
Tento symbol znamená „Toto nedělejte“ nebo „Nedovolte, aby došlo k tomu-
to“.

Šipky na ilustracích podobné těmto ukazují na přední stranu vozu.

Šipky na ilustracích podobné těmto označují pohyb nebo činnost.

Šipky na ilustracích podobné těmto upozorňují na danou položku na ilustraci.

[ ]:

Hranatými závorkami se označují zprávy, klávesy nebo položky zobrazené na
obrazovce.

< >:

Šipky nebo lomené závorky se používají k označení textu na ovládačích, jako
jsou tlačítka nebo spínače uvnitř vozidla.

Výstražné štítky airbagu ( jsou-li ve výbavě):

„NIKDY nepoužívejte dětskou sedačku směřující dozadu na sedadle s AKTIVNÍM
čelním AIRBAGEM, mohlo by dojít k USMRCENÍ nebo VÁŽNÉMU ZRANĚNÍ DÍTĚTE.“

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

LIKVIDACE BATERIE

UPOZORNĚNÍ
Nesprávně vyhozená baterie může uškodit životnímu prostředí. Při likvidaci
baterie vždy dodržujte místní předpisy.

Příklady baterií, jež jsou výbavou vozidla:

• Baterie vozidla

• Baterie dálkového ovládání (pro systém inteligentního klíče a/nebo systém
bezklíčového odemykání)

• Baterie čidla systému kontroly tlaku pneumatik (TPMS)

• Baterie dálkového ovládání (pro systém pojízdného kina)



Pokud si nejste jisti, požádejte o radu o likvidaci vaše místní úřady, dealera NISSAN
nebo značkový servis .

Bluetooth® je obchodní známka společnosti Bluetooth SIG Inc.

iPod® je obchodní známka společnosti Apple Inc.
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1. Doplňkové airbagy pro čelní náraz (str. 1-43)

2. Doplňkové hlavové airbagy pro boční náraz
(str. 1-43)

3. Přední bezpečnostní pásy (str. 1-23)

4. Doplňkové airbagy pro boční náraz (str. 1-43)

5. Hlavové opěrky (str. 1-20)

6. Zadní sedadla (str. 1-20)
– Dětský zádržný systém (str. 1-27)

7. Bod ukotvení dětského zádržného systému
(pro horní popruh dětského zádržného
systému) (str. 1-32)

8. Zadní bezpečnostní pásy (str. 1-23)

9. Dětský zádržný systém ISOFIX (str. 1-32)

10. Zadní středový bezpečnostní pás (str. 1-25)

11. Systém předpínání bezpečnostních pásů
(str. 1-45)

12. Přední sedadla (str. 1-18)

NIC2950

SEDADLA, BEZPEČNOSTNÍ PÁSY A DOPLŇKOVÝ ZÁDRŽNÝ SYSTÉM
(SRS)
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1. Dětská pojistka zámku zadních dveří
(str. 3-97)

2. Anténa (str. 4-134)

3. Okna (str. 2-87)

4. Vnější zpětná zrcátka (str. 3-110)

5. Přední sklo
— spínač stěračů a ostřikovačů (str. 2-84)

— Výměna stěračů (str. 8-246)
— Kapalina ostřikovače (str. 8-248)

6. Kapota motoru (str. 3-108)

7. Radarové čidlo (str. 7-182)

8. Odtahovací hák (str. 7-225)

9. Přední obrysová světla
— Ovládání spínače (str. 2-80)

10. Přední směrová světla
— Ovládání spínače (str. 2-83)
— Výměna žárovky (str. 8-257)

11. Mlhová světla*
— Ovládání spínače (str. 2-83)

12. Světlomety
— Ovládání spínače (str. 2-80)
— Výměna žárovky (str. 8-254)

13. Pneumatiky
— Pneumatiky a kola (str. 8-259, str. 9-269)
— Prázdná pneumatika (str. 7-212)

14. Boční směrová světla
— Ovládání spínače (str. 2-83)

15. Dveře
— Klíče (str. 3-94)
— Zámky dveří (str. 3-96)
— Systém inteligentního klíče* (str. 3-98)
— Systém dálkového ovládání bezklíčového
vstupu (str. 3-105)
— Systém zabezpečení (str. 3-106)

*: je-li součástí výbavy.

NIC3037

PŘEDNÍ VNĚJŠÍ STRANA
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1. Zadní dveře (str. 3-96)
— Systém inteligentního klíče* (str. 3-98)
— Systém dálkového ovládání bezklíčového
vstupu (str. 3-105)

2. Zadní okno
— Spínač stěračů a ostřikovačů (str. 2-84)
— Odmlžování zadního okna (str. 2-86)

3. Třetí brzdové světlo
– Informace o žárovce (str. 8-255)

4. Osvětlení registrační značky
— Informace o žárovce (str. 8-255)

5. Zadní mlhové světlo*
— Použití spínače (str. 2-83)
— Výměna žárovky (str. 8-257)

6. Páté dveře
— Činnost pátých dveří (str. 3-109)
— Systém inteligentního klíče* (str. 3-98)
— Systém dálkového ovládání bezklíčového
vstupu (str. 3-105)

7. Systém ultrazvukových parkovacích čidel*
(str. 5-198)

8. Brzdová/koncová světla
— Informace o žárovkách (str. 8-255)

9. Světla zpátečky
— Informace o žárovkách (str. 8-255)

10. Směrová světla
— Používání spínače (str. 2-83)
— Informace o žárovkách (str. 8-255)

11. Palivo
— Víčko plnění palivové nádrže (str. 3-109)
— Informace o palivu (str. 9-266)

*: je-li součástí výbavy.
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ZADNÍ VNĚJŠÍ ČÁST

4 Ilustrovaný obsah



1. Vnitřní zpětné zrcátko (str. 3-110)

2. Sluneční clona (str. 2-92)

3. Osvětlení interiéru
— Obsluha (str. 2-92)
— Výměna žárovky (str. 8-257)

4. Loketní opěrka na dveřích
— Spínač elektricky ovládaných oken (str. 2-87)

— Spínač elektrického zamykání dveří
(str. 3-96)

5. Odkládací plocha (str. 2-91)

6. Držák nápojů (str. 2-90)

7. Parkovací brzda
— činnost (str. 3-112)
— Kontrola (str. 8-244)

8. Řadicí páka (str. 5-163, str. 5-165)

9. Středový panel
— Spínače vyhřívání sedadel* (str. 1-19)
— Topení a klimatizace (str. 4-114)

10. Odkládací skříňka (str. 2-90)

11. Pojistková skříňka (str. 8-252)

*: je-li součástí výbavy.

NIC2953
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VOZIDLO S LEVOSTRANNÝM
ŘÍZENÍM (LHD)
1. Větrací otvory (str. 4-114)

2. Spínač hlavních světlometů, mlhových světel*
a směrovek (str. 2-80)

3. Ovladače na volantu (levá strana)
– Ovladače audia (bez navigačního systému)*
(str. 4-136)

– Ovladače audia (s navigačním systémem)**
– Ovládání informačního displeje vozidla
(str. 2-63)

4. Měřidla a přístroje (str. 2-52)

5. Ovladače na volantu (pravá strana)
— Spínače tempomatu* (str. 5-194)
– Spínače omezovače rychlosti* (str. 5-191)

— Spínač telefonního systému Bluetooth®
Hands-Free (bez navigačního systému)*
(str. 4-143)
– Spínač ovládání telefonního systému
Bluetooth® Hands-Free (s navigačním
systémem)**

6. Spínač stěrače a ostřikovače (str. 2-84)

7. Spínač výstražných světel (str. 6-212)

8. Autorádio* (str. 4-132) nebo Navigační
systém **

9. Airbag spolujezdce pro čelní náraz (str. 1-43)

10. Odkládací skříňka (str. 2-90)

11. Ovládání topení a klimatizace (str. 4-114)
— Spínač odmlžení zadního okna (str. 2-86)

12. Řadicí páka (str. 5-163, str. 5-165)

13. Tlačítko spínače zapalování* (model se
systémem inteligentního klíče) (str. 5-160)

14. Elektrická zásuvka (str. 2-89)

15. Konektor USB/AUX (str. 4-132)

16. Spínač zapalování (model bez systému
inteligentního klíče)/zámek řízení (str. 5-159)

17. Airbag řidiče pro čelní náraz (str. 1-43)/Klakson
(str. 2-86)

18. Zajišťovací páka výškového seřízení volantu
(str. 3-110)

19. Páčka uvolnění zámku kapoty (str. 3-108)

20. Madlo pro uvolnění víčka palivové nádrže
(str. 3-109)

21. Panel spínačů
— Ovladač nastavení sklonu světlometů
(str. 2-82)

NIC2954
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— Vypínač systému programu elektronické
stability (ESP)* (str. 5-204)
— Spínač systému Intelligent Lane
Intervention* (str. 5-177)
— Vypínač systému inteligentního nouzového
brzdění* (str. 5-182)
— Vypínač systému Stop/Start* (str. 5-168)
— Spínač jasu ukazatelů (str. 2-53)
— Spínač TRIP/RESET pro dvojitý denní počítač
kilometrů (str. 2-53)

*: je-li součástí výbavy.

**: Viz zvláštní příručku pro uživatele systému
NissanConnect ( je-li ve výbavě).
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VOZIDLO S PRAVOSTRANNÝM
ŘÍZENÍM (RHD)
1. Větrací otvory (str. 4-114)

2. Airbag spolujezdce pro čelní náraz (str. 1-43)

3. Autorádio* (str. 4-132) nebo Navigační
systém **

4. Spínač výstražných světel (str. 6-212)

5. Spínač hlavních světlometů, mlhových světel*
a směrovek (str. 2-80)

6. Ovladače na volantu (levá strana)
— Ovladače audia (bez navigačního systému)*
(str. 4-136)
— Ovladače audia (s navigačním systémem)**
— Ovládání informačního displeje vozidla
(str. 2-63)

7. Měřidla a přístroje (str. 2-52)

8. Ovladače na volantu (pravá strana)
— Spínače tempomatu* (str. 5-194)
– Spínače omezovače rychlosti* (str. 5-191)
— Spínač telefonního systému Bluetooth®
Hands-Free (bez navigačního systému)*
(str. 4-143)
– Spínač ovládání telefonního systému
Bluetooth® Hands-Free (s navigačním
systémem)**

9. Spínač stěrače a ostřikovače (str. 2-84)

10. Panel spínačů
— Ovladač nastavení sklonu světlometů
(str. 2-82)
— Vypínač systému programu elektronické
stability (ESP)* (str. 5-204)
— Spínač systému Intelligent Lane
Intervention* (str. 5-177)
— Vypínač systému inteligentního nouzového
brzdění* (str. 5-182)
— Vypínač systému Stop/Start* (str. 5-168)
— Spínač jasu ukazatelů (str. 2-53)
— Spínač TRIP/RESET pro dvojitý denní počítač
kilometrů (str. 2-53)

11. Páčka uvolnění zámku kapoty (str. 3-108)

12. Madlo pro uvolnění víčka palivové nádrže
(str. 3-109)

13. Spínač zapalování (model bez systému
inteligentního klíče)/zámek řízení (str. 5-159)

14. Airbag řidiče pro čelní náraz (str. 1-43)/Klakson
(str. 2-86)

15. Zajišťovací páka výškového seřízení volantu
(str. 3-110)

NIC2949
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16. Konektor USB/AUX (str. 4-132)

17. Elektrická zásuvka (str. 2-89)

18. Tlačítko spínače zapalování* (model se
systémem inteligentního klíče) (str. 5-160)

19. Řadicí páka (str. 5-163, str. 5-165)

20. Ovládání topení a klimatizace (str. 4-114)
— Spínač odmlžení zadního okna (str. 2-86)

21. Odkládací skříňka (str. 2-90)

*: je-li součástí výbavy.

**: Viz zvláštní příručku pro uživatele systému
NissanConnect ( je-li ve výbavě).
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1. Otáčkoměr (str. 2-52)

2. Ukazatel teploty chladicí kapaliny motoru
(str. 2-52)

3. Výstražné a informativní kontrolky (str. 2-54)

4. Informační displej vozidla
— Počítač ujetých kilometrů/dvojitý počítač
ujetých kilometrů (str. 2-53)
— Hodiny (str. 2-88)

5. Tachometr (str. 2-52)

6. Ukazatel paliva (str. 2-52)

NIC2951

Typ A

MĚŘIČE A UKAZATELE
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1. Ovladač nastavení hodin (str. 2-88)

2. Otáčkoměr (str. 2-52)

3. Výstražné a informativní kontrolky (str. 2-54)

4. Hodiny (str. 2-88)

5. Ukazatel paliva (str. 2-52)

6. Počítač kilometrů/Dvojitý denní počítač
kilometrů (str. 2-53)

7. Tachometr (str. 2-52)

8. Ovladač počítače kilometrů/dvojitého denního
počítače kilometrů (str. 2-53)

NIC3002

Typ B
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MOTOR HR09DET
1. Nádržka chladicí kapaliny motoru (str. 8-237)

2. Nádržka brzdové/spojkové kapaliny* (RHD),
(str. 8-245)

3. Měrka motorového oleje (str. 8-238)

4. Víčko plnicího hrdla motorového oleje
(str. 8-238)

5. Nádržka brzdové/spojkové kapaliny* (LHD),
(str. 8-245)

6. Pojistková skříňka (str. 8-252)

7. Baterie (str. 8-248)

8. Vzduchový filtr (str. 8-246)

9. Páka pro uvolnění kapoty (str. 3-108)

10. Hnací řemen (str. 8-242)

11. Nádržka kapaliny ostřikovače čelního skla
(str. 8-248)

*: je-li součástí výbavy.

NIC2990

MOTOROVÝ PROSTOR
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MOTOR HR10DET
1. Nádržka chladicí kapaliny motoru (str. 8-237)

2. Nádržka brzdové/spojkové kapaliny* (RHD),
(str. 8-245)

3. Měrka motorového oleje (str. 8-238)

4. Víčko plnicího hrdla motorového oleje
(str. 8-238)

5. Nádržka brzdové/spojkové kapaliny* (LHD),
(str. 8-245)

6. Pojistková skříňka (str. 8-252)

7. Baterie (str. 8-248)

8. Vzduchový filtr (str. 8-246)

9. Páka pro uvolnění kapoty (str. 3-108)

10. Hnací řemen (str. 8-242)

11. Nádržka kapaliny ostřikovače čelního skla
(str. 8-248)

*: je-li součástí výbavy.

NIC3559
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MOTOR HR10DDT
1. Nádržka chladicí kapaliny motoru (str. 8-237)

2. Nádržka brzdové/spojkové kapaliny* (RHD),
(str. 8-245)

3. Měrka motorového oleje (str. 8-238)

4. Víčko plnicího hrdla motorového oleje
(str. 8-238)

5. Nádržka brzdové/spojkové kapaliny* (LHD),
(str. 8-245)

6. Pojistková skříňka (str. 8-252)

7. Baterie (str. 8-248)

8. Vzduchový filtr (str. 8-246)

9. Páka pro uvolnění kapoty (str. 3-108)

10. Hnací řemen (str. 8-242)

11. Nádržka kapaliny ostřikovače čelního skla
(str. 8-248)

*: je-li součástí výbavy.

NIC3637
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MOTOR K9K
1. Nádržka chladicí kapaliny motoru (str. 8-237)

2. Nádržka brzdové/spojkové kapaliny* (RHD),
(str. 8-245)

3. Plnící víčko motorového oleje/Měrka
motorového oleje (str. 8-238)

4. Nádržka brzdové/spojkové kapaliny* (LHD),
(str. 8-245)

5. Pojistková skříňka (str. 8-252)

6. Baterie (str. 8-248)

7. Vzduchový filtr (str. 8-246)

8. Páka pro uvolnění kapoty (str. 3-108)

9. Hnací řemen (str. 8-242)

10. Nádržka kapaliny ostřikovače čelního skla
(str. 8-248)

*: je-li součástí výbavy.

