zastavte vozi-
dlo tak, aby ikona detekce parkovacího místa
m ukazovala ke středu požadovaného par-
kovacího místa.

Řízení parkování se provádí pomocí trasy uvedené
na obrázku.

Parkovací trasa a počet couvání se liší podle polohy
parkování a polohy okolních překážek.

Nastavení parkovací polohy.
Parkovací polohu lze upravit ručně.

1. Sešlápněte brzdový pedál a zastavte vozidlo,
pak se dotkněte ikony nastavení parkovacího
vodicího rámečku (m) na obrazovce.

Když se zobrazí (m), zobrazí se také parkovací
vodicí rámeček v parkovací poloze (m).

Jestliže je detekována parkovací poloha, zobrazí
se také parkovací vodicí rámeček ve výchozí po-
loze.
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2. Dotkněte se šipky na obrazovce, chcete-li pro-
vést jemné nastavení.

POZNÁMKA:
• Zobrazené čáry volného prostoru jsou

vlastně vodicí čáry ukazující, kam může
část vozidla zasáhnout při pohybu na par-
kovací místo. Hladké parkování je možné,
když vozidla, sloupy a jiné překážky budou
mimo prostor vyznačený čarami volného
prostoru.

• Dotkněte se obrazovky zobrazení z ptačí
perspektivy, chcete-li přesunout parkova-
cí vodicí rámeček.

• Směr parkovacího vodicího rámečku lze
změnit pomocí spínače směrového signá-
lu.

ZMĚNA SMĚRU JÍZDY PŘI ŘÍZENÍ
PARKOVÁNÍ
Jestliže se vyskytne překážka (například sloup) ne-
bo prohlubeň nižší než zem (například jáma nebo
útes) ve směru jízdy vozidla, sešlápnutím brzdové-
ho pedálu vozidlo zastavte a uvolněte spínač ProPI-
LOT Park.

Řadicí pákou změňte směr jízdy a opětovným stis-
kem spínače ProPILOT Park obnovte řízení parko-
vání.

(příklad) Když je přítomno nějaké zaparkované
vozidlo

1. Sešlápnutím brzdového pedálu zastavte vozi-
dlo a uvolněte spínač ProPILOT Park.

2. Řadicí pákou změňte směr jízdy.

Když spínač ProPILOT Park znovu stisknete, říze-
ní parkování se obnoví.

POZNÁMKA:
Řízení parkování nelze obnovit, jestliže systém
zjistí, že pohyb na parkovací místo není mož-
ný kvůli překážce detekované parkovacími
senzory (sonar) či kamerami.

FUNKCE DETEKCE PARKOVACÍHO
MÍSTA
Kamery a parkovací senzory (sonar) se používají k
detekci parkovacího místa. Detekovat lze více par-
kovacích míst.

Čáry parkovacího místa jsou rozpoznávány kame-
rami a parkovací místa se zobrazují.
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Parkovací místo se nezobrazuje, jestliže parkovací
senzory (sonar) detekují překážku uvnitř detekova-
ného parkovacího místa.

POZNÁMKA:
Jestliže optika kamery pohledu dopředu, do stra-
ny nebo dozadu je znečištěná nebo jsou na ní
vodní kapky či jiné látky, detekované parkovací
polohy mohou být omezeny.

Když je zvoleno parkování do zálivu
nebo dopředné parkování
Polohu parkování lze detekovat za následujících
podmínek:

• Jsou rozpoznána parkovací místa široká přibliž-
ně 2,3 až 2,5 m (6,5 až 8 stop) ➀.

• Jsou rozpoznávány čáry parkovacího místa slo-
žené z jednoduchých čar nebo čar ve tvaru U.

• Jsou rozpoznávány čáry parkovacího místa se
šířkou přibližně 15 cm (6 stop).

• K rozpoznání dochází, když se čáry parkovacího
místa nacházejí v rozsahu počínaje od předního
okraje vozidla až po přibližně 2 m (6 stop) od
zadního okraje vozidla ➁.

• K rozpoznání dochází, když se parkovací místo
nachází přibližně 1 m (3 stopy) od vozidla ➂.

• Jestliže [Autom. výběr parkovací strany] je za-
pnut, detekují se parkovací místa na obou stra-
nách vozidla.

➀ Přibližně 2,3 m (8 stop)

➁ Přibližně 2 m (6,5 stop)

➂ Přibližně 1 m (3 stopy)

Parkovací místo se nezobrazuje, když detekční roz-
sah předních senzorů (sonaru) projede parkovacím
místem detekovaným kamerami a je detekována
překážka.

Překážky v parkovacích místech umístěné za de-
tekčním rozsahem senzorů nelze detekovat.

jA Detekční rozsah senzorů

Když je zvoleno paralelní parkování
Poloha parkování je detekována za následujících
podmínek.

• Jsou rozpoznána parkovací místa dlouhá při-
bližně 5 až 6 m (15 až 18 stop) ➀.

• Jsou rozpoznávány čáry parkovacího místa slo-
žené z jednoduchých čar.

• Jsou rozpoznávány čáry parkovacího místa se
šířkou přibližně 15 cm (6 stop).

• K rozpoznání dochází, když se čáry parkovacího
místa nacházejí v rozsahu počínaje od dveří řidi-
če až po přibližně 3 m (10 stop) od zadního okra-
je vozidla ➁.
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• K rozpoznání dochází, když se parkovací místo
nachází přibližně 1 m (3 stopy) od vozidla ➂.

• Jestliže [Autom. výběr parkovací strany] je za-
pnut, detekují se parkovací místa na obou stra-
nách vozidla.

➀ Přibližně 5 m (15 stop)

➁ Přibližně 3 m (10 stop)

➂ Přibližně 1 m (3 stopy)

Parkovací místo se nezobrazuje, když detekční roz-
sah předních senzorů (sonaru) projede parkovacím
místem detekovaným kamerami a je detekována
překážka.

Překážky v parkovacích místech umístěné za de-
tekčním rozsahem senzorů nelze detekovat.

jA Detekční rozsah senzorů

Jestliže čáry parkovacího místa nejsou rozpoznány,
parkovací senzory (sonar) se používají k detekci par-
kovacího místa podle okolních překážek.

Parkovací vodicí rámeček se může odchylovat podle
polohy a úhlů okolních překážek.

jA Detekční rozsah senzorů

Příklad parkovacího místa před překážkou

Příklad parkovacího místa mezi překážkami
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jA Detekční rozsah senzorů

KAMERY A PARKOVACÍ SENZORY
(SONAR) POUŽÍVANÉ PRO FUNKCI
PROPILOT PARK
Kamery
Funkce Intelligent Around-View Monitor se spustí,
když jsou používány kamery.

Chcete-li maximálně využívat kamery, dodržujte
prosím následující.

• Udržujte optiku kamery čistou.

• Kamery jsou přesná zařízení. Nevystavujte je
žádným silným nárazům, například při mytí vy-
sokým tlakem vody.

• Kamery nezakrývejte nálepkami ani jinými před-
měty.

Parkovací čidla (sonar)
Používá se 12 parkovacích senzorů (sonar) umístě-
ných vpředu, vzadu, vlevo a vpravo.

Chcete-li maximálně využívat funkce sonarových
senzorů, dodržujte prosím následující.

• Udržujte parkovací senzory (sonar) čisté.

• Parkovací senzory (sonar) jsou přesná zařízení.
Nevystavujte je žádným silným nárazům, napří-
klad při mytí vysokým tlakem vody.

• Parkovací senzory (sonar) nezakrývejte nálep-
kami ani jinými předměty.

UPOZORNĚNÍ K FUNKCI PROPILOT
PARK

VAROVÁNÍ
• Nikdy nezkoušejte jet tak, že se budete dí-

vat pouze na obrazovku.
Existuje riziko, že narazíte na překážku ne-
bo způsobíte nečekanou nehodu.

• Věnujte pozornost pohybu vozidel a osob
v okolním prostoru.
Podpora parkování spočívá v efektivním
využití detekované trasy. Při řízení parko-
vání věnujte pozornost přijíždějícím vozi-
dlům, sledování vozidel a chodců.

• Zarážky nelze detekovat a je také možné,
že není možné detekovat ani obrubníky.
Sešlápnutím brzdového pedálu vozidlo
zastavte, pokud se zdá, že kola narazí na
obrubník nebo že vozidlo přejede zarážku.
Existuje riziko poškození vozidla.

• Když podpora parkování funkcí ProPILOT
Park již není nutná, deaktivujte funkci Pro-
PILOT Park.
Když funkce ProPILOT Park zůstává akti-
vována, existuje riziko nečekané nehody.

• Než vozidlo opustíte, zkontrolujte, zda je
aktivována elektrická parkovací brzda a
zda řadicí páka je v poloze P (parkování).

• Než začnete používat funkci ProPILOT
Park, přímo zkontrolujte, zda je kolem vo-
zidla dostatečný prostor na couvání při
parkování a jiné operace při parkování.

• V závislosti na okolnostech může dojít k
tomu, že hluk uvnitř nebo vně vozidla mů-
že překrýt výstražný zvuk.

• Nepoužívejte systém ProPILOT Park za ná-
sledujících podmínek:
– Na místě, kde je hustá doprava osob a

vozidel.
– Na místě, kde je zakázáno stání či par-

kování.
– Na místě, které je pro vozidlo příliš

úzké.
– Na místě, kde parkování není možné

kvůli díře, příkopu apod.
– Na místě, kde je ulice úzká.
– Na prudkém svahu.
– Na štěrku, nečistotách nebo nedláždě-

ném povrchu.
– Na kluzkém povrchu, např. na sněhu či

ledu.
– Na silnici, která není rovná v důsledku

svažitosti, schodům, obrubníkům, vy-
jetým kolejích či z jiného důvodu.

– Na silnici, kde asfalt roztál, protože byl
vystaven nadměrnému teplu.

– Na místě, kde je na parkovacím místě
instalován ohřev vozovky (ohřev proti
zamrznutí povrchu vozovky).

– Na mechanickém parkovacím místě
nebo na místě, kde jsou na parkovacím
místě překážky.

– Když je vozidlo přetíženo.
– Když jsou nainstalovány opotřebené

pneumatiky nebo je nainstalována
nouzová pneumatika, náhradní pneu-
matika či sněhové řetězy.
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– Když tlak v pneumatikách není správ-
ný.

– Když je nainstalován tažný hák nebo
jiné podobné zařízení.

– Když je připojen nějaký předmět, který
brání zornému poli kamery.

– Když obrazy z kamery jsou jen těžko
vidět kvůli nečistotám, slunečnímu svi-
tu, stínům nebo z jiných důvodů.

– Když vnější zrcátka nejsou zcela ote-
vřena.

– Když kamery nejsou řádně nainstalo-
vány.

– Když je něco nainstalováno na náraz-
níku, co narušuje výkon parkovacích
senzorů (sonar).

– Když je na nárazníku prohlubeň nebo
jiná nepravidelnost.

– Když k parkovacím senzorům (sonar)
přilnul déšť, bláto nebo něco jiného.

– Když je vozidlo naložené a dopravuje
extrémně těžký náklad nebo je nákla-
dem zatíženo jen na jedné straně.

• Za takových podmínek, jako jsou následu-
jící, parkovací senzory (sonar) a kamery
nemusí být schopny detekovat překážku a
parkovací místo nebo řízení při couvání
nemusí být správně nastaveno. Jestliže je
přítomna překážka, sešlápněte brzdový
pedál a zastavte vozidlo nebo proveďte ji-
né vhodné operace řízení.
– Osoby, zvířata nebo jiné pohyblivé pře-

kážky obecně, možná nebude možné
detekovat kvůli typu jejich oblečení.

– Krátké překážky

– Místa, která jsou níže než zem, napří-
klad příkopy nebo díry.

– Sloupy nebo jiné tenké překážky
– Tenké překážky, například dráty, lana

nebo řetězy
– Překážky ve tvaru drátů, jako jsou drá-

těné sítě, ploty nebo nákupní košíky.
– Překážky, které mají ostré tvary.
– Trubky a jiné překážky, které se nachá-

zejí na zdech nebo jiných podobných
strukturách.

– Překážky umístěné vysoko
– Houbovité předměty, sníh, jiné překáž-

ky s měkkým povrchem, který dokáže
absorbovat zvukové vlny

– Překážky, které jsou extrémně blízko
nárazníku.

– Překážky, které náhle vstoupí do de-
tekčního prostoru parkovacích senzo-
rů (sonar), když se vozidlo otáčí.

– Překážky, které se rychle přiblíží k vo-
zidlu.

– Překážky umístěné na stranách vozi-
dla.

– Překážky, které nejsou rovnoběžně s
přední a zadní částí vozidla.

– Když jsou parkovací senzory (sonar)
zamrzlé nebo když k nim přilnul déšť,
sníh, led, nečistoty nebo jiné látky.

– Když je vozidlo velmi nakloněno.
– Za podmínek extrémního horka či

chladu.
– Při řízení na drsných vozovkách, kop-

cích, štěrkových silnicích nebo trávě
– Když je v okolí hlasitý zvuk.

– Když je v okolí zařízení generující ultra-
zvuk (včetně vozidel vybavených sen-
zory (sonar)).

– Když je vozidlo vlhké vlivem deště ne-
bo vody.

– Když je okolí tmavé, například v noci,
na místech pod zemí nebo v nadzem-
ních garážích.

– Když nejsou parkovací čáry jasně vidět
kvůli špatnému počasí (déšť, sníh, ml-
ha, prach, písek nebo sněhová bouře)

– Když je optika kamery zamlžená v dů-
sledku kontaktu s vodou.

– Když se na vozovce odráží silné světlo
ze slunce nebo pouličních světel.

– Když je povrch silnice mokrý a lesklý,
například při dešti nebo při loužích na
vozovce.

– Když slunce svítí do kamery, například
ráno nebo večer.

– Když je optika kamery znečištěná ne-
bo když na ni přilehly kapky vody.

– Když je připojen nějaký předmět, který
brání zornému poli kamery.

• Za takových podmínek, jako jsou následu-
jící, mohou být použitý brzdy nebo nemusí
být řádné řízení parkování možné.
– Když k parkovacím senzorům (sonar)

přilnul déšť, sníh, led, nečistoty nebo
něco jiného.

– Když je v okolí hlasitý zvuk.
– Když je v okolí zařízení generující ultra-

zvuk (včetně vozidel vybavených sen-
zory (sonar)).

– Když je v okolí tenká tráva.

5-104 Startování a jízda



– Když míjíte blízkou strukturu s hrboly
nebo dírami.

– Když je struktura (například stěna, za-
řízení k výběru poplatku nebo brána do
parkovacího prostoru) umístěno po-
blíž strany vozidla.

– Když je na vozovce schod, vyčnívající
předmět nebo víko kanálu.

– Při projíždění pod zavěšenou vlajkou,
plastovým závěsem nebo podobným
předmětem.

– Když je kolem vozidla rozdrcený sníh.

• Za takových podmínek, jako jsou následu-
jící, nemusí být řízení parkování do nasta-
vené polohy možné. V případě potřeby
přesuňte vozidlo na vhodnější místo.
– Když povrch vozovky není rovný.
– Když je vozidlo nakloněné a dopravuje

extrémně těžký náklad nebo je nákla-
dem zatíženo jen na jedné straně.

• Za takových podmínek, jako jsou následu-
jící, možná nebude možné nebo bude ob-
tížné detekovat parkovací místo.
– Když je vozidlo příliš blízko parkovací-

ho místa.
– Na parkovišti bez čar parkovacího mís-

ta, kde jsou místa ohrazena lany, cihla-
mi nebo jinak.

– Když čáry parkovacího místa nejsou
jasně vidět, protože vybledly nebo jsou
zakryty nečistotami.

– Když kontrast mezi vozovkou a čarami
parkovacího místa je nízký.

– Když čáry parkovacího místa na vozov-
ce jsou žluté nebo mají jinou barvu než
bílou.

– Když je parkovací místo příliš úzké ne-
bo široké.

– Když jsou čáry parkovacího místa příliš
krátké.

– Když jsou čáry parkovacího místa příliš
úzké nebo široké.

– Když parkovací čáry nejsou rovnoběž-
né na obrazu kamery vlivem sklonu
parkovacího místa nebo z nějakého ji-
ného důvodu.

– Když jsou parkovací čáry spojeny s di-
agonálními čarami nebo jiným znače-
ním.

– Když stín vozidla, stín stromů nebo jiné
stíny jsou na parkovacích čarách.

– Když je na parkovacích čarách souse-
dící vozidlo nebo nějaká jiná překážka.

– Když je na parkovacím místě překáž-
ka.

– Když je okolí tmavé, například v noci,
na místech pod zemí nebo v nadzem-
ních garážích.

– Když nejsou parkovací čáry jasně vidět
kvůli špatnému počasí (déšť, sníh, ml-
ha, prach, písek nebo sněhová bouře)

– Když je optika kamery zamlžená v dů-
sledku kontaktu s vodou.

– Když se slunce nebo pouliční světla od-
rážejí na vozovce.

– Když se na vozovce odráží silné světlo
ze slunce nebo pouličních světel.

– Když je povrch silnice mokrý a lesklý,
například při dešti nebo při loužích na
vozovce.

– Když slunce svítí do kamery, například
ráno nebo večer.

– Když je optika kamery znečištěná ne-
bo když na ni přilehly kapky vody.

– Když je připojen nějaký předmět, který
brání zornému poli kamery.

– Když je tam schod, kanál, malba na vo-
zovce, domalovaná čára nebo podob-
né věci.

– Když se tam nahromaděný sníh nebo
přípravky způsobující tání sněhu.

– Když je parkoviště dlážděné kameny
nebo zatravněné.

– Když je na parkovacími místa na obra-
zovce obraz se šumem.

– Když jsou na parkovacím místě nama-
lována písmena nebo jiné znaky.

– Když barva a jas vozovky nejsou rov-
noměrné.

– Když je zastavené vozidlo nakloněné
vzhledem k parkovacímu místu.

– Kde je ulice úzká.
– Když je před vozidlem překážka.
– Když k parkovacím senzorům (sonar)

přilnul déšť, sníh, led, nečistoty nebo
něco jiného.

– Když je v okolí hlasitý zvuk.
– Když je v okolí zařízení generující ultra-

zvuk (včetně vozidel vybavených sen-
zorem (sonar)).

– Když je v okolí tenká tráva.
– Když je na vozovce schod, vyčnívající

předmět nebo víko kanálu.
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– Když je kolem vozidla rozdrcený sníh.

• Za takových podmínek, jako jsou následu-
jící, možná parkovací místo nebude dete-
kování na správném místě.
– Když nějaké světlo vypadá jako čáry

parkovacího místa, odraz od budovy či
jiného předmětu, schod, kanál, malba
na vozovce, znovu namalovaná čára či
podobné věci.

– Když jsou známky po opravě vozovky,
písmena vytištěná na vozovce, sloupy
nebo jiné překážky.

– Když je povrch silnice mokrý a lesklý,
například při dešti nebo při loužích na
vozovce.

– Když barva a jas vozovky nejsou rov-
noměrné.

– Když je parkovací místo na svahu.
– Když je na čáře parkovacího místa boč-

ní stupátko vozidla nebo stín.
– Když čáry parkovacího místa nejsou

jasně vidět, protože vybledly nebo jsou
zakryty nečistotami.

– Když je systém ovlivněn stíny vozidla
nebo stíny stromů.

ZÁVADY FUNKCE PROPILOT PARK
Jestliže se v systému objevila abnormalita, zobrazí
se výstražná zpráva na obrazovce, barva ikony říze-
ní ProPILOT Park se změní na oranžovou a funkce
ProPILOT Park se automaticky deaktivuje. Jestliže
se zobrazí varování, zatímco se systém používá, za-
stavte vozidlo na bezpečném místě a dejte spínač
napájení do polohy OFF a pak jej dejte zpět do po-
lohy ON.

Jestliže nelze aktivovat funkci ProPILOT Park poté,
co provedete výše uvedené, v systému je možná zá-
vada. To nenarušuje běžné řízení. Nechte nicméně
systém zkontrolovat erudovaným opravářem LEAF,
například prodejcem elektrických vozů s certifiká-
tem NISSAN.

NASTAVENÍ FUNKCE PROPILOT
PARK
1. Dotkněte se [Nastavení] na spouštěcím panelu.

2. Stiskněte [Parking].

3. Zvolte položku nastavení, kterou chcete upravit.

Dostupné položky:

• [Výběr posledního režimu parkování]
Když je tato položka zapnuta, bude zvolena
metoda parkování, která byla zvolena napo-
sledy.
Když je tato položka vypnuta, bude zvoleno
paralelní parkování.

• [Autom. výběr parkovací strany]
Když je zvolena tato položka, budou deteko-
vána parkovací místa na obou stranách vozi-
dla.
Když je tato položka vypnuta, budou deteko-
vána pouze parkovací místa na straně spolu-
jezdce.
Když v tomto stavu použijete spínač směro-
vého ukazatele, budou detekována parkova-
cí místa na dané straně vozidla.

• [Režim parkování]
Nastavit lze metody parkování, které lze zvo-
lit na obrazovce ProPILOT Park.
Zapnuté metody parkování jsou zvoleny při
každém dotyku ikony pro výběr parkování.
Vypnuté metody parkování nemůžete zvolit
tím, že se dotknete ikony pro výběr parkovací
metody.
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Ultrazvuková čidla umístěná na předním a zadním
nárazníku (nebo jen na zadním nárazníku) měří
vzdálenosti mezi vozidlem a překážkou při couvání.
Když je zařazena zpátečka, na informačním displeji
se vozidlo zobrazí při pohledu shora. Na displeji se
zobrazují vzdálenosti (1 metr a méně) k objektům. S
tím, jak se objekt (objekty) přibližují k vozidlu, barva
vozidla se mění ze zelené, přes žlutou na červenou.
Jestliže se zobrazí text [STOP], zastavte vozidlo,
abyste se nedotkli objektu.

VAROVÁNÍ
• Jestliže máte nějaké pochybnosti o okolí

parkovacího prostoru a/nebo o překáž-
kách v samotném parkovacím prostoru,
okamžitě vozidlo zastavte a proveďte
kontrolu.

• Systém parkovacích čidel zvyšuje pohodlí,
ale nejedná se o náhradu za správné do-
vednosti pro parkování. Za bezpečnost při
parkování a jiných manévrech vždy zod-
povídá řidič. Vždy sledujte okolí a kontro-
lujte, zda se dá bezpečně zaparkovat.

• Přečtěte si a pochopte omezení systému
parkovacích čidel, jak je to vysvětleno v té-
to části. Barvy ukazatele rohového čidla a
vodicí čáry vzdálenosti při náhledu dopře-
du ( jsou-li součástí výbavy)/dozadu indi-
kují různé vzdálenosti k předmětu. Funkci
systému může narušovat špatné počasí
nebo zdroje ultrazvuku jako myčka auto-
mobilů, brzdy na stlačený vzduch u

nákladních vozů, klakson nebo pneuma-
tická sbíječka; to může způsobit nižší vý-
kon nebo nesprávnou aktivaci.

• Může dojít k detekci některých typů ob-
rubníků.

• Funkce slouží jako pomůcka řidiči při od-
halování velkých nepohyblivých předmě-
tů a jako prevence před poškozením vozi-
dla. Systém není vytvořen tak, aby zabránil
kontaktu s malými nebo pohyblivými
předměty. Vždy popojíždějte pomalu.

• Systém neodhalí malé předměty pod ná-
razníkem a nemusí odhalit předměty v
blízkosti nárazníku nebo na zemi.

• Systém se deaktivuje při rychlostech nad
10 km/h (6 MPH). Při nižších rychlostech se
znovu aktivuje.

• Tento systém má sloužit jako pomůcka při
parkování, kterou použijete ve spojení se
zpětnými zrcátky.

• Systém nemusí detekovat následující
předměty.
– Načechrané předměty jako sníh, tkani-

na, bavlna, sklo nebo vlna
– Tenké objekty, například lano, drát, ře-

těz atd.
– Klínovité předměty.

• Jestliže bude poškozena čelní plocha ná-
razníku vozidla, takže bude zdeformována
nebo ohnuta, může to pozměnit snímací
zónu a způsobit nesprávné měření překá-
žek nebo plané alarmy.

UPOZORNĚNÍ

• Nadměrný hluk (např. při hlasitém zvuku
audiosystému nebo při otevřeném okně)
bude rušit tón, který pak nemusí být sly-
šet.

• Za některých podmínek (např. po umytí
auta nebo po dešti) může dojít k nahroma-
dění vody v okolí snímačů, což povede ke
snížení výkonu nebo falešné aktivaci sys-
tému. Tato voda automaticky při jízdě vy-
teče a výkon systému se tak vrátí k nor-
málu.

• Udržujte povrch sonarových čidel (umístě-
ných na obložení předního a zadního ná-
razníku) bez nánosů sněhu, ledu a prachu.
Při čištění nepoškrábejte povrch sonaro-
vých čidel. Jestliže jsou čidla zakryta, přes-
nost sonaru bude nižší.

ULTRAZVUKOVÁ PARKOVACÍ ČIDLA ( jsou-li ve výbavě)
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OBSLUHA
Použití menu nastavení
Nastavení systému parkovacích čidel lze změnit.

Když je napájení v poloze ON (zapnuto), přejděte do
nabídky [Nastavení] na informačním displeji vozidla,
zvolte
[Asistent řidiče] —> [Pomoc při parkování] —> [So-
nar]
, nebo když se zobrazí obrazovka parkovacích čidel,
stiskněte spínač <OK>jB na volantu. Stiskněte tla-
čítko BACKjA pro návrat na předcházející položku.

Následující položky můžete zapnout nebo vypnout
tak, že je zvolíte (zvýrazněno) a stisknete spínač
<OK>jB na volantu. Zvolená položka je označena
značkou.

[Parking Sonar]:

V tomto menu aktivujte nebo deaktivujte systém
parkovacích čidel. K dispozici jsou následující nasta-
vení:

– [VYP]
(bez parkovacích pomůcek)

– [Pouze přední]
(Aktivují se pouze parkovací čidla vpředu na vo-
zidle.)

– [ZAP]
(Budou aktivována všechna parkovací čidla.)

[Displej]:

Aktivujte nebo deaktivujte [Displej] systému parko-
vacích pomůcek.

[Hlasitost]:

Nastavte hlasitost systému parkovacích čidel. Zvol-
te položku [Hlasitost], nastavte požadovanou hlasi-
tost a stiskněte <OK>.

• [Vysoká]

• [Střední]

• [Nízká]

[Dosah]:

Nastavte citlivost dosahu. Vyberte položku [Dosah]
a stiskněte <OK>.