NIC2952
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MOTOR BR10DE
1. Nádržka chladicí kapaliny motoru (str. 8-237)

2. Nádržka brzdové/spojkové kapaliny* (RHD),
(str. 8-245)

3. Plnící víčko motorového oleje/Měrka
motorového oleje (str. 8-238)

4. Nádržka brzdové/spojkové kapaliny* (LHD),
(str. 8-245)

5. Pojistková skříňka (str. 8-252)

6. Baterie (str. 8-248)

7. Vzduchový filtr (str. 8-246)

8. Páka pro uvolnění kapoty (str. 3-108)

9. Hnací řemen (str. 8-242)

10. Nádržka kapaliny ostřikovače čelního skla
(str. 8-248)

*: je-li součástí výbavy.

NIC3302
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VAROVÁNÍ
• Nejezděte a/nebo nepoužívejte vozidlo, po-

kud je opěradlo sklopeno. Může to být nebez-
pečné. Ramenní pás by řádně nepřiléhal k tě-
lu. V případě nehody byste vy i váš spolujezdec
mohli být vymrštěni do ramenního pásu a
způsobit si poranění krku nebo jiný vážný úraz.
Vy i vás spolujezdec byste také mohli pod-
klouznout pod břišní pás a způsobit si vážná
poranění.

• Pro co nejúčinnější ochranu při jízdě by mělo
být opěradlo zpříma. Vždy na sedadle seďte
dobře opřeni dozadu a vzpřímeně, správně si
nastavte bezpečnostní pás. (Viz „Bezpečnost-
ní pásy“ dále v této kapitole.)

• Nenechávejte děti bez dozoru uvnitř vozu.
Mohly by nevědomky aktivovat spínače nebo
ovládací prvky, nebo uvést vozidlo do pohybu.
Děti bez dozoru by se mohly dostat do vážné
nehody.

• Aby se zabránilo riziku zranění nebo smrti ne-
úmyslným provozem vozidla a/nebo jeho sys-
témů, nenechávejte děti, osoby vyžadující po-
moc druhých nebo zvířata bez dozoru ve vozi-
dle. Kromě toho může teplota uvnitř vozidla
během teplého počasí rychle vystoupat až do
takové úrovně, kdy by mohlo vzniknout ne-
bezpečí vážného nebo smrtelného zranění
osob nebo domácích mazlíčků.

UPOZORNĚNÍ
Při nastavování polohy sedadla se nedotýkejte
žádné pohyblivé části, abyste předešli zranění
a/nebo poškození.

PŘEDNÍ SEDADLA

VAROVÁNÍ
Sedadlo řidiče nenastavujte za jízdy, abyste moh-
li věnovat plnou pozornost řízení vozidla.

Ruční nastavení sedadla

VAROVÁNÍ
Jakmile nastavíte sedadlo, zkuste s ním jemně
zahýbat, abyste si ujistili, že je dobře aretováno.
Jestliže by sedadlo nebylo dobře aretováno, moh-
lo by se náhle posunout a mohlo by to vést ke
ztrátě kontroly nad vozidlem.

NIC2955
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Dopředu a dozadu:
1. Zatáhněte nastavovací páčku ➀ nahoru.

2. Posuňte sedadlo do požadované polohy.

3. Uvolněte nastavovací páčku pro zajištění seda-
dla na místě.

Sklápění:
1. Otočte nastavovací ovladač ➁ nahoru nebo do-

lů.

2. Sklopte opěradlo do požadované polohy.

Funkce sklápění umožňuje nastavení různých po-
loh opěradla pro cestující různých rozměrů, aby se
dosáhlo správného připoutání bezpečnostním pá-
sem. (Viz „Bezpečnostní pásy“ dále v této kapitole.)

Opěradlo lze sklopit tak, aby si cestující, je-li vozidlo
zaparkované, mohli odpočinout.

Zvedání sedadla ( je-li součástí výbavy):
Zatáhněte spínač nastavení ➂ nahoru nebo jej
stlačte dolů pro nastavení výšky sedadla do poža-
dované polohy.

Vyhřívaná sedadla ( je-li součástí
výbavy)

Sedadla lze vyhřívat pomocí zabudovaného topení.
Spínače ➀ a ➁ umístěné na jednotce topení a kli-
matizace lze ovládat nezávisle na sobě.

1. Nastartujte motor.

2. Zvolte teplotní rozpětí.

• Výkon topení zvýšíte jedním stisknutím tla-
čítka (budou svítit obě kontrolky).

• Výkon topení snížíte opětovným stisknutím
tlačítka (bude svítit jedna kontrolka).

3. Pro vypnutí topení stiskněte tlačítko znovu. Ujis-
těte se, zda kontrolky zhasly.

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(e).

NIC2956
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UPOZORNĚNÍ
• Zapnete-li vyhřívání sedadel při vypnutém

motoru, může se vybít baterie.

• Nepoužívejte vyhřívání sedadla příliš dlouho
nebo pokud na sedadle nikdo nesedí.

• Nepokládejte na sedadlo žádné izolační ma-
teriály, např. deky, polštáře, potahy atd.; moh-
lo by dojít k přehřátí sedadla.

• Nepokládejte na sedadlo nic těžkého a nepro-
pichujte je špendlíkem či jiným předmětem. To
by mohlo vést k poškození vyhřívání sedadel.

• Kapaliny vylité na vyhřívané sedadlo okamži-
tě setřete suchým hadříkem.

• Sedadlo nikdy nečistěte benzínem, ředidlem
nebo podobnými látkami.

• Pokud vyhřívání sedadla začne fungovat ne-
obvykle, nebo přestane fungovat vůbec, vy-
pněte spínač a nechte systém zkontrolovat u
prodejce NISSAN nebo ve značkovém servisu.

ZADNÍ SEDADLA
Nastavení

VAROVÁNÍ
• Nikdy nevezte nikoho v zavazadlovém prosto-

ru ani na zadních sedadlech, pokud jsou sklo-
pena opěradla. Používat tyto oblasti osobami
bez řádných zádržných systémů může vést k
vážným zraněním nebo usmrcení při nehodě
nebo náhlém zastavení.

• Nesklápějte zadní sedadla, pokud jsou v pro-
storu zadních sedadel cestující nebo pokud
jsou na zadních sedadlech zavazadla.

• Veškerá zavazadla řádně zajistěte, abyste tak
předešli jejich sklouznutí nebo posunutí. Ne-
dávejte zavazadla nad úroveň opěradel.

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

Sklopení:

1. Bezpečnostní pásy ukládejte ve správné poloze
(viz „Otvor pro pás“ dále v této kapitole).

2. Zvedněte kolík nahoru a uvolněte opěradlo(a) se-
dadla, pak zatáhněte opěradlo(a) sedadlo dopře-
du a sklopte dolů.

VAROVÁNÍ
Hlavové opěrky jsou doplňkem bezpečnostních
systémů vozidla. Mohou sloužit jako dodatečná
ochrana před zraněním při některých zadních ná-
razech. Hlavové opěrky řádně nastavte způso-
bem specifikovaným v této části. Zkontrolujte na-
stavení, pokud sedadlo použil někdo jiný. K nož-
kám hlavových opěrek nic nepřipevňujte a
hlavovou opěrku ani nesundávejte. 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 používat některý cestující. Nedodržení
těchto pokynů může snížit účinnost hlavových
opěrek. Může se tím zvýšit riziko vážného zranění
nebo smrti v případě nehody.

• Vaše vozidlo je vybaveno opěrkami hlavy, které
mohou být integrované, nastavitelné nebo ne-
nastavitelné.

• Nastavitelné opěrky hlavy mají na nožce několik
drážek, aby bylo možné je aretovat v požado-
vané pozici.

• Nenastavitelné hlavové opěrky mají jednu are-
tační drážku, aby bylo možné je zajistit k rámu
sedadla.

• Správné nastavení:

– U nastavitelného typu vyrovnejte opěrku hla-
vy tak, aby střed vašeho ucha byl přibližně ve
stejné úrovni jako střed hlavové opěrky.

– Je-li úroveň vašich uší stále výše než je dopo-
ručeno, nastavte hlavovou opěrku do nejvyš-
ší polohy.

NIC3648
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• Jestliže byla hlavová opěrka demontována, ne-
zapomeňte ji znovu nainstalovat a aretovat v
pozici, než na daném sedadle bude někdo při
jízdě sedět.

KOMPONENTY NASTAVITELNÉ
HLAVOVÉ OPĚRKY

1. Snímatelná hlavová opěrka

2. Více drážek

3. Zamykací kolík

4. Nožky

KOMPONENTY NENASTAVITELNÉ
HLAVOVÉ OPĚRKY

1. Snímatelná hlavová opěrka

2. Jediná drážka

3. Zamykací kolík

4. Nožky

DEMONTÁŽ

Při demontáži hlavové opěrky postupujte následu-
jícím způsobem.

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.

5. Než cestující zase použije sedadlo, hlavovou
opěrku znovu namontujte a řádně nastavte.

POZNÁMKA

Opěrku hlavy Bose Personal® u řidiče ( je-li ve vý-
bavě) nelze demontovat.
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MONTÁŽ

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.

SEŘÍZENÍ

Pro nastavitelnou hlavovou opěrku

Upravte hlavovou opěrku tak, abyste její střed měli
na úrovni středu uší. Je-li úroveň vašich uší stále vý-
še než je doporučeno, nastavte hlavovou opěrku do
nejvyšší polohy.

Pro nenastavitelnou hlavovou opěrku

Vytáhněte hlavovou opěrku nahoru z úložné do za-
jištěné polohy a používejte ji v zajištěné poloze.

Před jízdou na daném sedadle zajistěte, aby hlavo-
vá opěrka nebyla v úložné nebo jiné nearetované
poloze a aby tlačítko zámku zapadlo do drážky.

Zvednutí

Hlavovou opěrku zvednete tak, že za ni zatáhnete.

Před jízdou na daném sedadle zajistěte, aby hlavo-
vá opěrka nebyla v úložné nebo jiné nearetované
poloze a aby tlačítko zámku zapadlo do drážky.

NIC2968 SSS0997Z
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Snížení

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

Než na daném sedadle bude někdo při jízdě sedět,
zajistěte, aby hlavová opěrka byla umístěna tak, aby
pojistný kolík zapadl do drážky.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO
POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ
Pokud používáte bezpečnostní pás a máte jej řádně
nastavený a sedíte vzpřímeně a opíráte se o opěra-
dlo, riziko zranění nebo smrti při nehodě a/nebo
vážnost zranění se může značně snížit. NISSAN dů-
razně doporučuje, abyste vy i všichni vaši spolujezd-
ci používali bezpečnostní pás při každé jízdě, i když
je vaše místo vybaveno doplňkovým systémem air-
bagů.

VAROVÁNÍ
• Bezpečnostní pásy jsou navrženy tak, aby do-

léhaly na strukturu kostry lidského těla a musí
vést dole přes přední část pánve, pánev, hrud-
ník a ramena; je nutno zabránit vedení spodní
části pásu přes oblast břicha. Nejsou-li bez-
pečnostní pásy používány správně, může do-
jít k vážnému poranění.

• Břišní pás umístěte co nejníže kolem boků, ne
přes břicho. Břišní pás umístěný příliš vysoko
může zvýšit riziko vnitřních zranění při neho-
dě.

• Jeden bezpečnostní pás nesmí používat více
než jedna osoba. Každou jednotku bezpeč-
nostních pásů musí používat pouze jeden ces-
tující; je nebezpečné zapnout pás kolem dítě-
te, které sedí na klíně spolucestujícího.

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

• Nikdy nepoužívejte nezajištěné bezpečnostní
pásy. Pásy se nesmí používat překroucené.
Tímto by mohla být snížena jejich účinnost.

• Bezpečnostní pásy by měly být co nejpevněji
utaženy v souladu s pohodlnou polohou, aby
zajistily takový stupeň ochrany, na který byly
navrženy. Povolený bezpečnostní pás výraz-
ně sníží ochranu uživatele.

• Osoba, která toto vozidlo řídí, i ostatní osoby,
které v něm sedí, musejí mít za všech okolnos-
tí zapnutý bezpečnostní pás. Děti by měly být
zadně připoutány na zadních sedadlech a ve
vhodném dětském zádržném systému.
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BEZPEČNOSTNÍ PÁSY
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• Pásy neprotahujte za zády nebo pod vaší ru-
kou. Ramenní popruh veďte vždy přes rame-
no a přes hrudník. Pás se nesmí dotýkat vaše-
ho obličeje či krku, ani nesmí padat z ramene.
Nejsou-li bezpečnostní pásy používány správ-
ně, může dojít k vážnému poranění.

• Uživatel nesmí bezpečnostní pásy nijak po-
změňovat ani upravovat, aby nedošlo k po-
škození navíječe pásu.

• Dejte pozor, abyste pásy neznečistili laky, oleji
nebo chemikáliemi a zejména kyselinou z ba-
terie. Popruhy můžete bezpečně vyčistit jem-
ným mýdlem a vodou. Jestliže dojde k roze-
dření, znečištění nebo poškození pásu, musí
se vyměnit.

• Pokud došlo k většímu nárazu, musí se celá
sestava vyměnit, i když nejeví známky poško-
zení.

• Všechny jednotky bezpečnostních pásů, včet-
ně navíječů a příslušenství pro uchycení musí
po jakékoli nehodě zkontrolovat prodejce ne-
bo značkový servis NISSAN. Pokud došlo k vět-
šímu nárazu, musí se celá sestava vyměnit, i
když nejeví známky poškození. Společnost
NISSAN doporučuje, aby všechny sestavy bez-
pečnostních pásů používaných při nehodě by-
ly vyměněny, s výjimkou malých nehod, kdy
pásy nevykazují žádné poškození a dále
správně fungují.

• Jednotky bezpečnostních pásů nepoužité při
nehodě se musí v případě náznaků poškození
nebo nesprávné funkce také zkontrolovat a v
případě potřeby vyměnit.

• Jakmile byl předpínač bezpečnostních pásů
jednou aktivován, nelze jej znovu použít. Musí
se spolu s navíječem vyměnit. Kontaktujte
prodejce vozů NISSAN nebo značkový servis.

• Demontáž a montáž součástí systému předpí-
nání bezpečnostních pásů musí provádět pro-
dejce nebo značkový servis NISSAN.

BEZPEČNOST DĚTÍ

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 příslušný dětský zádržný
systém.

Děti potřebují, aby je dospělí chránili. Musí být řádně
připoutány. To, jaký zádržný systém je vhodný, závisí
na velikosti dítěte.

Batolata a malé děti

NISSAN doporučuje upevňování batolat a malých
dětí do zádržných systémů. Měli byste zvolit dětský
zádržný systém, který odpovídá vašemu vozidlu a
dítěti, přičemž vždy dodržujte pokyny výrobce pro
instalaci a použití.

Velké děti

VAROVÁNÍ
• Nikdy nenechte dítě stát nebo klečet na žád-

ném sedadle.

• Nikdy nepouštějte děti do zavazadlového pro-
storu, je-li vozidlo v pohybu. Dítě by mohlo při
nehodě nebo prudkém zastavení utrpět váž-
né zranění.

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 ob-
last tváře nebo krku, můžete tomu zabránit použi-
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tím (běžně dostupného) sedáku. Sedák by měl zvý-
šit polohu dítěte tak, aby ramenní část pásu vedla
správně přes horní a střední část ramen s břišní čás-
tí 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 dět-
ských zádržných systémů pro dlouhé děti, jež by
měly být používány pro maximální bezpečnost.

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 nenechte váš
bederní/ramenní pás procházet přes oblast břicha.
Přesná doporučení vám poskytne lékař.

ZRANĚNÉ OSOBY
NISSAN doporučuje používat bezpečnostní pás i pro
zraněné osoby. Přesná doporučení vám poskytne
lékař.

ZADNÍ STŘEDOVÝ BEZPEČNOSTNÍ
PÁS
Volba správné sady pásů

Spony pásů na krajních místech sedadel ➀ lze po-
znat podle hluboko zapuštěných spon. Jazyk bez-
pečnostního pásu může být upevněn pouze do spo-
ny vnějšího bezpečnostního pásu.

Sponu středového bezpečnostního pásu ➁ lze po-
znat podle málo zapuštěné spony. Jazýček
prostředního bezpečnostního pásu může být upev-
něn pouze do přezky prostředního bezpečnostního
pásu.

TŘÍBODOVÉ BEZPEČNOSTNÍ PÁSY
Upevnění bezpečnostních pásů

VAROVÁNÍ
Opěradla nesklápějte více, než je třeba pro poho-
dlné sezení. Bezpečnostní pásy jsou nejúčinnější,
když cestující sedí co nejvíce vzadu a opírá se o
opěradlo.

1. Upravte si sedadlo. (Viz „Sedadla“ výše v této ka-
pitole.)

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

• Navíječ je konstruován tak, že se během náh-
lého zastavení nebo nárazu zablokuje. Poma-
lým tažením za pás můžete uvolnit svou pozi-
ci v sedadle.

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

NIC2960
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3. Umístěte břišní část pásu pohodlně dole přes bo-
ky, 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 těs-
ně přiléhá k vašemu hrudníku.

Odepnutí bezpečnostních pásů
Stiskněte tlačítko na sponě Bezpečnostní pás se au-
tomaticky navine.

Otvor pro pás

Při skládání zadního sedadla zasuňte koncovku
bezpečnostního pásu do otvoru pro pás.

POZNÁMKA

Než zadní sedadlo složíte, zajistěte, aby spona
bezpečnostního pásu byla správně uchycena do
otvoru pro pás. Při skládání zadního sedadla také
dbejte na to, aby se bezpečnostní pás nezachytil
v sedadle.

Kontrola funkce bezpečnostního pásu
Napínače bezpečnostních pásů jsou navrženy tak,
aby zablokovaly pohyb pásu:

• Při rychlém vytahování bezpečnostního pásu z
navíječe.

• Když vozidlo prudce zabrzdí.

Funkčnost pásů zkontrolujete tak, že uchopíte ra-
menní pás a prudce za něj zatáhnete. Navíječ by se
měl zablokovat a zamezit dalšímu pohybu pásu. Ne-
zablokuje-li se navíječ během této zkoušky, ihned
kontaktujte dealera NISSAN nebo značkový servis.

ÚDRŽBA BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU
Pravidelně kontrolujte bezpečnostní pás a kovové
součásti jako přezky, jazýčky, stahovače, pružné vo-
diče a kotvy, zda fungují správně. Zjistíte-li uvolněné
součásti, jejich porušení, rozříznutí či jiná poškození,
je nutno vyměnit celou sestavu pásů.

Zašpiní-li se vodič ramenního pásu sloužící k ukot-
vení, mohou se bezpečnostní pásy navíjet pomalu.
Otřete vodič ramenního pásu čistým suchým had-
rem.

Při čištění tkaniny bezpečnostního pásu použijte
slabý mýdlový roztok nebo jiný přípravek pro čištění
čalounění či koberců. Otřete hadříkem a nechte bez-
pečnostní pásy uschnout ve stínu. Nenavíjejte bez-
pečnostní pásy, dokud nejsou zcela suché.

SSS0467Z
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OPATŘENÍ PRO DĚTSKÉ ZÁDRŽNÉ
SYSTÉMY

VAROVÁNÍ
• Batolata a malé děti byste nikdy neměli pře-

vážet na klíně. Ani nejsilnější dospělé osoby
nemohou udržet dítě při působení sil vznik-
lých 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
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.

• Batolata a malé děti vždy upevňujte do vhod-
ného dětského zádržného systému během

jízdy ve vozidle. Nepoužití dětského zádržné-
ho systému může způsobit vážné nebo smr-
telné zranění.

• Několik výrobců nabízí dětské zádržné systé-
my konstruované speciálně pro batolata a
malé děti. Při výběru dětského zádržného sys-
tému, posaďte dítě do dětského zádržného
systému a zkontrolujte veškerá nastavení,
abyste se ujistili, že tento dětský zádržný sys-
tém je vhodný pro vaše dítě. Vždy dodržujte
pokyny výrobce týkající se montáže a použití.

• NISSAN doporučuje instalovat dětský zádržný
systém na zadním sedadle. Podle statistik ne-
hodovosti jsou děti ve větším bezpečí, když
jsou řádně upevněny na zadním sedadle, než
na předním sedadle.

• Dodržujte veškeré pokyny výrobce dětského
zádržného systému, které se týkají montáže a
použití. Když kupujete dětský zádržný systém,
vyberte takový, který bude odpovídat vašemu
dítěti a vozidlu. Možná nepůjde správně nain-
stalovat některé typy dětských zádržných
systémů do vozidla.

• Směr dětského zádržného systému, po směru
nebo proti směru jízdy, závisí na druhu zádrž-
ného systému a na velikosti dítěte. Podrob-
nosti naleznete v příručce výrobce dětského
zádržného prvku.

• U dětských zádržných systémů otočených po
směru jízdy je nutno zajistit, aby ramenní po-
pruh nevedl blízko obličeje ani krku dítěte. Je-
li tomu tak, umístěte ramenní pás za dětský
zádržný systém.

• Nikdy neumísťujte dětský zádržný systém
směřující dozadu na přední sedadlo spolu-
jezdce, aniž byste airbag spolujezdce vpředu
deaktivovali. Vozidlo je vybaveno manuálním
systémem pro deaktivaci airbagu spolujezdce
vpředu. Kontrolka VYPNUTÍ AIRBAGU SPOLU-
JEZDCE musí svítit. Při čelním nárazu se air-
bagy pro čelní srážku nafukují velkou silou.
Nafukující se přední airbag by mohl vaše dítě
vážně zranit nebo usmrtit.

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

• Pokud vyžaduje bezpečnostní pás na místě,
kde je instalován dětský zádržný systém, po-
jistnou sponu, a není použita, mohou vznik-
nout zranění, pokud by se dětský zádržný sys-
tém převrátil během normálního 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 potáh-
nout dopředu a zkontrolujte, zda je bezpečně
na místě. Dětský zádržný systém by neměl mít
větší vůli než 25 mm (1 in). Není-li zádržný sys-
tém pevně zajištěn, podle potřeby utáhněte
pás nebo umístěte zádržný systém na jiné se-
dadlo a vyzkoušejte jej znovu.

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

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

SSS0099Z
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• Nesprávné použití dětského zádržného systé-
mu může zvýšit nebezpečí zranění dítěte i dal-
ších cestujících ve vozidle.

• Vždy používejte příslušný dětský zádržný sys-
tém. Nesprávně upevněný dětský zádržný
systém může v případě nehody způsobit váž-
né poranění.

• Nepoužíváte-li dětský zádržný systém, zajis-
těte jej dětským zádržným systémem ISOFIX
( je-li ve výbavě), aby se zabránilo jeho vymrš-
tění v případě náhlého zastavení či nehody.

UPOZORNĚNÍ
Pamatujte, že dětský zádržný systém ponechaný
v uzavřeném vozidle může být velmi horký. Než
do dětského zádržného systému posadíte dítě,
zkontrolujte plochu pro sezení a přezku.

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.

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 OSN č. 44 nebo č. 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 zá-
držným systémem vozidla.

• Seznam doporučených možností umístění a se-
znam dětských zádržných systémů schválených
pro toto vozidlo naleznete dále v této části.

Hmotnostní skupina dětské sedačky
Hmotnostní skupina Hmotnost dítěte

Skupina 0 až do 10 kg
Skupina 0+ až do 13 kg
Skupina I 9 až 18 kg
Skupina II 15 až 25 kg
Skupina III 22 až 36 kg

Příklady typů dětských sedaček:

JVR0371XZ

Kategorie dětských bezpečnostních sedaček 0 a 0+

JVR0372XZ

Kategorie dětských bezpečnostních sedaček 0+ a I
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JVR0373XZ

Kategorie dětských bezpečnostních sedaček II a III
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Polohy instalace dětské sedačky pomocí bezpečnostních pásů vozidla
Při používání dětských zádržných prvků se řiďte následujícími omezeními, pokud jde o hmotnost dětí a polohu instalace:

Hmotnostní skupina

Poloha sezení

Doporučené dětské zádržné systémyPřední
spolujezdcův

airbag ON

Přední
spolujezdcův

airbag OFF
Vnější sedadlo ve 2. řadě Středové sedadlo ve 2. řadě

*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 Maxi Cosi CabrioFix

I 9–18 kg X U, L *1, 3 U, L *1, 2 U *1, 2 Roemer King II
II 15–25 kg X U, L *1, 3 U, L *1, 2 U *1, 2 Roemer Kid Fix XP
III 22–36 kg X U, L *1, 3 U, L *1, 2 U *1, 2 Roemer Kid Fix XP

U: Vhodné pro zádržné systémy kategorie universal, zádržné prvky otočené proti směru jízdy a po směru jízdy schválené s touto hmotnostní skupinou.
L: Vhodné pro konkrétní dětské zádržné systémy (CRS) pro konkrétní vůz, omezená kategorie nebo kategorie semi-Universal, schválené pro tuto hmotnostní sku-

pinu.
X: Poloha sedačky není vhodná pro děti v této hmotnostní skupině.
*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.
*4: Vhodné jen pro dětské zádržné prvky kategorie „Univerzální“. Neinstalujte zádržné prvky s podpůrnou nohou.
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Instalační polohy dětského zádržného prvku pomocí ukotvení ISOFIX
Při používání dětských zádržných prvků se řiďte následujícími omezeními, pokud jde o hmotnost dětí a polohu instalace:

Hmotnostní skupina
Vhodnost

Doporučené dětské
zádržné systémyPřední spolujezdcův

airbag ON
Přední spolujezdcův

airbag OFF Vnější sedadlo ve 2. řadě Středové sedadlo ve 2.
řadě *4

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
Maxi Cosi CabrioFix &

FamilyFix0+ (< 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

Roemer Duo Plus
C ISO/R3 X IL *3 IL *2 X
B ISO/F2 X IUF/IL *1, 3 IUF/IL *1, 2 X
B1 ISO/F2X X IUF/IL *1, 3 IUF/IL *1, 2 X
A ISO/F3 X IUF/IL *1, 3 IUF/IL *1, 2 X

II (15 — 25 kg) - - X IL *1, 3 IL *1, 2 X
III (22 — 36 kg) - - X IL *1, 3 IL *1, 2 X

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 (CRS) ISOFIX pro konkrétní vůz, omezené kategorie nebo kategorie semi-Universal, schválené 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 zádržným systémem a zadním či předním sedadlem.
*3: Posuňte přední sedadlo spolujezdce co nejvíce dozadu.
*4: Vhodné jen pro dětské zádržné prvky kategorie „Univerzální“. Neinstalujte zádržné prvky s podpůrnou nohou.
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Polohy instalace dětského zádržného systému pomocí i-Size ISOFIX
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 a i-Size.

Umístění spodních upevňovacích bodů
ISOFIX
Upevňovací body ISOFIX a i-Size jsou uzpůsobeny
pro umístění dětského zádržného systému pouze
na zadním krajním sedadle. Nepokoušejte se upev-
ňovat dětský zádržný prvek na zadní prostřední
místo pomocí ukotvení systému ISOFIX.

Poloha sezení
Doporučené dětské
zádržné systémy

Přední
spolujezdcův
airbag ON

Přední
spolujezdcův
airbag OFF

Vnější sedadlo ve
2. řadě

Středové sedadlo
ve 2. řadě *4

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 systé-

mem demontujte. Pokud používáte pouze podsedák, nedemontujte opěrku hlavy.
*2: Posuňte přední sedadlo (sedadla) dostatečně dopředu a/nebo upravte výšku sedadla ( je-li ve výba-

vě) do polohy nejvíce nahoře, abyste vyloučili kontakt mezi dětským zádržným systémem 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 podpůr-
nou nohou.

NIC2962
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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 a i-Size obvykle vyža-
dují 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 „Insta-
lace dětského zádržného prvku za použití ISOFIX“
dále v této kapitole.)

UKOTVENÍ DĚTSKÉHO ZÁDRŽNÉHO
SYSTÉMU
Vaše vozidlo je určeno pro přepravu dětského zá-
držného systému pomocí mechanismu ISOFIX. Když
instalujete dětský zádržný systém, pozorně si pře-
čtěte a dodržujte pokyny v této příručce a pokyny
dodané s dětským zádržným systémem.

VAROVÁNÍ
• Upevňovací body dětského zádržného systé-

mu jsou navrženy tak, aby odolaly zatížení
pouze řádně upevněných dětských zádržných
prvků. Za žádných okolností je nepoužívejte
pro bezpečnostní pásy pro dospělé, pro upev-
nění nebo připojování jiných předmětů či zaří-
zení k vozidlu. Tím byste mohli poškodit ukot-
vení dětského zádržného systému. Pokud bu-
de dětský zádržný systém uchycen k
poškozenému ukotvení, nebude řádně na-
montován a dítě by při nehodě mohlo být váž-
ně zraněno či usmrceno.

• Horní popruh dětského zádržného systému
by se mohl poškodit při styku se stahovacím
krytem nebo předměty v zavazadlovém pro-
storu. Odstraňte stahovací kryt z vozu nebo
jej zajistěte v zavazadlovém prostoru. Zajistě-
te také všechny předměty v zavazadlovém
prostoru. Vaše dítě by mohlo při nehodě utr-
pět vážné zranění s následkem smrti v přípa-
dě, že by byl horní popruh poškozen.

NIC2972

Umístění štítku i-Size ISOFIX pro přední sedadla

SSS0637Z

Umístění spodního ukotvení i-Size ISOFIX

SSS0644Z

Upevňovací místa
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Místo ukotvení horního úchytu
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 upev-

ňujte jen na vyznačená místa. Pro umístění
spodních upevňovacích bodů ISOFIX viz „Mís-
to ukotvení horního úchytu“ výše v této kapi-
tole. Pokud není dětský zádržný prvek řádně
upevněn, Vaše dítě může při nehodě utrpět
vážné zranění nebo i zemřít.

• Dětské zádržné prvky vyžadující použití hor-
ního popruhu neinstalujte na místa, jež nema-
jí horní upevňovací bod.

• Neupevňujte dětský zádržný prvek na zadní
prostřední místo pomocí spodních ukotvení
ISOFIX. Dětský zádržný prvek nebude řádně
upevněn.

• Zkontrolujte spodní upevňovací body tím, že
zasunete prsty do oblasti spodního upevnění
a ověříte, zda na bodech upevnění systému
ISOFIX nejsou žádné překážky, jako je bezpeč-
nostní pás nebo materiál sedáku. Dětský zá-
držný systém nebude řádně upevněn, pokud
upevňovací body systému ISOFIX nejsou řád-
ně přístupné.

• Upevňovací body dětského zádržného systé-
mu jsou navrženy tak, aby odolaly zatížení
pouze řádně upevněných dětských zádržných
prvků. Za žádných okolností je nepoužívejte
pro bezpečnostní pásy pro dospělé, pro upev-
nění nebo připojování jiných předmětů či zaří-
zení k vozidlu. Tím byste mohli poškodit ukot-
vení dětského zádržného systému. Pokud bu-

de dětský zádržný systém uchycen k
poškozenému ukotvení, nebude řádně na-
montován a dítě by při nehodě mohlo být váž-
ně zraněno či usmrceno.

• Sedadlo dejte dostatečně dopředu, abyste za-
ručili, že vodič bezpečnostního pásu dětského
zádržného systému bude před horním upev-
ňovacím bodem bezpečnostního pásu.

NIC2963

NIC2973

NIC3014
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Instalace na zadní krajní sedadla
Dětské sedačky směřující dopředu:
Pro správné použití vašeho dětského sedadla se
ujistěte, že postupujete podle pokynů výrobce. Pro
instalaci dětského zádržného systému po směru
jízdy na zadní krajní sedadlo za použití ISOFIX po-
stupujte 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 upevněna 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 kapitole.) Po-
kud hlavovou opěrku odstraníte, uložte ji na bez-
pečném místě. Ujistěte se, zda jste po odstranění
dětského zádržného systému nainstalovali hla-
vovou opěrku. Pokud poloha sezení nemá nasta-

vitelnou hlavovou opěrku, a tato brání správné-
mu upevnění dětského zádržného systému, vy-
zkoušejte 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
„Místo ukotvení horního úchytu“ výše v této kapi-
tole.)

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.

8. Zajistěte, aby byl dětský zádržný systém doko-
nale upevněn, než jej použijete. Pokud je zádržný
systém volný, opakujte kroky 3 až 7.

SSS0646AZ

Krok 1 a 2

SSS0754AZ

Krok 4

SSS0755AZ

Krok 7
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Dětské sedačky proti směru jízdy:
Pro správné použití vašeho dětského sedadla se
ujistěte, že postupujete podle pokynů výrobce. Pro
instalaci dětského zádržného systému proti směru
jízdy na zadní krajní sedadlo za použití ISOFIX po-
stupujte 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
„Místo ukotvení horního úchytu“ výše v této kapi-
tole.)