• [Daleký]

• [Střední]

• [Blízký]

ÚDRŽBA
Nesprávnou funkci systému parkovacích čidel mů-
že způsobit zakrytí, například nečistotami, ledem a
takovými předměty, jako jsou nálepky a příslušen-
ství nainstalované v detekčním rozsahu parkova-
cího čidla. Čidla pravidelně pečlivě čistěte, ale nepo-
škrábejte je ani je nepoškoďte.
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VAROVÁNÍ

• Nezastavujte ani neparkujte s vozidlem na
hořlavých materiálech, jako je suchá tráva,
starý papír nebo hadry. Mohou se vznítit a
způsobit požár.

• Nikdy neodcházejte z vozidla v režimu
READY (připraven k jízdě), když vozidlo ni-
kdo neřídí.

• Nikdy nenechávejte děti, osoby vyžadující
asistenci nebo domácí mazlíčky bez do-
hledu uvnitř vozidla, aby nedošlo k vážné-
mu nebo smrtelnému zranění způsobe-
ným neúmyslnou aktivací vozidla a/nebo
jeho systémů. Kromě toho může teplota
uvnitř vozidla během teplého počasí rych-
le vystoupat až do takové úrovně, kdy by
mohlo vzniknout nebezpečí vážného ne-
bo smrtelného zranění osob nebo domá-
cích mazlíčků.

• Pro bezpečné parkování je zapotřebí pou-
žít parkovací brzdu a také přepnout vozi-
dlo do polohy parkování. Jinak se může vo-
zidlo nečekaně uvést do pohybu, rozjet a
způsobit nehodu.

1. Sešlápnutím pedálu nožní brzdy zastavíte vozi-
dlo.

2. Pevně zatáhněte parkovací brzdu.

3. Stiskněte spínač polohy P na řadicí páce.

Vozidlo s levostranným řízením (LHD)

Vozidlo s pravostranným řízením (RHD)

PARKOVÁNÍ
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4. Při parkování v kopci otočte kola tak, že vozidlo
nevjede na ulici v případě, že se rozjede, jak uka-
zuje ilustrace výše.

• SMĚR Z KOPCE, S OBRUBNÍKEM: ➀
Otočte kola k obrubníku a nechte vozidlo po-
malu sjet k obrubníku až se jej kola dotýkají.

• SMĚR DO KOPCE, S OBRUBNÍKEM: ➁
Otočte kola od obrubníku a nechte vozidlo
pomalu sjet zpět k obrubníku až se jej kola
dotýkají.

• SMĚR Z KOPCE NEBO DO KOPCE, BEZ OBRUB-
NÍKU: ➂
Otočte kola směrem na stranu silnice, aby se
vozidlo případně pohybovalo směrem od
středu silnice.

5. Přepněte spínač napájení do polohy OFF.

VAROVÁNÍ

• Pokud je během jízdy kontrolka READY
(připraven k jízdě) OFF, posilovač řízení ne-
bude fungovat. Řízení bude vyžadovat
mnohem větší úsilí.

• Když se rozsvítí kontrolka elektrického po-
silovače řízení, zatímco je kontrolka READY
(připraven k jízdě) v poloze ON, přestane
posilovač řízení pracovat. Stále ještě bu-
dete mít kontrolu nad vozidlem, ale řízení
bude vyžadovat mnohem více úsilí.

Systém elektrického posilovače řízení je konstruo-
ván tak, aby při řízení ulehčoval otáčení volantem.

Pokud volantem otáčíte opakovaně nebo neustále,
když parkujete nebo jedete velmi nízkou rychlostí,
účinnost posilovače řízení bude omezena. Důvo-
dem je to, že systém elektrického posilovače řízení
je tím chráněn proti přehřátí a také před poškoze-
ním. Když je snížena účinnost posilovače řízení, mu-
síte k otáčení volantu vynaložit více síly. Když klesne
teplota systému elektrického posilovače řízení, úro-
veň posilování řízení zajišťovaná systémem se vrátí
do normálu. Vyhýbejte se takovému používání vo-
lantu, které by vedlo k přehřátí systému elektrické-
ho posilovače řízení.

Když volantem otáčíte rychle, můžete slyšet hluk.
To je normální a nejedná se o závadu.

Jestliže se varovná kontrolkam elektrického po-
silovače řízení rozsvítí, když je kontrolka READY (při-
praven k jízdě) ON, může to znamenat, že systém
elektrického posilovače řízení nefunguje řádně a
možná potřebuje opravit. Nechte systém elektric-

kého posilovače řízení zkontrolovat erudovaným
opravářem LEAF, například prodejcem elektrických
vozů s certifikátem NISSAN. (Viz „Varovná kon-
trolka elektrického posilovače řízení“ v kapitole
„2. Nástroje a ovladače“.)

Když se rozsvítí kontrolka elektrického posilovače
řízení, zatímco kontrolka READY (připraven k jízdě)
svítí, přestane posilovač řízení pracovat. Nadále však
máte nad vozidlem kontrolu. Řízení však bude vyža-
dovat mnohem více námahy, zejména v ostrých za-
táčkách a při nízkých rychlostech.

SYSTÉM ELEKTRICKÉHO
POSILOVAČE ŘÍZENÍ
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BRZDOVÁ OPATŘENÍ
Toto vozidlo je vybaveno dvěma brzdovými systé-
my:

1. Hydraulický brzdový systém.

2. Regenerativní brzdový systém.

Hydraulický brzdový systém
Hydraulický brzdový systém se podobá brzdám po-
užívaným v konvenčních vozidlech.

Brzdový systém má dva samostatné hydraulické
obvody. Pokud dojde k závadě na jednom z nich,
pořád vám zůstane brzdná schopnost na dvou ko-
lech.

Regenerační brzdový systém
Základním účelem regenerativního brzdového sys-
tému je poskytovat určité množství energie k dobí-
jení Li-ion baterie a k prodloužení dojezdové vzdá-
lenosti. Vedlejší výhodou je „brždění motorem“, k
němuž dochází aktivací regenerativní brzdy. Úroveň
regenerativního brždění kolísá podle stavu nabití Li-
ion baterie.

V režimu D při uvolnění plynového pedálu zajišťuje
regenerativní brzdový systém určité zpomalení a
generuje energii pro Li-ion baterii. Energie se gene-
ruje také při použití brzdového pedálu.

Při přepnutí řadicí páky do polohy B a uvolnění nohy
z plynového pedálu se úroveň regenerativního brz-
dění zvyšuje v porovnání s jízdou v poloze D ( jízda).
Nicméně při jízdě ve vysokých rychlostech můžete

mít pocit, že regenerativní brzda zajišťuje menší
zpomalování, než tomu bývá při brždění motorem v
běžném vozidle. To je normální.

Menší zpomalení je regenerativním brzdovým sys-
témem zajištěno tehdy, když je Li-ion baterie plně
nabitá. Regenerativní brzdění se automaticky redu-
kuje, když je Li-ion baterie plně nabitá; důvodem je
snaha zabránit nadměrnému nabití Li-ion baterie.
Regenerativní brždění se automaticky redukuje i v
případě, že teplota baterie je vysoká/nízká (signali-
zováno červenou/modrou zónou na měřidle tep-
loty baterie); důvodem je zabránit poškození Li-ion
baterie.

Brzdový pedál by se měl používat ke zpomalení či
zastavení vozidla v závislosti na provozu či stavu
vozovky. Brzdy vozidla nejsou ovlivněny funkcí re-
generativního brzdového systému.

POZNÁMKA:
• Při použití regenerativního brždění můžete

slyšet zvuk vycházející ze systému regenera-
tivního brždění. To je běžná provozní charak-
teristika elektrického vozidla.

• Je-li hlavní spínač v jiné poloze než ON či
READY (připraven k jízdě), můžete vozidlo za-
stavit sešlápnutím brzdového pedálu. Nicmé-
ně k zastavení vozidla budete muset na brz-
dový pedál vyvinout nohou větší tlak a brzdná
vzdálenost bude delší, protože nebude zapo-
jen elektrický posilovač brzd.

• Při sešlápnutí brzdového pedálu se bude zdát,
že brzdový pedál nejde lehce, nebo se to mů-
že změnit, když se aktivuje regenerativní brz-

dový systém. Elektronicky řízený brzdový sys-
tém však funguje normálně a není to známka
závady.

Používání brzd
Nenechávejte nohu na brzdovém pedálu za jízdy.
Povede to přehřátí brzd, rychlejšímu opotřebení brz-
dových destiček a čelistí a ke snížení dojezdové
vzdálenosti.

Chcete-li redukovat opotřebení brzd a zabránit je-
jich přehřívání, snižte rychlost a před jízdou z prud-
kého nebo dlouhého svahu dolů zvolte polohu B.
Zahřáté brzdy mohou mít nižší výkonnost a mohou
vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem.

VAROVÁNÍ
• Při jízdě na kluzkém povrchu buďte při

brždění či zrychlování opatrní. Náhlé brz-
dění či zrychlení může způsobit zabloko-
vání kol a to by mohlo vést k následné ne-
hodě.

• Je-li brzdový pedál sešlápnut při elektric-
kém systému vozidla v poloze OFF, může-
te mít pocit zvýšeného odporu brzdového
pedálu a menšího tahu pedálu. Pokud se
nerozsvítí kontrolka BRAKE a pokud se zdá,
že se po nastartování elektrického systé-
mu vozidla brzdový pedál vrátil do normál-
ního stavu, signalizuje to, že se nejedná o
žádnou závadu a vozidlo se může normál-
ně používat.

BRZDOVÝ SYSTÉM
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Navlhlé brzdy
Když vozidlo umyjete nebo projedete vodou, brzdy
mohou zvlhnout. Následkem toho se prodlouží
brzdná dráha a vozidlo může při brzdění zatáčet ke
straně.

Brzdy vysušíte tak, že pojedete vozidlem bezpeč-
nou rychlostí za lehkého sešlapování brzdového pe-
dálu, aby se brzdy zahřály. To dělejte tak dlouho, do-
kud se výkon brzd nevrátí do normálního stavu.
Nejezděte s vozidlem vysokou rychlostí, dokud se
nevysuší.

ZÁBĚH PARKOVACÍ BRZDY
Záběh parkovací brzdy proveďte při každém osla-
bení brzdného účinku parkovací brzdy, nebo když
dojde k výměně čelistí a/nebo bubnů parkovací brz-
dy, za účelem zajištění optimálního brzdného účin-
ku.

Tento postup je pospán v příručce pro údržbu vozi-
dla a může jej provádět erudovaný opravář LEAF,
například prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN.

ANTIBLOKOVACÍ SYSTÉM (ABS)

VAROVÁNÍ
• Protiblokovací systém (ABS) je složitý sys-

tém, ale nemůže předejít nehodám, které
plynou z nedbalého nebo nebezpečného
stylu řízení. Může pomoci udržet kontrolu
nad vozidlem během brzdění na kluzkém
povrchu. Nezapomeňte, že brzdná dráha
je na kluzkém povrchu delší než na nor-

málním, a to i s použitím ABS. Brzdná drá-
ha může být delší i na hrubé, štěrkové ne-
bo zasněžené vozovce, nebo při používání
sněhových řetězů. Vždy zachovávejte bez-
pečnou vzdálenost od vozidla před vámi.
Za bezpečnost v konečném důsledku zod-
povídá řidič.

• Účinnost brzdění mohou ovlivnit i typ a
stav pneumatiky.
– Při výměně pneumatik instalujte sta-

novený rozměr pneumatik na všechna
čtyři kola.

– Podrobné informace naleznete v
„Kola a pneumatiky“ v kapitole

„8. Údržba a „Udělej si sám““.

Antiblokovací systém (ABS) ovládá brzdy tak, že se
při prudkém brzdění nebo při brzdění na kluzké vo-
zovce kola nezablokují. Systém zjistí otáčky každé-
ho kola a upraví tlak brzdové kapaliny, aby se kolo
nemohlo zablokovat a dostat do smyku. Tím, že sys-
tém brání v zablokování kol, napomáhá tak řidiči
udržet řízení pod kontrolou a pomáhá minimalizo-
vat smyky a prokluzování na kluzké vozovce.

Používání systému
Sešlápněte brzdový pedál a přidržte jej. Sešlápněte
brzdový pedál pevným tlakem, ale nepumpujte brz-
dou. ABS se zapne a zabrání zablokování kol. Jeďte
s vozidlem tak, abyste se vyhýbali překážkám.

VAROVÁNÍ
Nepumpujte brzdovým pedálem. Tím se může
prodloužit brzdná dráha.

Funkce automatického testu
ABS obsahuje elektronická čidla, elektrická čerpa-
dla, hydraulické elektromagnetické ventily a počí-
tač. Počítač má zabudovanou funkci diagnostiky,
která systém testuje pokaždé, když přepnete hlavní
spínač do polohy READY (připraven k jízdě) a jedete
s vozidlem při nízké rychlosti vpřed nebo couváte.
Když probíhá test, můžete slyšet ťukání a/nebo cítit
vibrace brzdového pedálu. To je normální a nejedná
se o závadu. Pokud počítač zjistí závadu, vypne ABS
a rozsvítí kontrolku ABS na přístrojové desce. Brz-
dový systém pak stále funguje normálně, avšak bez
antiblokovací funkce.

Jestliže se během vlastního testu nebo během jízdy
rozsvítí kontrolka ABS, nechte vozidlo zkontrolovat
erudovaným opravářem LEAF, například prodejcem
elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

Normální činnost
ABS je funkční v rychlosti nad 5 až 10 km/h (3 až 6
MPH). Rychlosti se liší podle stavu vozovky.

Když ABS zjistí, že se jedno či více kol blíží stavu za-
blokování, spínač se rychle zapne a uvolní hydrau-
lický tlak. Tato činnost je podobná velmi rychlému
pumpování brzdou. Na brzdovém pedálu můžete cí-
tit pulzování a slyšet zvuk zpod kapoty či cítit vib-
race spouštěče, když se sepne. To je běžný jev a zna-
čí to, že systém ABS funguje správně. Chvění může
také znamenat, že stav vozovky je nebezpečný a že
je třeba dávat vyšší pozor při jízdě.
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Systém programu elektronické stability (ESP) pou-
žívá nejrůznější snímače k monitorování vstupů od
řidiče a pohybu vozidla. Za určitých jízdních podmí-
nek provádí systém ESP následující funkce.

• Řídí brzdový tlak, aby omezil prokluzování po-
háněného kola, takže síla je přenášena do jiné-
ho poháněného kola na stejné nápravě, které
neprokluzuje.

• Řídí brzdový tlak a výkon trakčního motoru, aby
omezil prokluzování poháněného kola v závis-
losti na rychlosti vozidla (funkce řízení trakce).

• Řídí brzdový tlak na jednotlivých kolech a výkon
trakčního motoru, aby v následujících podmín-
kách pomohl řidiči udržet si kontrolu nad vozi-
dlem:
– Nedotáčivost (vozidlo má tendenci nejet

směrem, kam řídíte, navzdory vyššímu vý-
konu na volantu)

– Přetáčivost (při určitých jízdních podmín-
kách nebo při určitém způsobu řízení má
vozidlo tendenci začít rotovat)

Systém ESP může řidiči pomoci udržet si kontrolu
nad vozidlem, ale nedokáže zabránit ztrátě kontroly
nad vozidlem za všech okolností.

Když je systém ESP v provozu, svítí kontrolka m na
přístrojové desce. Když kontrolka bliká, sledujte ná-
sledující okolnosti.

• Silnice je možná kluzká nebo systém mohl zjis-
tit, že je potřeba provést nějakou akci, aby bylo
možné vozidlo udržet pod kontrolou.

• Můžete cítit pulzování brzdového pedálu a sly-
šet hluk nebo vibrace zpod kapoty. Je to nor-
mální a znamená to, že systém ESP funguje
správně.

• Upravte svou rychlost a styl jízdy podle podmí-
nek na silnici.

Podrobnosti viz „ Kontrolka programu elektro-
nické stability (ESP)“ v kapitole „2. Nástroje a
ovladače“ „Kontrolka vypnutí elektronického
programu stability (ESP) “ v kapitole „2. Nástroje a
ovladače“ a.

Pokud se v systému vyskytne závada, rozsvítí se na
spodním displeji kontrolka m. Když se tato kont-
rolka rozsvítí, systém ESP se automaticky vypne.

K vypnutí systému ESP se používá informační dis-
plej vozidla. Kontrolka vypnutí systému ESP m se
rozsvítí, což znamená, že systém ESP je vypnutý.
Když je systém ESP vypnutý, systém ESP stále fun-
guje jako prevence prokluzu jednoho kola tím, že
přenese výkon na poháněné kolo, které neproklu-
zuje. Pokud to nastane, bliká kontrolka m. Všech-
ny další funkce ESP jsou vypnuty a kontrolka m
nebude blikat. Systém ESP se automaticky přepne
na zapnuto, když se hlavní spínač přepne do polohy
OFF a potom se vrátí do polohy ON.

Počítač má zabudovanou funkci diagnostiky, která
systém testuje pokaždé, když přepnete hlavní spí-
nač do polohy READY (připraven k jízdě) a jedete s
vozidlem vpřed nebo při nízké rychlosti couváte.
Když probíhá test, můžete slyšet ťukání a/nebo cítit
vibrace brzdového pedálu. Je to normální a nejde o
známku závady.

VAROVÁNÍ

• Systém programu elektronické stability
(ESP) je navržen tak, aby pomáhal řidiči
udržet stabilitu vozidla, ale nezabrání ne-
hodám způsobeným prudkým otáčením
volantem při vysokých rychlostech nebo
nedbalým či nebezpečným způsobem
jízdy. Snižte rychlost vozidla a dávejte po-
zor zvláště při jízdě a zatáčení na kluzkých
vozovkách, a vždy jezděte bezpečně.

• Neupravujte zavěšení vozu. Když části
podvozku, například tlumiče, vzpěry, pru-
žiny, stabilizátory, objímky a kola nejsou
díly doporučené společností NISSAN pro
vaše vozidlo nebo jsou extrémně opotře-
bené, systém ESP nemusí správně fungo-
vat. To by mohlo nepříznivě ovlivnit ovla-
datelnost vozidla a může blikat kontrolka
m nebo se může rozsvítit kontrolka
m.

• Systém ESP byl zkonstruován firmou NIS-
SAN tak, aby pracovat se součástmi brzd
doporučenými firmou NISSAN. Proto pro
zajištění řádné funkce systému ESP dopo-
ručuje NISSAN používat takové součásti
brzd, které doporučuje NISSAN. Mimoto by
tyto díly měly být vyměněny, jsou-li příliš
opotřebené, aby se zajistila řádná funkce
systému ESP.

• Jestliže části související s řízením trakční-
ho motoru nejsou části doporučené spo-
lečností NISSAN nebo jsou extrémně opo-
třebeny, může se rozsvítí kontrolka m.

SYSTÉM PROGRAMU ELEKTRONICKÉ STABILITY (ESP)
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• Při jízdě pro nakloněných površích, jako
jsou klopenější zatáčky, nemusí systém
ESP fungovat správně a kontrolka a může
se rozsvítit kontrolka m. Nejezděte po
těchto vozovkách.

• Při jízdě po nestabilním povrchu, např. po
posuvném parkovacím místě, trajektu, vý-
tahu nebo rampě, se může rozsvítit kont-
rolka m. Nejde o chybnou funkci. Po ná-
jezdu na stabilní povrch znovu nastartujte
elektrický systém vozidla.

• Systém ESP byl zkonstruován firmou
NISSAN tak, aby pracoval s koly nebo pne-
umatikami doporučenými firmou NISSAN.
Proto pro zajištění řádné funkce systému
ESP doporučuje NISSAN používat taková
kola či pneumatiky, které doporučuje
NISSAN.

• Systém ESP nenahrazuje zimní pneuma-
tiky ani sněhové řetězy na zasněžených
vozovkách.

Řízení podvozku je elektronický řídicí modul, který
řídí funkce Intelligent Trace Control (ITC):

INTELLIGENT TRACE CONTROL (ITC)

VAROVÁNÍ
Systém ITC nemusí být efektivní, což závisí na
jízdních podmínkách. Jezděte vždy pozorně a
opatrně.

Tento systém snímá způsob jízdy, tj. jak řidič řídí vůz
a jak akceleruje a brzdí. Systém současně řídí brzd-
ný tlak na jednotlivá kola, aby napomohl řízení sto-
py v zatáčkách a vyhladil odezvu vozidla.

Systém ITC se zapíná (povoluje) nebo vypíná (zaka-
zuje) pomocí informačního displeje vozidla. Viz

„Informační displej vozidla“ v kapitole „2. Ná-
stroje a ovladače“ pro více informací.

Když je systém elektronického programu stability
(ESP) vypnutý, pak je systém ITC také vypnutý.

Když se používá systém ITC a když je na denním
počítači kilometrů zvoleno zobrazení [Chassis Con-
trol], na informačním displeji vozidla se zobrazuje
grafické znázornění systému ITC.

Jestliže se na informačním displeji vozidla zobrazí
varovná zpráva řízení podvozku, může to zname-
nat, že systém ITC nefunguje správně. Nechte sys-
tém zkontrolovat u prodejce NISSAN nebo ve znač-
kovém servisu, a to co nejdříve.

Když je systém ITC v činnosti, můžete cítit pulzaci v
brzdovém pedálu a slyšet zvuky. To je normální a
znamená to, že systém ITC funguje správně.

Dokonce i když je systém ITC nastaven na možnost
OFF, některé funkce mohou zůstávat zapnuty, aby
pomohly řidiči (např. k zamezení kolize).

Řízení podvozku

ŘÍZENÍ PODVOZKU
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ŘÍZENÍ JÍZDY INTELLIGENT
Tento systém snímá pohyb horní části karosérie
podle informací o rychlosti vozidla a řídí krouticí mo-
ment motoru a tlak všech čtyř brzd, aby zlepšil jízd-
ní komfort tím, že zamezí nežádoucím pohybům
horní části karosérie. Tento systém je v činnosti při
rychlosti nad 40 km/h (25 MPH).

Když na informačním displeji vozidla vypnete sys-
tém ESP, vypne se také funkce Intelligent Ride Con-
trol.

Když se používá řízení brzd ve funkci Intelligent Ride
Control a když je na denním počítači kilometrů zvo-
len režim [Chassis Control], na informačním displeji
vozidla se zobrazuje grafické znázornění funkce In-
telligent Ride Control.

Jestliže se na informačním displeji vozidla zobrazí
varovná zpráva řízení podvozku, může to zname-
nat, že funkce Intelligent Ride Control nefunguje
správně. Nechte systém zkontrolovat u prodejce
NISSAN nebo ve značkovém servisu, a to co nejdří-
ve.

Když je v činnosti řízení jízdy Intelligent, můžete sly-
šet hluk a cítit mírné zpomalování. To je normální a
znamená to, že aktivní řízení jízdy funguje správně.

VAROVÁNÍ

• Bez ohledu na podmínky jezděte opatrně.
Zrychlujte a zpomalujte velmi opatrně. Po-
kud zrychlíte nebo zpomalíte příliš rychle,
hnaná kola ztratí ještě více trakce.

• Při jízdě v chladném počasí počítejte s del-
ší brzdnou dráhou. Brzdění byste měli za-
hájit dříve než na suché vozovce.

• Na kluzkých vozovkách udržujte větší od-
stup od vozidla před sebou.

• Vlhký sníh (0 °C (32 °F) a namrzající déšť),
velmi chladný sníh a led mohou klouzat a
jízda po nich je velmi obtížná. Vozidlo má
za těchto podmínek výrazně sníženou
trakci a záběr. Zkuste se vyhýbat jízdě po
vlhkém sněhu, dokud vozovka není posy-
pána solí nebo štěrkem.

• Pozor na kluzká místa (oslňující led). Ta se
mohou objevit na jinak holé vozovce v za-
stíněných oblastech. Pokud před sebou vi-
díte ledovou plochu, brzděte dříve, než na
ni vjedete. Snažte se nebrzdit přímo na le-
du a vyvarujte se prudkým manévrům.

• Nepoužívejte tempomat na kluzkých
vozovkách.

UPOZORNĚNÍ

Pro zabránění poškození Li-ion baterie:

• Vozidlo neskladujte při teplotách pod
–25 °C (–13 °F) déle než sedm dní.

• Pokud je venkovní teplota –25 °C (–13 °F)
nebo méně, může Li-ion baterie zamrz-
nout a nemůže být nabita ani nemůže za-
jistit energii pro nastartování vozidla. Pře-
suňte vozidlo na teplé místo.

POZNÁMKA:
• Když vozidlo parkujete v místech, kde teplota

může klesnou pod –17 °C (–1 °F), připojte k vo-
zidlu nabíječku a přepněte hlavní spínač do
polohy OFF. Tím zajistíte externí proud pro
ohřívač Li-ion baterie ( je-li součástí výbavy),
když je v provozu, a přitom se nevybije Li-ion
baterie. (pro modely s baterií 40 kWh)

• Když vozidlo parkujete v místech, kde teplota
může klesnou pod –20 °C (–4 °F), připojte k vo-
zidlu nabíječku a přepněte hlavní spínač do
polohy OFF. Ohřívač Li-ion baterie automatic-
ky využívá elektrickou energii buď z externí-
ho zdroje nebo z Li-ion baterie podle zbývající
kapacity Li-ion baterie. (pro modely s baterií
62 kWh)

• Dojezdová vzdálenost vozidla je omezena,
jestliže je v provozu ohřívač Li-ion baterie ( je-
li součástí výbavy) (teplota Li-ion baterie při-
bližně –17 °C (–1 °F) nebo méně) za jízdy vozi-
dla. Možná budete muset Li-ion baterii nabít
dříve než při vyšších okolních teplotách.

JÍZDA ZA CHLADNÉHO POČASÍ
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• Li-ion baterie potřebuje víc času k nabití, je-li
v provozu ohřívač Li-ion baterie ( je-li součástí
výbavy).

• Předpokládaná doba nabíjení zobrazená na
ukazateli a v navigačním systému se zvyšuje,
je-li v provozu ohřívač Li-ion baterie ( je-li sou-
částí výbavy).

• Dojezdová vzdálenost vozidla se může pod-
statně snížit za extrémně chladného počasí
(např. při teplotách pod –17 °C (–1 °F)).

• Používání systému řízení klimatizace k vyhří-
vání kabiny při venkovních teplotách pod 0 °C
(32 °F) spotřebovává více elektřiny a má větší
vliv na dojezdovou vzdálenost vozidla, než
používání topení při teplotách nad 0 °C (32 °F).