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.

INSTALACE NA PŘEDNÍ SEDADLO
SPOLUJEZDCE

VAROVÁNÍ
• Nikdy neumísťujte dětský zádržný prvek smě-

řující dozadu na přední sedadlo spolujezdce,
aniž byste airbag spolujezdce vpředu deakti-
vovali. Kontrolka VYPNUTÍ AIRBAGU SPOLU-
JEZDCE musí svítit. Při čelním nárazu se air-
bagy pro čelní srážku nafukují velkou silou.
Nafukující se přední airbag by mohl vaše dítě
vážně zranit nebo usmrtit.

• NISSAN doporučuje instalovat dětský zádržný
systém na zadním sedadle. Pokud však dět-
ský zádržný systém, v němž dítě sedí po smě-
ru jízdy, musíte nainstalovat na přední seda-
dlo, posuňte sedadlo spolujezdce co nejvíce
dozadu.

• Dětské zádržné systémy pro batolata musí být
používány proti směru jízdy, a proto nesmějí
být používány na předním sedadle, pokud je
airbag pro spolujezdce vpředu aktivní.

Dětské sedačky směřující dopředu:
Pro správné použití vašeho dětského sedadla se
ujistěte, že postupujete podle pokynů výrobce.

Musíte-li nainstalovat dětský zádržný systém na
přední sedadlo, dodržujte tyto kroky:

1. Zkontrolujte, zda je airbag předního spolujezdce
aktivován/deaktivován v souladu s doporučením
NISSAN (viz „Instalace dětského zádržného prvku

SSS0649AZ

Krok 1 a 2

SSS0756AZ

Krok 3

SSS0757AZ

Krok 6
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za použití ISOFIX“ výše v této kapitole a „Polohy
instalace dětské sedačky pomocí bezpečnost-
ních pásů vozidla“ výše v této kapitole).

2. Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu ➀.
3. Upravte opěrku hlavy co nejvýše ➁. Demontujte

ji, pokud brání v upevnění dětského zádržného
systému. V takové situaci řádně uskladněte opěr-
ky hlavy do zavazadlového prostoru, aby se ne-
změnily v nebezpečný projektil při prudkém za-
stavení nebo při nehodě.

4. Umístěte zádržný dětský systém na sedadlo ➂.

5. Zajistěte upevňovací přípoje dětského zádržné-
ho systému ISOFIX ke spodním upevňovacím bo-
dům ➃

6. Zkraťte pevné spojení, abyste dosáhli pevného
utažení dětského zádržného systému; kolenem
pevně zatlačte směrem dolů ➄ a dozadu ➅, na
střed zádržného systému, a tak stlačte sedák a
opěradlo.

7. Pokud je zádržný systém vybaven horním popru-
hem, protáhněte horní popruh a zajistěte jej
k hornímu upevňovacímu bodu popruhu. (Viz
„Místo ukotvení horního úchytu“ výše v této kapi-
tole.)

8. 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.

9. Vyzkoušejte dětský zádržný systém ještě před-
tím, než do něj umístíte dítě. Zatlačte dětský zá-
držný prvek ze strany na stranu a zatáhněte za
něj směrem dopředu, abyste měli jistotu, že je
řádně na místě.

10. Zajistěte, aby byl dětský zádržný systém doko-
nale upevněn, než jej použijete. Pokud je dětský
zádržný systém volný, opakujte kroky 6 až 9.

Dětské sedačky proti směru jízdy:
Pokud však dětský zádržný systém, v němž dítě se-
dí proti směru jízdy, musíte nainstalovat na přední
sedadlo pomocí ukotvení ISOFIX, postupujte podle
následujících kroků

1. Ujistěte se, že je přední airbag spolujezdce deak-
tivován. Kontrolka VYPNUTÍ AIRBAGU SPOLU-
JEZDCE musí svítit. Přepněte zapalování do polo-
hy ON a zkontrolujte, zda se kontrolka předního
airbagu rozsvítila.

2. Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu ➀.

3. Upravte opěrku hlavy co nejvýše ➁. Demontujte
ji, pokud brání v upevnění dětského zádržného
systému. V takové situaci řádně uskladněte opěr-
ky hlavy do zavazadlového prostoru, aby se ne-
změnily v nebezpečný projektil při prudkém za-
stavení nebo při nehodě.

SSS0627Z

Krok 2 a 3

NIC3028

Krok 4 a 5

NIC3029

Krok 6

SSS0627Z

Krok 2 a 3
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4. Umístěte zádržný dětský systém na sedadlo ➂.

5. Zajistěte upevňovací přípoje dětského zádržné-
ho systému ISOFIX ke spodním upevňovacím bo-
dům ➃

6. Zkraťte pevné spojení, abyste dosáhli pevného
utažení dětského zádržného systému; rukou
pevně zatlačte, směrem dolů ➄ a dozadu ➅, na
střed zádržného systému, a tak stlačte sedák a
opěradlo.

7. Pokud je zádržný systém vybaven horním popru-
hem, protáhněte horní popruh a zajistěte jej
k hornímu upevňovacímu bodu popruhu. (Viz
„Místo ukotvení horního úchytu“ výše v této kapi-
tole.)

8. 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.

9. Vyzkoušejte dětský zádržný systém ještě před-
tím, než do něj umístíte dítě. Zatlačte dětský zá-
držný prvek ze strany na stranu a zatáhněte za
něj směrem dopředu, abyste měli jistotu, že je
řádně na místě.

10. Zajistěte, aby byl dětský zádržný systém doko-
nale upevněn, než jej použijete. Pokud je dětský
zádržný systém volný, opakujte kroky 6 až 9.

INSTALACE DĚTSKÉHO ZÁDRŽNÉHO
SYSTÉMU S TŘÍBODOVÝM TYPEM
BEZPEČNOSTNÍHO PÁSU
Instalace na zadní sedadla
Dětský zádržný systém, směřující po směru
jízdy:
Pro správné použití vašeho dětského sedadla se
ujistěte, že postupujete podle pokynů výrobce.
Chcete-li nainstalovat dětský zádržný systém, smě-
řující po směru jízdy, na zadní sedadlo vybavené tří-
bodovým bezpečnostním pásem, bez režimu auto-
matického zamykání, postupujte následovně:

1. Umístěte dětský zádržný systém na sedadlo. Po-
kud dojde ke kontaktu mezi dětským zádržným
systémem a předním sedadlem, posuňte přední
sedadlo dopředu tak, aby ke kontaktu nedochá-
zelo.

NIC3030

Krok 4 a 5

NIC3031

Krok 6

SSS0758AZ

Krok 1
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2. Zaveďte jazýček bezpečnostního pásu přes dět-
ský zádržný systém ➀ a vložte jej do přezky ➁,
dokud zřetelně nezaklapne.

3. 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 sou-
časně táhněte za bezpečnostní pás.

4. Aby byl břišní pás napnutý, musíte zajistit ramen-
ní pás na svém místě pomocí zajišťovací přezky
jA . Použijte zajišťovací přezku upevněnou k dět-
skému zádržnému systému nebo přezku rovno-
cenného rozměru a síly.

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.

Sedačka proti směru jízdy:

Pro správné použití vašeho dětského sedadla se
ujistěte, že postupujete podle pokynů výrobce.

Chcete-li nainstalovat dětský zádržný systém, smě-
řující proti směru jízdy, na zadní sedadlo vybavené
tříbodovým bezpečnostním pásem, bez režimu au-
tomatického zamykání, postupujte následovně:

1. Umístěte zádržný dětský systém na sedadlo ➀.

SSS0493AZ

Krok 2

SSS0647AZ

Krok 3

SSS0513Z

SSS0638AZ

Krok 5

SSS0759AZ

Krok 1
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2. Zaveďte jazýček bezpečnostního pásu přes dět-
ský zádržný systém a vložte jej do přezky ➁, do-
kud zřetelně nezaklapne.

3. Aby byl břišní pás napnutý, musíte zajistit ramen-
ní pás na svém místě pomocí zajišťovací přezky
jA . Použijte zajišťovací přezku upevněnou k dět-
skému zádržnému systému nebo přezku rovno-
cenného rozměru a síly.

4. Odstraňte případné prověšení bezpečnostního
pásu; rukou pevně zatlačte směrem dolů a doza-
du, na střed dětského zádržného systému, a tak
stlačte sedák a opěradlo sedadla, a současně
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.

SSS0654AZ

Krok 2

SSS0513Z

SSS0658AZ

Krok 5
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Instalace na přední sedadlo
spolujezdce

VAROVÁNÍ
• Nikdy neumísťujte dětský zádržný systém

směřující dozadu na přední sedadlo spolu-
jezdce, aniž byste airbag spolujezdce vpředu
deaktivovali. Kontrolka VYPNUTÍ AIRBAGU
SPOLUJEZDCE musí svítit. Při čelním nárazu se
airbagy pro čelní srážku nafukují velkou silou.
Nafukující se přední airbag by mohl vaše dítě
vážně zranit nebo usmrtit

• NISSAN doporučuje instalovat dětský zádržný
systém na zadním sedadle. Pokud však musí-
te nainstalovat dětský zádržný systém na
přední sedadlo spolujezdce, posuňte sedadlo
spolujezdce co nejvíce dozadu.

• Dětské zádržné systémy pro batolata musí být
používány proti směru jízdy, a proto nesmějí
být používány na předním sedadle, pokud air-
bag pro spolujezdce vpředu nebyl
deaktivován.

Dětský zádržný systém, směřující po směru
jízdy:
Pro správné použití vašeho dětského sedadla se
ujistěte, že postupujete podle pokynů výrobce.

Musíte-li nainstalovat dětský zádržný systém ve
směru jízdy na přední sedadlo pomocí 3bodového
typu bezpečnostního pásu, postupujte dle následu-
jících kroků.

1. Zkontrolujte, zda je airbag předního spolujezdce
aktivován/deaktivován v souladu s doporučením
NISSAN (viz „Instalace dětského zádržného prvku
za použití ISOFIX“ výše v této kapitole a „Polohy
instalace dětské sedačky pomocí bezpečnost-
ních pásů vozidla“ výše v této kapitole).

2. Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu ➀.

3. Upravte opěrku hlavy co nejvýše ➁. Demontujte
ji, pokud brání v upevnění dětského zádržného
systému. V takové situaci řádně uskladněte opěr-
ky hlavy do zavazadlového prostoru, aby se ne-
změnily v nebezpečný projektil při prudkém za-
stavení nebo při nehodě.

4. Umístěte dětský zádržný prvek na sedadlo ➂.

SSS0300AZ SSS0627Z

Krok 2 a 3
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5. Zaveďte jazýček bezpečnostního pásu přes dět-
ský zádržný systém a vložte jej do přezky, dokud
zřetelně nezaklapne.

V případě potřeby dejte sedadlo dostatečně dopře-
du, abyste zaručili, že vodič bezpečnostního pásu
dětského zádržného systému bude před horním
upevňovacím bodem bezpečnostního pásu.

6. Aby byl břišní pás napnutý, musíte zajistit ramen-
ní pás na svém místě pomocí zajišťovací přezky
jA . Použijte pojistnou příchytku upevněnou k
dětskému zádržnému systému nebo příchytku
rovnocenného rozměru a síly.

7. 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 sou-
časně táhněte za bezpečnostní pás.

8. Vyzkoušejte dětský zádržný systém ještě před-
tím, než do něj umístíte dítě. Zatlačte dětský zá-
držný 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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Sedačka proti směru jízdy:
Pro správné použití vašeho dětského sedadla se
ujistěte, že postupujete podle pokynů výrobce.

Musíte-li nainstalovat dětský zádržný systém proti
směru jízdy na přední sedadlo pomocí 3bodového
typu bezpečnostního pásu, postupujte dle následu-
jících kroků.

1. Ujistěte se, že je přední airbag spolujezdce deak-
tivován. Kontrolka VYPNUTÍ AIRBAGU SPOLU-
JEZDCE musí svítit. Přepněte zapalování do polo-
hy ON a zkontrolujte, zda se kontrolka předního
airbagu rozsvítila.

2. Posuňte sedadlo co nejvíce dozadu ➀.

3. Upravte opěrku hlavy co nejvýše ➁. Demontujte
ji, pokud brání v upevnění dětského zádržného
systému. V takové situaci řádně uskladněte opěr-
ky hlavy do zavazadlového prostoru, aby se ne-
změnily v nebezpečný projektil při prudkém za-
stavení nebo při nehodě.

4. Umístěte zádržný dětský systém na přední seda-
dlo spolujezdce.

Vždy dodržujte veškeré pokyny výrobce dětské-
ho sedadla pro montáž a použití.

5. Zaveďte jazýček bezpečnostního pásu přes dět-
ský zádržný systém a vložte jej do přezky, dokud
zřetelně nezaklapne. Aby byl břišní pás napnutý,
musí být ramenní pás na svém místě pomocí po-
jistné příchytky jA . Použijte pojistnou příchytku
upevněnou k dětskému zádržnému systému ne-
bo příchytku rovnocenného rozměru a síly.

Dodržujte pokyny výrobce dětského zádržné-
ho systému pro vedení pásů.

6. Vyzkoušejte dětský zádržný systém ještě před-
tím, než do něj umístíte dítě. Zatlačte dětský zá-
držný prvek ze strany na stranu a zatáhněte za
něj směrem dopředu, abyste měli jistotu, že je
řádně na místě.

UPOZORNĚNÍ O DOPLŇKOVÉM
ZÁDRŽNÉM SYSTÉMU (SRS)
Tento oddíl o doplňkovém zádržném systému (SRS)
obsahuje důležité informace o systému doplňko-
vých airbagů pro čelní srážku na místě řidiče a spo-
lujezdce.

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 airbagů pro boční
náraz
Tento systém pomáhá utlumit nárazovou sílu do
oblasti hrudníku a pánve řidiče a spolujezdce na
předním sedadle při určitých bočních srážkách. Do-
plňkový airbag pro boční srážku se má nafouknout
na té straně vozu, kde dojde k nárazu.

Systém doplňkového hlavového
airbagu 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. Do-
plňkový hlavový airbag pro boční srážku se má na-
fouknout 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
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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 rychle, aby
pomohly chránit osoby. Síla nafukování airbagů mů-
že zvýšit riziko zranění, pokud je osoba příliš blízko k
airbagu nebo se o něj opírá během nafukování.

Okamžitě po nehodě se airbagy vyfouknou.

SRS funguje pouze tehdy, je-li zapalování v polo-
ze ON nebo START.

Při sepnutí zapalování do polohy ON se kontrolka
airbagu SRS rozsvítí na přibližně 7 sekund a pak
zhasne. To znamená, že SRS je funkční. (Viz „Dět-
ské zádržné systémy“ výše v této kapitole)

VAROVÁNÍ
• Tyto doplňkové přední airbagy se obvykle ne-

nafouknou v případě bočního nárazu, zadního
nárazu, převrácení nebo méně prudkého čel-
ního nárazu. Vždy používejte bezpečnostní
pásy pro snížení rizika nebo vážnosti zranění
při nehodách.

• Bezpečnostní pásy a doplňkové airbagy pro
čelní náraz jsou nejúčinnější, když sedíte
vzpřímeně a opíráte se o opěradlo. Airbagy pro
čelní srážky se nafukují s velkou silou. Pokud
nejste zajištěni, předkláníte se, sedíte bokem
nebo jakkoli mimo polohu, hrozí vám větší ri-
ziko zranění nebo smrti při nehodě. Vy i vaši
spolujezdci můžete také utrpět vážná či smr-
telná zranění od doplňkového airbagu pro čel-
ní náraz, pokud jste k němu příliš blízko, když
se nafoukne. Vždy seďte vzpřímeně u opěrky
a v rozumné vzdálenosti od volantu. Vždy po-
užívejte bezpečnostní pásy.

• Nedovolte, aby děti jezdily nepřipoutané nebo
aby vystrkovaly ruce či hlavu z okna. Nesnažte
se je držet svýma rukama nebo na klíně.

• Nejsou-li děti řádně připoutané, může dojít k
jejich vážnému zranění či usmrcení při nafouk-
nutí airbagů.