• Výkon řízení klimatizace je omezen při použí-
vání časovače ovládání klimatizace nebo ří-
zení klimatizace na dálku, když je v provozu
ohřívač Li-ion baterie ( je-li součástí výbavy).
(pro modely s baterií 40 kWh)

• Časovač ovládání klimatizace Časovač nebo
řízení klimatizace na dálku (modely s navigač-
ním systémem) se nezapne během provozu
ohřívače Li-ion baterie. Nejde o chybnou funk-
ci. (pro modely s baterií 62 kWh)

• Li-ion baterie se možná nenabije na očekáva-
nou úroveň pomocí časovače nabíjení, když je
nastaven [Start Time] a [End Time] a zároveň
je v provozu ohřívač Li-ion baterie ( je-li sou-
částí výbavy).

• Při nabíjení za chladného počasí nastavte
pouze [End Time]. Vozidlo automaticky urču-
je, kdy zahájit nabíjení, plně nabít Li-ion bate-
rii, zda spustit nebo nespustit ohřívač Li-ion
baterie ( je-li součástí výbavy).

12VOLTOVÁ BATERIE
Pokud není 12voltová baterie plně nabitá během ex-
trémně chladného počasí, může elektrolyt 12volto-
vé baterie zamrznout a poškodit ji. Pro zachování
maximální účinnosti byste měli 12voltovou baterii
pravidelně kontrolovat. Podrobnosti viz „12-
voltová baterie“ v kapitole „8. Údržba a „Udělej si
sám““.

CHLADICÍ KAPALINA
Pokud má být vozidlo ponecháno venku bez nemrz-
noucí směsi, vypusťte obsah chladicí soustavy. Před
použitím vozu systém chlazení znovu naplňte.
Podrobnosti viz „Chladicí soustava“ v kapitole
„8. Údržba a „Udělej si sám““.

VYBAVENÍ PNEUMATIKAMI
1. Pokud jsou na předních/zadních kolech vozidla

nasazeny zimní pneumatiky, musí mít stejnou ve-
likost, rozsah zatížení, konstrukci a typ (diagonál-
ní, semiradiální nebo radiální) jako zadní/přední
pneumatiky.

2. Pokud s vozidlem budete jezdit v zimních pod-
mínkách, měli byste mít zimní pneumatiky na
všech čtyřech kolech.

3. Pro lepší záběr na zledovatělé vozovce lze použít
pneumatiky s hroty. Avšak některé kraje, provin-
cie nebo státy jejich používání zakazují. Před in-
stalací pneumatik s hroty prostudujte místní
platné zákony.

Brzdné a trakční schopnosti pneumatik s hroty
pro sníh mohou být na mokrých nebo suchých
terénech horší ve srovnání s pneumatikami
bez hrotů.

4. Je-li to nutné, můžete použít sněhové řetězy. Ujis-
těte se, že jsou určeny na velikost pneumatik na
vašem vozidle a jsou nasazeny podle pokynů vý-
robce sněhových řetězů. Pro dosažení pevného
osazení řetězů používejte napínače sněhových
řetězů, pokud to jejich výrobce doporučuje. Vol-
né koncové články sněhových řetězů je nutno
zajistit nebo odstranit, aby nedošlo k poškození
blatníků a podvozku v důsledku pohybu řetězu.
Jeďte pak nižší rychlostí, jinak by se mohlo vaše
vozidlo poškodit anebo by mohlo dojít ke zhor-
šení ovládání a výkonu vozu.

ZVLÁŠTNÍ ZIMNÍ VÝBAVA
Doporučujeme převážet během zimy následující
předměty:

• Škrabku a hrubý kartáč na odstranění ledu a
sněhu z oken.
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• Pevnou tuhou desku, kterou umístíte pod zve-
dák, abyste jej podepřeli.

• Lopatu na vyproštění vozidla ze závějí.

PARKOVACÍ BRZDA
Při parkování v oblasti, kde vnější teplota klesá pod
0 °C (32 °F), nepoužívejte parkovací brzdu, abyste
předešli jejímu zamrznutí. Pro bezpečné parkování:

• Stiskněte spínač polohy P na řadicí páce pro po-
lohu P (parkování).

• Bezpečně zablokujte kola.

OCHRANA PROTI KOROZI
Chemikálie používané pro odstranění námrazy z vo-
zovek jsou extrémně korozivní a urychlí korozi a po-
škození součástí podvozku vozidla, jako jsou brz-
dová vedení, brzdová lanka, podlaha a blatníky.

V zimě je nutno provádět pravidelnou očistu
spodní části karoserie. Další informace naleznete
v „Ochrana proti korozi“ v kapitole „7. Vzhled
a péče“.

Pokud jde o další ochranu proti rzi a korozi, která
může být v některých oblastech potřebná, konzul-
tujte erudovaného opraváře LEAF, například prodej-
ce elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

UVOLNĚNÍ ZAMRZLÉHO VÍKA
PORTU NABÍJENÍ
Pokud zamrzne port nabíjení, použijte pro roztavení
vysoušeč vlasů.
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Stiskněte spínač pro upozornění ostatních řidičů,
pokud musíte zastavit nebo zaparkovat v nouzo-
vých podmínkách. Blikají všechna směrová světla.

VAROVÁNÍ
• Při nouzovém zastavení odstavte vozidlo

bezpečně mimo vozovku.

• Při pohybu po dálnici výstražná světla ne-
používejte, pokud vás neobvyklé okolnosti
nedonutí jet tak pomalu, že by vaše vozi-
dlo mohlo ohrozit ostatní vozidla.

• Když jsou zapnutá výstražná světla, tak
nefungují směrová světla.

Blikání lze zapnout s hlavním spínačem v jakékoliv
poloze.

Místní legislativa může bránit použití výstražných
světel při jízdě.

Když je detekován náraz, který by mohl aktivovat
doplňkové airbagy, výstražná světla se automaticky
rozblikají. Pokud stisknete spínač výstražných svě-
tel, tak se výstražná světla vypnou.

V případě naléhavé situace na silnici je vám k dispo-
zici asistenční služba. Viz samostatně dodávané Zá-
ruční informace a příručku pro údržbu.

SPÍNAČ VÝSTRAŽNÝCH SVĚTEL PROGRAM ASISTENČNÍ SLUŽBY
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ZASTAVENÍ VOZIDLA

VAROVÁNÍ
• Dbejte na správné zatažení parkovací brz-

dy.

• Ujistěte se, že je řadicí páka v poloze P (par-
kování).

• Nikdy neměňte pneumatiku, když je vozi-
dlo na svahu, na zledovatělé nebo kluzké
vozovce. Je to nebezpečné.

• Nikdy neměňte ani neopravujte pneuma-
tiky, když je provoz příliš blízko u vašeho
vozu. Počkejte na profesionální asistenční
službu.

1. Bezpečně sjeďte s vozem mimo vozovku, dál od
provozu.

2. Zapněte výstražné blinkry.

3. Zaparkujte na rovné ploše a zatáhněte parkovací
brzdu.

4. Stiskněte spínač polohy P na řadicí páce pro po-
lohu P (parkování).

5. Vypněte elektrický systém vozidla.

6. Otevřete kapotu:

• Pro upozornění ostatních řidičů.

• Na znamení asistenční službě, že potřebujete
pomoc.

7. Všichni cestující by měli opustit vozidlo a posta-
vit se na bezpečné místo mimo provoz a do vzdá-
lenosti od vozu.

NÁHRADNÍ PNEUMATIKA ( je-li
součástí výbavy)
Příprava nářadí

Vyjměte zvedák a nářadí ze zavazadlového prosto-
ru podle obrázku.

Výměna prázdné pneumatiky
Dojezdová náhradní pneumatika se nachází pod
zadní částí vozidla.

Chcete-li vyjmout náhradní pneumatiku, postupuj-
te následovně:

1. Otevřete páté dveře

PRÁZDNÁ PNEUMATIKA
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2. Vyjměte podlážku.

3. Klíčem na matice kol povolte šroub ➀ otočením
přibližně o 25 otáček směrem doleva pro spuš-
tění kolébky náhradní pneumatiky.

4. Přestaňte otáčet šroubem v takové poloze, kdy
kolébku ➁ lze vyjmout z háku ➂.

POZNÁMKA:
Nepovolujte šroub příliš, jinak by kolébka
mohla náhle spadnout.

5. Podržte kolébku a vyjměte ji z háku tak, že ji vyta-
hujete směrem nahoru.

6. Pomalu položte kolébku na zem a vyjměte ná-
hradní kolo.

7. Dejte kolébku zpět do původní polohy.

Dotahovací moment šroubu držáku náhradní
pneumatiky: 64 až 86 Nm (6,6 až 8,7 kg-m, 48 až
63 ft-lb)

VAROVÁNÍ
Po použití řádně uložte kolébku náhradní
pneumatiky. Jízda bez řádně uložené koléb-
ky náhradní pneumatiky může způsobit
kontakt se zemí, jiskření nebo odlétávání
štěrku/narušeného povrchu vozovky, což
může vyústit v poškození vozidla nebo zra-
nění osob.

Blokování kol

Umístěte vhodné bloky ➀ před i za kolo, které je
úhlopříčně od prázdné pneumatiky, čímž zabráníte
pohybu vozidla, pokud je na zvedáku.

VAROVÁNÍ
Příslušné kolo zablokujte, aby se vozidlo ne-
rozjelo, což by mohlo způsobit zranění.

Demontáž nebo montáž kola

VAROVÁNÍ
• Pozorně přečtěte a přísně dodržujte poky-

ny uvedené v této části.

• Zajistěte, abyste si přečetli výstražný ští-
tek na trupu zvedáku, než jej použijete.

• NEVSTUPUJTE POD VOZIDLO, KTERÉ JE PO-
DEPŘENO ZVEDÁKEM.

• Nikdy nepoužívejte zvedák, který nebyl
dodán s vaším vozem.

• Pro zvednutí vozidla používejte pouze zve-
dák dodaný s vaším vozidlem. Nepoužívej-
te zvedák dodávaný s vaším vozidlem na
jiná vozidla.

• Nikdy nepoužívejte jiné části vozu na opě-
ru zvedáku. Používejte správné zvedací
body.

• Vozidlo nikdy nezvedejte výše, než je po-
třeba.

• Nikdy nepoužívejte bloky na zvedáku či
pod ním.

• Nikdy nepřepínejte hlavní spínač do polo-
hy READY (připraven k jízdě), zatímco je vo-
zidlo ještě na zvedáku. Vozidlo se může
náhle rozjet, což může způsobit nehodu.

• Nenechte spolucestující sedět ve vozidle,
jestliže je vozidlo na zvedáku.

• Než zvednete vozidlo na zvedák, vyjměte z
něj veškerý náklad.
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1. Umístěte zvedák přímo pod zvedací bod, jak je
znázorněno, aby byla horní strana zvedáku v kon-
taktu s vozidlem v místě zvedacího bodu.

Zvedák by měl být používán na pevné rovné ze-
mi.

2. Zarovnejte hlavici zvedáku mezi zvedací body
přední i zadní části.

3. Umístěte zářez na hlavici zvedáku mezi zářezy
dle ilustrace.

4. Povolte každou matici kola o jednu až dvě otoč-
ky směrem doleva pomocí klíče na matice kol.

Nedemontujte matice kol, dokud není pneu-
matika nad zemí.
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Modely s pojistnými maticemi ( jsou-li součástí
výbavy):

Pokud je kolo vybaveno pojistnou maticí, zasuň-
te klíč na zámek kolajA a povolte jej podle popi-
su výše. Podrobné informace o klíčku na zámek
kola viz „Pojistné matice kola ( jsou-li sou-
částí výbavy)“ dále v této kapitole.

5. Sestavte tyč a klíč na matice kola pro vytvoření
madla. Připojte ji ke zvedáku.

6. Vozidlo zvedněte tak, že pevně uchopíte madlo a
otáčíte jím. Opatrně zvedněte vozidlo, až dokud
se pneumatika nenachází nad zemí.

Sejmutí pneumatiky
1. Sejměte matice kola.

2. Demontujte prázdnou pneumatiku.

UPOZORNĚNÍ
Kolo je těžké. Zajistěte, že máte nohy mimo
kolo a používejte rukavice, abyste předešli
zranění.

Instalace náhradní pneumatiky

VAROVÁNÍ
• Nikdy nepoužívejte matice kola, které ne-

byly dodány s vaším vozem. Nesprávné
matice kol nebo nesprávně utažené mati-
ce kol mohou způsobit uvolnění nebo od-
padnutí kola. To může vést k nehodě.

• Nepoužívejte olej a mazivo na čepy nebo
matice kola. To může vést k uvolnění matic
kol.

• Náhradní pneumatika typu T je určena
pouze pro nouzové použití.

1. Odstraňte veškeré nečistoty či bláto z povrchu
mezi kolem a nábojem.

2. Opatrně nasaďte náhradní pneumatiku a utáh-
něte matice kola prsty. Ověřte, zda všechny ma-
tice kola jsou v kontaktu s povrchem kola vodo-
rovně.

Modely s pojistnou maticí ( je-li součástí výbavy):

Zasuňte klíček zámku kola do pojistné matice a
utáhněte napevno prstem.

3. Střídavě dotahujte matice klíčem a postupujte
rovnoměrně ve znázorněném pořadí (➀ až ➄),
více než dvakrát s klíčem na matice kol, dokud
nejsou pevně utažené.

UPOZORNĚNÍ
Pro montáž pojistek matice kola ( jsou-li
součástí výbavy) nepoužívejte elektrické
nástroje. Místo toho používejte klíč na ma-
tice kola.

4. Pomalu spouštějte vozidlo dolů, až se pneuma-
tiky dotknou země.

5. Utáhněte pečlivě matice kola pomocí klíče na
matice kol ve znázorněném pořadí.

6. Vozidlo spusťte zcela dolů.

Co nejdříve utáhněte matice kola momento-
vým klíčem na stanovený utahovací moment.

Utahovací moment pro matice kola:
108 N·m (11 kg-m, 80 ft-lb)
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Matice kola je nutno udržovat utažené vždy na
stanovené hodnoty. Doporučujeme dotahovat
matice kola podle specifikace při každém in-
tervalu promazávání.

Uložení prázdné pneumatiky a nářadí
Bezpečně uložte zvedák a nářadí na příslušné místo
a poškozené kolo do zavazadlového prostoru. Ko-
lébku náhradní pneumatiky nelze použít k usklad-
nění normální pneumatiky.

Kolébku náhradní pneumatiky vraťte do její původní
polohy obráceným postupem. Podrobnosti viz

„Výměna prázdné pneumatiky“ výše v této ka-
pitole.

Dotahovací moment šroubu kolébky náhradní pne-
umatiky: 64 až 86 N·m (6,6 až 8,7 kg-m, 48 až 63 ft-lb)

VAROVÁNÍ
• Vždy se ujistěte, že je kolo a zvedák po po-

užití řádně upevněny. Tyto předměty se
mohou změnit na nebezpečné projektily
při nehodě či prudkém zabrzdění.

• Ujistěte se, že po vyjmutí náhradní pneu-
matiky je kolébka náhradní pneumatiky
opět řádně upevněna do své původní po-
lohy pro uložení.

• Náhradní pneumatika a malorozměrová
náhradní pneumatika jsou určeny pouze
pro nouzové použití. Viz specifické pokyny
pod nadpisem „Kola a pneumatiky“ v
kapitole „8. Údržba a „Udělej si sám““.

Pojistné matice kola ( jsou-li součástí
výbavy)
Aby se předešlo krádeži, na každé kolo je instalová-
na pojistná matice kola. Pojistnou matici kola nelze
odstranit běžně používanými nástroji. Při demonto-
vání pojistných matic kol používejte klíč na zámek
kola dodaný s vozidlem.

Demontáž pojistné matice kola:

1. Vložte zamykací klíček kola do pojistné matice
kola.

2. Pro demontáž pojistné matice otočte zamyka-
cím klíčkem doleva za použití klíče na matice ko-
la.

UPOZORNĚNÍ
• Pro demontáž pojistných matic kola nepo-

užívejte hrubé nástroje.

• Při montáži kol utáhněte pojistné matice
kola na stejný utahovací moment jako nor-
mální matice kola, jak bylo popsáno dříve.

POZNÁMKA:
• Pojistné matice kola mají svůj vlastní kód. Za-

mykací klíček na kola s jiným než odpovídají-
cím kódem nelze pro odstranění pojistné ma-
tice kola použít. Ztratíte-li klíč na zámek kola,
kontaktujte erudovaného opraváře LEAF, na-
příklad prodejce elektrických vozů s certifiká-
tem NISSAN, a požádejte o duplikát s originál-
ním kódem klíče na zámek kola.

• Zaznamenejte si číslo klíče zobrazené na kar-
tě s kódem na stránce „Bezpečnostní infor-
mace“ na konci tohoto návodu a uchovejte ho
na bezpečném místě, ne ve vozidle.

• Žádáte-li erudovaného opraváře LEAF, napří-
klad prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN, o servis, přesvědčte se, že jste klíč na
zámek kola nechali ve vozidle. Jinak by kola
nemohli demontovat a provést údržbu.

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ TLAKU
V PNEUMATIKÁCH (TPMS) ( je-li ve
výbavě)

jA Ventil pneumatiky se snímačem
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VAROVÁNÍ

• Pokud se kontrolka TPMS rozsvítí za jízdy:
– vyhněte se prudkému otáčení volan-

tem
– vyhněte se náhlému brzdění
– snižte rychlost vozidla
– sjeďte na bezpečné místo
– co nejdříve zastavte

• Jízda s nedostatečně nafouknutými pneu-
matikami je může trvale poškodit a může
zvýšit pravděpodobnost protržení pneu-
matiky. Mohlo by dojít k vážnému poško-
zení vozidla a následně k nehodě, jež by
mohla vést k vážnému zranění.

• Kontrolujte tlak všech čtyř pneumatik.
Upravte tlak v pneumatikách na doporu-
čený tlak ZA STUDENA uvedený na štítku
pneumatiky, aby se kontrolka TPMS
vypnula do „OFF“. Jestliže máte prázdnou
pneumatiku, co nejdříve ji vyměňte za ná-
hradní pneumatiku.

• Když je namontována náhradní pneuma-
tika nebo je kolo vyměněno, systém TPMS
nebude fungovat a kontrolka bude blikat
přibližně 1 minutu. Po uplynutí 1 minuty
kontrolka zůstane svítit. Při výměně kola
pozorně dbejte všech pokynů pro výměnu
kola a ujistěte se, že systém TPMS je na-
montován správně.

• Montáž pneumatik, které neodpovídají
originálním specifikacím NISSAN, by moh-
la ovlivnit správnou funkci systému TPMS.

• Pro dočasnou opravu pneumatiky lze po-
užít originální NISSAN Emergency Tyre Re-
pair Sealant (pohotovostní těsnicí prostře-
dek) nebo jeho ekvivalent. Nevstřikujte do
pneumatik žádné další těsnicí přípravky
ani aerosoly, protože ty mohou způsobit
poruchu čidel tlaku v pneumatice. (platí
pro modely vybavené sadou pro nouzovou
opravu píchnuté pneumatiky)

• NISSAN doporučuje používat pouze origi-
nální pohotovostní těsnicí prostředek
NISSAN, který byl dodán s vaším vozidlem.
Jiné těsnicí prostředky by mohly poškodit
čidla ventilu, což by mohlo mít za následek
ztrátu tlaku v pneumatikách. Po použití sa-
dy pro opravu navštivte co nejdříve erudo-
vaného opraváře LEAF, například prodejce
elektrických vozů s certifikátem NISSAN
(platí pro modely vybavené sadou pro nou-
zovou opravu píchnuté pneumatiky).

UPOZORNĚNÍ
• Pokud vozidlo jede s prázdnou pneumati-

kou, mohl by se tak poškodit TPMS snímač
pneumatiky.

• Systém TPMS nemusí řádně fungovat,
když jsou kola vybavena sněhovými řetě-
zy nebo když jsou kola zabořena do sně-
hu.

• Na okna neumisťujte metalický film ani
žádný kovový předmět (anténu atd.). Může
to způsobit špatný příjem signálu ze sen-

zorů tlaku pneumatik, a systém TPMS tak
nemusí fungovat správně.
Některá zařízení a vysílače mohou dočas-
ně se systémem TPMS interferovat a způ-
sobit, že se kontrolka TPMS rozsvítí. Zde je
několik příkladů:
– Přístroje a elektrická zařízení používa-

jící podobné rádiové vlny v blízkosti vo-
zidla.

– Když je ve vozidle nebo jeho blízkosti
používán vysílač, naladěný na podob-
nou frekvenci.

– Když je ve vozidle nebo jeho blízkosti
používán počítač (nebo podobné zaří-
zení) nebo konvertor DC/AC.

• Při nafukování pneumatik a kontrole jejich
tlaku nikdy neohýbejte ventily.

• Používejte originální NISSAN ventilové
čepičky, které odpovídají specifikacím to-
várních ventilových čepiček.

• Nepoužívejte kovové ventilové čepičky.

• Ventilové čepičky řádně nasazujte. Bez
ventilových čepiček by se mohli ventil a
snímače kontroly tlaku pneumatik poško-
dit.

• Při skladování kol nebo nasazování
nových pneumatik nepoškoďte ventily a
snímače.

• Při výměně opotřebených nebo starých
pneumatik vyměňte dřík ventilku snímače
TPMS (včetně vložky a čepičky ventilku).
Snímače TPMS se mohou používat
opakovaně.
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Systém kontroly tlaku pneumatik (TPMS) monito-
rujte tlak pneumatik všech čtyř kol kromě náhrad-
ního kola/pneumatiky ( je-li ve výbavě). Pokud se
kontrolka TPMS rozsvítí spolu s kontrolkou umístění
snímače TPMS na pneumatice (na informačním dis-
pleji vozidla), znamená to, že je minimálně jedna
pneumatika výrazně podfouknutá. Pokud má vozi-
dlo při jízdě nízký tlak pneumatiky, aktivuje se TPMS
a kontrolka a TPMS spolu s kontrolkou umístění sní-
mače TPMS na pneumatice zůstanou rozsvícené.
Tento systém se deaktivuje pouze pokud je tlak pne-
umatiky upraven a vozidlo jede rychlostí nad 25
km/h (16 MPH).

Pro více podrobností o systému TPMS viz
„Bezpečnostní opatření při startování a jízdě“

v kapitole „5. Startování a jízda“.

OPRAVA PRÁZDNÉ PNEUMATIKY
(Modely se sadou nářadí pro
opravu píchnuté pneumatiky —
je-li součástí výbavy)

VAROVÁNÍ
• Ihned po použití sady pro opravu píchnuté

pneumatiky zavezte své vozidlo k erudo-
vanému opraváři LEAF, například prodejci
elektrických vozů s certifikátem NISSAN,
aby vozidlo prohlédl a pneumatiku opravil
nebo vyměnil. Pohotovostní těsnicí přípra-
vek na pneumatiky není schopen píchnu-
tou pneumatiku utěsnit trvale. Pokud bys-
te nadále řídili vozidlo, aniž byste pneuma-
tiku nechali natrvalo opravit, mohlo by to
vést k nehodě.

• Těsnicí přípravek, který neodpovídá kvali-
tě originálního pohotovostního těsnicího
přípravku na pneumatiky od společnosti
NISSAN může poškodit hodnotná čidla
pneumatiky, což může způsobit ztrátu tla-
ku v pneumatice.

Sada nářadí pro opravu píchnuté pneumatiky (Po-
hotovostní těsnicí prostředek) je dodávána s vozi-
dlem namísto náhradní pneumatiky. Lze ji použít k
dočasné opravě menší díry v pneumatice.

Po použití sady pro opravu vyhledejte co nejdříve
erudovaného opraváře LEAF, například prodejce
elektrických vozů s certifikátem NISSAN, který pro-
vede kontrolu pneumatiky a opravu/výměnu.

Při prázdné pneumatice dodržujte pokyny popsané
níže.

UPOZORNĚNÍ
• Abyste zabránili poškození sady na pích-

nutou pneumatiku během skladování či
používání:
– Sadu nářadí pro opravu píchnuté pne-

umatiky používejte pouze na svém vo-
zidle. Nepoužívejte ji na jiných vozi-
dlech.

– Sadu používejte pouze k nafouknutí
pneumatik svého vozidla a ke kontrole
tlaku pneumatik tohoto vozidla.

– Kompresor zasuňte pouze do 12-volto-
vého DC napájecího bodu vozidla.

– Sadu uchovávejte tak, aby do ní
nevnikla voda a nečistoty.

– Sadu nedementujte ani neupravujte.

– Nedovolte, aby vám sada spadla nebo
aby na ni působily tvrdé nárazy.

• Sadu nářadí pro opravu píchnuté pneuma-
tiky nepoužívejte za následujících podmí-
nek. Kontaktujte erudovaného opraváře
LEAF, například prodejce elektrických vozů
s certifikátem NISSAN nebo profesionální
asistenční službu.
– Jestliže těsnicí přípravek překročil da-

tum použitelnosti (uvedené na štítku
na láhvi).

– Jestliže je díra nebo řez přibližně 6 mm
(0,25 in) nebo větší.

– Jestliže je poškozena boční strana
pneumatiky.

– Jestliže vozidlo jelo s extrémně pod-
huštěnou pneumatickou.

– Jestliže se pneumatiky dostala z vnitř-
ní nebo vnější strany kola.

– Jestliže je poškozeno kolo pneumati-
ky.

– Jestliže jsou prázdné dvě pneumatiky
nebo více.
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Získání sady pro opravu píchnuté
pneumatiky

Vyjměte sadu nářadí pro opravu píchnuté pneuma-
tiky umístěnou v boční části zavazadlového prosto-
ru. Sada pro opravu se skládá z následujících polo-
žek:

➀ Láhve pro zalepení pneumatiky

➁ Vzduchový kompresor

➂ Nálepka pro omezení rychlosti

Před použitím sady pro opravu
píchnuté pneumatiky

• Je-li jakékoliv cizí těleso (např. šroub nebo hře-
bík) zapíchnutý do pneumatiky, nevytahujte ho.

• Zkontrolujte datum expirace těsnicího příprav-
ku, uvedené na štítku na láhvi. Nikdy nepouží-
vejte záplatu s překročenou dobou použitelnos-
ti.

Oprava pneumatiky

VAROVÁNÍ
Při používání látky na opravu pneumatiky do-
držujte následující bezpečnostní opatření.

• Požití obsažené látky je nebezpečné. V ta-
kovém případě okamžitě vypijte co nejvíce
vody a rychle vyhledejte lékařskou pomoc.

• Pokud se látka dostane do kontaktu s po-
kožkou nebo očima, okamžitě opláchněte
velkým množstvím vody. Pokud pokračuje
podráždění, rychle vyhledejte lékařskou
pomoc.