• Nikdy nedávejte dětský zádržný systém smě-
řující proti směru jízdy na přední sedadlo. Na-

NPA930Z
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fukující se přední airbag by mohl vaše dítě váž-
ně zranit nebo usmrtit. (Viz „Dětské zádržné
systémy“ výše v této kapitole.)

• Doplňkové airbagy pro boční náraz a doplň-
kových hlavové airbagy pro boční náraz se ob-
vykle nenafouknou v případě čelního nárazu,
zadního nárazu, převrácení nebo při méně sil-
ných bočních nárazech. Vždy používejte bez-
pečnostní pásy pro snížení rizika nebo váž-
nosti zranění při nehodách.

• Bezpečnostní pásy a doplňkové airbagy pro
boční náraz a doplňkové hlavové airbagy pro
boční náraz jsou účinnější, když sedíte vzpří-
meně a opíráte se o opěradlo. Doplňkové air-
bagy pro boční náraz a doplňkové hlavové air-
bagy pro boční náraz se nafukují s velkou silou.
Pokud vy a vaši spolujezdci nejste zajištěni,
předkláníte se, sedíte bokem nebo jakkoli mi-
mo polohu, hrozí vám i vašim spolujezdcům
větší riziko zranění nebo smrti při nehodě.

• Nedovolte nikomu, aby přikládal ruce, nohy
nebo tvář do blízkosti doplňkových airbagů
pro boční náraz a doplňkových hlavových air-
bagů pro boční náraz umístěných na stranách
opěradla předních sedadel nebo v blízkosti
bočních střešních lemů. Nedovolte nikomu na
předním nebo zadním sedadle, aby vystrkoval
ruku z okna nebo se opíral o dveře.

• Pokud sedíte na zadních sedadlech, nedržte
se opěradla sedadla před sebou. Kdyby se do-
plňkové airbagy pro boční náraz a doplňkové
hlavové airbagy pro boční náraz nafoukly,
mohlo by vás to vážně poranit. Dávejte pozor
zvláště na děti, které by měly být vždy řádně
upoutány.

• Nepoužívejte potahy sedadel na předních
opěradlech. Mohly by bránit ve funkci nafuko-
vání doplňkového airbagu pro boční náraz.

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 „Systém před-
pínání bezpečnostních pásů“ dále v této kapitole.)

Výstražný štítek airbagu

Na vozidle jsou umístěny varovné štítky informující
o systému doplňkových airbagů, jak ukazuje obrá-
zek.
Výstražný štítek ➀ je umístěn na sluneční cloně
spolujezdce.
Výstražný štítek ➁ ( je-li ve výbavě) se nachází na
boku přístrojového panelu, na straně spolujezdce.

Tento štítek (štítky) varuje před umístěním dětské-
ho zádržného systému směřujícího proti směru
jízdy na sedadle spolujezdce, protože takto umís-
těný zádržný systém by mohl způsobit vážné pora-
nění dítěte při aktivaci airbagu při nehodě.

Typ B:

Štítek ➀ varuje:
„NIKDY nepoužívejte dětskou sedačku směřující do-
zadu na sedadle s AKTIVNÍM čelním AIRBAGEM,
mohlo by dojít k USMRCENÍ nebo VÁŽNÉMU ZRA-
NĚNÍ DÍTĚTE.“
Pokud je vaše vozidlo vybaveno systémem airbagu
spolujezdce pro čelní náraz, upevňujte dětskou se-
dačku proti směru jízdy pouze na zadní sedadlo. „Mi-
mořádně nebezpečné! Nepoužívejte dětský zádrž-
ný systém otočený směrem dozadu na sedadle vy-
baveném airbagem před ním!“
Při instalování dětského zádržného systému vždy
dodržujte pokyny výrobce zádržného systému pro
instalaci.

Další informace najdete v „Dětské zádržné systémy“
výše v této kapitole.
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Kontrolka airbagu SRS

Kontrolka airbagu SRS zobrazující na přístro-
jové desce monitoruje okruhy systému airbagů, be-
derního předpínání a veškerých souvisejících kabe-
lů.

Při sepnutí spínače zapalování do polohy ON nebo
START se kontrolka airbagu SRS rozsvítí na přibližně
7 sekund a pak zhasne. To znamená, že systémy air-
bagů SRS jsou funkční.

Pokud nastane některá z následujících situací, sys-
témy airbagů a/nebo předpínače bezpečnostních
pásů vyžadují opravu:

• Kontrolka SRS zůstane svítit cca 7 sekund.

• Kontrolka SRS přerušovaně bliká.

• Kontrolka airbagu SRS se vůbec nerozsvítí.

Za těchto podmínek nemusí systém airbagů a/ne-
bo předpínač bezpečnostního pásu fungovat správ-
ně. Je nutno je zkontrolovat a opravit. Okamžitě se
obraťte na prodejce NISSAN nebo na kvalifikovaný
servis.

DOPLŇKOVÉ SYSTÉMY AIRBAGŮ
1. Senzor zóny nárazu

2. Moduly doplňkových airbagů pro čelní náraz

3. Moduly systému doplňkového bočního
airbagu

4. Moduly doplňkového hlavového airbagu pro
boční náraz

5. Inflátory doplňkových hlavových airbagů pro
boční náraz

6. Satelitní snímače

7. Navíječe předpínače bezpečnostních pásů

8. Diagnostická senzorová jednotka
doplňkového airbagu

SPA1097Z
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VAROVÁNÍ
• Nedávejte žádné předměty na kryt volantu.

Nedávejte žádné předměty mezi řidiče a vo-
lant. Takové předměty se mohou změnit v ne-
bezpečné projektily a způsobit zranění, pokud
se airbag nafoukne.

• Hned po nafouknutí bude několik součástí
systému doplňkových airbagů horkých. Nedo-
týkejte se jich: mohli byste se popálit.

• Neprovádějte žádné nepovolené úpravy sou-
částí ani zapojení systému doplňkových air-
bagů. Slouží to k prevenci náhodného nafouk-
nutí doplňkových airbagů nebo poškození
systému doplňkových airbagů.

• Neprovádějte neautorizované změny na elek-
trickém systému vašeho vozidla, závěsném
systému nebo přední části konstrukce. Mohlo
by to negativně ovlivnit funkčnost systémů
doplňkových airbagů.

• Zásahy do systémů doplňkových airbagů mo-
hou vést k vážným zraněním. K takovým zása-
hům patří změny na volantu, například umís-
tění materiálů přes povrch volantu a nad něj,
instalování nějakého čalounění kolem systé-
mů přídavných airbagů.

• Práce na systému doplňkových airbagů a v je-
ho blízkosti smí provádět jen prodejce NISSAN
nebo značkový servis. Kabely SRS nesmí být
přepojovány či odpojovány. Na systém doplň-
kových airbagů nepoužívejte nepovolené pří-
stroje 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.

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):

Kontrolka stavu airbagu spolujezdce je umístěna na
přístrojové desce.

Po přepnutí zapalování do polohy ON se stavová
kontrolka airbagu spolujezdce rozsvítí na 7 sekund
a pak zhasne, nebo se rozsvítí v závislosti na stavu
obsazení sedadla spolujezdce.

• Když je zapalování v poloze ON a airbag spolu-
jezdce vpředu je aktivní, stavová kontrolka air-
bagu spolujezdce přibližně po 7 sekundách
zhasne.

• Když airbag spolujezdce vypnete pomocí spína-
če airbagu spolujezdce, stavová kontrolka airba-
gu spolujezdce se rozsvítí a zůstane svítit, dokud
spínač airbagu spolujezdce bude v poloze OFF.

Pokud stavová kontrolka airbagu spolujezdce vpře-
du pracuje jinak než výše popsaným způsobem, air-
bag spolujezdce na předním sedadle nemusí správ-
ně fungovat. Nechte systém co nejdříve zkontrolo-
vat, a pokud je to nutné, též opravit u prodejce
NISSAN nebo ve značkovém servisu.

SSS0909Z
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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 zapalování do polohy OFF.

2. Otevřete odkládací přihrádku.

3. Zatlačte a otočte spínač do polohy <OFF>.

4. Přepněte zapalování do polohy ON. Stavové svět-
lo airbagu spolujezdce se rozsvítí a zůstane svítit.

Jak zapnout airbag spolujezdce:

1. Přepněte zapalování do polohy OFF.

2. Otevřete odkládací přihrádku.

3. Zatlačte a otočte spínač do polohy <ON>.

4. Přepněte zapalování do polohy ON. Stavová kon-
trolka airbagu spolujezdce se rozsvítí a pak zno-
vu zhasne.

Systém doplňkových airbagů pro boční
náraz

Doplňkové boční airbagy jsou umístěny ve vnější
části opěradel předních sedadel.

Systém doplňkových bočních airbagů 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 doplňkového bočního airbagu.

Systém doplňkového hlavového
airbagu pro boční náraz
Doplňkové hlavový airbag pro boční náraz je umís-
těn ve střešním lemu.

Systém doplňkových hlavových bočních airbagů se
má nafouknout při silnějších bočních nárazech, ač-
koli může dojít k nafouknutí i tehdy, pokud síly při
jiných typech nárazů jsou podobné těm, jaké vzni-
kají při silnějších bočních nárazech. Nemusí se na-

fouknout při určitých bočních srážkách. Poškození
vozidla (nebo nepoškození) není vždy známkou
správné funkce doplňkového hlavového bočního ai-
rbagu.

SYSTÉM PŘEDPÍNÁNÍ
BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ

VAROVÁNÍ
• Bezpečnostní pás s předpínačem nelze po ak-

tivaci znovu použít. Musí být spolu s navíje-
čem pásu a přezkou vyměněn jako jeden díl.

• Došlo-li k nárazu vozidla a systém předpínání
bezpečnostních pásů nebyl aktivován, nechte
systém předpínání bezpečnostních pásů
zkontrolovat, případně jej nechte vyměnit u
prodejce NISSAN nebo ve značkovém servisu.

• Žádné nekvalifikované osoby nesmí zasaho-
vat do součástí a vedení systému předpínání
bezpečnostních pásů. Zabrání se náhodné ak-
tivaci systému předpínání bezpečnostních
pásů nebo poškození systému předpínání
bezpečnostních pásů.

• Práce u systému předpínání či na tomto sys-
tému musí provádět prodejce NISSAN nebo
značkový servis. Kabely SRS nesmí být přepo-
jovány či odpojovány. Při práci se systémem
předpínání bezpečnostních pásů nepoužívej-
te neschválené elektrické zkušební přístroje.

• Potřebujete-li zlikvidovat systém předpínání
bezpečnostních pásů nebo celé vozidlo, obrať-
te se na dealera nebo značkový servis NISSAN.
Správná likvidace systému předpínání je po-
psána v příslušné servisní příručce NISSAN. Při
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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 ai-

rbagů nebudou fungovat a musejí být vymě-
něny. Modul airbagu smí vyměňovat prodejce
NISSAN nebo značkový servis. Nafouknutý
modul airbagu nelze opravit.

• Systémy airbagu by měl kontrolovat prodejce
NISSAN nebo značkový servis, pokud dojde k
jakémukoli poškození přední části vozidla.

• Potřebujete-li zlikvidovat systém SRS nebo
celé vozidlo, obraťte se na prodejce nebo znač-
kový servis NISSAN. Postup správné likvidace
je popsána v příslušné servisní příručce NIS-
SAN. Při nesprávném způsobu likvidace může
dojít k poranění osob.

Airbagy jsou konstruovány pouze pro jednorázovou
aktivaci. Na to upozorňuje kontrolka SRS, která po
nafouknutí zůstane vždy svítit, pokud není poško-
zena. Opravu a výměnu systému SRS smí provádět
jen prodejce NISSAN nebo značkový servis.

Když se má na vozidle provést nějaká údržba, musí-
te osobě provádějící práci sdělit, že vozidlo je vyba-
veno airbagy a souvisejícími komponentami. Zapa-
lování by mělo být vždy v poloze LOCK, pokud pra-
cujete pod kapotou nebo uvnitř vozidla.
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POZNÁMKA

Pro přehled viz „Měřiče a ukazatele“ v kapitole
„0. Ilustrovaný obsah“.

TACHOMETR A UKAZATEL PALIVA

Tachometr
TachometrjA ukazuje rychlost vozidla.

Ukazatel paliva

Ukazatel palivajB je aktivní, jestliže je spínač zapa-
lování v poloze ON.

Ukazatel se může nepatrně pohnout během brz-
dění, zatáčení, zrychlování nebo při jízdě do kopce či
z kopce.

Symbol udává, že víko palivové nádrže je umís-
těno na levé straně vozidla.

POZNÁMKA

Na informačním displeji vozidla se rozsvítí upo-
zornění na nízkou hladinu paliva, když je již v ná-
drži málo paliva. Při nejbližší možné příležitosti
doplňte palivo. Když ručička dosáhne úrovně
prázdné nádrže, měla by být v nádrži malá rezer-
va paliva.

Dostupný dosah nebo vzdálenost do vyprázdně-
ní se trvale zobrazuje ve spodní části informač-
ního displeje vozidla, viz „Dvojité počítadlo ujeté
vzdálenosti/vzdálenosti na dojetí“ výše v této ka-
pitole.

UPOZORNĚNÍ
Doplňte palivovou nádrž dříve, než se u dosahu
zobrazí '0' nebo '---', a měřidlo registruje prázd-
nou nádrž.

OTÁČKOMĚR A UKAZATEL TEPLOTY
CHLADIVA MOTORU

Otáčkoměr
Otáčkoměr ukazuje rychlost motoru v otáčkách za
minutu. Nevytáčejte motor do červeného pásma
➀.

Rozsah stupnice přístroje se liší podle modelů.

UPOZORNĚNÍ
Když se otáčky motoru dostanou do červeného
pole, zařaďte vyšší rychlostní stupeň. Provoz mo-
toru v červeném poli může způsobit vážné po-
škození motoru.

Ukazatel teploty chladicí kapaliny
Tento ukazatel udává teplotu chladicí kapaliny mo-
toru. Teplota chladicí náplně motoru by měla být v
normálním pásmu ➁.

Teplota chladicí kapaliny motoru kolísá podle tep-
loty vnějšího vzduchu a jízdních podmínek.
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UPOZORNĚNÍ
Pokud ukazatel přesáhne normální rozsah, bez-
pečně zastavte, jakmile to bude možné. Pokud se
motor přehřál, další provoz vozidla jej může váž-
ně poškodit. Viz „Přehřívání motoru“ v kapitole
„6. V případě nouze“ pro rychlý zásah.

VAROVÁNÍ
Před sundáním víčka chladiče nechte motor
zchladnout, abyste se vyhnuli nebezpečí
popálení.

DVOJITÉ POČÍTADLO UJETÉ
VZDÁLENOSTI/VZDÁLENOSTI NA
DOJETÍ

Počítadlo ujetých kilometrů/dvojitý počítač kilome-
trů se zobrazuje, když je spínač zapalování v poloze
ON.

Ukazatel dostupného dosahu nebo vzdálenost na
dojetí ➁ zobrazuje odhad vzdálenosti, kterou lze
ujet před dalším natankováním.

Dvojité počítadlo ujetých kilometrů ➀ zobrazuje
vzdálenost jednotlivých cest.

Počítadlo ujetých kilometrů ➀ zobrazuje celkovou
ujetou vzdálenost vozidla.

Změna zobrazení dvojitého denního počítače ki-
lometrů:

Stiskněte spínač <TRIP RESET> ➂ na pravé nebo
levé straně sdružené přístrojové desky pro změnu
zobrazení takto:

TRIP A TRIP B ODO TRIP A

Vynulování dvojitého denního počítadla kilome-
trů:

Chcete-li vynulovat denní počítadlo kilometrů pro
TRIP A nebo TRIP B, stiskněte spínač <TRIP RESET>
➂ na déle než 1 sekundu.

OVLÁDÁNÍ JASU PŘÍSTROJOVÉHO
PANELU

Spínač ovládání jasu přístrojů lze používat se zapa-
lováním v poloze ON. Při stisknutí spínače se objeví
režim 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-
trolek ➁. 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.
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Kontrolka antiblokovacího systému
(ABS) Hlavní kontrolka Kontrolka dálkových světel

Kontrolka brzdové soustavy Kontrolka bezpečnostního pásu Kontrolka Intelligent Lane Intervention
(ILI)*

Kontrolka dobíjení Kontrolka airbagu doplňkového
zádržného systému (SRS) Kontrolka potkávacích světel

Výstražná kontrolka otevření dveří* Kontrolka varující před vodou v palivu* Kontrolka závady (MIL)

Varovná kontrolka elektrického
posilovače řízení Indikační kontrolka zámku dveří Kontrolka zadního mlhového světla

Výstražná kontrolka tlaku motorového
oleje

Kontrolka vypnutí elektronického
programu stability (ESP) Bezpečnostní kontrolka*

Výstražná kontrolka teploty motoru* Kontrolka indikující přední mlhová
světla* Kontrolka bočního světla

Výstražná kontrolka systému
Intelligent Emergency Braking (IEB)*

Stavová kontrolka airbagu spolujezdce

Kontrolka prokluzu

Výstražná kontrolka inteligentního
nouzového brzdového systému s
detekcí chodců (IEB)*

Indikátor režimu SPORT*

Upozornění/Kontrolka inteligentního
klíče*

Kontrolka žhavicí svíčky* (naftový
motor) Kontrolka systému Stop/Start*

Kontrolka nízké hladiny paliva* Kontrolka asistenta dálkových světel* Kontrolky směrových/výstražných
světel

Kontrolka nízkého tlaku pneumatiky/
závady systému kontroly tlaku
pneumatik (TPMS)*

Kontrolka Hill Start Assist (HSA) *: je-li součástí výbavy.

VÝSTRAŽNÁ SVĚTLA, KONTROLKY A ZVUKOVÁ UPOZORNĚNÍ
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KONTROLA SVĚTEL
Zavřete všechny dveře, aplikujte parkovací brzdu,
zapněte bezpečnostní pásy a přepněte zapalování
do polohy ON bez nastartování motoru. Následující
kontrolky ( jsou-li ve výbavě) se rozsvítí:

, , , , , , .

Následující kontrolky ( jsou-li ve výbavě) se na krát-
kou chvíli rozsvítí a poté zhasnou:

, , , , , , , .

Pokud se některé kontrolky nerozsvítí nebo fungují
jinak, než je popsáno, může to naznačovat vyhoře-
lou žárovku nebo poruchu systému. Nechte systém
co nejdříve zkontrolovat, a pokud je to nutné, též
opravit u prodejce NISSAN nebo ve značkovém ser-
visu.

Některé kontrolky a varování se také zobrazují na
informačním displeji vozidla mezi tachometrem a
otáčkoměrem. (Viz „Informační displej vozidla ( je-li
ve výbavě)“ dále v této kapitole.)

POZNÁMKA

• Ukazatel nebo umístěný na panelu
nástrojů se rozsvítí a zůstane rozsvícený v zá-
vislosti na poloze spínače airbagu spolujezd-
ce.

• Kontrolky , a jsou na přístro-
jové desce.

KONTROLKY
Kontrolka antiblokovacího
systému (ABS) ( je-li součástí
výbavy)

Když je zapalování v poloze ON, výstražná kontrolka
antiblokovacího systému (ABS) se rozsvítí a pak
zhasne. To znamená, že ABS je v pořádku.

Pokud se výstražné světlo ABS rozsvítí, když je mo-
tor v chodu nebo za jízdy, může to znamenat, že
ABS nefunguje správně. Nechte systém neprodleně
zkontrolovat u prodejce NISSAN nebo ve značko-
vém servisu.

Pokud se objeví závada na ABS, je protiblokovací
funkce vypnutá. Brzdový systém pak funguje nor-
málně, avšak bez antiblokovací funkce. (Viz „Brzdo-
vý systém“ v kapitole „5. Startování a jízda“.)

Kontrolka brzdové soustavy

VAROVÁNÍ
• Je-li hladina na nádržce brzdové kapaliny pod

ryskou minima, nejezděte s vozidlem, dokud
není zkontrolováno u prodejce NISSAN nebo
ve značkovém servisu.

• I když máte pocit, že je jízda bezpečná, nechte
vozidlo odtáhnout, protože jízda by mohla být
riskantní.

• Sešlápnutí brzdového pedálu bez běžícího
motoru a/nebo s nízkou hladinou brzdové ka-
paliny může prodloužit brzdnou dráhu a vyža-
duje větší hloubku sešlápnutí pedálu i větší
úsilí.

Varovná kontrolka brzd indikuje provoz systému
parkovací brzdy, nízkou hladinu brzdové kapaliny v
brzdovém systému a závadu antiblokovacího sys-
tému (ABS).

Kontrolka parkovací brzdy:
Když je zapalování v poloze ON a je zatažena parko-
vací brzda, rozsvítí se výstražná kontrolka brzd.
Jakmile dojde k uvolnění parkovací brzdy, kontrolka
zhasne.

Není-li parkovací brzda plně uvolněna, brzdová kon-
trolka zůstane svítit. Před jízdou se ujistěte, že kon-
trolka brzdy zhasla. (Viz „Parkovací brzda“ v kapitole
„3. Kontrola a seřízení před jízdou“.)

Výstražný indikátor nízké hladiny brzdové
kapaliny:
Pokud brzdová kontrolka svítí, když je motor v cho-
du nebo za jízdy, a přitom je uvolněná parkovací brz-
da, může to znamenat, že je nízká hladina brzdové
kapaliny.

Pokud se brzdová kontrolka rozsvítí za jízdy, bez-
pečně vůz co možná nejdříve zastavte. Zastavte
motor a zkontrolujte hladinu brzdové kapaliny.
Jestliže je hladina brzdové kapaliny pod značkou
minimální hladiny v nádobce, dolijte brzdovou ka-
palinu dle potřeby. (Viz „Brzdová/spojková kapalina“
v kapitole „8. Údržba a „Udělej si sám““.)

Je-li hladina brzdové kapaliny dostatečná, nechte si
zkontrolovat brzdový systém u prodejce NISSAN ne-
bo ve značkovém servisu.

Kontrolka protiblokovacího systému brzd (ABS,
je-li ve výbavě):
Je-li parkovací brzda uvolněna a hladina brzdové
kapaliny je dostatečná, a svítí-li kontrolka jak brzdo-
vého systému tak antiblokovacího systému (ABS),
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může to znamenat, že ABS nefunguje správně. Ne-
chte brzdový systém co nejdříve zkontrolovat a po-
kud je to nutné, též opravit u prodejce NISSAN nebo
ve značkovém servisu. (Viz „Antiblokovací systém
(ABS) ( je-li ve výbavě)“ v kapitole „5. Startování a jíz-
da“.)

Kontrolka dobíjení

Když je zapalování v poloze ON, kontrolka nabíjení
se rozsvítí. Po nastartování motoru kontrolka dobí-
jení zhasne. Znamená to, že systém dobíjení je
funkční.

Pokud kontrolka dobíjení svítí při zapnutém motoru
nebo za jízdy, může to znamenat, že dobíjecí sys-
tém nefunguje správně a možná potřebuje opravit.

Pokud se kontrolka dobíjení rozsvítí za jízdy, bez-
pečně vůz co možná nejdříve zastavte. Zastavte
motor a zkontrolujte řemen alternátoru. Je-li řemen
alternátoru uvolněný, poškozený nebo když chybí,
systém dobíjení vyžaduje opravu. (Viz „Hnací
řemeny“ v kapitole „8. Údržba a „Udělej si sám““.)

Jestliže se zdá, že řemen alternátoru funguje správ-
ně, ale kontrolka dobíjení stále svítí, nechte systém
dobíjení ihned zkontrolovat u prodejce NISSAN ne-
bo ve značkovém servisu.

UPOZORNĚNÍ
Nepokračujte v jízdě, jestliže řemen alternátoru je
volný, poškozený nebo chybí.

Kontrolka otevřených dveří
(pokud je součástí výbavy)

Tato kontrolka se rozsvítí, jestliže některé ze dveří
a/nebo páté dveře nejsou pevně zavřené, je-li zapa-
lování v poloze ON.

Výstražná kontrolka tlaku
motorového oleje

Když je zapalování otočeno do polohy ON, kontrol-
ka tlaku motorového oleje se rozsvítí. Po nastarto-
vání motoru kontrolka tlaku motorového oleje
zhasne. To označuje, že snímače tlaku oleje nebo
spínač v motoru jsou funkční.

Jestliže kontrolka tlaku motorového oleje svítí nebo
bliká při běžícím motoru, může to znamenat, že je
tlak motorového oleje nízký.

Bezpečně vůz co možná nejdříve zastavte. Zastavte
neprodleně motor a zavolejte prodejci NISSAN nebo
do značkového servisu.

UPOZORNĚNÍ
• Provoz motoru s rozsvícenou kontrolkou tlaku

motorového oleje by mohl vážně poškodit
motor.

• Kontrolka nízkého tlaku oleje neupozorňuje
na nedostatek oleje. Hladinu oleje kontrolujte
pravidelně měrkou. (Viz „Motorový olej“ v ka-
pitole „8. Údržba a „Udělej si sám““.)

Kontrolka teploty motoru ( je-li
ve výbavě)

Když je zapalování v poloze ON, výstražná kontrolka
vysoké teploty se rozsvítí a pak zhasne. To indikuje,
že snímač teploty v chladicím systému motoru fun-
guje.

UPOZORNĚNÍ
Jestliže se kontrolka teploty motoru rozsvítí, za-
tímco je motor spuštěný, může to znamenat, že
teplota motoru je příliš vysoká.

Bezpečně vůz co možná nejdříve zastavte.

Jestliže je vozidlo přehřáté, pokračováním v jízdě
byste mohli vážně poškodit motor. (pro nezbyt-
nou okamžitou akci viz „Přehřívání motoru“ v ka-
pitole „6. V případě nouze“.)

Varovná kontrolka elektrického
posilovače řízení

Když je zapalování v poloze ON, svítí varovná kont-
rolka elektrického posilovače řízení. Jakmile motor
spustíte, varovná kontrolka elektrického posilovače
řízení zhasne. To znamená, že systém elektrického
posilovače řízení funguje.

Jestliže se varovná kontrolka elektrického posilova-
če řízení rozsvítí, zatímco je motor spuštěný, může
to znamenat, že systém elektrického posilovače ří-
zení nefunguje řádně a možná potřebuje opravit.
Nechte systém elektrického posilovače řízení ne-
prodleně zkontrolovat u prodejce NISSAN nebo ve
značkovém servisu.

Když se varovná kontrolka elektrického posilovače
řízení rozsvítí, zatímco je motor spuštěný, přestane
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posilovač řízení fungoval, ale stále můžete vozidlo
ovládat. V takovém stavu musíte vynaložit více síly k
otáčení volantu, zvláště v ostrých zatáčkách a při
nízkých rychlostech.

(Viz „Elektrický posilovač řízení“ v kapitole „5. Starto-
vání a jízda“.)

Varovná kontrolka
inteligentního nouzového
brzdového systému (IEB, je-li ve
výbavě)

Když je zapalování v poloze ON, kontrolka IEB se roz-
svítí. Po nastartování motoru kontrolka IEB zhasne.

Tato kontrolka se rozsvítí, když je systém IEB nasta-
ven do polohy OFF.

Pro modely se segmentovým displejem: Pokud
kontrolka bliká, znamená to, že systém IEB funguje.

Jestliže se kontrolka rozsvítí, když je systém IEB za-
pnutý, může to indikovat, že systém není dostupný.
Viz „Systém Intelligent Emergency Braking (IEB)“ v
kapitole „5. Startování a jízda“ pro více podrobností.

Výstražná kontrolka
inteligentního nouzového
brzdového systému s detekcí
chodců (IEB, je-li ve výbavě)

Když je zapalování v poloze ON, kontrolka IEB s de-
tekcí chodců se rozsvítí. Po nastartování motoru
kontrolka IEB s detekcí chodců zhasne.

Tato kontrolka se rozsvítí, když je systém IEB s de-
tekcí chodců nastaven do polohy OFF.

Pro model se segmentovým displejem: Pokud
kontrolka bliká, znamená to, že systém IEB funguje.

Jestliže se kontrolka rozsvítí, když je systém IEB s
detekcí chodců zapnutý, může to indikovat, že sys-
tém není dostupný. Viz „Systém dopředného nou-
zového brzdění (IEB) s detekcí chodců“ v kapitole
„5. Startování a jízda“ pro více podrobností.

Kontrolka nízké hladiny paliva
( je-li součástí výbavy)

Kontrolka nízké hladiny paliva se rozsvítí, když je v
nádrži už málo paliva. Doplňte palivo při vhodné pří-
ležitosti, dříve, než ručička dosáhne úrovně prázdné
nádrže (0). Když ručička dosáhne úrovně prázdné
nádrže (0), měla by být v nádrži malá rezerva paliva.

Kontrolka nízkého tlaku
pneumatiky/závady systému
kontroly tlaku pneumatik
(TPMS) ( je-li součástí výbavy)

Když je zapalování v poloze ON, kontrolka nízkého
tlaku v pneumatice se rozsvítí a pak zhasne. To uka-
zuje, že výstražný systém nízkého tlaku v pneuma-
tice funguje.

Toto světlo se rozsvítí, jestliže je v pneumatice příliš
nízký tlak nebo jestliže je systém nízkého tlaku v
pneumatice porouchaný.

Systém sledování nízkého tlaku v pneumatice
(TPMS) sleduje tlak ve všech pneumatikách kromě
rezervy.

Upozornění na nízký tlak pneumatiky:
Když pojedete s vozidlem, která má podhuštěnou
pneumatiku, bude svítit se kontrolka nízkého tlaku
pneumatiky.

Pokud se rozsvítí kontrolka nízkého tlaku v pneu-
matice, měli byste zastavit a upravit tlak v pneuma-

tice na doporučený tlak ZA STUDENA, jenž je uveden
na štítku pneumatiky. Pro kontrolu tlaku pneuma-
tiky použijte manometr na pneumatiky Kontrolka
nízkého tlaku pneumatiky po jejím dofouknutí ne-
musí automaticky zhasnout. Po dofouknutí na do-
poručený tlak resetujte tlak pneumatik registrova-
ný ve vozidle a poté jeďte s vozidlem rychlostí mini-
málně 25 km/h (16 MPH). Tento postup je nutný, aby
se aktivoval systém TPMS a aby zhasla kontrolka
nízkého tlaku pneumatiky.

V závislosti na změně venkovní teploty se kontrolka
nízkého tlaku pneumatiky může rozsvítit i tehdy,
když je tlak v pneumatice správný. S chladnými pne-
umatikami znovu upravte tlak pneumatik na dopo-
ručený tlak ZA STUDENA a resetujte TPMS.

Jestliže po resetování zůstane svítit kontrolka níz-
kého tlaku pneumatiky, může to znamenat, že sys-
tém TPMS nefunguje správně. Nechte systém zkon-
trolovat u prodejce NISSAN nebo ve značkovém ser-
visu.

Další informace najdete v „Bezpečnostní opatření při
startování a jízdě“ v kapitole „5. Startování a jízda“.

Závada systému TPMS:
Pokud systém TPMS nefunguje správně, kontrolka
nízkého tlaku v pneumatice bude po přepnutí zapa-
lování do polohy ON přibližně 1 minutu blikat. Po
uplynutí 1 minuty kontrolka zůstane svítit. Nechte
systém zkontrolovat u prodejce NISSAN nebo ve
značkovém servisu.

Další informace najdete v „Bezpečnostní opatření při
startování a jízdě“ v kapitole „5. Startování a jízda“.
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VAROVÁNÍ
• Jestliže se kontrolka po přepnutí zapalování

do polohy ON nerozsvítí, nechte vozidlo co nej-
dříve zkontrolovat u prodejce NISSAN.

• Pokud se kontrolka rozsvítí při jízdě, vyvarujte
se prudkých změn směru nebo prudkého brz-
dění, ale co nejdříve zpomalte, sjeďte z vozov-
ky na bezpečné místo a zastavte vozidlo. Jíz-
da s nedostatečně nafouknutými pneumati-
kami je může trvale poškodit a může zvýšit
pravděpodobnost protržení pneumatiky.
Mohlo by dojít k vážnému poškození vozidla a
následně k nehodě, jež by mohla vést k váž-
nému zranění. Kontrolujte tlak všech čtyř pne-
umatik. Upravte tlak v pneumatikách na do-
poručený tlak ZA STUDENA uvedený na štítku
pneumatiky a kontrolka nízkého tlaku v pneu-
matice zhasne. Jestliže máte prázdnou pneu-
matiku, co nejdříve ji vyměňte za náhradní
pneumatiku.