• Látku v opravné sadě skladujte mimo do-
sah dětí.

1. Sejměte nálepku pro omezení rychlosti z kom-
presoru a potom ji umístěte na takové místo, kde
ji řidič může za jízdy vidět.

UPOZORNĚNÍ
Nálepku pro omezení rychlosti neumísťujte
na plochu volantu, tachometr nebo umístě-
ní kontrolek.
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2. Vyjměte hadici ➀ a elektrickou zástrčku ➁ ze
vzduchového kompresoru. Sejměte ze vzducho-
vého kompresoru krytku držáku na láhev.

3. Sejměte víčko z láhve pro zalepení pneumatiky a
našroubujte láhev směrem doprava na držák lah-
ve na vzduchovém kompresoru.

POZNÁMKA:
Uzávěr láhve neotevírejte. Když láhev našrou-
bujete na držák láhve, uzávěr láhve se tím pro-
píchne.

4. Sejměte krytku z ventilu pneumatiky na prázdné
pneumatice.

5. Sejměte ochranou krytku jA z hadice a hadici
dobře našroubujte na ventil pneumatiky. Ověřte,
že odvětrávací ventil jB je spolehlivě uzavřen.
Ověřte, zda spínač vzduchového kompresoru je
v poloze OFF (O), pak zasuňte jeho zástrčku do
elektrické zásuvky na vozidle.
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6. Přepněte hlavní spínač do polohy ACC. Pak stisk-
něte spínač kompresoru do polohy ON (−) a na-
hustěte pneumatiku na tlak, jaký je uveden na
pneumatice a štítku s informacemi o pneumati-
kách připevněném ke středovému sloupku na
straně řidiče nebo minimálně na 180 kPa (26 psi).
Nakrátko vypněte vzduchový kompresor a zkon-
trolujte tlak v pneumatice manometrem.

Jestliže jste pneumatiku nahustili na vyšší tlak
než uvedený, snižte tlak tak, že odpustíte vzduch
pomocí odvětrávacího ventilu.

UPOZORNĚNÍ

Nepracujte s kompresorem déle než 10 mi-
nut. Mohlo by tak dojít k vybití 12-voltové
baterie vozidla.

POZNÁMKA:
Manometr kompresoru na pneumatiky může
ukazovat hodnotu tlaku pneumatiky 600 kPa
(87 psi) asi 30 sekund během jejího nafuko-
vání. Manometr ukazuje tlak uvnitř nádoby
těsnicího prostředku. Jakmile jste těsnicí pro-
středek injektovali do pneumatiky, manometr
klesne a ukáže aktuální tlak v pneumatice.

VAROVÁNÍ
• Abyste zabránili vážným zraněním

osob při používání sady nářadí pro
opravu píchnuté pneumatiky:
– Pevně dotáhněte hadici kompreso-

ru k ventilu pneumatiky. Pokud to
neuděláte, může dojít k vystříknutí
těsnicího prostředku do vzduchu a
ten vám může vniknout do očí nebo
na kůži.

• Nestůjte v bezprostřední blízkosti hus-
těné pneumatiky, protože hrozí prask-
nutí. Jestliže se objeví nějaké praskliny
nebo vybouleniny, okamžitě vypněte
kompresor.

Jestliže tlak v pneumatice nevzroste na 180 kPa
(26 psi) do 10 minut, pneumatika je možná váž-
ně poškozena a touto sadou nářadí na pích-
nuté pneumatiky ji nelze opravit. Kontaktujte

prosím erudovaného opraváře LEAF, například
prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN.

7. Je-li tlak vzduchu na specifikované hodnotě,
kompresor vypněte. Pokud pneumatiku nelze na-
fouknout na specifikovanou hodnotu, můžete
kompresor vypnout při minimálně 180 kPa (26
psi). Odpojte elektrickou zástrčku ze zásuvky a
rychle odpojte hadici od ventilu pneumatiky. Na-
montujte kryt ventilu pneumatiky. Sadu nářadí
pro opravu píchnuté pneumatiky řádně uložte do
zavazadlového prostoru.

UPOZORNĚNÍ
Abyste zabránili vážným zraněním osob při
ukládání sady nářadí pro opravu píchnuté
pneumatiky:

Nechte láhev s těsnicím prostředkem za-
šroubovanou do kompresoru. Pokud to ne-
uděláte, může dojít k vystříknutí těsnicího
prostředku do vzduchu a ten vám může
vniknout do očí nebo na kůži.

8. Ihned rozjeďte vozidlo na 10 nebo ve vzdálenosti
10 km (6 mil) při rychlosti 80 km/h (50 MPH) ne-
bo méně do 1 minuty pro provedení kroku 7.

9. Po jízdě vypněte spínač vzduchového kompre-
soru (poloha OFF) a pak dobře zašroubujte hadi-
ci na ventil pneumatiky. Zkontrolujte tlak v pneu-
matice pomocí manometru. Dočasná oprava
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pneumatiky je kompletní, když nedochází k po-
klesu tlaku.

Před jízdou neopomeňte upravit tlak na hodno-
tu, která je uvedena na štítku uvádějícím potřeb-
né tlaky.

10. Jestliže tlak v pneumatice klesne, opakujte kro-
ky 5 až 9. Jestliže tlak opět klesne nebo zůstává
pod 130 kPa (19 psi), pneumatiku nelze touto
sadou pro opravu opravit. Kontaktujte prosím
erudovaného opraváře LEAF, například prodej-
ce elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

Láhev s těsnicím prostředkem a hadici už nelze
znovu použít k opravě jiné píchnuté pneuma-
tiky. Kontaktujte erudovaného opraváře LEAF,
například prodejce elektrických vozů s certifi-
kátem NISSAN, a zakupte si tyto položky k vý-
měně.

Po provedené opravě pneumatiky
Co nejdříve vyhledejte erudovaného opraváře LEAF,
například prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN, a vyžádejte si opravu/výměnu.

VAROVÁNÍ
• Po použití pohotovostního těsnicího pro-

středku k opravě menší díry v pneumatice
nejeďte s vozidlem vyšší rychlostí než 80
km/h (50 MPH).

• Ihned po použití sady pro opravu píchnuté
pneumatiky zavezte své vozidlo k erudo-
vanému opraváři LEAF, například prodejci
elektrických vozů s certifikátem NISSAN,
aby vozidlo prohlédl a pneumatiku opravil
nebo vyměnil. Pohotovostní těsnicí přípra-
vek na pneumatiky není schopen píchnu-
tou pneumatiku utěsnit trvale. Pokud bys-
te nadále řídili vozidlo, aniž byste pneuma-
tiku nechali natrvalo opravit, mohlo by to
vést k nehodě.

• Pokud jste pohotovostní těsnicí prostře-
dek použili k opravě menší díry v pneuma-
tice, bude muset erudovaný opravář LEAF,
například prodejce elektrických vozů s cer-
tifikátem NISSAN, vyměnit také pneuma-
tiku.

• Společnost NISSAN doporučuje používat
pouze originální pohotovostní těsnicí pro-
středek NISSAN, který byl dodán s vaším
vozidlem. Jiné těsnicí prostředky by mohly
poškodit čidla ventilu, což by mohlo mít za
následek ztrátu tlaku v pneumatikách.

Při startování vozidla z pomocné startovací baterie
je nutné dodržet pokyny a bezpečnostní opatření
uvedená níže.

Startování z baterie jiného vozidla zajistí napětí pro
12-voltový systém a umožní provoz elektrických
systémů. Elektrické systémy musí být v provozu, aby
se mohla dobíjet Li-ion baterie. Startováním z bate-
rie jiného vozidla se Li-ion baterie nedobíjí. Aby bylo
možné vozidlo rozjet, musí být Li-ion baterie nabita.

VAROVÁNÍ
• Nesprávně provedené startování pomocí

kabelů z baterie jiného vozidla může vést
k explozi 12-voltové baterie a následnému
vážnému zranění nebo smrti. Může také
dojít k poškození vašeho vozidla.

• V blízkosti 12-voltové baterie je vždy příto-
men výbušný plynný vodík. Nepoužívejte v
blízkosti 12-voltové baterie jiskry ani ote-
vřený oheň.

• Akumulátorová kapalina se nesmí dostat
do kontaktu s očima, kůží, oděvem či lako-
vaným povrchem. Akumulátorová kapali-
na je roztok korozivní kyseliny sírové, kte-
rý může způsobit vážné popáleniny. Do-
jde-li ke styku kapaliny s jakoukoliv částí
těla, ihned opláchněte postižené místo vo-
dou.

• Uchovávejte 12-voltovou baterii z dosahu
dětí.

STARTOVÁNÍ Z BATERIE JINÉHO
VOZIDLA
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• Startovací baterie musí mít nominální na-
pětí 12 voltů. Použití baterie s nesprávným
jmenovitým napětím může vaše vozidlo
poškodit.

• Kdykoliv pracujete na 12-voltové baterii či
v její blízkosti, vždy noste vhodné ochran-
né brýle a sundejte prstýnky, kovové ná-
ramky a ostatní šperky. Během startování
pomocí kabelů z baterie jiného vozidla se
nenaklánějte nad 12-voltovou baterii.

• Nepokoušejte se nastartovat pomocí ka-
belů baterie jiného auta zamrzlou baterii.
Mohla by vybuchnout a způsobit vážné
zranění.

• Váš vůz je vybaven automatickým chladi-
cím ventilátorem. Může se kdykoliv spus-
tit. Nedotýkejte se jej rukama ani žádným
předmětem. VAROVÁNÍ

Vždy dodržujte níže uvedené pokyny. Pokud
byste to nedělali, mohlo by to mít za následek
poškození napájecího modulu (Power Delivery
Module, PDM) a mohlo by to způsobit zranění
osob.

UPOZORNĚNÍ
• Nesnažte se provést startování pomocí

kabelů baterie jiného auta na 12-voltové
baterii, když se současně dobíjí Li-ion ba-
terie. Mohli byste poškodit nabíjecí zaříze-
ní a způsobit zranění.

• LEAF nelze používat jako startovací vozi-
dlo, protože nemůže zajistit dostatečné
množství energie pro nastartování vozidla
s benzinovým či naftovým motorem. Není
však problém použít vozidlo s benzinovým
či naftovým motorem k napájení 12-volto-
vé baterie vozidla LEAF.

1. Je-li startovací baterie v jiném vozidlejB , postav-
te vozidla (jA ajB ) tak, aby obě 12-voltové baterie
byly od sebe v krátké vzdálenosti.

Nedopusťte kontakt těchto dvou vozidel.

2. Aplikujte parkovací brzdu.

3. Stiskněte spínač polohy P na řadicí páce, čímž
přepnete vozidlo do polohy P (parkování).
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4. Vypněte všechny nepotřebné elektrické systémy
(čelní světlomety, topení, klimatizaci atd.).

5. Přepněte spínač napájení do polohy OFF.

6. Odšroubujte ventilační víčka na 12-voltové bate-
rii ( jsou-li součástí výbavy). Pevně utáhněte bate-
rii mokrým hadrem, aby se předešlo nebezpečí
exploze.

7. Zapojte startovací kabely ve znázorněném pořa-
dí (➀ ➁ ➂ ➃).

Jestliže je 12-voltová baterie vybitá, hlavní spí-
nač nelze přepnout z polohy OFF. Před stisknu-
tím hlavního spínače připojte startovací kabely
ke startovacímu vozidlujB .

UPOZORNĚNÍ
• Vždy zapojujte kladný pól (+) ke kladné-

mu (+) a záporný (−) k uzemnění karosé-
rie (např. jak ukazuje ilustrace), ne k 12-
voltové baterii.

• Ujistěte se, že se startovací kabely ne-
dotýkají pohyblivých částí v motorovém
prostoru a že se svorky kabelů nedotý-
kají žádného dalšího kovu.

8. Nastartujte motor startovacího vozidlajB .

9. Při spuštěném motoru startovacího vozidlajB
přepněte elektrický systém vozidlo do polohy
READY (připraven k jízdě).

UPOZORNĚNÍ

Pokud systém okamžitě nenastartuje, pře-
pněte hlavní spínač do polohy OFF a po-
čkejte 10 sekund, než pokus zopakujete.

10. Po nastartování elektrického systému vozidla
opatrně odpojte záporný kabel a potom kladný
kabel (➃ ➂ ➁ ➀) a polohu READY při-
praven k jízdě udržujte více než 20 minut pro
nabití 12voltové baterie.

11. Nainstalujte víčka větracích otvorů ( jsou-li sou-
částí výbavy). Nezapomeňte vyhodit tkaninu,
kterou byly zakryté ventilační otvory, protože
může být znečištěná korozivní kyselinou.

12. V případě nutnosti připojte vozidlo k nabíjecí
stanici nebo EVSE (zařízení pro napájení elek-
trického vozidla) za účelem nabití Li-ion baterie,
viz „Jak nabít Li-ion baterii“ v kapitole
„CH. Nabíjení“. S vozidlem nelze jet, dokud není
Li-ion baterie nabitá.

POZNÁMKA:
Pokud není možné zapnout systém následujícím
postupem, kontaktujte neprodleně erudovaného
opraváře LEAF, například prodejce elektrických
vozů s certifikátem NISSAN.

Jestliže se rozsvítí kontrolkam omezení výkonu,
výkon trakčního motoru je omezen, což má za ná-
sledek sníženou rychlost vozidla. Zastavte vozidlo
na bezpečném místě, než se Li-ion baterie úplně vy-
bije a není k dispozici žádná energie k jízdě vozidla.
Kontaktujte asistenční službu, viz záruční brožurku
a záznamy údržby NISSAN LEAF.

Je-li to možné, při čekání na asistenční službu pře-
pněte spínač napájení do polohy OFF, abyste pře-
dešli vybití 12voltové baterie.

POZNÁMKA:
Jestliže se Li-ion baterie zcela vybije:

• Vozidlo se automaticky přepne do polohy ON
a nebude možné přepnout do polohy READY.

• Vozidlo se automaticky přepne do polohy N
(neutrál) a nebude možné s vozidlem jet.

VAROVÁNÍ
Jestliže je vozidlo v poloze N (neutrál) a Li-ion
baterie a 12-voltová baterie jsou zcela vybité,
vozidlo nelze přepnout do polohy P (parková-
ní) a nelze použít parkovací brzdu. Pokud k to-
mu dojde, umístěte vhodné bloky z přední i
zadní strany kola, abyste zabránili pohybu vo-
zidla. Pokud kolo nezablokujete, může se vo-
zidlo neočekávaně dát do pohybu, což může
mít za následek vážné zranění či smrt.

Chcete-li přepnout vozidlo do polohy READY, aby
bylo možné vozidlem jet, nabíjejte li-ion baterii tak
dlouho, dokud se na přístrojové desce nezmění do-
jezdová vzdálenost z „---“ na numericky vyjádřenou
vzdálenost.

JESTLIŽE SE LI-ION BATERIE
ZCELA VYBIJE
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POZNÁMKA:
• Když se vozidlo zastaví v případě úplného vy-

bití li-ion baterie, mohou se vyskytnout určité
vibrace. Nejde o chybnou funkci.

• Jestliže je li-ion baterie zcela vybita, musíte ji
nabít, až varovná kontrolka nízkého nabití ba-
terie (žlutá) zhasne (bílá).

Nepokoušejte se nastartovat systém roztlačením
vozidla.

UPOZORNĚNÍ
Elektrické vozidlo nelze nastartovat roztlače-
ním ani roztažením. Snahou o to byste mohli
způsobit poškození trakčního motoru.

Při tažení vozidla je nutno dodržovat místní před-
pisy pro tažení vozidel. Nesprávné vybavení pro ta-
žení by mohlo poškodit vaše vozidlo. Pokyny k taže-
ní vám poskytne erudovaný opravář LEAF, například
prodejce elektrických vozů s certifikátem NISSAN.
Místní servisní operátoři jsou seznámeni se zákon-
nými opatřeními a postupy pro tažení. Pro zajištění
správného tažení a prevenci poškození vašeho vo-
zidla NISSAN doporučuje nechat vozidlo odtáhnout
servisním pracovníkem. Doporučujeme, aby si ser-
visní pracovník důkladně přečetl následující pokyny.

VAROVÁNÍ
• Nikdy nejeďte ve vozidle, které je právě od-

tahováno.

• Nikdy nevstupujte pod vozidlo, jakmile je
vyzvednuto odtahovým vozidlem.

UPOZORNĚNÍ
• Při odtahování se ujistěte, že osy, systém

řízení a hnací soustava jsou v provozu-
schopném stavu. Pokud je některá jednot-
ka poškozená, je nutné použít vozík.

• Před odtahováním vždy upevněte bezpeč-
nostní řetězy.

Informace o odtahování vozidla za rekreačním vozi-
dlem (RV) viz „Tažení „Flat towing““ v kapitole
„9. Technické informace“.

STARTOVÁNÍ ROZTLAČENÍM TAŽENÍ VAŠEHO VOZIDLA
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TAŽENÍ DOPORUČENÉ SPOLEČNOSTÍ NISSAN

NISSAN doporučuje odtahovat vozidlo tak, aby byla
poháněná (přední) kola nad zemí nebo vozidlo spo-
čívalo na korbě odtahového vozidla, jak je znázorně-
no.

UPOZORNĚNÍ
• Nikdy neprovádějte odtah s předními koly

na zemi (dopředu či dozadu), protože bys-
te tím mohli způsobit závažné a nákladné
poškození motoru.

• Při odtahování tohoto vozidla s předními
koly na odtahovém vozíku:
– Přepněte hlavní spínač do polohy ON.

Zajistěte volant v rovné poloze lanem
či podobně.

– Přesuňte řadicí páku do polohy N (ne-
utrál).

• Při odtahování se zadními koly na zemi
(bez použití odtahovacího vozíku): Vždy
uvolněte parkovací brzdu.

VYPROŠTĚNÍ VOZIDLA (uvolnění
uvízlého vozidla)
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VAROVÁNÍ
• Vystupte z uvíznutého vozidla.

• Nevytáčejte pneumatiky na vysokou rych-
lost. Mohlo by dojít k jejich explozi, což by
mohlo způsobit vážné zranění. Součástky
vozidla by se mohly také přehřát a
poškodit.

Vytahování uvíznutého vozidla
Pro tažení nebo vyprošťování vozidla nepoužívej-
te upevňovací hák.

Vpředu:

1. Za použití vhodného nástroje obaleného tkani-
nou sejměte kryt háku z nárazníku.

2. Bezpečně nainstalujte tažný hák, jak ukazuje ob-
rázek. (Hák je uložen na levé straně zavazadlo-
vého prostoru.)

Po použití tažný hák řádně uložte zpět a zajistěte
na jeho původním místě.

Vzadu:

Nepoužívejte zadní upevňovací hák k tažení vozi-
dla.

UPOZORNĚNÍ
• Tažné řetězy nebo lana musí být upnuty

pouze k vyprošťovacímu háku nebo hlav-
ním konstrukčním dílům vozidla. Jinak by
došlo k poškození karosérie vozidla.

• Pro vyprošťování vozidla z písku, sněhu,
bláta atd. nepoužívejte upevňovací háky.

• Vozidlo nikdy netahejte pomocí upevňo-
vacího háku nebo vyprošťovacího háku.

• Vždy vytahujte vozidlo přímo z předku vo-
zidla. Nikdy vozidlo netahejte do strany.

• Tažná zařízení by měla být vedena tak, aby
se nedotýkala žádné části systému zavě-
šení či řízení a brzdového a chladicího sys-
tému.

• Tažná zařízení, jako lano nebo plátěný po-
pruh, se pro tažení nebo vyprošťování vo-
zidla nedoporučují.

Vyprošťování zapadlého vozidla
Pokud vozidlo uvízlo v písku, sněhu, blátě atd., po-
kuste se jej uvolnit níže uvedeným postupem.

1. Vypněte systém programu elektronické jízdní
stability (ESP).

2. Ujistěte se, že prostor před a za vozem je volný.

3. Otočte volantem doprava a doleva, aby se uvol-
nilo okolí předních kol.

4. Pomalu pohněte vozidlem dopředu a dozadu.

• Přeřaďte dozadu a dopředu mezi polohou R
(zpátečka) a D ( jízda).

• Velmi jemně použijte plynový pedál, abyste
udrželi houpací pohyb.

• Před přeřazením mezi R a D uvolněte plynový
pedál.

Vpředu

Vzadu
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• Neprotáčejte pneumatiky nad 55 km/h
(35 MPH).

5. Jestliže se vám po několika pokusech nepodaří
vozidlo vyprostit, kontaktujte profesionální od-
tahovou službu, která vás vytáhne.
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POZNÁMKA
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Pro zachování vzhledu vašeho vozu je nezbytné se
o něj náležitě starat.

Pro ochranu lakovaných povrchů umyjte své vozi-
dlo co nejdříve:

• Po dešti, aby se zabránilo poškození od kyse-
lého deště.

• Po jízdě na pobřežních vozovkách.

• Když se na lakované plochy objeví nečistoty ja-
ko popílek, nečistoty od ptáků, smůla ze stromů,
kovové částice nebo hmyz.

• Když se na laku hromadí nečistoty nebo bláto.

Kdykoli je to možné, parkujte vozidlo v garáži nebo
na zastřešeném místě.

Když je nutné parkovat venku, parkujte ve stinné
oblasti nebo zakryjte vozidlo plachtou.

Dávejte pozor, abyste nepoškrábali lak při umis-
ťování nebo snímání plachty.

MYTÍ
Nečistoty na vozidle umyjte mokrou houbou a
opláchněte vodou. Vyčistěte opatrně a důkladně
vozidlo pomocí jemného mýdla, speciálního
prostředku na mytí vozidel nebo jakýmkoliv čistícím
prostředkem smíchaným s čistou vlažnou vodou
(nikdy horkou).

UPOZORNĚNÍ
• Nepoužívejte myčky automobilů používa-

jící čistidla s obsahem kyselin. Některé
myčky automobilů, zvláště pak bezkartá-
čové, používají pro čištění kyseliny. Kyse-

lina může reagovat s některými plastový-
mi součástmi a způsobit jejich prasknutí.
To může negativně ovlivnit jejich vzhled, a
způsobit, že nebudou správně fungovat.
Před použitím myčky automobilů se vždy
ujistěte, že nepoužívá kyseliny.

• Nemyjte vozidlo silnými domácími mýdly,
silnými chemickými přípravky, benzínem
nebo rozpouštědly.

• Vozidlo neumývejte pod přímým sluncem,
nebo když je karoserie rozžhavená, mohlo
by to na ní zanechat fleky.

• Pozor na používání hrubých hadrů, jako
jsou mycí houbičky. Dávejte pozor na od-
straňování zaschlé nečistoty nebo jiných
látek, aby se nepoškrábal a nepoškodil la-
kovaný povrch.

Důkladně vozidlo opláchněte dostatečným množ-
stvím vody.

Vnitřní příruby, spoje a záhyby na dveřích, zadních
dveřích a kapotě jsou zvláště choulostivé vůči vli-
vům soli ze silnice. Proto musíte tato místa pravi-
delně čistit. Ujistěte se, že odvodňovací kanálky ve
spodní hraně dveří jsou otevřené. Nastříkejte vodu
na podvozek vozidla a do otvorů pro kola, aby se
uvolnila špína a odplavila sůl ze silnice.

Použijte vlhkou lešticí kůži, aby na lakovaném po-
vrchu nezůstaly skvrny od vody.

VOSKOVÁNÍ
Pravidelné voskování chrání lakované povrchy a po-
máhá zachovat nový vzhled vozidla. Doporučujeme
vyleštění pro odstranění nahromaděných zbytků
vosku a také abyste předešli zvětralému vzhledu
před novým nanesením vosku.

Erudovaný opravář LEAF, například prodejce elek-
trických vozů s certifikátem NISSAN, vám může po-
moci s výběrem správného výrobku.

• Voskujte vozidlo pouze po důkladném umytí.
Dodržujte pokyny uvedené na vosku.

• Nepoužívejte vosky s obsahem brusných, řez-
ných složek nebo čistidla, která mohou poško-
dit povrch vozu.

Strojové nebo agresivní leštění na základní vrstvě/
čirém laku mohou snížit lesk nebo zanechat stopy
po kroužení.

ODSTRANĚNÍ SKVRN
Skvrny od dehtu a oleje, průmyslového prachu, hmy-
zu a smůly ze stromů odstraňujte co nejdříve, aby
nedošlo k trvalému poškození nebo vzniku skvrn.
Speciální čisticí prostředky jsou dostupné u erudo-
vaného opraváře LEAF, například prodejce elektric-
kých vozů s certifikátem NISSAN nebo v obchodech
s automobilovým příslušenstvím.

SPODNÍ ČÁST KAROSÉRIE
V oblastech, kde se v zimě používá posypová sůl je
nutno pravidelně čistit spodní část karosérie. Zabrá-
níte tím hromadění nečistot a soli a následné korozi

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH ČÁSTÍ
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spodní části karosérie a zavěšení. Před zimním ob-
dobím a pak na jaře je nutno zkontrolovat těsnost
spodní části a podle potřeby upravit.

SKLO
Pomocí čističe na skla odstraňte kouř a prach z po-
vrchu skla. Je normální, že se na skle vytvoří vrstva s
filmem poté, co vozidlo parkuje na horkém slunci.
Čističe na sklo a jemný hadřík tento film snadno od-
straní.

UPOZORNĚNÍ
Při čištění vnitřku oken nepoužívejte ostré ná-
stroje, čističe s brusnou složkou nebo dezin-
fekční prostředky na bázi chlóru. Mohou po-
škodit elektrické vodiče, prvky rádiové antény
nebo prvky pro odmlžení zadního okna.

KOLA
Kola umývejte, když myjete vozidlo, abyste zacho-
vali jejich vzhled.

• Vnitřní část kol čistěte, když vyměňujete kolo
nebo když myjete spodní část karosérie.

• Pravidelně kontrolujte praskliny nebo korozi na
rámech. Takové poškození může způsobit ztrá-
tu tlaku nebo poškození vzorku.

• NISSAN doporučuje voskovat silniční kola na
ochranu proti posypové soli v oblastech, kde se
v zimě používá.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte brusná čistidla na mytí kol.

Hliníková litá kola
Kola pravidelně myjte houbičkou navlhčenou v jem-
ném mýdlovém roztoku, zejména v zimních měsí-
cích v oblastech, kde se používá posypová sůl. Ne-
odstraněná sůl může změnit barvu kol.

UPOZORNĚNÍ
Dodržujte pokyny uvedené níže tak, aby se za-
bránilo vzniku skvrn nebo změně barev kol:

• Nepoužívejte čistidlo s obsahem silných
kyselin nebo alkaloidů na čištění kol.