• Po provedení úpravy tlaku v pneumatikách
vždy resetujte systém TPMS. Jinak vás systém
TPMS nebude moci upozornit na pokles tlaku.

• Když je namontována náhradní pneumatika
nebo je kolo vyměněno, systém TPMS nebude
fungovat a kontrolka bude blikat přibližně 1
minutu. Po uplynutí 1 minuty kontrolka zůsta-
ne svítit. Co nejdříve se obraťte na svého pro-
dejce NISSAN nebo na značkový servis, aby
vám pneumatiku vyměnili a/nebo resetovali
systém.

• Montáž pneumatik, které neodpovídají origi-
nálním specifikacím NISSAN, by mohla ovlivnit
správnou funkci systému TPMS.

UPOZORNĚNÍ
• Systém TPMS není náhradou za pravidelnou

kontrolu tlaku pneumatiky. Tlak pneumatiky
pravidelně kontrolujte.

• Při jízdě o rychlosti nižší než 25 km/h (16 MPH)
systém TPMS nemusí fungovat správně.

• Na všechna čtyři kola nainstalujte pneumati-
ky se správným rozměrem.

Hlavní kontrolka

Je-li zapalování v poloze ON, hlavní kontrolka se roz-
svítí, když se na obrazovce údajů o vozidle objeví
jakékoliv z následujících upozornění.

• Upozornění na bezpečnostní pásy

• Upozornění NO KEY (žádný klíč)

• Výstraha nízké hladiny paliva

• Upozornění uvolnění parkovací brzdy

• Upozornění na otevření dveří/zadních dveří

(Viz „Informační displej vozidla ( je-li ve výbavě)“ dále
v této kapitole.)

Kontrolka bezpečnostního
pásu

Když je zapalování v poloze ON, kontrolka bezpeč-
nostního pásu se rozsvítí. Kontrolka bude svítit tak
dlouho, dokud pás sedadla řidiče nebude zapnut.

(Viz „Bezpečnostní pásy“ v kapitole „1. Bezpečnost —
sedadla, bezpečnostní pásy a doplňkový zádržný
systém“.)

Když rychlost vozidla překročí 15 km/h (10 MPH),
kontrolka začne blikat a rozezní se akustický signál,
dokud pás předního sedadla nebude bezpečně za-
pnut. Signál bude znít přibližně 90 sekund, dokud
bezpečnostní pásy nebudou bezpečně zapnuty.

Kontrolka airbagu doplňkového
zádržného systému (SRS)

Při sepnutí zapalování do polohy ON, kontrolka air-
bagu doplňkového zádržného systému (SRS) se roz-
svítí na přibližně 7 sekund a pak zhasne. To zna-
mená, že systém airbagu SRS je funkční.

Pokud nastane některá z následujících situací, sys-
tém airbagu SRS a/nebo předpínač vyžadují opra-
vu. Nechte systém co nejdříve zkontrolovat, a po-
kud je to nutné, též opravit u prodejce NISSAN nebo
ve značkovém servisu.

• Kontrolka SRS zůstane svítit cca 7 sekund.

• Kontrolka SRS přerušovaně bliká.

• Kontrolka airbagu SRS se vůbec nerozsvítí.

Dokud systém airbagu SRS a předpínače bezpeč-
nostních pásů nenecháte zkontrolovat a opravit,
nemusí správně fungovat. (Viz „Doplňkový zádržný
systém (SRS)“ v kapitole „1. Bezpečnost — sedadla,
bezpečnostní pásy a doplňkový zádržný systém“.)
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Varovná kontrolka přítomnosti
vody v palivovém filtru ( je-li
součástí výbavy)

Jestliže se kontrolka rozsvítí natrvalo nebo nepravi-
delně bliká při chodu motoru, může být v palivovém
filtru voda. Pokud se to stane, kontaktuje prodejce
NISSAN nebo značkový servis.

UPOZORNĚNÍ
Nevypuštění vody z palivového filtru může vést k
vážnému poškození motoru. Co nejdříve kontak-
tujte prodejce NISSAN nebo značkový servis.

Upozornění/Kontrolka
inteligentního klíče (pouze
segmentový displej)

Po přepnutí spínače zapalování do polohy „ON“ se
tato kontrolka rozsvítí asi na 2 sekundy a pak
zhasne.

Tato kontrolka svítí nebo bliká v závislosti na těchto
okolnostech:

• Kontrolka bliká žlutě, když dojde k zavření dveří
s inteligentním klíčem ponechaným vně vozidla
a spínačem zapalování v poloze „ACC“ nebo „ON“.
Ujistěte se, zda je uvnitř vozu inteligentní klíč.

• Kontrolka bliká zeleně, když se baterie inteligent-
ního klíče blíží vybití. Vyměňte baterii za novou.
Viz „Výměna baterie v integrovaném klíči“ v kapi-
tole „8. Údržba a „Udělej si sám““.

• Kontrolka svítí žlutě, když varuje před závadou
na systému elektronického zámku řízení nebo
na systému inteligentního klíče.

Jestliže se kontrolka rozsvítí žlutě po zastavení mo-
toru, nemusí jít uvolnit zámek řízení nebo nastarto-
vat motor. Pokud se světlo rozsvítí, když je motor v
provozu, můžete pokračovat v jízdě. V takovém pří-
padě však co nejdříve kontaktujte prodejce NISSAN
nebo značkový servis pro provedení opravy.

Viz „Systém inteligentního klíče ( je-li součástí
výbavy)“ v kapitole „3. Kontrola a seřízení před jízdou“
pro bližší informace.

KONTROLKY
Indikační kontrolka zámku
dveří

Kontrolka zámku dveří umístěná na přístrojové des-
ce se rozsvítí, když budou všechny dveře zamčeny
se spínačem zapalování v poloze ON.

• Jsou-li dveře zamknuty spínačem automatické-
ho zamykání dveří, kontrolka elektrického zamy-
kání dveří zůstane svítit po dobu 30 minut.

• Jsou-li dveře zamknuty stisknutím tlačítka LOCK
na inteligentním klíči nebo na jakémkoliv spínači
požadavků ( je-li ve výbavě), kontrolka elektric-
kého zamykání dveří zůstane svítit po dobu 1 mi-
nuty.

• Kontrolka elektrického zamykání dveří zhasne,
když odemknete jakékoliv dveře.

Pro zamykání a odemykání dveří viz „Dveře“ v kapi-
tole „3. Kontrola a seřízení před jízdou“.

Kontrolka vypnutí
elektronického programu
stability (ESP))

Když je zapalování v poloze ON, kontrolka vypnutí
systému programu elektronické stability (ESP) se
rozsvítí a pak zhasne. Znamená to, že systém ESP je
funkční.

Kontrolka vypnutí systému ESP se rozsvítí, když je
systém ESP vypnut pomocí informačního systému
vozidla.

Jestliže kontrolka vypnutí ESP a kontrolka prokluzu
svítí při motoru v chodu nebo při jízdě, může to zna-
menat, že systém ESP nefunguje správně a vyža-
duje opravu. Nechte systém co nejdříve zkontrolo-
vat, a pokud je to nutné, též opravit u prodejce
NISSAN nebo ve značkovém servisu. (Viz „Systém
programu elektronické stability (ESP)“ v kapitole
„5. Startování a jízda“.)

Kontrolka předních mlhových
světel ( jsou-li ve výbavě)

Kontrolka předních mlhových světel svítí, když jsou
zapnuta přední mlhová světla. (Viz „Spínač mlho-
vých světel ( je-li součástí výbavy)“ dále v této kapi-
tole.)

/ Stavová 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.
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Podrobnosti viz „Doplňkový zádržný systém (SRS)“ v
kapitole „1. Bezpečnost — sedadla, bezpečnostní pá-
sy a doplňkový zádržný systém“.

Indikátor žhavicí svíčky
(dieselový motor)

Tato kontrolka se rozsvítí, když zapalování je oto-
čeno do polohy ON a zhasne, když žhavicí svíčky
byly předehřáty. Je-li motor studený, doba předehří-
vání žhavicích svíček bude delší.

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka dálkových světel se rozsvítí, když jsou za-
pnuta dálková světla. Kontrolka se vypne při pře-
pnutí na potkávací světla. (Viz „Spínač předních a
směrových světel“ dále v této kapitole)

Kontrolka asistenta dálkových
světel ( je-li součástí výbavy)

Kontrolka se rozsvítí při rozsvícení světlometů, když
je spínač světlometů v poloze AUTO a jsou zvolena
dálková světla. To ukazuje, že je systém asistenta
dálkových světel v činnosti. (Viz „Spínač předních a
směrových světel“ dále v této kapitole.)

Kontrolka Hill Start Assist (HSA)

Kontrolka se rozsvítí, když jsou splněny podmínky
systému Hill Start Assist (HSA) a když vozidlo stojí na
svahu.

Pak kontrolka zabliká, jakmile uvolníte brzdový pe-
dál, který ukazuje, že je systém Hill Start Assist (HSA)
aktivován.

Další informace najdete v „Systém Hill Start Assist“ v
kapitole „5. Startování a jízda“.

Kontrolka Intelligent Lane
Intervention (ILI) ( je-li ve
výbavě)

Když je spínač v poloze ON, kontrolka se rozsvítí
oranžově, přepne se na zelenou a pak zhasne. Zna-
mená to, že systém je funkční. Když je přepnut spí-
nač Intelligent Lane Intervention do polohy ON, kon-
trolka se rozsvítí zeleně.

Když je zapnutý systém LDP, kontrolka se rozbliká
oranžově a volant začne vibrovat ( je-li ve výbavě),
jestliže se vozidlo dostane příliš blízko k levé nebo
pravé straně jízdního pruhu s rozpoznatelným zna-
čením.

Pokud se kontrolka rozsvítí oranžově a zůstane sví-
tit, může to znamenat, že systém LDP nefunguje
správně. Nechte systém zkontrolovat u prodejce
NISSAN nebo ve značkovém servisu. Viz „Systém
Lane Departure Warning (LDW)/systém Intelligent
Lane Intervention (ILI) ( je-li součástí výbavy)“ v kapi-
tole „5. Startování a jízda“.

Kontrolka potkávacích světel

Kontrolka potkávacích světel se rozsvítí při zapnutí
potkávacích světel. Kontrolka zhasne, když systém
automatického svícení detekuje dostatek okolního
světla, nebo když je zvolena poloha nebo dál-
ková světla.

Podrobnosti viz „Spínač předních a směrových
světel“ dále v této kapitole.

Kontrolka závady (MIL)

Když je zapalování v poloze ON, rozsvítí se kontrolka
závady (MIL). Po nastartování motoru kontrolka MIL
zhasne. Znamená to, že řídicí systém motoru je
funkční.

Pokud kontrolka MIL svítí nebo bliká ( je-li součástí
výbavy), když motor běží, může to znamenat, že ří-
dicí systém motoru nefunguje správně a vyžaduje
opravu. Nechte systém co nejdříve zkontrolovat, a
pokud je to nutné, též opravit u prodejce NISSAN
nebo ve značkovém servisu.

Kontrolka závady (MIL) svítí stále:
Byla zjištěná závada na řídicím systému motoru. Ne-
chte vozidlo co nejdříve zkontrolovat a pokud je to
nutné, též opravit u prodejce NISSAN nebo ve znač-
kovém servisu. Nemusíte své auto odtáhnout k pro-
dejci NISSAN nebo do odborného servisu.

Blikání kontrolky závady (MIL) ( je-li součástí
výbavy):
Bylo zjištěno vynechávání motoru, což může poško-
dit řídicí systém motoru. Nechte vozidlo co nejdříve
zkontrolovat a pokud je to nutné, též opravit u pro-
dejce NISSAN nebo ve značkovém servisu.

Upozornění:

Chcete-li snížit nebo předejít riziku poškození sys-
tému řízení emisí, když kontrolka MIL svítí nebo bli-
ká:

• Nejezděte rychleji než 70 km/h (43 MPH).

• Vyhněte se prudké akceleraci nebo prudkému
brzdění.

• Nejezděte do prudkých kopců.

• Nepřevážejte ani netahejte zbytečný náklad.
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UPOZORNĚNÍ
• Pokračování v jízdě s vozidlem bez nutné

opravy řídicího systému motoru by mohlo mít
za následek špatné jízdní vlastnosti, zvýšenou
spotřebu paliva a poškození řídicího systému
motoru, což může ovlivnit případné uplatnění
záruky.

• Nesprávné nastavení řídicího systému moto-
ru může vést k porušení místních a národních
zákonů a předpisů o emisích.

Kontrolka zadního mlhového
světla

Kontrolka zadního mlhového světla svítí, když je
zadní mlhové světlo zapnuto. (Viz „Spínač mlhových
světel ( je-li součástí výbavy)“ dále v této kapitole.)

Bezpečnostní kontrolka ( je-li ve
výbavě)

Bezpečnostní kontrolka bliká, když je zapalování
v poloze LOCK nebo v poloze OFF. Tato funkce uka-
zuje, že systém zabezpečení* vozidla je funkční.

(* imobilizér)

Pokud bezpečnostní systém nefunguje správně, ta-
to kontrolka zůstane se spínačem zapalování v po-
loze ON svítit.
(Další informace viz „Systém zabezpečení ( je-li ve
výbavě)“ v kapitole „3. Kontrola a seřízení před
jízdou“.)

Kontrolka bočního světla

Tato kontrolka se rozsvítí, když je vybrána poloha
obrysových světel, hlavních světlometů nebo
<AUTO> a když jsou rozsvícená obrysová světla. Viz
„Spínač předních a směrových světel“ dále v této ka-
pitole pro bližší informace.

Kontrolka prokluzu

Když je zapalování v poloze ON, kontrolka prokluzu
se rozsvítí a pak zhasne. To znamená, že systém
programu elektronické stability (ESP) je funkční.

Tato kontrolka začne blikat, je-li v provozu systém
ESP.

Pokud tato kontrolka bliká za jízdy, jízdní podmínky
jsou kluzké a může dojít k překročení omezení trak-
ce vozidla.

Jestliže kontrolka vypnutí ESP a kontrolka prokluzu
svítí při motoru v chodu nebo při jízdě, může to zna-
menat, že systém ESP nefunguje správně a vyža-
duje opravu. Nechte systém co nejdříve zkontrolo-
vat, a pokud je to nutné, též opravit u prodejce NIS-
SAN nebo ve značkovém servisu. (Viz „Systém
programu elektronické stability (ESP)“ v kapitole
„5. Startování a jízda“.)

Indikátor režimu SPORT ( je-li ve
výbavě)

Kontrolka režimu SPORT svítí, když je režim SPORT
zapnutý (viz „Spínač režimu SPORT“ v kapitole
„5. Startování a jízda“).

Kontrolka systému Stop/Start
( je-li součástí výbavy)

Kontrolka se rozsvítí, když je motor zastaven říze-
ním systému Stop/Start, nebo bliká, když je na sys-
tému závada.

POZNÁMKA

• Motor se přepne do stavu normálního zasta-
vení při provedení jakékoli následující operace
při aktivovaném systému Stop/Start:

– Bezpečnostní pás řidiče není zapnutý a
dveře řidiče jsou otevřeny (model MT).

– Otevře se kapota motoru.

Ujistěte se, že je zavřena kapota a dveře ři-
diče a zapnutý bezpečnostní pás, pak po-
mocí spínače zapalování znovu nastartuj-
te motor.

• Když jakýkoliv stav přetrvá déle než 3 minuty,
systém Stop/Start vydá akustický signál. Po-
mocí spínače zapalování vypněte motor. Další
informace viz „Zvukový signál systému Stop/
Start ( je-li součástí výbavy)“ dále v této kapi-
tole.

• Kontrolka systému Stop/Start bliká pomalu,
když systém Stop/Start nefunguje správně.
Nechte systém zkontrolovat a pokud je to nut-
né též opravit u prodejce NISSAN nebo
ve značkovém servisu.

Podrobnosti viz „Systém Stop/Start ( je-li ve výbavě)“
v kapitole „5. Startování a jízda“.
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Kontrolky
směrových/výstražných světel

Kontrolka směrových/výstražných světel bliká, když
je zapnut spínač směrových světel nebo výstraž-
ných světel. (Viz „Spínač předních a směrových
světel“ dále v této kapitole nebo „Spínač výstraž-
ných světel“ v kapitole „6. V případě nouze“.)