• Nenanášejte čistič kol, když jsou kola hor-
ká. Teplota kol by měla být stejná jako tep-
lota vzduchu.

• Důkladně kola opláchněte pro odstranění
čistidla do 15 minut po nanesení čistidla.

CHROMOVANÉ ČÁSTI
Chromované části pravidelně čistěte neodírající leš-
těnkou na chrom, aby si zachovaly svůj lesk.

OCHRANA PNEUMATIK
NISSAN nedoporučuje používat ochranu pneuma-
tik. Výrobci pneumatik používají na pneumatiky ná-
těr zabraňující ztrátě barvy gumy. Když budete pne-
umatiky dále ošetřovat, může dojít k reakci s původ-

ním nátěrem a k vytvoření sloučeniny. Tato
sloučenina může při jízdě odpadávat a způsobit
skvrny na laku vozidla.

Pokud se rozhodnete provádět ochranu pneuma-
tik, dodržujte následující pokyny:

• Používejte ochranu pneumatik na bázi vody. Ná-
těr na pneumatikách se nerozpustí tak snadno,
jako při použití prostředku na olejové bázi.

• Použijte jemný typ ochrany, abyste předešli na-
hromadění ve vzorku/drážkách pneumatiky
(odkud bude obtížné jej odstranit).

• Přebytky použitého prostředku setřete suchou
utěrkou. Ujistěte se, že ve vzorku/drážkách pne-
umatik nezůstaly žádné zbytky.

• Proveďte osušení ochrany pneumatik podle po-
kynů výrobce ochranného prostředku.
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Pomocí vysavače nebo prachové štětky občas od-
straňte prach z ozdobných lišt, plastových dílů a se-
dadel. Očistěte vinylové a kožené povrchy čistou
měkkou utěrkou navlhčenou ve slabém mýdlovém
roztoku a potom tyto povrchy osušte suchou měk-
kou utěrkou.

Aby si kůže udržela svůj vzhled, vyžaduje pravidel-
nou péči a čištění.

Před použitím jakéhokoli prostředku na ochranu lá-
tek si pečlivě přečtěte přiložený návod. Některé pro-
středky na ochranu látek obsahují chemikálie, které
by mohly odbarvit nebo poskvrnit materiál seda-
ček.

Při čištění ukazatelů a čoček měřicích přístrojů pou-
žívejte pouze vodou zvlhčený jemný hadřík.

UPOZORNĚNÍ
• Nikdy nepoužívejte benzin, ředidlo či jiné

podobné materiály.

• Malé částečky špíny mohou poškrábat a
poškodit kožené povrchy, měly by se od-
stranit co nejrychleji. Nepoužívejte mýdlo
na sedla, vosky, leštěnky, čisticí olejíčky,
rozpouštědla, saponáty a čistidla na bázi
čpavku, jelikož by se jimi mohl odstranit
přirozený lesk kůže.

• Nikdy nepoužívejte prostředek na ochra-
nu látek, pokud to výslovně nedoporučuje
výrobce.

• Na sklíčka přístrojů nepoužívejte čistidlo
plastů nebo skla. Kryt čočky by se mohl
poškodit.

OSVĚŽOVAČE VZDUCHU
Většina osvěžovačů vzduchu používá rozpouštědla,
jež můžou negativně ovlivnit interiér vozidla. Pokud
používáte osvěžovač vzduchu, dodržujte následu-
jící opatření:

• Závěsný typ osvěžovačů vzduchu může způso-
bit trvalé barevné skvrny, dostane-li se do pří-
mého kontaktu s povrchem interiéru vozidla.
Osvěžovač vzduchu volně zavěste tam, kde ne-
bude moci dojít k přímému kontaktu s po-
vrchem interiéru.

• Tekuté osvěžovače vzduchu bývají připnuty na
větracích otvorech. Tyto výrobky mohou způ-
sobit bezprostřední poškození a barevné skvr-
ny, jestliže dojde k potřísnění povrchu interiéru.

Před použitím osvěžovačů vzduchu pozorně čtěte
a dodržujte pokyny výrobce.

ROHOŽE
Použitím rohoží NISSAN ( jsou-li součástí výbavy)
prodlužujete životnost podlahové krytiny vašeho
vozidla a usnadňujete čištění interiéru. Ať už použí-
váte jakékoli rohože, ujistěte se, že se hodí do vaše-
ho vozidla a jsou správně umístěné tak, aby se ne-
dostaly do kontaktu s pedály. Rohože se pravidelně
čistí, mění se v okamžiku přílišného opotřebení.

Pomůcka k umístění koberečku
(pouze strana řidiče)

Toto vozidlo je vybaveno držáky předních rohoží,
které fungují jako pomůcka pro jejich umístění. Ro-
hože NISSAN jsou navržené přímo do vašeho mo-
delu vozidla. Kobereček na straně řidiče má v sobě
průchodky. Rohož umístíte tak, že prostrčíte držák
rohože skrz průchodku, přičemž rohož usadíte
uprostřed prostoru podlahy.

Pravidelně kontrolujte, zda jsou rohože správně
umístěné.

ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU
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BEZPEČNOSTNÍ PÁSY
Bezpečnostní pásy se myjí houbou a málo koncen-
trovaným mýdlovým roztokem. Před použitím nej-
dřív pásy nechte vysušit ve stínu.

Viz „Bezpečnostní pásy“ v kapitole „1. Bezpeč-
nost — sedadla, bezpečnostní pásy a doplňkový zá-
držný systém“.

VAROVÁNÍ
Nedovolte, aby se do navíječe dostaly mokré
pásy. NIKDY nepoužívejte bělící činidla, barvi-
va nebo chemická rozpouštědla při čištění
bezpečnostních pásů, jelikož mohou velmi
vážně oslabit jejich tkaninu.

EVSE (zařízení napájení
elektrického vozidla) ( je-li ve
výbavě)
Zařízení pro napájení elektrického vozidla (EVSE) je
možné čistit jemným otřením měkkým hadříkem
zvlhčeným v 3% mírném mýdlovém roztoku. Otřete
a opláchněte mýdlový roztok hadříkem zvlhčeným
ve vodě a nechte EVSE uschnout na stinném a dobře
větraném místě.

NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘÍČINY KOROZE
VOZIDLA
• Nahromadění nečistot zadržujících vlhkost a

usazenin v plechových dílech karoserie,
dutinách a ostatních místech.

• Poškození laku a dalších ochranných vrstev způ-
sobené štěrkem a kamínky nebo malou doprav-
ní nehodou.

PRVKY OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ
OVLIVŇUJÍCÍ STUPEŇ KOROZE
Vlhkost
Nahromadění písku, nečistot a vody na spodní stra-
ně karoserie vozidla může urychlit korozi. Vlhké kry-
ty podlahy se ve vozidle zcela nevysuší a měly by
být vyjmuty pro vysušení, aby se zabránilo korozi
podlahových panelů.

Relativní vlhkost
Koroze bude rychlejší v oblastech s vysokou rela-
tivní vlhkostí vzduchu, zejména tam, kde teploty zů-
stávají nad bodem mrazu, v oblastech se znečiště-
nou atmosférou a tam, kde se používá posypová
sůl.

Teplota
Zvýšení teploty urychlí stupeň koroze v těch dílech,
které nejsou dobře větrané.

Znečištění ovzduší
Průmyslové znečištění, přítomnost soli ve vzduchu
v pobřežních oblastech nebo silné používání posy-
pové soli urychlí proces koroze. Posypová sůl také
urychlí rozklad lakovaných součástí.

PRO OCHRANU VAŠEHO VOZIDLA
PŘED KOROZÍ
• Umývejte a voskujte své vozidlo často, aby bylo

čisté.

• Vždy kontrolujte drobné oděrky laku a co nej-
dříve je opravte.

• Nechte odvodňovací otvory spodní strany dveří
otevřené, aby voda mohla odtékat.

• Zkontrolujte spodní část karosérie na nahroma-
dění písku, nečistot nebo soli. V případě existen-
ce omyjte co nejdříve vodou.

UPOZORNĚNÍ
• Nikdy neodstraňujte nečistoty, písek nebo

jiné zbytky z prostoru pro cestující omývá-
ním pomocí hadice. Nečistoty odstraňte
pomocí vysavače.

• Nikdy nedovolte, aby se voda nebo jiné te-
kutiny dostaly do styku s elektronickými
součástmi uvnitř vozidla, protože by je to
mohlo poškodit.

OCHRANA PROTI KOROZI
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Chemikálie používané pro odstranění námrazy z vo-
zovek jsou extrémně korosivní. Urychlují proces ko-
roze a poškození součástí na spodní části karosérie,
jako je brzdové potrubí, brzdová lanka, plechové dí-
ly podlahy a blatníky.

V zimě se musí podvozek vozidla pravidelně čis-
tit.

Pokud jde o další ochranu proti rzi a korozi, která
může být v některých oblastech potřebná, konzul-
tujte erudovaného opraváře LEAF, například prodej-
ce elektrických vozů s certifikátem NISSAN.
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Některé každodenní a pravidelné úkony údržby jsou
nezbytné, aby zůstal zachován dobrý mechanický
stav vašeho vozu a výkon jeho elektrického systé-
mu

Majitel zodpovídá za to, aby byla prováděna pláno-
vaná i celková údržba vozu.

Jako majitel vozu jste jediný, kdo může zajistit, aby
vaše vozidlo dostalo správnou údržbu.

PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA
Pro zjednodušení jsou jak povinné, tak i volitelné
plánované úkony údržby popsány a uvedeny v sa-
mostatně dodávané příručce o údržbě a záručních
informacích. Pomocí této příručky zajistíte, aby na
vašem vozidle NISSAN byla prováděna správná
údržba v pravidelných intervalech.

CELKOVÁ ÚDRŽBA
Celková údržba obsahuje ty položky, které byste
měli kontrolovat během běžného každodenního
používání vozidla. Jsou nezbytné, pakliže má váš vůz
trvale fungovat řádně. Vy zodpovídáte za pravidel-
né provádění těchto postupů podle předpisu.

Provádění kontrol v rámci celkové údržby vyžaduje
minimální mechanickou zručnost a použití jen ně-
kolika běžných nástrojů pro údržbu automobilů.

Tyto kontroly či prohlídky můžete provádět vy sami,
kvalifikovaný technik nebo - pokud tomu dáváte
přednost - erudovaný opravář LEAF, například pro-
dejce elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

KDE HLEDAT SERVISNÍ SLUŽBY
Pokud je nutný servis údržby nebo se zdá, že vaše
vozidlo má poruchu, nechte systémy zkontrolovat a
opravit erudovaným opravářem LEAF, například
prodejcem elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

Při každodenním provozu vozidla je nutno pravidel-
ně provádět obecnou celkovou údržbu předepsa-
nou v této části. Pokud zjistíte nějaké neobvyklé
zvuky, vibrace či zápach, zkontrolujte, co by mohlo
být příčinou, nebo to nechte neprodleně udělat eru-
dovanému opraváři LEAF, například prodejci elek-
trických vozů s certifikátem NISSAN. Kromě toho
byste měli informovat erudovaného opraváře LEAF,
například prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN, pokud se domníváte, že je nutná oprava.

Při provádění kontrol nebo údržby sledujte
„Pokyny pro údržbu“ dále v této kapitole.

VYSVĚTLENÍ POLOŽEK ÚDRŽBY
Více informací o následujících položkách označe-
ných „*“ najdete dále v této části.

Vnější strana vozidla
Zde uvedené úkony údržby je nutno čas od času
provést, pokud nebude uvedeno jinak.

Dveře a kapota:

Zkontrolujte, zda všechny dveře a kapota fungují
plynule, platí i pro páté dveře. Ověřte, zda se všech-
ny zámky zamykají správně. Podle potřeby je pro-
mažte. Ujistěte se, že sekundární zámek brání v ote-
vření kapoty, když je uvolněn primární zámek. Jezdí-
te-li s vozidlem v oblastech, kde se používá
posypová sůl nebo jiné korozivní materiály, často
kontrolujte mazání.

POŽADAVKY NA ÚDRŽBU CELKOVÁ ÚDRŽBA
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Světla*:

Pravidelně čistěte hlavní světlomety. Ujistěte se, že
přední světlomety, brzdová světla, koncová světla,
směrová světla a ostatní světla řádně fungují a že
jsou správně nainstalovaná. Zkontrolujte také seří-
zení světlometu.

Pneumatiky*:

Dbejte na častou kontrolu tlaku tlakoměrem a také
vždy před dlouhou jízdou. Upravujte tlak ve všech
pneumatikách včetně rezervy, na požadované hod-
noty. Pozorně zkontrolujte případná poškození, zá-
řezy nebo nadměrné opotřebení pneumatik.

Obměna pneumatik*:

V případě, že přední a zadní pneumatiky jsou stejné
velikosti; pneumatiky byste měli vždy po 10 000 km
(6000 mílích) otočit. Pneumatiky se směrovým
označením lze obměňovat pouze mezi zadními a
předními. Po dokončení obměny pneumatik se ujis-
těte, že směrové označení ukazuje ve směru otá-
čení kol.

Jestliže se rozměr předních pneumatik liší od zad-
ních, pneumatiky nelze obměňovat.

Interval obměny pneumatik závisí na způsobu jízdy
a na stavu vozovek.

Komponenty vysílače systému sledování tlaku v
pneumatice (TPMS):

Při výměně opotřebených nebo starých pneumatik
vyměňte dřík ventilku snímače TPMS (včetně vložky
a čepičky ventilku). Snímače TPMS se mohou použí-
vat opakovaně.

Geometrie a vyvážení kol:

Pokud by vozidlo táhlo za jízdy k jedné straně, nebo
pokud zjistíte nerovnoměrné či abnormální opotře-
bení vzorku, možná bude nutné upravit geometrii
kol. Pokud volant nebo sedadlo vibruje při normál-
ních rychlostech po dálnici, bude nutné upravit vy-
vážení kol.

Přední sklo:

Přední sklo pravidelně čistěte. Kontrolujte přední
sklo minimálně každých šest měsíců kvůli praskli-
nám a jiným poškozením. Opravte dle potřeby.

Stěrače*:

Kontrolujte praskliny nebo opotřebení, pokud ne-
funguje správně. Podle potřeby vyměňte.

Uvnitř vozidla
Položky údržby zde uvedené kontrolujte pravidelně,
například při provádění plánované údržby, čištění
vozidla atd.

Plynový pedál:

Zkontrolujte plynulý chod plynového pedálu, pedál
se nesmí zasekávat ani vyžadovat zbytečnou ná-
mahu. Koberečky na podlaze udržujte mimo pedál.

Brzdový pedál:

Zkontrolujte plynulý chod pedálu a ujistěte se, že při
úplném sešlápnutí je ve správné vzdálenosti od ro-
hože. Rohož udržujte mimo dosah pedálu.

Parkovací brzda:

Zkontrolujte, zda parkovací brzda správně funguje.
Ověřte, zda páka ( je-li součástí výbavy) nebo pedál
( je-li součástí výbavy) má správnou dráhu. Také se

ujistěte, že vozidlo pevně stojí na poměrně prud-
kém kopci pouze se zataženou parkovací brzdou.

Bezpečnostní pásy:

Zkontrolujte správnou a bezproblémovou funkci a
řádnou instalaci všech součástí systému bezpeč-
nostních pásů (např. přezky, ukotvení, seřízení a na-
pínače). Zkontrolujte popruh, zda není pořezaný,
roztřepený, opotřebený nebo poškozený.

Volant:

Zkontrolujte změny v řízení, jako je přílišná vůle, tu-
hé řízení nebo nezvyklé hluky.

Kontrolky a akustické signály:

Ověřte, zda všechny kontrolky a akustické signály
fungují správně.

Odmlžení předního skla:

Zkontrolujte, zda z otvorů odmlžování vychází
vzduch, když používáte topení nebo klimatizaci.

Stěrače a ostřikovač*:

Zkontrolujte, zda stěrače a ostřikovač fungují nor-
málně a že stěrače nezanechávají šmouhy.

Pod kapotou a pod vozidlem
Níže uvedené položky údržby je nutno pravidelně
kontrolovat,
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12voltová baterie* (kromě bezúdržbových
baterií):

Zkontrolujte hladinu kapaliny v každém článku. Mě-
la by být mezi ryskami UPPER a LOWER. U vozidel
provozovaných ve vyšších teplotách nebo v nároč-
ných podmínkách je třeba provádět kontrolu hla-
diny kapaliny v baterii častěji.

Hladina brzdové kapaliny*:

Ujistěte se, že hladina brzdové kapaliny je mezi rys-
kami <MAX> a <MIN> na nádrži.

Hladina chladicí kapaliny*:

Hladinu chladicí kapaliny, když jsou vysokonapěťo-
vé díly chladné. Ujistěte se, že hladina chladicí kapa-
liny je mezi ryskami <MAX> a <MIN> na nádržce.

Únik kapaliny:

Kontrolujte pod vozidlem únik oleje, vody nebo ji-
ných kapalin, pokud vozidlo nějakou dobu stojí. Vo-
da kapající z klimatizace po jejím použití je normální.
Pokud si nějaké unikající kapaliny všimnete, zkont-
rolujte příčinu a nechte to ihned opravit.

Kapalina do ostřikovače předního skla*:

Zkontrolujte, zda je v nádržce dostatek kapaliny.

Při provádění prohlídky nebo údržby na vašem vozi-
dle vždy dávejte pozor, aby nedošlo k vážným zra-
něním vás nebo poškození vozu. Níže uvádíme
obecná opatření, která je nutno vždy dodržovat.

VAROVÁNÍ
• Elektrický systém vozidla používá vysoké

napětí o hodnotě až přibližně DC 400 vol-
tů. Systém může být během startování a
po něm a po vypnutí vozidla horký. Dávej-
te pozor na vysoké napětí i na vysokou
teplotu. Dodržujte pokyny na štítcích, kte-
ré jsou připevněny k vozidlu.

• Nikdy nerozebírejte, neodstraňujte ani ne-
vyměňujte vysokonapěťové díly a kabely a
také jejich konektory. Vysokonapěťové ka-
bely jsou oranžové.
Rozmontování, demontování nebo vymě-
ňování těchto součástí nebo kabelů může
způsobit těžké popáleniny a úraz elektric-
kým proudem, což může vyústit ve vážné
zranění nebo smrt. Systém vysokého na-
pětí ve vozidle nemá žádné uživatelsky vy-
měnitelné součásti. Zavezte vozidlo k eru-
dovanému opraváři LEAF, například pro-
dejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN k provedení nezbytné údržby.

• Zaparkujte vozidlo na rovném povrchu, za-
jistěte parkovací brzdou a zablokujte kola,
aby se zabránilo vozidlu v pohybu. Stisk-
něte spínač polohy P na řadicí páce nebo
přepněte vozidlo do polohy N (neutrál).

• Pokud musíte pracovat při zapnutém elek-
trickém systému, dbejte na to, aby se vám
ruce, oblečení, vlasy a nástroje nedostaly
do blízkosti ventilátorů a jiných pohybli-
vých částí.

• Ujistěte se, že při provádění výměn dílů ne-
bo oprav je hlavní spínač v poloze OFF ne-
bo LOCK.

• Před zahájením prací na vozidle doporu-
čujeme sundat volné oblečení a šperky, ja-
ko prsteny, hodinky apod.

• Vždy používejte ochranu očí, kdykoli pra-
cujete na vozidle.

• Nevstupujte pod vozidlo, které je podepře-
no zvedákem.

• Nemanipulujte v blízkosti 12-voltové bate-
rie s kouřícími materiály, otevřeným pla-
menem nebo s jiskrami.

UPOZORNĚNÍ
• Nepracujte pod kapotou, dokud je prostor

motoru horký. Stiskněte hlavní spínač do
polohy OFF a počkejte, než motorový mo-
tor vychladne.

• Vyvarujte se přímému kontaktu použité
chladicí kapaliny s kůží. Nesprávně zlikvi-
dovaná chladicí kapalin anebo jiné kapa-
liny z vozu mohou poškodit životní pro-
středí. Vždy dodržujte místní předpisy pro
likvidaci kapalin vozidla.

POKYNY PRO ÚDRŽBU
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• Nikdy nepřipojujte nebo neodpojujte
12voltovou baterii ani žádný tranzistorový
díl, když je hlavní spínač v poloze ON.

• Váš vůz je vybaven automatickým chladi-
cím ventilátorem. Může se aktivovat kdy-
koli bez varování, i když hlavní spínač není
v poloze ACC, ON nebo READY (připraven k
jízdě). Aby nedošlo ke zraněním, vždy od-
pojte záporný kabel 12-voltové baterie,
než začnete pracovat v blízkosti ventiláto-
ru.

• Před prováděním jakékoli údržby na elek-
trickém zařízení vozidla, například výmě-
ny baterie, pojistek nebo žárovky, pře-
svědčte se o následujícím:

– Konektor nabíjení je vyjmut z vozidla.

– Časovač ovládání klimatizace klimatizace
a řízení klimatizace na dálku nejsou aktiv-
ní a nepracují. Viz „Časovač ovládání
klimatizace“ v kapitole „4. Obrazovka, to-
pení a klimatizace (systém řízení klimati-
zace)“ a „Systém řízení klimatizace“
v kapitole „4. Obrazovka, topení a klimati-
zace (systém řízení klimatizace)“.

– 12voltová baterie se nenabíjí z Li-ion bate-
rie a všechny kontrolky stavu nabíjení jsou
zhasnuty. Viz „Li-ion baterie“ v kapi-
tole „EV. Elektrický vůz — přehled“ a

„Kontrolky související s nabíjením“ v
kapitole „CH. Nabíjení“.

• Hlavní spínač je v poloze OFF. Přepněte
hlavní spínač do polohy ON a potom do po-
lohy OFF, abyste zabránili automatickému

nabíjení 12-voltové baterie z Li-ion baterie.
Viz „Nabíjení 12voltové baterie“ v ka-
pitole „EV. Elektrický vůz — přehled“.

Tento oddíl „8. Údržba a udělej si sám“ poskytuje
informace a pokyny ohledně jen těch položek, které
jsou relativně snadné a může je provést i majitel vo-
zu.

Měli byste si uvědomit, že neúplné nebo nesprávné
provedení servisních prací může vést k potížím s
provozem a může také ovlivnit Vaši záruku. Máte-li
jakékoli pochybnosti ohledně servisu, doporuču-
jeme, aby ho prováděl erudovaný opravář LEAF,
například prodejce elektrických vozů s certifiká-
tem NISSAN.

Přehled informací o prostoru motoru viz
„Prostor motoru“ v kapitole „0. Ilustrovaný

obsah“.

PROSTOR MOTORU
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VAROVÁNÍ

• Nikdy nedemontujte víko zásobníku chla-
dicí kapaliny, když je prostor motoru hor-
ký. Počkejte, dokud prostor motoru nevy-
chladne.

• Chladicí kapalina je jedovatá a je nutno ji
řádně uskladnit v označených nádobách
mimo dosah dětí.

Chladicí systém je u výrobce naplněn vysoce kva-
litní nemrznoucí chladicí směsí s životností jeden
rok. Roztok chladicí náplně obsahuje látky proti rzi a
korozi, proto není třeba do chladicího systému při-
dávat další přísady.

UPOZORNĚNÍ
• Když přiléváte nebo měníte chladicí kapa-

linu, vždy používejte pouze originální chla-
dicí kapalinu NISSAN nebo ekvivalent ve
správném směsném poměru 50% nemrz-
noucí směsi a 50% demineralizované nebo
destilované vody.

• Použití jiných typů chladicí náplně může
poškodit části vysokonapěťového chladi-
cího systému.

• Do chlazení nikdy nepřidávejte žádná adi-
tiva, např. těsnění chladiče do chladicího
systému. Tím může dojít k poškození elek-
trického zařízení, například motoru a
invertoru.

Zásobník chladicí kapaliny je vybaven speciálním ty-
pem víka zásobníku chladicí kapaliny. Pro minimali-
zaci rizika poškození prostoru motoru doporučuje
NISSAN používat originální víko zásobníku chladicí
kapaliny NISSAN.

KONTROLA HLADINY CHLADÍCÍ
KAPALINY

Hladinu chladicí kapaliny v zásobníku zkontrolujte,
když jsou vysokonapěťové díly chladné. Pokud je
hladina chladicí kapaliny pod ryskou <MIN> ➁, ote-
vřete víko zásobníku a přilijte chladicí kapalinu až k
rysce <MAX> ➀.

Po doplnění chladicí kapaliny pevně utáhněte víčko.

Pokud chladicí systém vyžaduje chladicí kapalinu
často, nechte jej zkontrolovat erudovaným opra-
vářem LEAF, například prodejcem elektrických
vozů s certifikátem NISSAN.

VÝMĚNA CHLADICÍ KAPALINY
Větší opravy chladicího systému musí provádět eru-
dovaný opravář LEAF, například prodejce elektric-
kých vozů s certifikátem NISSAN. Servisní postupy
najdete v příslušné uživatelské příručce NISSAN.

Nesprávné provedení servisu může vést ke sníže-
nému výkonu topení.

VAROVÁNÍ
• Chladicí kapalinu nikdy nevyměňujte, po-

kud je prostor motoru horký, mohli byste
se opařit.

• Nikdy nedemontujte víko zásobníku chla-
dicí kapaliny, když je prostor motoru hor-
ký. Kapalina unikající z chladiče pod vyso-
kým tlakem by mohla způsobit závažné
popáleniny.

• Vyvarujte se přímému kontaktu použité
kapaliny s kůží. Pokud k němu dojde, umyj-
te se důkladně a co nejrychleji mýdlem.

• Skladujte chladicí kapalinu mimo dosah
dětí a zvířat.

m

Likvidace chladicí kapaliny musí probíhat
řádným způsobem. Ověřte si místní
předpisy.

CHLADICÍ SOUSTAVA
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Pokud je nutné kontrola nebo výměna, doporuču-
jeme, aby servis provedl erudovaný opravář LEAF,
například prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN.

UPOZORNĚNÍ
• Používejte pouze originální NISSAN Matic

S ATF. Nemíchejte s jinými kapalinami.

• Používání jiné kapaliny redukčního převo-
dového ústrojí než originálního Genuine
NISSAN Matic S ATF způsobí zhoršení sta-
vu a chování automatické převodovky za
jízdy, na které se nevztahuje záruka.

Pro další informace o brzdové kapalině viz
„Doporučené kapaliny/maziva a kapacity“ v

kapitole „9. Technické informace“ nebo „Iden-
tifikace vozidla“ v kapitole „9. Technické informace“
této příručky.

VAROVÁNÍ
• Používejte jen novou kapalinu ze zapeče-

těné nádoby. Staré, nekvalitní nebo zne-
čištěné kapaliny mohou poškodit brzdový
systém. Použití nesprávné kapaliny může
poškodit brzdový systém a ovlivnit brždě-
ní vozidla.

• Vyčistěte víčko plnění, než je odstraníte.

• Brzdová kapalina je jedovatá a je nutno ji
řádně uskladnit v označených nádobách
mimo dosah dětí.

• Nádobku brzdové kapaliny nepřeplňujte,
přeplněním byste mohli poškodit brzdový
systém.

UPOZORNĚNÍ
Nerozlévejte kapalinu na žádné lakované plo-
chy. Poškodíte tím lak. Pokud kapalinu rozli-
jete, ihned umyjte povrch vodou.

Zkontrolujte hladinu kapaliny v nádrži. Jestliže je ka-
palina pod ryskou <MIN> ➀ nebo rozsvítí-li se vý-
stražná kontrolka brzd, přidejte kapalinu až po rys-
ku <MAX> ➁.
(Pro doporučený typ kapaliny viz „Doporuče-
né kapaliny/maziva a kapacity“ v kapitole „9. Tech-
nické informace“)

Je-li třeba dolívat kapalinu často, systém musí zkon-
trolovat erudovaný opravář LEAF, například prodej-
ce elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

KAPALINA REDUKČNÍHO
PŘEVODOVÉHO ÚSTROJÍ BRZDOVÁ KAPALINA
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VAROVÁNÍ

Nemrznoucí kapalina je jedovatá a je nutno ji
řádně uskladnit v označených nádobách mi-
mo dosah dětí.

Pro kontrolu hladiny kapaliny položte prst nad ot-
vorjA , potom demontujte soustavu víčka/trubičky
z nádržky. Pokud je hladina v trubičce nízká, přilijte
do nádržky další kapalinu.

Přilejte do vody čisticí prostředek pro lepší čištění. V
zimním období přilijte nemrznoucí ostřikovací ka-
palinu. Dodržujte pokyny výrobce v oblasti směs-
ného poměru.

Rezervní nádobu ostřikovače okna pravidelně dopl-
ňujte.

Doplňujte nádržku častěji, když jízdní podmínky vy-
žadují použití zvýšeného množství kapaliny ostřiko-
vače.

UPOZORNĚNÍ
• Nenahrazuje kapalinu do ostřikovačů za

nemrznoucí chladicí kapalinu. Mohlo by
tím dojít k poškození laku.

• Vždy používejte kapalinu do ostřikovačů,
kterou doporučuje NISSAN.

KAPALINA OSTŘIKOVAČE
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• Udržujte povrch 12-voltové baterie čistý a su-
chý. Vyčistěte 12-voltovou baterii roztokem jed-
lé sody a vody.

• Ujistěte se, zda jsou svorky čisté a řádně uta-
žené.

• Nesprávně zlikvidovaná 12-voltová baterie mů-
že uškodit životnímu prostředí. Při vyhazování
baterií do odpadu se vždy řiďte místními naříze-
ními.

BATERIE (bezúdržbová baterie)

Není třeba kontrolovat hladinu kapaliny v bezúdrž-
bové baterii. NISSAN nicméně doporučuje pravidel-
ně vizuálně zkontrolovat její zelený indikátorjA . Po-
kud není vidět, vyměňte baterii co nejdříve.

Pokud je nutná výměna nebo kontrola baterie, kon-
taktujte erudovaného opraváře LEAF, například pro-
dejce elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

Výstražné symboly na baterii m UPOZORNĚNÍ

➀ m
Nekouřit

Nepřibližujte se s
otevřeným

ohněm
Pozor na jiskření

Nikdy nekuřte poblíž baterie. Nikdy nevystavujte baterii otevřenému ohni
nebo elektrickému jiskření.

➁ m Chraňte své oči S baterií zacházejte opatrně. Mějte na sobě vždy ochranné brýle, abyste
chránili své oči před explozí baterie a kyselinou.

➂ m
Uložte mimo

dosah dětí Nedovolte dětem manipulovat s baterií. Baterii ukládejte mimo dosah dětí.

➃ m
Akumulátorová

kyselina

Zabraňte tomu, aby se dostala akumulátorová kyselina do očí nebo do
kontaktu s pokožkou, oblečením nebo lakovanými povrchy. Po manipulaci s
baterií nebo uzávěry baterie si okamžitě pečlivě umyjte ruce. Pokud se vám
elektrolyt dostane do očí nebo na kůži a oblečení, okamžitě proplachujte
vodou alespoň 15 minut a vyhledejte lékařskou pomoc. Akumulátorová
kapalina je kyselina. Pokud se vám dostane elektrolyt do očí nebo na kůži,
může způsobit ztrátu zraku nebo popáleniny.

➄ m
Držte se návodu k

zacházení
Před manipulací s baterií si přečtěte tyto instrukce, aby byl váš postup
správný a bezpečný.

➅ m Třaskavý plyn Vodík produkovaný elektrolytem je třaskavina.

12-VOLTOVÁ BATERIE
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STARTOVÁNÍ Z BATERIE JINÉHO
VOZIDLA
Startování z baterie jiného vozidla zajistí napětí pro
12-voltový systém a umožní provoz elektrických
systémů. Elektrické systémy musí být v provozu, aby
se mohla dobíjet Li-ion baterie. Startováním z bate-
rie jiného vozidla se Li-ion baterie nedobíjí. Aby bylo
možné vozidlo rozjet, musí být Li-ion baterie nabita.

Pokud je nutné nastartovat z baterie jiného vozidla,
čtěte „Startování z baterie jiného vozidla“ v ka-
pitole „6. V případě nouze“. Pokud se spínač napá-
jení nepřepne do polohy READY (připraven pro jízdu)
při startování z baterie jiného vozidla, pak bude
možná nutné 12voltovou baterii vyměnit. Kontak-
tujte prosím erudovaného opraváře LEAF, například
prodejce elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

ČIŠTĚNÍ
Pokud přední sklo není čisté po použití ostřikovače
nebo pokud stěrače skřípou za chodu, je možné, že
na liště nebo předním skle je vosk či jiný materiál.

Očistěte venkovní část předního skla roztokem my-
cí kapaliny nebo slabým saponátem. Přední sklo je
čisté, pokud se netvoří kapičky při oplachování čis-
tou vodou.

Lištu stěrače vyčistíte tak, že ji otřete hadrem na-
močeným v roztoku ostřikovače nebo v jemném sa-
ponátu. Pak lištu opláchněte čistou vodou. Pokud
přední sklo není čisté ani po vyčištění listů a použití
stěrače, listy vyměňte.

UPOZORNĚNÍ
• Po výměně lišt vraťte ramínko stěrače do

původní polohy. Jinak by mohlo dojít k je-
ho poškození při otevření kapoty.

• Ujistěte se, že je lišta stěrače v kontaktu se
sklem. Jinak by se ramínko mohlo poško-
dit tlakem větru.

• Neotevírejte kapotu, je-li přední stěrač v
servisní poloze, jinak by mohl poškodit la-
kovaný povrch kapoty.

• Opotřebované lišty stěračů předního skla
mohou poškodit přední sklo a bránit řidiči
ve výhledu.

• Mezi gumovou lištu a ramínko stěrače by
se mohly zachytit cizorodé látky nebo jiné
znečištění. Tímto by se na předním okně
mohly vytvořit pruhy.

VÝMĚNA STĚRAČE PŘEDNÍHO
SKLA
Vyměňte lišty stěračů, jsou-li opotřebeny.

Vytáhnutí ramínka stěrače

UPOZORNĚNÍ
• Ramínko stěrače je opatřeno pružinou. Při

zvedání ramínka stěrače zajistěte, aby ne-
narazilo na čelní sklo. Jinak byste mohli
čelní sklo poškodit.

• Nepoužívejte stěrač předního skla, pokud
je ramínko vytaženo. Může se poškodit ra-
mínko stěrače nebo kapota.

1) Přepněte spínač napájení do polohy OFF.

2) Zvedněte ramínko stěrače z čelního skla.

Pro návrat do normálního provozu po výměně lišt
stěrače:

1) Jemně vraťte ramínko stěrače do dolní polohy
(na přední sklo).

2) Přepněte spínač napájení do polohy ON.

LIŠTY STĚRAČŮ
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Výměna

1. Zvedněte ramínko stěrače z čelního skla.

2. Zatímco držíte ramínko stěrače, otočte horní část
lišty stěrače doprava, až vyklouzne z ramínka stě-
rače.

3. Do ramínka stěrače zasuňte novou lištu stěrače
pod stejným úhlem.

4. Otočte lištu stěrače tak, aby jamka byla v drážce.

5. Jemně vraťte ramínko stěrače do dolní polohy (na
přední sklo).

UPOZORNĚNÍ
• Po provedené výměně lišty stěrače vraťte

ramínka stěrače do původní polohy, jinak
by mohlo při otevření kapoty dojít k jeho
poškození.

• Lišty stěrače se musí dotýkat skla; jinak by
se mohlo ramínko poškodit silou větru.

Tryska ostřikovače předního skla

Dávejte pozor, abyste neucpali trysku ostřikovače
jA . Mohlo by tím dojít nesprávné funkci ostřikovače
předního skla. Dojde-li k ucpání trysky, vyjměte
všechny předměty jehlou nebo špendlíkemjB . Buď-
te opatrní, abyste trysku nepoškodili.
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LIŠTA STĚRAČE NA ZADNÍM OKNĚ

1. Zvedněte ramínko stěrače.

2. Přidržte a opatrně pootočte lištu stěrače doleva,
dokud se lišta neuvolní.

3. Zasuňte novou lištu na ramínko stěrače a na-
cvakněte ji na místo.

4. Vraťte ramínko stěrače zpět do původní polohy.

Kontaktujte prosím erudovaného opraváře LEAF,
například prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN, je-li nutná kontrola nebo výměna.

Pokud brzdy nefungují řádně, nechte je zkontrolo-
vat erudovaným opravářem LEAF, například prodej-
cem elektrických vozů s certifikátem NISSAN.

VAROVÁNÍ
Neupravujte výšku brzdového pedálu. Mohli
byste tak ovlivnit účinnost brzdy, což by moh-
lo mít za následek vážnou nehodu nebo zra-
nění osob. Pokud potřebujete úpravu, kontak-
tujte erudovaného opraváře LEAF, například
prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN.

VÝSTRAHA OPOTŘEBENÍ
BRZDOVÝCH DESTIČEK
Brzdové destičky mají zvukové upozornění opotře-
bení. Když brzdová destička potřebuje vyměnit, bu-
de při jízdě vydávat škrabavý zvuk o vysoké frek-
venci. Ke škrabavému zvuku nejdříve dochází při
sešlápnutém brzdovém pedálu. Se zvyšujícím opo-
třebením brzdové destičky bude zvuk slyšet i při ne-
sešlápnutém brzdovém pedálu. Jestliže zaslechne-
te výstražný zvuk při pohybu vozidla, nechte si brzdy
co nejdříve zkontrolovat.

Za některých jízdních nebo klimatických podmínek
se může ozývat skřípání nebo jiný zvuk. Občasné
zaskřípění brzd při lehkém a průměrně silném brž-
dění nemá vliv na funkci a výkon brzdového sys-
tému.

Měly by se dodržovat pravidelné kontroly brzd.
Další informace viz záruční brožurku a záznamy
údržby NISSAN.

PROSTOR MOTORU

BRZDY POJISTKY
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VAROVÁNÍ

Nikdy se nedotýkejte, nerozebírejte, neodstra-
ňujte ani nevyměňujte vysokonapěťové díly a
kabely a také jejich konektory. Vysokonapě-
ťové kabely jsou oranžové. Dotknutí se, de-
montování, rozdělávání nebo vyměňování
těchto součástí a kabelů může způsobit těžké
popáleniny a úraz elektrickým proudem, což
může vyústit ve vážné zranění nebo smrt.

UPOZORNĚNÍ
Nikdy nepoužívejte pojistku s vyšší nebo nižší
hodnotou proudu, než jak je uvedeno na krytu
pojistkové skříňky. Mohlo by to poškodit elek-
trický systém nebo způsobit požár.

Pokud nějaké elektrické vybavení nefunguje, zkont-
roluje, zda není spálená pojistka.

1. Ověřte, že hlavní spínač a spínač světlometů jsou
vypnuty.

2. Otevřete kapotu.

3. Demontujte držák pojistkové skříně.

4. Vyhledejte pojistku, kterou potřebujete vyměnit.

5. Vytahovačem pojistek umístěném v pojistkové
skříňce v prostoru pro cestující vytáhněte pojist-
ku.

6. Pokud je pojistka rozpojenajA , vyměňte ji za no-
voujB .

7. Jestliže se rozpojí nějaká nová pojistka, nechte
zkontrolovat elektrický systém a v případě potře-
by jej nechte opravit erudovaným opravářem LE-
AF, například prodejcem elektrických vozů s certi-
fikátem NISSAN.

Tavné pojistky

Jestliže nějaké elektrické zařízení nefunguje a po-
jistky jsou v dobrém stavu, zkontrolujte tavné po-
jistky v držákujB . Jsou-li některé z těchto tavných
pojistek roztavené, vyměňte je za nové.

Pro kontrolu a výměnu tavných pojistek v držácích
jA ajC kontaktujte erudovaného opraváře LEAF, na-
příklad prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN.
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PROSTOR PRO CESTUJÍCÍ

UPOZORNĚNÍ
Nikdy nepoužívejte pojistku s vyšší nebo nižší
hodnotou proudu, než jak je uvedeno na krytu
pojistkové skříňky. Mohlo by to poškodit elek-
trický systém nebo způsobit požár.

Pokud nějaké elektrické vybavení nefunguje, zkont-
roluje, zda není spálená pojistka.

1. Ověřte, že hlavní spínač a spínač světlometů jsou
vypnuty.

2. Vsuňte šroubovák zabalený do látkyjC ) do dráž-
ky ➀.

Látku použijte k ochraně krytu pojistkové skříň-
kyjC .

3. Potom zatáhněte a vysuňte kryt pojistkové skříň-
ky ➁.

4. Vytahujte pojistky vytahovačem pojistek ➂.

5. Pokud je pojistka rozpojenajA , vyměňte ji za no-
voujB .

6. Jestliže se rozpojí nějaká nová pojistka, nechte
zkontrolovat elektrický systém a v případě po-
třeby jej nechte opravit erudovaným opravářem
LEAF, například prodejcem elektrických vozů s
certifikátem NISSAN.
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UPOZORNĚNÍ

• Nedovolte dětem manipulovat s baterií a s
vyjmutými částmi.

m

Nesprávně vyhozená baterie může uško-
dit životnímu prostředí. Při vyhazování ba-
terií do odpadu se vždy řiďte místními na-
řízeními.

• Při výměně baterií dejte pozor, aby se do
součástí nedostal prach nebo olej.

• Při nesprávně provedené výměně lithiové
baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměň-
te pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

Baterii v inteligentním klíči vyměňte následovně:

1. Vyjměte mechanický klíč z inteligentního klíče.

2. Do drážky v rohu zasuňte malý plochý šroubo-
vák a točivým pohybem oddělte horní část od
spodní. Na ochranu krytu použijte tkaninu.

3. Vyměňte baterii za novou.

Doporučené baterie:

CR2025 nebo ekvivalent

• Nedotýkejte se obvodů a kontaktů, mohlo by
dojít k poškození přístroje.

• Baterie uchopte na okrajích. Držení baterie
za kontaktní plochy vážně snižuje její kapa-
citu.

• Ujistěte se, zda strana + je u spodní části skří-
ně.

4. Zarovnejte okraje vrchní a spodní části ➀ a při-
tiskněte je k sobě➁, až se bezpečně uzavřou.

5. Stiskněte tlačítka a zkontrolujte, že funguje
správně.

VÝMĚNA BATERIE V INTELI-
GENTNÍM KLÍČI
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Kontaktujte prosím erudovaného opraváře LEAF,
například prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN, jestliže potřebujete pomoci s výměnou ba-
terie.

1. Přední směrové světlo

2. Dálková

3. Potkávací

4. Přední obrysové světlo

5. Přední mlhové světlo

6. Přední vnitřní světlo

7. Zadní vnitřní světlo

8. Boční směrové světlo

9. Brzdové/koncové světlo

10. Zadní odbočovací světla

11. Světlo zpátečky

12. Třetí brzdové světlo

13. Osvětlení registrační značky

14. Zadní mlhové světlo

15. Osvětlení zavazadlového prostoru

POZNÁMKA:
Uvnitř čoček externích světel se může v dešti ne-
bo myčce automobilů dočasně vytvořit mlha.
Rozdíl teplot mezi vnějškem a vnitřkem skel mů-
že způsobovat zamlžení. Nejde o chybnou funkci.
Pokud se uvnitř čoček nahromadí velké kapky vo-
dy, kontaktujte erudovaného opraváře LEAF, na-
příklad prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN.

PŘEDNÍ SVĚTLOMETY
Výměna
Světlomet LED ( je-li ve výbavě):

Světlomet LED je vlastně projektor, který používá
LED modul s částmi, které nevyžadují servis.

UPOZORNĚNÍ
• Aby nedošlo k zásahu elektrickým prou-

dem, nikdy se nesnažte upravovat či de-
montovat sestavu LED světlometů.

SVĚTLA
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• Pokud potřebujete výměnu, kontaktujte
erudovaného opraváře LEAF, například
prodejce elektrických vozů s certifikátem
NISSAN.

Halogenové světlomety ( jsou-li ve výbavě):

Dálkové světlo světlometu je typ polouzavřeného
světlometu, který používá vyměnitelnou (halogeno-
vou) žárovku předních světel.

UPOZORNĚNÍ
• Nenechávejte žárovku vymontovanou z

předního světlometu příliš dlouho. Do tě-
lesa světla by se mohl dostat prach, vlh-
kost a kouř, a to by ovlivnilo výkon před-
ního světla.

• Uvnitř halogenové žárovky je utěsněný vy-
sokotlaký halogenový plyn. Při poškrábá-
ní skleněné baňky nebo upuštění může žá-
rovka prasknout.

• Při manipulaci se žárovkou se dotýkejte
pouze úchytu. Nikdy se nedotýkejte skle-
něné baňky. Pokud byste se dotýkali skle-
něné baňky, mohli byste značně ovlivnit
životnost žárovky anebo výkon světlome-
tu.

• Po výměně žárovky není nutné seřízení.
Pokud je nutné provést seřízení, kontak-
tujte erudovaného opraváře LEAF, napří-
klad prodejce elektrických vozů s certifi-
kátem NISSAN.

• Použijte stejné číslo a stejný počet wattů,
jako měla originální nainstalovaná žárov-
ka, jak ukazuje tabulka.

Hlavní světlomet:

1. Odpojte záporný kabel akumulátoru.

2. Vytáhněte konektor ➀.

3. Otočte žárovku světlometu a potom žárovku ➁
vyjměte.

VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ SVĚTLA

Položka Výkon
(W)

Žárov-
ka č.

Světlomet potkávací (LED)*1,*2 LED
diody

—

Světlomet potkávací (halogenový)
*1

55 H11

Světlomet dálkový (Halogen) *1 60 HB3
Přední směrové světlo 21 WY21W
Přední mlhové světlo
(halogenové) *1,*2

35 H8

Přední mlhové světlo (LED) *1,*2 LED
diody

—

Zadní mlhové světlo 21 W21W
Přední obrysové světlo LED

diody
—

Boční směrové světlo LED
diody

—

Zadní sdružený světlomet
směrové světlo 21 WY21W
brzdové/koncové světlo *2 LED

diody
—

světlo zpátečky 16 W16W
Osvětlení registrační značky 5 W5W
přední interiérové/čtecí světlo *2 3 —
Třetí brzdové světlo *2 LED

diody
—

Zadní vnitřní světlo 8 —
Osvětlení zavazadlového prostoru 5 —

*1: Je-li součástí výbavy
*2: Pokud potřebujete výměnu, kontaktujte erudo-

vaného opraváře LEAF, například prodejce elek-
trických vozů s certifikátem NISSAN.
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POZNÁMKA: V oddělení součástek u erudovaného
opraváře LEAF, například prodejce elektrických vo-
zů s certifikátem NISSAN, si ověřte nejnovější infor-
mace o dílech, nebo požádejte o pomoc v případě
výměny žárovky.

Postup výměny

Ostatní světla jsou typu A, B, C, D nebo E. Při
výměně žárovky nejdříve sundejte sklo nebo kryt
světla.

m DEMONTÁŽ

m MONTÁŽ

Pokud potřebujete pomoci, kontaktujte erudované-
ho opraváře LEAF, například prodejce elektrických
vozů s certifikátem NISSAN.

Přední směrové světlo
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Při prázdné pneumatice viz „Prázdná
pneumatika“ v kapitole „6. V případě nouze“.

TLAK PNEUMATIKY
Huštění pneumatiky
Pravidelně kontrolujte tlak pneumatik. Nesprávné
huštění pneumatiky může mít negativní dopad na
životnost pneumatiky a ovládání vozidla. Tlak pne-
umatiky kontrolujte, když jsou pneumatiky chladné.
Pneumatiky jsou CHLADNÉ, když vozidlo parkuje 3
nebo více hodin, nebo ujelo méně než 1,6 km (1 míli).
Tlak v CHLADNÝCH pneumatikách je uveden na
pneumatice a na štítku s informacemi o pneumati-
kách a nabíjení.

Nedostatečný tlak může způsobit přehřátí pneuma-
tiky a následné vnitřní poškození. Při vysokých rych-
lostech to může vést k oddělení vzorku a dokonce
prasknutí pneumatiky.

TYPY PNEUMATIK

VAROVÁNÍ
• Při výměně nebo změně pneumatik zajis-

těte, aby všechny čtyři pneumatiky byly
stejného typu (například: letní, univerzální
nebo zimní) i konstrukce. Erudovaný opra-
vář LEAF, například prodejce elektrických
vozů s certifikátem NISSAN, vám může po-
moci, pokud jde o informace o typu pneu-
matik, jejich velikosti, maximální povolené
rychlosti a dostupnosti.

• Pneumatiky pro výměnu mohou mít nižší
povolenou rychlost než pneumatiky od vý-

robce a nemusejí se shodovat s potenci-
ální maximální rychlostí vozidla. Nikdy ne-
překračujte maximální povolenou rychlost
pneumatiky.

Pneumatiky určené pro celoroční
použití
NISSAN specifikuje pneumatiky určené pro celoroč-
ní použití na některých modelech pro zajištění dob-
rého výkonu po celý rok včetně jízdy po zasněže-
ných nebo zledovatělých vozovkách. Pneumatiky
určené pro celoroční použití se poznají podle nápi-
su ALL SEASON a/nebo M&S (Mud and Snow - bláto
a sníh) na boční straně pneumatiky. Pneumatiky na
sníh mají lepší trakci na sněhu než pneumatiky ur-
čené pro celoroční použití a mohou být v některých
oblastech vhodnější.

Letní pneumatiky
NISSAN specifikuje letní pneumatiky pro některé
modely, pro dosažení maximální výkonnosti na su-
chých vozovkách. Účinnost letních pneumatik se
však výrazně sníží na sněhu a ledu. Letní pneuma-
tiky nemají třídu trakce M&S na boční straně pneu-
matiky.

Pokud chcete používat vozidlo za sněhu nebo na
zledovatělých vozovkách, NISSAN doporučuje pou-
žívat pneumatiky SNOW na sníh nebo pneumatiky
ALL SEASON určené pro celoroční použití na všech
čtyřech kolech.

Osvětlení zavazadlového prostoru

Zadní vnitřní světlo

KOLA A PNEUMATIKY
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Pneumatiky na sníh
Pokud jsou nezbytné pneumatiky na sníh, je nutné
zvolit pneumatiky odpovídající velikostí a nosností
původním pneumatikám. V opačném případě může
dojít k nepříznivému ovlivnění bezpečnosti a ovla-
datelnosti vašeho vozidla.

Pokud instalujete pneumatiky na sníh, musejí být
stejné velikosti, značky, konstrukce a vzorku na
všech čtyřech kolech.

Pro lepší záběr na zledovatělé vozovce lze použít
pneumatiky s hroty. Některé provincie a státy však
jejich použití nepovolují. Před montáží pneumatik s
hroty si zjistěte situaci místních, státních a oblast-
ních předpisů. Brzdné a trakční schopnosti pneu-
matik s hroty pro sníh mohou být na mokrých nebo
suchých terénech horší ve srovnání s pneumatika-
mi bez hrotů.

SNĚHOVÉ ŘETĚZY
Používání sněhových řetězů může být v některých
oblastech zakázáno. Před instalací sněhových řetě-
zů zkontrolujte místní předpisy. Při instalaci sněho-
vých řetězů se ujistěte, že mají správnou velikost pro
pneumatiky na vašem vozidle a jsou instalovány
podle doporučení výrobce řetězů.

Pro dosažení pevného osazení řetězů používejte
napínače sněhových řetězů, pokud to jejich výrobce
doporučuje. Volné koncové články sněhového řetě-
zu je nutno zajistit nebo odstranit, aby nedošlo k
poškození blatníků a podvozku v důsledku pohybu
řetězu. Je-li to možné, vyvarujte se při použití sně-
hových řetězů plného naložení vozidla. Jezděte na-

víc nižší rychlostí. Jinak můžete poškodit vozidlo
a/nebo negativně ovlivnit ovládání a chování vozi-
dla.

Sněhové řetězy je nutno instalovat pouze na
přední kola, nikoli na zadní.

Nikdy neinstalujte sněhové řetězy na náhradní
pneumatiku typu T (pouze na dojetí).

Sněhové řetězy nepoužívejte na suchých vozov-
kách. Jízda se sněhovými řetězy za těchto podmí-
nek může vést k poškození různých mechanismů
vozidla vlivem přílišné námahy.

OBMĚNA PNEUMATIK

NISSAN doporučuje obměnit pneumatiky každých
10.000 km (6.000 mil). Viz „Prázdná
pneumatika“ v kapitole „6. V případě nouze“ pro po-
stup při výměně pneumatik.

VAROVÁNÍ

• Po výměně nahustěte pneumatiky na
správný tlak.

• Do obměny pneumatik nezahrnujte ná-
hradní pneumatiku typu T.

• Dotáhněte matice kola, když jste vozidlem
ujeli 1000 km (600 mil) (po tom, co jste ko-
lo z jakéhokoli důvodu znovu upevnili k vo-
zidlu (obměna pneumatik, prázdná pneu-
matika, atd.)).

Vozidla vybavená systémem kontroly
tlaku pneumatik
Po obměně pneumatik musíte systém TPMS rese-
tovat. Podrobnosti o postupu resetování viz

„Bezpečnostní opatření při startování a jízdě“
v kapitole „5. Startování a jízda“.
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OPOTŘEBENÍ A POŠKOZENÍ
PNEUMATIKY

1. Ukazatel opotřebení

2. Značka umístění ukazatele opotřebení

VAROVÁNÍ
• Pneumatiky pravidelně kontrolujte kvůli

opotřebení, prasklinám, vybouleninám ne-
bo předmětům zachyceným ve vzorku. Po-
kud objevíte přílišné opotřebení, praskliny,
vybouleniny nebo hluboké zářezy, vyměň-
te pneumatiku/y.

• V originálních pneumatikách je indikátor
opotřebení. Když je ukazatel opotřebení
vidět, pneumatiku/y musíte vyměnit.

STÁŘÍ PNEUMATIK
Nikdy nepoužívejte pneumatiky starší 6 let, ať už by-
ly používané či nikoliv.

Kvalita pneumatik klesá s věkem stejně jako s pou-
žíváním na vozidle. Nechte pneumatiky pravidelně
kontrolovat a vyvažovat v servisu nebo - pokud to
upřednostňujete - erudovaným opravářem LEAF,
například prodejcem elektrických vozů s certifiká-
tem NISSAN.

VÝMĚNA KOL A PNEUMATIK
Při výměně pneumatiky používejte stejný rozměr,
vzorek, rychlost a nosnost jako původní pneuma-
tika. Viz „Technické údaje“ v kapitole „9. Tech-
nické informace“ pro doporučené typy a velikosti
pneumatik a kol.

Použití jiných pneumatik než těch, které kvalitou od-
povídají pneumatikám doporučeným NISSAN nebo
smíšenému použití pneumatik jiných značek, kon-
strukce (diagonální, pneumatiky s úhlopříčnými pá-
sy nebo radiální) nebo vzorku může mít negativní
dopad na jízdu, brzdění, manipulaci, světlost, svět-
lost karoserie-pneumatika, světlost od sněhových
řetězů, systém sledování tlaku v pneumatikách
(TPMS), kalibraci tachometru, sklon světlometů a
výšku nárazníku. Některé tyto vlivy mohou vést k
nehodám a mohou způsobit vážná zranění osob.

VAROVÁNÍ
• Pokud z jakéhokoliv důvodu měníte kola,

vždy je vyměňte za kola se stejnou hloub-
kou zálisu. Kola s různou délkou zálisu by
mohly způsobit předčasné opotřebení

pneumatik, sníženou ovladatelnost vozi-
dla anebo by mohly být příčinou vzájem-
ného tření s brzdovými kotouči/bubny. To-
to tření může vést ke snížené účinnosti
brzd a/nebo časnému opotřebení brzdo-
vé destičky/čelistí.
Viz „Technické údaje“ v kapitole
„9. Technické informace“ této příručky pro
hloubku zálisu.

• Při výměně kol a pneumatik za kola a pne-
umatiky s jiným rozměrem musí být kalib-
rovány systémy vozidla. Viz erudovaný
opravář LEAF, například prodejce elektric-
kých vozů s certifikátem NISSAN.

VYVÁŽENÍ KOLA
Nevyvážená kola mohou mít vliv na ovládání vozu a
životnost pneumatiky. I při obvyklém použití se mo-
hou kola dostat mimo vyvážení. Měly by se tedy vy-
važovat podle potřeby.
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NÁHRADNÍ PNEUMATIKA ( je-li
součástí výbavy)
Dojezdová náhradní pneumatika

Dojezdová náhradní pneumatika je určena jen pro
nouzové použití. Tuto náhradní pneumatiku použí-
vejte JEN na velmi krátké úseky a NIKDY na dlouhou
jízdu nebo dlouhodobě.

Dodržujte následující opatření, pokud musíte použít
dojezdovou náhradní pneumatiku, jinak by mohlo
dojít k poškození vozu nebo jeho zapojení do neho-
dy.

UPOZORNĚNÍ

• Náhradní pneumatika typu T je určena
pouze pro nouzové použití. Při první příle-
žitosti by měla být vyměněna za standard-
ní pneumatiku.

• Při jízdě s náhradní pneumatikou typu T
buďte opatrní.

• Vyhýbejte se prudkým zatáčkám a prud-
kému brzdění.

• Pravidelně kontrolujte tlak huštění ná-
hradní pneumatiky typu T, který by vždy
měl být 420 kPa (4,2 bar, 60 psi).

• Nejezděte s vozidlem rychleji než 80 km/h
(50 MPH).

• Nepoužívejte sněhové řetězy na náhradní
pneumatice typu T, protože nebudou
správně sedět. Mohlo by to poškodit vozi-
dlo.

• Vzorek náhradní pneumatiky typu T se
opotřebuje rychleji než na originální pneu-
matice. Vyměňte náhradní pneumatiku ty-
pu T, jakmile se objeví ukazatele opotře-
bení.

• Náhradní pneumatika typu T je menší než
běžná pneumatika, a tudíž se sníží světlá
výška. Abyste se vyvarovali poškození vo-
zidla, nepřejíždějte přes překážky. Také s
vozidlem nejezděte do automatických
myček, neboť by mohlo dojít k zachycení.

• Nepoužívejte náhradní pneumatiku typu T
na jiných vozidlech.

• Vozidlo nesmí jet s více než vždy jen jed-
nou náhradní pneumatikou typu T.

SADA NÁŘADÍ PRO OPRAVU
PÍCHNUTÉ PNEUMATIKY ( je-li
součástí výbavy)
Sada nářadí pro opravu píchnuté pneumatiky je do-
dávána k vozidlu jako náhrada za náhradní pneu-
matiku. Sada pro opravu musí být používána pro
dočasné zalepení menší díry v pneumatice. Po pou-
žití sady pro opravu vyhledejte co nejdříve erudova-
ného opraváře LEAF, například prodejce elektric-
kých vozů s certifikátem NISSAN, který provede kon-
trolu pneumatiky a opravu/výměnu.

UPOZORNĚNÍ
Sadu pro opravu pneumatiky nepoužívejte za
následujících podmínek. Zavolejte erudova-
ného opraváře LEAF, například prodejce elek-
trických vozů s certifikátem NISSAN nebo pro-
fesionální asistenční službu.

• když je těsnicí prostředek po datu expirace

• jestliže je díra nebo řez přibližně 4 mm (0,16 in)
nebo větší

• jestliže je poškozena boční strana pneumatiky

• jestliže došlo k výrazné ztrátě tlaku vzduchu v
pneumatice

• jestliže je pneumatika zcela vychýlena ven nebo
dovnitř ráfku

• jestliže je poškozen ráfek pneumatiky

• jestliže jsou prázdné dvě pneumatiky nebo více

Štítek dojezdové pneumatiky
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PÉČE O KOLA
Podrobnosti viz „Čištění vnějších částí“ v kapi-
tole „7. Vzhled a péče“.
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POZNÁMKA
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Následují přibližné kapacity. Skutečné plnicí kapacity se od nich mohou mírně lišit. Při plnění postupujte podle postupu uvedeného v „8. Údržba a udělej si sám“, kde
zjistíte správné plnicí kapacity.

Typ kapaliny Typ motoru
Kapacita (přibližná)

Doporučené kapaliny/mazivaMetrické
míry

Americké
míry

Britské
míry

Chladicí kapalina v chladicím systému

S nádržkou

3 kW 4,63 l 4-7/8 qt 4-1/8 qt
Používejte originální chladicí kapalinu NISSAN nebo obdobně
kvalitní
Používejte originální chladicí kapalinu NISSAN nebo obdobně
kvalitní, aby se zabránilo případné korozi hliníku uvnitř
chladicího systému, kterou by mohla způsobit neoriginální
chladicí kapalina.
Na opravy poruch systému chlazení v důsledku použití
neznačkové chladicí kapaliny se nemusí vztahovat záruka, i
když k poruše dojde v záruční době.

6 kW 4,67 l 4-7/8 qt 4-1/8 qt

Nádržka 0,51 l 1/2 qt 7/8 qt

Kapalina redukčního
převodového ústrojí 1,38 l 1-1/2 qt 1-1/2 qt

Originální NISSAN Matic S ATF
Použití jiné převodové kapaliny než originální kapaliny NISSAN
Matic J ATF způsobí zhoršení ovladatelnosti a odolnosti
převodovky a může způsobit poškození převodovky, na což se
záruka nevztahuje.

Brzdová kapalina Naplňte na správnou úroveň hladiny kapaliny podle
části „8. Údržba a udělej si sám“

Originální brzdová kapalina NISSAN nebo ekvivalent DOT 3
nebo DOT 4
Nikdy nemíchejte různé druhy kapalin (DOT 3 nebo DOT 4).

Univerzální vazelína — — — NLGI č. 2 (Lithiová báze)

Chladivo klimatizačního
systému

S ohřívacím čerpadlem 850 g
±25 g — —

HFO-1234yf (R-1234yf) viz „Štítky se specifikacemi pro
klimatizaci a brzdovou kapalinu“ dále v této kapitole.Bez ohřívacího

čerpadla
425 g
±25 g — —

Maziva systému
klimatizace — — —

Kompresorový olej ND-OIL11 nebo ekvivalent (typ A), AE10 nebo
ekvivalent (typ B) viz „Štítky se specifikacemi pro
klimatizaci a brzdovou kapalinu“ dále v této kapitole.

Kapalina ostřikovače 2,5 l 2-3/4 qt 2-1/4 qt Originální čisticí a nemrznoucí NISSAN Windscreen Washer
Concentrate Cleaner & Antifreeze nebo ekvivalent

DOPORUČENÉ KAPALINY/
MAZIVA A KAPACITY
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DOPORUČENÍ OHLEDNĚ CHLADIVA
A MAZIVA KLIMATIZACE
Systém klimatizace ve vašem vozidle NISSAN mu-
sí být plněn chladivem HFO-1234yf (R-1234yf), a
kompresorovým olejem ND-OIL11 nebo ekviva-
lentem (typ A) nebo AE10 či ekvivalentem (typ B)
viz „Štítky se specifikacemi pro klimatizaci
a brzdovou kapalinu“ dále v této kapitole.

UPOZORNĚNÍ
Použití jakéhokoliv jiného chladiva nebo oleje
způsobí vážné poškození systému klimatiza-
ce a povede k výměně všech součástí klimati-
začního systému vozidla.

Chladivo ve vašem voze NISSAN nepoškozuje zem-
skou ozónovou vrstvu. Přestože toto chladivo ne-
poškozuje zemskou ozonovou vrstvu, některá vlád-
ní nařízení požadují, aby se při provádění servisu
systému klimatizace chladiva zachytávala a
recyklovala. Erudovaný opravář LEAF, například pro-
dejce elektrických vozů s certifikátem NISSAN, má
školené techniky a vybavení potřebné k zachycení a
recyklaci chladiva do systému klimatizace.

V případě servisu vašeho systému klimatizace kon-
taktujte erudovaného opraváře LEAF, například pro-
dejce elektrických vozů s certifikátem NISSAN.
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SYSTÉM DOBÍJENÍ

Nominální vstupní napětí AC 220 V - AC 240 V ( jedna fáze)

Nominální vstupní kmitočet 50 Hz

Maximální nominální proud 18 A nebo 30 A ( je-li součástí výbavy)

Na proud citlivý jistič obvodu GFI
(Ground Fault Interrupter) v originálním
přenosném typu EVSE (zařízení pro
napájení elektrického vozidla)
společnosti NISSAN

15 mA

Režimy nabíjení/Typ připojení

Režim 2/Případ B (normální nabití s originálním přenosným typem EVSE (zařízení pro napájení elektrického vozidla)
společnosti NISSAN, je-li ve výbavě)
Režim 3/Případ B/C (normální nabití u veřejné nabíjecí stanice atd.)
Režim 4/Případ C (rychlé nabití, V2X nabíjení/vybíjení)

Požadovaná instalace (ochrana proti
nadproudu)

Metody ochrany proti nadproudu a přepětí musí být v souladu s vnitrostátními předpisy. Je nutné nainstalovat
vhodná zařízení na ochranu proti nadproudu pro vedení v domech a budovách.

Třída krytí IP IP44: Když je NISSAN EVSE nebo kabel NISSAN Mode3 připojen k normálnímu nabíjecímu portu.

Provozní teplota Stejná jako provozní teplota vozidla

Teplota skladování Stejná jako teplota skladování vozidla

Nadmořská výška Až 3000 m

Platné normy

EN61851-1:2011
EN61851-21:2002
IEC61851-1:2010
IEC61851-21:2001
EN62752

EN61000-6-1:2007
EN61000-6-2:2005
EN61000-6-3:2007
EN61000-6-4:2007
IEC62196–1:2011
IEC62196–2:2011
IEC62196–3:2011

Adaptéry Nepoužívejte prodlužovací kabel ani elektrický adaptér.

TECHNICKÉ ÚDAJE
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MOTOR

Model EM57

KOLA A PNEUMATIKY
Silniční kolo

Typ Rozměr Zális mm (palce)

Hliník 16 × 6 1/2J 40 (1,57)

17 × 6 1/2J̈ 45 (1,77)

Ocel* 16 x 4T 40 (1,57)

16 x 6 1/2J 40 (1,57)

*: je-li součástí výbavy.

Pneumatika

Typ Rozměr
Konvenční 205/55R16 91V

215/50R17 91V*
Dojezdová náhradní
pneumatika*

T125/90D16 98M

*: je-li součástí výbavy.

ROZMĚRY

Jednotka: mm (palce)

Celková délka 4 479 (176,4)

Celková šířka 1790 (70,5)

Celková výška *1 1.535 (60,4)

Celková výška *2 1 545 (60,9)

Rozchod předních
kol *1

1.540 (60,6)

Rozchod předních
kol *2

1.530 (60,2)

Rozchod zadních
kol *1

1 555 (61,2)

Rozchod zadních
kol *2

1.545 (60,8)

Rozvor 2 700 (106,3)

*1 Modely vybavené 16palcovými koly

*2 Modely vybavené 17palcovými koly

Když plánujete cestu do jiné země, měli byste si
nejdříve zjistit, zda zařízení pro nabíjení je kompati-
bilní s tamním elektrickým systémem.

Při převodu registraci vozidla do jiné země bude
možná nutné upravit vozidlo tak, aby splňovalo
místní zákony a předpisy.

Zákony a předpisy pro bezpečnost motorových vo-
zidel se mohou lišit podle země, státu, provincie či
oblasti; mohou se tudíž lišit specifikace vozidel.

NISSAN nezodpovídá za jakékoli nedostatky, po-
kud je vozidlo převezeno do jiné země a tam re-
gistrováno. Za nezbytné úpravy, přepravu a regis-
traci zodpovídá majitel.

PŘI PŘEVOZU NEBO PŘEVODU
VAŠÍ REGISTRACE DO JINÉ
ZEMĚ

Technické informace 9-5



ŠTÍTEK IDENTIFIKACE VOZIDLA

Štítek je upevněn, jak je zobrazeno.

DATUM VÝROBY ( je-li ve výbavě)
Datum výroby je vyraženo na štítku s identifikací vo-
zidla. Datum výroby znamená měsíc a rok, kdy byly
spojeny podsestavy karosérie a hnacího ústrojí a
vozidlo odjelo z výrobní linky.

ŠTÍTEK VEHICLE IDENTIFICATION
NUMBER (VIN) (IDENTIFIKAČNÍ
ČÍSLO VOZIDLA)

Identifikační číslo vozidla je upevněno, jak je znázor-
něno. Toto číslo slouží jako identifikace vozidla a po-
užívá se při registraci vozidla.

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO VOZIDLA
(ČÍSLO KAROSERIE)

Štítek s identifikačním číslem vozidla je umístěn dle
vyobrazení.

Sejměte kryt pro přístup k číslu.

IDENTIFIKACE VOZIDLA
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SÉRIOVÉ ČÍSLO TRAKČNÍHO
MOTORU

Sériové číslo je vyraženo na trakčním motoru dle
vyobrazení.

ŠTÍTEK PNEUMATIKY

Tlak pneumatiky za studena je uveden na štítku
pneumatiky upevněném ke středovému sloupku na
straně u řidiče dle vyobrazení.

ŠTÍTKY SE SPECIFIKACEMI PRO
KLIMATIZACI A BRZDOVOU
KAPALINU

Typový štítek klimatizacejA a typový štítek brzdové
kapalinyjB jsou připevněny ke spodní straně kapo-
ty dle vyobrazení.
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Vaše vozidlo je určeno k přepravě cestujících a za-
vazadel.

UPOZORNĚNÍ
Netahejte s vaším vozidlem přívěs.

Způsob tažení vozidla se všemi čtyřmi koly na zemi
se někdy nazývá „Flat towing“. Tento způsob se ob-
vykle používá při tažení vozu za rekreačním vozi-
dlem, např. obytným automobilem.

UPOZORNĚNÍ
• Nedodržování těchto pokynů může vést k

vážnému poškození redukčního převodo-
vého ústrojí.

• NEVLEČTE toto vozidlo se všemi čtyřmi ko-
ly na zemi (flat towing).

• Informace o vlečení v nouzové situaci viz
„Tažení vašeho vozidla“ v kapitole

„6. V případě nouze“ této příručky.

Pro země, v souladu s nařízením UN č.10 nebo
ekvivalentním:

Instalace RF vysílače do vašeho vozidla může ovliv-
nit systémy elektrického vybavení. Obraťte se na
prodejce elektrických vozů s certifikátem NISSAN
nebo na kvalifikovaný servis pro bezpečnostní opat-
ření nebo speciální pokyny týkající se instalace. Na
požádání, poskytne váš prodejce elektrických vozů
s certifikátem NISSAN nebo kvalifikovaná dílna
podrobnější informace (frekvenční pásmo, výkon,
poloha antény, průvodce instalací, atd.), které se tý-
kají instalace.

TAŽENÍ PŘÍVĚSU TAŽENÍ „FLAT TOWING“ INSTALACE RF VYSÍLAČE
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SYSTÉM ZABEZPEČENÍ PROTI
KRÁDEŽI NISSAN (NATS) A SYSTÉM
INTELIGENTNÍHO KLÍČE

Společnost ALPS ELECTRIC CO., LTD. tímto prohla-
šuje, že následující systémy: Passive Entry System
(Hand Unit); model TWB1G662, Passive Entry System
(Tuner); model TWC1G154, a ANT ASSY-IMMOBILISER;
model TWK1A002, odpovídají základním požadav-
kům a ostatním souvisejícím nařízením Směrnice
1999/5/EC.

UPOZORNĚNÍ
• Nevystavujte zařízení nadměrnému hor-

ku, například slunci, ohni apod.

• Riziko exploze, pokud by baterie byla ne-
správně umístěna. Vyměňte pouze za stej-
ný nebo ekvivalentní typ.

LADIČ SYSTÉMU KONTROLY TLAKU
PNEUMATIK (TPMS) (přijímač)

Společnost ALPS ELECTRIC CO., LTD. tímto prohla-
šuje, že typ rádiového zařízení TWD1G791 je v sou-
ladu se směrnicí 2014/53/EU.

Pro Izrael

HOMOLOGAČNÍ ČÍSLO RÁDIA A
INFORMACE
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Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na
této internetové adrese:

http://www.alps.com/products/common/pdf/Tu-
ner/TWD1G791.pdf.

Název výrobce/dovozce, adresa: Nissan Internatio-
nal SA Zone d’activités La Pièce 12 1180 Rolle, Švýcar-
sko.

Provozní frekvenční pásmo: 433,92 MHz

VYSÍLAČ SYSTÉMU KONTROLY
TLAKU PNEUMATIK (TPMS)
(vysílač)
Tímto společnost Continental prohlašuje, že typ rá-
diového zařízení TIS-03 je v souladu se směrnicí
2014/53/EU.

Pro Izrael

Pro Ukrajinu
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TCU (telematická řídicí jednotka) Provozní frekvenční pásmo Maximální výkon

4G: B1, B3, B7, B8, B20 23 dBm

3G: B1, B8 24 dBm

2G: 850 MHz, 900MHz 33 dBm

2G: 1800 MHz,
1900MHz

30 dBm

Adresa dovozce:

Nissan International SA

Zone d activités La pièce 12,
1180 Rolle, Švýcarsko
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Všechny rádiofrekvenční produkty používané při výrobě odpovídají požadavkům směrnice RED 2014/53/EU
(směrnice o dodávání rádiových zařízení).

Na tyto země se směrnice vztahuje nebo ji přijaly: Albánie, Rakousko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko,
Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Francouzská Guyana, Gruzie, Německo,
Řecko, Guadeloupe, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Kosovo, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko,
Makedonie, Malta, Martinik, Mayotte, Monako, Černá hora, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Reunion,
Rumunsko, Saint-Pierre a Miquelon, San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turec-
ko, Tuvalu, Spojené království.

RÁDIOVÉ FUNKCE VOZIDLA
Frekvenční pásmo Technologie Výkon/magnetické pole

125 kHz (119 – 135 kHz) Okruh bezklíčového odemykání dveří ≤ 42 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m
433 MHz (433,05 – 434,79 MHz) Sledování tlaku pneumatik ≤ 10 mW e.r.p.

433,92 MHz (433,05 – 434,79 MHz) Bezklíčové odemykání dveří ≤ 10 mW e.r.p.
20 kHz (9 – 90 kHz) Systém Keyless Go ≤ 72 dBμA/m ve vzdálenosti 10 m

2,4 GHz (2400 – 2483,5 MHz) Bluetooth®, Wi-Fi ≤ 100 mW e.i.r.p.
824 – 894 MHz GSM 850 (2G) ≤ 39 dBm e.i.r.p.
880 – 960 MHz GSM 900 (2G) ≤ 39 dBm e.i.r.p.
1710 – 1880 MHz GSM 1800 (2G) ≤ 36 dBm e.i.r.p.
1850 – 1890 MHz GSM 1900 (2G) ≤ 33 dBm e.i.r.p.
1922 – 2168 MHz W-CDMA Band I (3G) ≤ 24 dBm e.i.r.p.

24,05 – 24,25 GHz 24 GHz ISM Radar ≤ 100 mW e.i.r.p.
24,25 – 26,65 GHz 24 GHz UWB Radar ≤ -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. střed

≤ 0 dBm/50 MHz e.i.r.p. špička
76 – 77 GHz 77 GHz Radar ≤ 55 dBm e.i.r.p.

SCHVÁLENÍ RÁDIOVÝCH
FREKVENCÍ
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MODEL TWB1G767, PASIVNÍ
PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM (HAND
UNIT):
Společnost ALPS ELECTRIC CO.,LTD. tímto prohla-
šuje, že typ rádiového zařízení TWB1G767 je v sou-
ladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na
této internetové adrese:

http://www.alps.com/products/common/pdf/
HandUnit/TWB1G767.pdf

• Název výrobce:
ALPS ELECTRIC CO., LTD.

• Název dovozce, adresa:
Nissan International SA
Zone d’activités La Pièce 12
1180 Rolle, Švýcarsko

• Provozní frekvenční pásmo: 433,92 MHz.

• Maximální radiofrekvenční výkon: ≤ 10 dBm

MODEL TWC1G154, PASIVNÍ
PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM (LADĚNÍ):
Společnost ALPS ELECTRIC CO.,LTD. tímto prohla-
šuje, že typ rádiového zařízení TWC1G154 je v sou-
ladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na
této internetové adrese:

http://www.alps.com/products/common/pdf/Tu-
ner/TWC1G154.pdf

• Název výrobce:
ALPS ELECTRIC CO., LTD.

• Název dovozce, adresa:
Nissan International SA
Zone d’activités La Pièce 12
1180 Rolle, Švýcarsko

MODEL TWK1A004, ANT
ASSY-IMMOBILISER:
Společnost ALPS ELECTRIC CO.,LTD. tímto prohla-
šuje, že typ rádiového zařízení TWK1A004 je v sou-
ladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na
této internetové adrese:

http://www.alps.com/products/common/pdf/Im-
mobilizer/TWK1A004.pdf

• Název výrobce:
ALPS ELECTRIC CO., LTD.

• Název dovozce, adresa:
Nissan International SA
Zone d’activités La Pièce 12
1180 Rolle, Švýcarsko

• Provozní frekvenční pásmo: 125 kHz.

• Maximální radiofrekvenční výkon: 56,3 dBuV/
m@10m

LADIČ SYSTÉMU KONTROLY TLAKU
PNEUMATIK (TPMS)
• Registrovaná ochranná známka:

ALPS ELECTRIC CO., LTD.

• Název výrobce, adresa:
ALPS ELECTRIC CO., LTD.
6-3-36, Nakazato, Furukawa, Osaki-city,
Miyagi-pref., 989-6181, Japan

• Název dovozce, adresa:
Nissan International SA
Zone d’activités La Pièce 12
1180 Rolle, Švýcarsko

• Provozní frekvenční pásmo: 433,92 MHz

Společnost ALPS ELECTRIC CO., LTD. tímto prohla-
šuje, že typ rádiového zařízení TWD1G791 je v sou-
ladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na
této internetové adrese:

http://www.alps.com/products/common/pdf/Tu-
ner/TWD1G791.pdf

LADIČ SYSTÉMU KONTROLY TLAKU
PNEUMATIK (TPMS)
Tímto společnost Continental prohlašuje, že typ rá-
diového zařízení TIS-03 je v souladu se směrnicí
2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na
této internetové adrese:

http://continental.automotive-approvals.com/

• Název výrobce:
Continental Automotive GmbH.

• Název dovozce, adresa:
Nissan International SA
Zone d’activités La Pièce 12
1180 Rolle, Švýcarsko

• Provozní frekvenční pásmo: 433,92 MHz.

• Maximální radiofrekvenční výkon: ≤ 10 dBm
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SYSTÉM INTELIGENTNÍHO KLÍČE
Společnost Continental tímto prohlašuje, že typ rá-
diového zařízení [Intelligent Key system] je v sou-
ladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na
této internetové adrese:

http://continental-homologation.com/nissan

• Název výrobce, adresa:
Continental Automotive GmbH
Siemensstraße 12, D-93055
Regensburg, Německo

• Název dovozce, adresa:
Nissan International SA
Zone d’activités La Pièce 12
1180 Rolle, Švýcarsko

• Provozní frekvenční pásmo: 433,92 MHz

• Maximální radiofrekvenční výkon: <10 dBm

NÁHLAVNÍ JEDNOTKA AUDIA

ES PROHLÁŠENÍ
Společnost Visteon tímto prohlašuje, že tento sys-
tém odpovídá požadavkům Směrnice 2014/53/ES.
Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na
této internetové adrese: http://www.visteon.com/
g17ahudirective.2014.53.eu.pdf

m

ÚVOD
Toto vozidlo je vybaveno telematickou řídicí jednot-
kou Gen2K, která používá následující software:

1) Software vyvinutý společností nebo pro společ-
nost Ficosa International, S.A. (Ficosa),

2) Software ve vlastnictví třetí strany a licencova-
ný společnosti Ficosa,

3) Software licencovaný na základě GNU GENERAL
PUBLIC LICENSE, verze 2 (GPL),

4) Software licencovaný na základě GNU LIBRARY
GENERAL PUBLIC LICENSE, verze 2.0 nebo GNU
LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE, verze 2.1
(souhrně jako „LGPL“), licence Mozilla Public v2
(MPL), licence GPL-2.0 s výjimkou OpenSSL
(GPLOpenSSL) a GNU GENERAL PUBLIC LICENSE,
verze 3 s výjimkou GCC (spolu se softwarem GPL,
společně „Copyleft Software“) a/nebo

5) Software Open source licencovaný na základě
podmínek jiných než pro software Copyleft.

U softwaru klasifikovaného jako ➂ nebo ➃ výše je
kopie licenčního textu zahrnuta do zdrojového kó-
du v adrese URL uvedené níže a také prosím zohled-
něte podmínky na licence Copyleft Software uve-
dené na webových níže:

GPL: http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/
gpl-2.0.html and https://www.gnu.org/licenses/
gpl-3.0.en.html

LGPL: http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/
lgpl-2.1.html and http://www.gnu.org/licenses/old-
licenses/lgpl-2.0.html

MPL: https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/

GPL-2.0-with-OpenSSL-exception: https://gitlab-
.com/cryptsetup/cryptsetup/blob/master/COPY-
ING

GPLv3 GCC Exception: https://www.gnu.org/licen-
ses/gcc-exception-3.1.en.html

Na software klasifikovaný jako ➂ nebo ➃ má au-
torská práva více lidí.Viz prosím níže uvedené webo-
vé stránky, kde naleznete informace o autorských
právech těchto osob. https://www.ficosa.com/
software/opensource/

Software licencovaný na základě licencí uvedených
v ➂ nebo ➃ výše (Copyleft Software) je distribuo-
ván v přesvědčení, že bude užitečný, ale BEZ JAKÉ-
KOLI ZÁRUKY, dokonce bez předpokládané záruky
PRODEJNOST nebo VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČE-
LU.

Alespoň po tři roky od dodání zařízení s výše uvede-
ným produktem, poskytne společnost Ficosa jaké-
koli třetí straně která nás kontaktuje na kontakty
uvedené níže, za poplatek ne vyšší než naše nákla-
dy na skutečnou distribuci zdrojového kódu, kom-
pletní strojem čitelnou kopii zdrojového kódu odpo-
vídající softwaru od společnosti Copyleft Software
uvedené výše. Při požadavku na tento zdrojový kód
specifikujte prosím produkt: telematická řídicí jed-
notka Gen2K a verze Cx9.

Kromě toho je zdrojový kód a licence odpovídající
softwaru Copyleft uvedenému výše volně dostup-
ný vám a komukoli z věřejnosti na této webové ad-
rese: https://www.ficosa.com/software/opensour-
ce/

INFORMACE O SOFTWARU
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Kontaktní informace:

S dotazy na software open source u společnosti
FICOSA kontaktujte pracovníka Ficosa Compliance
Officer na e-mailové adrese: FOSS@ficosa.com

Pamatujte prosím na to, že nejsme schopni zodpo-
vědět všechny dotazy týkající se zdrojového kódu
atd. Kromě toho je nutné, aby sami koncoví uživa-
telé měli své vlastní připojení k internetu. Platby za
připojení nebo linku k procházení webových strá-
nek nebo stahování hradí koncový uživatel.

INFORMACE O LICENCOVÁNÍ A
AUTORSKÝCH PRÁVECH
Software klasifikovaný jako ➄ výše obsahuje různý
software open source (OSS) uvedený na webové
stránce níže. Viz webovou stránku uvedenou vedle
licenčních podmínek (licence OSS) a jiných informa-
cí o OSS obsaženém v tomto produktu:

https://www.ficosa.com/software/opensource/
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– Stav nabití Li-ion baterie ...................................... EV-12
– Žárovky .................................................................................. 2-11
Kontrola provozu za vozem (RCTA)
– Obsluha ............................................................................... 5-33
Kontrolky ......................................................................... 2-10, 2-17
– Přehled ................................................................................. 0-14
Kontrolky a zvuková upozornění .............................. 2-10
– Airbagy .................................................................................. 1-33
– Kontrolky .................................................................. 2-11, 2-17
– Zprávy ................................................................................... 2-29
– Zvuková upozornění ................................................... 2-19

L

Li-ion baterie
– Dojezdová vzdálenost .............................................. 5-85
– Domácí jednotka nabíjení .................................. CH-13
– Jízda - vybitá baterie ..................................... EV-2, 6-15
– Nabíjení ............................................................. CH-30, CH-5
– Normální nabíjení ....................................................... CH-9
– Odstraňování závad .............................................. CH-38
– Ohřívač ................................................................................ EV-4
– Rychlé nabíjení .............................................................. CH-6
– Ukazatel dostupného nabití ................................... 2-8
– Ukazatel výkonu ............................................................... 2-7
– V2X nabíjení/vybíjení ............................................. CH-27
– Výstražné displeje ........................................................ 2-37
– Životnost baterie ....................................................... EV-18
Lithium-iontová (Li-ion) baterie ................................ EV-2
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M

Mechanický klíč ........................................................................ 3-4
Měřiče a ukazatele ................................................................. 2-6
– Dojezdová vzdálenost ................................................. 2-8
– Elektrická ............................................................................... 2-7
– Ovládání jasu ................................................................... 2-47
– Počítadlo kilometrů ....................................................... 2-7
– Přehled ................................................................................. 0-12
– Tachometr ............................................................................ 2-6
– Ukazatel dostupného nabití ................................... 2-8
Mlhová světla
– Přední — obsluha ........................................................... 2-51
– Přední — umístění .......................................................... 0-3
– Zadní — Provoz ............................................................... 2-51
– Zadní — umístění ............................................................ 0-4
Monitor
– Zpětné zrcátko .................................................................. 4-2
Monitor couvací kamery .................................................... 4-2
– Tipy ............................................................................................ 4-6
– Zobrazované čáry ........................................................... 4-3
Motor
– Přehled ................................................................................. 0-13

N

Nabíjení
– 12-voltová baterie ........................................................ EV-4
– Časovač nabíjení ...................................................... CH-30
– Kabel EVSE (Zařízení pro napájení elektrického

vozidla) ................................................................................ EV-9
– Kabel Mode 3 .................................................................. EV-9
– Kontrolka ovládací skříňky EVSE (Electric

Vehicle Supply Equipment) .............................. CH-35
– Kontrolky ........................................................................ CH-33

– Li-ion baterie ....................................... CH-5, EV-17, EV-9
– Nabíjecí kabel .................................................................. EV-9
– Nabíjecí konektor ......................................................... EV-9
– Nabíjení na dálku ...................................................... CH-32
– Normální nabíjení ....................................................... CH-9
– Odstraňování závad .............................................. CH-38
– Okamžité nabíjení .................................................... CH-31
– Port nabíjení .................................................................... EV-9
– Rychlé nabíjení .............................................................. CH-6
– Rychlé nabíjení – Ukončení .................................. CH-8
– Upozornění ...................................................................... CH-4
– V2X nabíjení/vybíjení ............................................. CH-27
– Víčko portu nabíjení .................................................... 3-17
– Víko portu nabíjení ...................................................... 3-16
– Víko portu nabíjení - otevření .............................. 3-16
– Způsoby .......................................................................... CH-30
Nastavení
– Informační displej vozidla ....................................... 2-21
– Intelligent Around-View Monitor ....................... 4-16
– Resetování ......................................................................... 2-27
– Vozidlo .................................................................................. 2-23

O

Odkládací prostory ............................................................. 2-54
– Držáky lahví ...................................................................... 2-54
– Držáky nápojů ................................................................ 2-54
– Háčky na kabát .............................................................. 2-55
– Háky pro zavazadla .................................................... 2-56
– Odkládací skříňka ........................................................ 2-55
– Stahovací kryt ................................................................ 2-56
– Středová schránka ...................................................... 2-55
Odmlžovač
– Spínač ................................................................................... 2-46
– Vnější zrcátko ................................................................. 2-46

Odstraňování závad
– Klíče ......................................................................................... 3-12
Ochrana
– Koroze ...................................................................................... 7-5
Ochrana proti korozi ............................................................. 7-5
Okna
– Elektrická — ovládání ................................................. 2-57
– Elektricky ovládaná okna ....................................... 2-57
– Odmlžovač ........................................................................ 2-46
Omezovač rychlosti ........................................................... 5-38
– Obsluha ............................................................................... 5-38

P

Parkovací čidla
– Údržba ............................................................................... 5-108
Parkování ................................................................................. 5-109
– Brzda ...................................................................................... 5-15
– Ultrazvuková parkovací čidla ............................ 5-107
Pneumatiky
– Kola a pneumatiky ....................................................... 8-19
– Náhradní ................................................................................ 6-3
– Opotřebení a poškození .......................................... 8-21
– Prázdná pneumatika ................................................... 6-3
– Sněhové řetězy ............................................................. 8-20
Pojistky .......................................................................................... 8-12
– Prostor motoru .............................................................. 8-12
– Prostor pro cestující .................................................... 8-14
Pomůcky
– Intelligent Emergency Braking (IEB) ............... 5-73
– Řízení podvozku .......................................................... 5-114
– Systém Intelligent Lane Intervention ........... 5-23
– Systém kontroly provozu za vozem

(RCTA) .................................................................................... 5-32
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– Systém upozornění na vyjetí z pruhu
(LDW) ..................................................................................... 5-20

– Systém varování před čelní srážkou
(I-FCW) ................................................................................... 5-77

– Ultrazvuková parkovací čidla ............................ 5-107
– Upozornění mrtvého úhlu (BSW) ...................... 5-27
Port nabíjení
– Otevření / zavření víka .............................................. 3-16
– Víčko ....................................................................................... 3-17
Prázdná pneumatika ........................................................... 6-3
– Sada nářadí pro opravu píchnuté

pneumatiky ......................................................................... 6-9
– Výměna ........................................................................ 6-3, 6-4
– Zvedání ................................................................................... 6-4
Program asistenční služby ............................................... 6-2
ProPILOT ..................................................................................... 5-54
– Obsluha ............................................................................... 5-55
ProPILOT Park ......................................................................... 5-86
Přední sklo
– Spínač stěrače a ostřikovače .............................. 2-44
Přední světlomety
– Obsluha ............................................................................... 2-47
– Ovládání sklonu ............................................................ 2-50
– Spínač ................................................................................... 2-47
– Spínač předních a směrových světel ............ 2-47
Přehled
– Interiér .................................................................................... 0-5
– Kabina ........................................................................... 0-6, 2-2
– Měřiče a ukazatele ....................................................... 0-12
– Prostor motoru .............................................................. 0-13
– Přístrojová deska ................................................ 0-10, 2-4
– Sedadla, bezpečnostní pásy a doplňkový

zádržný systém ................................................................ 0-2
– Vnější ........................................................................................ 0-3
Převod registrace do jiné země .................................... 9-5
Převoz .............................................................................................. 9-5

Přístrojová deska
– Přehled ....................................................................... 0-10, 2-4
Přívěs
– Tažení ...................................................................................... 9-8

R

Rádio
– FM-AM rádio s CD — AUX ........................................ 4-53
– FM-AM rádio s CD — Bluetooth ......................... 4-56
– FM-AM rádio s CD — CD ............................................ 4-51
– FM-AM rádio s CD — jazyk ...................................... 4-51
– FM-AM rádio s CD — média ................................... 4-52
– FM-AM rádio s CD — nastavení .......................... 4-50
– FM-AM rádio s CD — rádio ..................................... 4-48
– FM-AM rádio s CD — USB ........................................ 4-53
– FM-AM rádio s CD přehrávačem ....................... 4-46
– Homologační číslo a informace ........................... 9-9
– Navigační systém EV (elektrické vozidlo) ... 4-62
– NissanConnect .............................................................. 4-62
– Systém zabezpečení proti krádeži .................. 4-47
Režim ECO .................................................................................. 5-14
Rozhlasový přijímač .............................................................. 9-8
Rozměry ......................................................................................... 9-5

Ř

Řízení jízdy Intelligent ...................................................... 5-115
Řízení podvozku ................................................................... 5-114
Řízení stopy Intelligent ................................................... 5-114

S

Sedadla ............................................................................................ 1-2
– Hlavové opěrky .................................................................. 1-5
– Nastavení (ruční) .............................................................. 1-3
– Přední sedadla ................................................................... 1-3
– Sklopení .................................................................................. 1-4
– Vzadu ........................................................................................ 1-4
Sklopení volantu .................................................................... 3-17
Sluneční clony ......................................................................... 3-18
Směrový signál
– Obsluha ............................................................................... 2-50
Spínač blikání výstražných světel ............................... 6-2
Spínače
– Automatické stěrače při detekci deště ....... 2-45
– Elektricky ovládaná okna ....................................... 2-57
– Mlhová světla ................................................................... 2-51
– Odmlžovač ........................................................................ 2-46
– Parkovací brzda ............................................................. 5-15
– Režim ECO .......................................................................... 5-14
– Sklon světlometů ......................................................... 2-50
– Směrový signál .............................................................. 2-50
– Spínač blikání výstražných světel ....................... 6-2
– Stěrač a ostřikovač zadního okna .................. 2-45
– Stěrače a ostřikovač předního skla ................ 2-44
– Systém upozornění na vyjetí z pruhu

(LDW) ....................................................................................... 5-21
– Tlačítko ECO ................................................................. EV-16
– Tlačítko hlavního spínače ......................................... 5-8
– Ultrazvuková parkovací čidla ........................... 5-108
– Vnitřní světlo ................................................................... 2-59
– Volant — Audio .............................................................. 4-44
– Volant — telefon ............................................................ 4-45
– Vyhřívaná sedadla ....................................................... 2-52
– Vyhřívaný volant ........................................................... 2-53
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Startování .................................................................................... 5-11
– Tlačítko hlavního spínače ......................................... 5-8
– Upozornění ............................................................... 5-11, 5-2
Startování roztlačením ..................................................... 6-16
Startování z baterie jiného vozidla .......................... 6-13
Stěrače
– Automatické stěrače při detekci deště ....... 2-45
– Činnost (přední sklo) ................................................. 2-44
– Činnost (zadní okno) ................................................. 2-45
– Spínač stěrače a ostřikovače .............................. 2-44
– Výměna lišt ....................................................................... 8-10
Světla ............................................................................................. 8-16
– Exteriér — umístění ..................................................... 8-16
– Informace o žárovkách ............................................. 8-17
– Interiér – Informace ..................................................... 8-17
– Kontrolky ............................................................................ 2-10
– Odkládací skříňka ........................................................ 2-60
– Přední mlhová světla .................................................. 2-51
– Přední světlomety ........................................................ 2-47
– Spínač — mlhová světla ............................................ 2-51
– Spínač — směrový signál ........................... 2-47, 2-50
– Spínač — světlomety ................................................. 2-47
– Spínač — výstražná světla ........................................ 6-2
– Světla denního svícení .............................................. 5-10
– Vnější světla — informace o žárovkách ........ 8-17
– Výměna ................................................................................ 8-16
– Zadní mlhová světla .................................................... 2-51
– Zavazadlový prostor ................................................. 2-60
Systém Intelligent Emergency Braking (IEB)
– Aktivace ............................................................................... 5-74
– Kontrolka ............................................................................. 2-14
– Obsluha ............................................................................... 5-73
Systém Intelligent Lane Intervention .................... 5-23
Systém kontroly provozu za vozem (RCTA) ..... 5-32
Systém kontroly tlaku pneumatik (TPMS) ... 5-2, 6-7
– Reset ........................................................................................ 5-6

– Upozornění .......................................................................... 5-2
Systém nouzového vypnutí ............................ EV-8, 5-10
Systém Super Lock ................................................................ 3-3
Systém upozornění na vyjetí z pruhu (LDW) ... 5-20
– Obsluha ................................................................................ 5-21
– Spínač Off ............................................................................ 5-21
Systém varování před čelní srážkou (I-FCW) .... 5-77
Systém zabezpečení proti krádeži (NISSAN)
– Kontrolka ............................................................................ 2-42
Systém zvukového varování chodců před blížícím
se vozidlem (VSP) .................................................. 2-60, EV-21

Š

Štítky
– Identifikace vozidla ........................................................ 9-6
– Klimatizace ........................................................................... 9-7
– Pneumatiky ......................................................................... 9-7
– Výstražný štítek baterie ............................................. 8-9

T

Tažení ............................................................................................. 6-16
– Doporučení ........................................................................ 6-17
– Přívěs ....................................................................................... 9-8
– Tažení „Flat towing“ ....................................................... 9-8
– Upozornění ........................................................................ 6-16
– Vaše vozidlo ...................................................................... 6-17
Tažení „Flat towing“ ............................................................... 9-8
Těhotné ženy .............................................................................. 1-9
Technické údaje ....................................................................... 9-4
– Kola a pneumatiky ......................................................... 9-5
– Motor ....................................................................................... 9-5
– Systém dobíjení ............................................................... 9-4

Telefon
– Bluetooth® Hands-Free ........................................... 4-62
Telefonní systém hands-free ...................................... 4-62
Tempomat ................................................................................ 5-40
– Aktivace ................................................................................ 5-41
– Obsluha ................................................................... 5-41, 5-43
– Upozornění ...................................................................... 5-40
Teplota ............................................................................................ 2-9
Tipy
– Časovač ovládání klimatizace ........................... 4-36
Topení a klimatizace .......................................................... 4-27
– Větrací otvory ................................................................. 4-26

U

Ukazatele
– Měřiče a ukazatele ......................................................... 2-6
– Počítadlo kilometrů ....................................................... 2-7
– Tachometr ............................................................................ 2-6
Univerzální dětské zádržné prvky
– Přední a zadní sedadla .............................................. 1-15
Upozornění
– Audio ..................................................................................... 4-38
– Bezpečnostní pásy .......................................................... 1-7
– Brzdy ..................................................................................... 5-111
– Dětské zádržné systémy .......................................... 1-13
– Doplňkový zádržný systém ................................... 1-28
– Intelligent Emergency Braking (IEB) ............... 5-73
– Nabíjení .............................................................................. CH-4
– Předpokládané trajektorie ..................................... 4-13
– Při startování a řízení ................................................... 5-2
– Startování a jízda ........................................................... 5-11
– Systém varování před čelní srážkou

(I-FCW) ................................................................................... 5-77
– Tažení ..................................................................................... 6-16

10-6 Seznam



– Tempomat ........................................................................ 5-40
– Údržba .................................................................................... 8-4
– Vysoké napětí ................................................................. EV-6
Upozornění mrtvého úhlu (BSW) .............................. 5-27
– Jízdní situace ................................................................... 5-29
– Obsluha ............................................................................... 5-28
USB (Universal Serial Bus)
– Port připojení ..................................................... 4-39, 4-53

Ú

Údržba
– Bezpečnostní pásy ....................................................... 1-12
– Celková údržba ................................................................. 8-2
– Jednotka kamery ............................................. 5-23, 5-27
– Požadavky ............................................................................ 8-2
– Systém parkovacích čidel ................................... 5-108
– Ukazatel .............................................................................. 2-26
– Upozornění .......................................................................... 8-4
Úsporný systém baterie
– Inteligentní klíč ............................................................... 3-10
– Přední světlomety ....................................................... 2-49
– Vnitřní světla .................................................................... 2-59

V

V2X nabíjení/vybíjení ..................................................... CH-27
– Startování ...................................................................... CH-27
– Zastavování .................................................................. CH-29
Varování
– Systém zabezpečení proti krádeži .................. 2-42
Větrací otvory ......................................................................... 4-26
Vnější
– Přehled ......................................................................... 0-3, 0-4

Vnější zpětná zrcátka ........................................................ 3-19
– Nastavení ............................................................................ 3-19
– Odmlžování ....................................................................... 3-19
– Sklopení ............................................................................... 3-19
Vnitřní zpětné zrcátko ....................................................... 3-18
Vodicí čáry ................................................................................... 4-11
Volant
– Elektrický posilovač řízení .................................... 5-110
– Nastavení ............................................................................ 3-17
– Spínače — ovládání audia ..................................... 4-44
– Spínače — ovládání telefonu hands-free ... 4-62
Vozidlo
– Efektivní používání ................................................... EV-18
– Zabezpečení .................................................................... 2-42
Vyhřívaná sedadla ............................................................... 2-52
– Obsluha ............................................................................... 2-52
– Upozornění ....................................................................... 2-52
Vyhřívaný volant ................................................................... 2-53
Výměna
– Chladicí kapalina ............................................................. 8-6
– Lišty stěračů ..................................................................... 8-10
– Přední světlomety ........................................................ 8-16
Vysoké napětí
– Upozornění ........................................................ CH-4, EV-6
Výstražné štítky
– Airbagy .................................................................................. 1-32

Z

Zadní okno
– Odmlžovač ........................................................................ 2-46
– Stěrač a ostřikovač ..................................................... 2-45
Zámky
– Bezpečnost dětí ............................................................... 3-6
– Systém Super Lock ........................................................ 3-3

– Uzamčení (elektrický spínač zámku
dveří) ......................................................................................... 3-5

– Uzamčení (vnitřní pojistný kolík) ......................... 3-4
Zavazadlový prostor
– Světlo .................................................................................... 2-60
Zima
– Upozornění ...................................................................... 5-115
Zobrazení
– Denní počítač kilometrů ......................................... 2-34
– Informační displej vozidla ...................................... 2-20
– Jas ............................................................................................ 2-47
– Zprávy ................................................................................... 2-29
Zpětné zrcátko
– Zrcátka - Vnější ............................................................... 3-19
– Zrcátka - Vnitřní ............................................................. 3-18
Zprávy
– Ukazatele činnosti ....................................................... 2-29
Zraněné osoby ........................................................................... 1-9
Zrcátka .......................................................................................... 3-18
– Automatický systém proti oslnění ................... 3-19
– Vnější zpětná zrcátka ................................................ 3-19
– Zpětné (vnitřní) ............................................................... 3-18
– Zrcátko ve sluneční cloně ...................................... 3-20
Zvuková upozornění
– Přehled .................................................................................. 2-19
Zvuková upozornění, kontrolky ................................. 2-10
Zvukové varování chodců před vozidlem (VSP)
– Spínač .................................................................................. 2-60
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Štítek je obvykle umístěn na středovém sloupku na
straně řidiče nebo na dveřích řidiče. Další informace
najdete v „Kola a pneumatiky“ v kapitole
„9. Údržba a „Udělej si sám““.

m
Naše snažení v rámci společnosti NISSAN dostát
svým závazkům na ochranu a zachování životního
prostředí se dnes vztahuje na řadu oblastí. V rámci
společnosti NISSAN propagujeme nejvyšší možné
úrovně prací v každé oblasti naší činnosti.

SOULAD NA KAŽDÉM KROKU
Společnost NISSAN se zaměřuje na zajištění skuteč-
nosti, aby součástky vozů na konci životnosti byly
opětovně využity, recyklovány a použity jako obno-
vitelný zdroj termální energie a zaručuje shodu s
právními normami EU (směrnice pro vozidla na kon-
ci životnosti).

PŘI VÝROBĚ NAŠICH VOZIDEL
BEREME OHLED NA RECYKLACI
Snižování odpadů, emisí, zachovávání přírodních
zdrojů a posílení recyklace jsou v našich každoden-
ních činnostech zdůrazňovány v oblasti prodeje,
servisu a při likvidaci vozidel na konci životnosti
(ELV).

Fáze designu
Pro snižování dopadu na životní prostředí jsme vy-
vinuli vaše vozidlo NISSAN z 95% z recyklovatelných
materiálů. Součástky značíme, abychom usnadnili
demontáž, recyklaci a snížili rizikovost látek. Pečlivě
kontrolujeme a spravujeme rizikové látky. Již jsme
na minimum snížili obsah kadmia, mědi a olova ve
vašem voze NISSAN. NISSAN začleňuje recyklovaný
materiál do vašeho vozu a hledá příležitosti ke zvýš-
ní procenta použitých recyklovaných materiálů.

Recyklace
Recyklujte svá vozidla na konci životnosti nebo je-
jich komponenty. Když váš NISSAN dosáhne konce
své životnosti a nebude již nadále vhodný pro denní
použití, ještě stále má určitou hodnotu. Můžete být
nápomocni, aby odpad neovlivňoval životní prostře-
dí, tím, že dopravíte váš NISSAN do sběrných sítí ve
vašem okolí za účelem recyklace. Naše sběrné sítě
zaručují bezplatné zpracování vašeho vozu na kon-
ci životnosti. Na další informace o tom, jak a kde
likvidovat vaše ELV se obraťte na vašeho místního
opraváře LEAF, jako je například oprávněný prodej-
ce elektrických vozidel NISSAN nebo se poraďte na
stránkách: www.nissan-europe.com. Informace o
recyklaci či likvidaci Li-ion baterie kontaktujte eru-
dovaného opraváře LEAF, například prodejce elek-
trických vozů s certifikátem NISSAN.

INFORMACE O BEZPEČNOSTI
SPOTŘEBITELE A UŽIVATELE
(REACh)
REACh je nařízení EU vztahující se na chemické lát-
ky. Zaměřuje se na registraci, hodnocení, autorizaci
a omezení chemických látek vyráběných nebo do-
vážených do Evropského hospodářského prostoru.
Společnost Nissan plní povinnosti nařízení REACh a
plně podporuje jeho základní cíle: chránit lidské
zdraví a snížit rizika, která pro životní prostředí před-
stavují chemické látky. Další informace naleznete na
stránkách www.nissan-safetysheets.com. Tyto
webové stránky uvádějí informace o látkách přítom-
ných ve výrobcích společnosti Nissan, které kupu-
jete, a doporučení pro jejich bezpečné používání.

TLAK PNEUMATIKY ZA
STUDENA

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (Vozy na
konci životnosti)



ŠTÍTEK AIRBAGU (je-li součástí
výbavy)





• V případě nebezpečí ... 6-2
(Prázdná pneumatika, elektrický systém vozidla
nestartuje, přehřátí, tažení)

• Jak nastartovat elektrický systém vozidla ... 5-2

• Sledování měřičů a ukazatelů ... 2-6

• Údržba a udělej si sám ... 8-2

• Technické informace ... 9-2
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