ZVUKOVÁ UPOZORNĚNÍ
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-
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 při pohybu vozidla, nechte si brzdy
co nejdříve zkontrolovat.

Nechte systém co nejdříve zkontrolovat, a pokud je
to nutné, též opravit u prodejce NISSAN nebo ve
značkovém servisu. (Viz „Brzdy“ v kapitole „8. Údrž-
ba a „Udělej si sám““.)

Akustická signalizace inteligentního
klíče ( je-li ve výbavě)
Akustická signalizace inteligentního klíče zní, jestli-
že byla zjištěna jakákoli z následujících nesprávných
činností.

• Zapalování nebylo vráceno do polohy LOCK,
když jste zamykali dveře.

• Inteligentní klíč byl ponechán ve vozidle, když
jste se pokusili zamknout dveře.

• Některé dveře nejsou správně zavřeny, když je
zamykáte.

Když zní akustický signál, zkontrolujte vozidlo i inte-
ligentní klíč. (Viz „Systém inteligentního klíče ( je-li
součástí výbavy)“ v kapitole „3. Kontrola a seřízení
před jízdou“.)

Upozornění na klíč
Upozornění na klíč se rozezvučí, když dojde k jaké-
koliv z následujících situací:

Model se systémem inteligentního klíče:

• Dojde k otevření dveří řidiče, když je zapalování v
poloze příslušenství.

Model bez systému inteligentního klíče:

• Dojde k otevření dveří řidiče, když je klíč v zapa-
lování a zapalování je v poloze LOCK.

Jemný připomínací tón
Tento jemný připomínací tón zní, když jsou dveře na
straně řidiče otevřeny, zatímco spínač světlometů je
v poloze nebo a zapalování je v poloze
LOCK nebo OFF.

Když opouštíte vozidlo, neopomeňte otočit spínač
světlometů do polohy <AUTO>.

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.

Výstražný akustický signál
bezpečnostního pásu ( je-li ve výbavě)
Když rychlost vozidla překročí 15 km/h (9 MPH), ro-
zezní se akustický signál, dokud pás předního seda-
dla nebude bezpečně zapnut. Signál bude znít při-
bližně 90 sekund, dokud bezpečnostní pásy nebu-
dou bezpečně zapnuty.

Zvukový signál systému Stop/Start
( je-li součástí výbavy)
Motor se přepne do normálního zastaveného stavu,
když při aktivaci systému Stop/Start dojde ke které-
koliv následující situaci, a akustický signál systému
Stop/Start se rozezní když:

– Bezpečnostní pás řidiče není zapnutý a dveře ři-
diče jsou otevřeny (model MT)

– Je otevřena kapota motoru.

Když kterákoliv výše uvedená situace přetrvává dé-
le než 3 minuty, rozezní se zvuková signalizace sys-
tému Stop/Start v 5minutových intervalech jako
upozornění na riziko vybití baterie. Pomocí spínače
zapalování vypněte motor.

Zavřete kapotu nebo dveře řidiče, nebo zapněte
bezpečnostní pás a pak znovu spínačem zapalo-
vání nastartujte motor.

Další informace viz „Systém Stop/Start ( je-li ve
výbavě)“ v kapitole „5. Startování a jízda“.
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Informační displej vozidla ➀ se nachází mezi otáč-
koměrem a tachometrem a zobrazuje položky jako:

• Nastavení vozidla

• Informace denního počítače kilometrů

• Varování a nastavení systému pohonu ( je-li ve
výbavě)

• Informace systému tempomatu

• Informace o funkci inteligentního klíče NISSAN

• Ukazatele a varování ( je-li ve výbavě)

• Informace o tlaku v pneumatikách ( je-li ve výba-
vě)

OBSLUHA

1 Tlačítko

2 Tlačítko

3 Tlačítko

4 Tlačítko

5 Tlačítko <OK>

6 Tlačítko (Zpět)

Tlačítka šipek:

Stiskem tlačítka nebo na volantu může-
te přepínat mezi dostupnými obrazovkami denního
počítače kilometrů.
(Více informací viz „[Contents Selection]“ dále v této
kapitole)

Tlačítka a :

Stiskem můžete posouvat nahoru nebo stis-
kem 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 :

Stiskněte tlačítko (ZPĚT) pro návrat na před-
chozí obrazovku či úroveň menu nebo pro zrušení
výběru, není-li dokončen.

NASTAVENÍ
Stiskněte tlačítko nebo na volantu a zvol-
te obrazovku [Nastavení].

Režim nastavení vám umožňuje měnit nastavení
vozidla a informace zobrazované na informačním
displeji vozidla:

• [ESP]

• [Driver Assistance]

• [Hodiny]

• [Nastavení zobrazení]

• [Vehicle Settings]

• [Maintenance]

• [Alert]

• [Tyre Pressures]

• [Jednotky]

• [Jazyk]

• [Tovární reset]

NIC2203

NIC2989

INFORMAČNÍ DISPLEJ VOZIDLA
( je-li ve výbavě)
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[Driver Assistance]
Pomocí spínačů nebo a tlačítka <OK>
změňte stav či varování nebo zapněte či vypněte
libovolný systém/varování zobrazované v menu
[Driver Assistance]. Můžete nastavit tyto možnosti
menu:

• [Asistenti řízení] ( je-li ve výbavě)

Položka [Asistenti řízení] má několik podmenu, z
nichž si můžete zvolit, zda se mají zobrazovat
další položky. Jsou to tyto položky:

– [Jízdní pruh] (Systém upozornění na vyjetí
z pruhu)

(Pro další informace viz „Systém Lane Depar-
ture Warning (LDW)/systém Intelligent Lane
Intervention (ILI) ( je-li součástí výbavy)“ v ka-
pitole „5. Startování a jízda“)

– [Mrtvý úhel] (Systém upozornění na mrtvý
úhel)

(Pro další informace viz „Systém upozornění
mrtvého úhlu (BSW) ( je-li součástí výbavy)“ v
kapitole „5. Startování a jízda“)

– [Emergency Brake] (systém Intelligent Emer-
gency Braking)

(Pro další informace viz „Systém inteligent-
ního nouzového brzdění (IEB)/Inteligentního
nouzového brzdění (IEB) s detekcí chodců
( je-li ve výbavě)“ v kapitole „5. Startování a
jízda“)

• [ESP] (Elektronický program stability)

(Pro další informace viz „8. [Asistenti řízení] ( je-li
ve výbavě)“ dále v této kapitole)

• [Traffic Sign] ( je-li součástí výbavy)

(Pro další informace viz „Traffic Sign Recognition
( je-li ve výbavě)“ dále v této kapitole)

• [Pomoc při parkování]

(Pro další informace viz „Ultrazvuková parkovací
čidla ( jsou-li ve výbavě)“ v kapitole „5. Startování
a jízda“ a „Nastavení systému Intelligent Around-
View Monitor“ v kapitole „4. Topení, klimatizace a
audiosystém“)

• [Řízení podvozku]

Umožňuje vám zapnout a vypnout možnost
[Trace Control].

– [Trace Control]:

(Pro další informace viz „Řízení podvozku“ v
kapitole „5. Startování a jízda“)

• [Steering Effort]

Lze nastavit na režim [Normal] nebo [Sport].

[Hodiny]
Pro modely bez navigace nebo audio systému:
Seřízení hodin:

Nastavení hodin lze měnit pomocí spínačů ne-
bo a tlačítka <OK>.

Režim 12 hodin/24 hodin:

Nastavení času lze vybrat z formátů 12hodinového
a 24hodinového.

Pro modely s navigací nebo audio systémem:
Pro nastavení hodin viz „Rádio FM AM ( je-li ve
výbavě)“ v kapitole „4. Topení, klimatizace a audi-
osystém“v této příručce nebo v samostatně dodá-
vané příručce pro uživatele navigace.

[Nastavení zobrazení]
Pomocí spínačů nebo můžete procházet
a tlačítkem <OK> můžete měnit stav či varování ne-
bo zapnout či vypnout libovolný systém/varování
zobrazované v menu [Nastavení zobrazení]. Můžete
nastavit tyto možnosti menu:

• [Contents Selection]

• [Stop/Start]

• [ECO Drive Report]

• [Efekt na uvítanou]

[Contents Selection]:
Položky, které se zobrazí, když je zapalování přepnu-
to do polohy ON, lze aktivovat/deaktivovat. Chce-
te-li změnit zobrazované položky, můžete tlačítky

nebo procházet a tlačítkem <OK> může-
te vybrat položku menu: Následující položky ( jsou-li
ve výbavě) jsou k dispozici v menu [Contents Selec-
tion]:

• [Blank]

• [Average Speed]

• [Trip]

• [Fuel Economy]

• [Navigation] ( je-li ve výbavě)

• [Traffic Sign] ( je-li součástí výbavy)

• [Audio]

• [Asistenti řízení] ( je-li ve výbavě)

• [Tyre Pressures]

• [Řízení podvozku]
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[Stop/Start]:
Režim systému [Stop/Start] zobrazuje úsporu CO2
a dobu zastavení motoru. (Viz „Systém Stop/Start
( je-li ve výbavě)“ v kapitole „5. Startování a jízda“.)

V menu [Stop/Start] jsou k dispozici následující
možnosti:

• [Display]:
Můžete si zvolit, zda se mají zobrazovat infor-
mace o systému Stop/Start.

• [Trip CO2 Saving]:
Režim [Trip CO2 Saving] a doby zastavení moto-
ru uvádí úsporu CO2 a dobu zastavení motoru
od posledního vynulování. Úsporu CO2 a dobu
zastavení motoru lze vynulovat stisknutím <OK>
na dobu delší než 1 sekunda.

• [Total CO2 Saving]:

Režim [Total CO2 Saving] a doby zastavení mo-
toru uvádí:

– Odhadované ušetřené výfukové emise CO2.

– Doba zastavení motoru, po kterou byl motor
zastaven systémem [Stop/Start].

POZNÁMKA

Hodnoty [Total CO2 Saving] a zastavení motoru
nelze vynulovat a zobrazují se souhrnné informa-
ce o systému [Stop/Start] od doby, kdy bylo vozi-
dlo vyrobeno.

[ECO Drive Report]:
Zde si můžete zvolit, zda se mají na informačním
displeji vozidla zobrazovat informace ECO, když je
zapalování v poloze ON.

Z položky Main Menu Selection (Výběr hlavního me-
nu) vyberte položku [ECO Drive Report], aby se tyto
informace zobrazovaly, jakmile přepnete zapalová-
ní do polohy ON.

Přepněte položku [Display] na ON nebo OFF, abyste
zobrazili informace, když je zapalování v poloze ON.
Hlášení o ECO jízdě se zobrazuje, když je zapalování
v poloze OFF.

Můžete si také prohlédnout historii hlášení o ECO
jízdě pomocí položky [View History]. Tím zobrazíte
aktuální a nejlepší hlášení o ECO jízdě.

[Efekt na uvítanou]:
Zde si můžete zvolit, zda se má zobrazovat uvítací
obrazovka při přepnutí zapalování do polohy ON.
Zde můžete také zvolit následující položky, chcete-li
definovat vzhled uvítací obrazovky:

• [Dial and Pointer]

• [Display Effect]

Jak aktivovat/deaktivovat uvítací obrazovku a na-
stavit její vzhled:

1. Tlačítky nebo vyberte položku [Nasta-
vení] a stiskněte <OK>.

2. Vyberte položku [Efekt na uvítanou] pomocí tla-
čítek nebo a stisknutím <OK> zvolte
toto menu. Tlačítky nebo procházejte
položkami menu a stisknutím <OK> zapněte ne-
bo vypněte jednotlivé funkce.

[Vehicle Settings]
Pomocí spínačů nebo a tlačítka <OK>
změňte stav či varování nebo zapněte či vypněte
libovolný systém/varování zobrazované v menu

[Vehicle Settings]. K dispozici jsou následující polož-
ky menu, z nichž každá vede k dalšímu podmenu:

• [Lighting]

• [Turn Indicator]

• [Unlocking]

• [Wipers]

• [Mirrors]

[Lighting]:
V nabídce [Lighting] jsou k dispozici následující mož-
nosti:

• Uvítací světlo:
Uvítací světlo lze nastavit na ON nebo OFF. V me-
nu [Lighting] pomocí tlačítka <OK> přepněte
funkci vítání nebo loučení na ON nebo OFF.
Jakmile bude funkce vítání nastavena na ON,
přední a zadní světla budou po odemčení svítit
30 sekund.
Když je funkce loučení nastavena na ON, přední
a zadní světla budou po zamčení svítit 10 sekund.

• [Int. Lamp timer]:
Časovač osvětlení kabiny lze nastavit na ON ne-
bo OFF.V nabídce [Lighting] vyberte položku [Int.
Lamp Timer]. Tlačítkem <OK> přepněte tuto
funkci na ON nebo OFF.

• [Mood Lighting]:
Intenzitu náladového světla lze snížit nebo zvý-
šit. V menu [Lighting] vyberte položku [Mood
Lighting]. Tlačítkem <OK> a spínači nebo

upravte jas.

• [Auto Lights]:
Citlivost automatického osvětlení lze seřídit. V
menu [Lighting] vyberte položku [Auto Lights].
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Pomocí spínačů či a tlačítka <OK>
zvolte požadovanou citlivost. Jsou k dispozici ty-
to funkce:

– [On Earliest]

– [On Earlier]

– [Normální]

– [On Later]

[Turn Indicator]:
Funkci předjíždění [3 Flash On] lze nastavit na ON
nebo OFF. V menu [Vehicle Settings] vyberte polož-
ku [3 Flash On]. Tlačítkem <OK> přepněte tuto funk-
ci na ON nebo OFF.

[Unlocking]:
V menu [Unlocking] ( je-li součástí výbavy) jsou k dis-
pozici dvě možnosti:

• [I–Key Door Lock] ( je-li součástí výbavy)
Když je tato položka zapnuta, spínač požadavků
na dveřích je aktivován. V menu [Unlocking] vy-
berte položku [I-Key Door Unlock]. Tlačítkem
<ENTER> můžete tuto funkci aktivovat nebo de-
aktivovat.

• [Selective unlock]
Když je tato položka aktivována a stisknete spí-
nač požadavků 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.V nabídce [Unlocking] vyberte [Selective Un-
lock]. Tlačítkem <OK> můžete tuto funkci aktivo-
vat nebo deaktivovat.

[Wipers]:

• [Speed Dependent] ( je-li ve výbavě)
Funkci stěračů závislou na rychlosti lze nastavit
na ON nebo OFF. Z nabídky [Wipers] vyberte po-
ložku [Speed Dependent]. Tlačítkem <OK> pře-
pněte tuto funkci na ON nebo OFF.

• [Rain Sensor] ( je-li ve výbavě)
Funkci dešťového senzoru lze aktivovat nebo
deaktivovat. Z nabídky [Wipers] vyberte položku
[Rain Sensor]. Tlačítkem <OK> přepněte tuto
funkci na ON nebo OFF.

• [Reverse Link]
Funkci zpětného chodu stěračů lze nastavit na
ON nebo OFF. Z nabídky [Wipers] vyberte polož-
ku [Reverse Link]. Tlačítkem <OK> přepněte tuto
funkci na ON nebo OFF.

• [Drip Wipe]
Funkci Drip Wipe lze nastavit na ON nebo OFF. Z
nabídky [Wipers] vyberte položku [Drip Wipe].
Tlačítkem <OK> přepněte tuto funkci na ON ne-
bo OFF.

[Mirrors]:
V menu [Mirrors] ( je-li ve výbavě) jsou k dispozici dvě
možnosti:

• [Auto Fold Off] ( je-li ve výbavě)
Když je tato položka zapnuta, je funkce automa-
tického sklápění zpětných zrcátek vypnuta. Tuto
funkci vyberte tlačítkem <OK>.

• [Unfold at Ignition] ( je-li ve výbavě)
Když je tato položka zapnuta, vnější zpětná zr-
cátka se při vypnutí zapalování automaticky
sklápějí a při zapnutí zapalování odklápějí. Tuto
funkci vyberte tlačítkem <OK>.

• [Unfold at Unlock] ( je-li ve výbavě)
Když je tato položka zapnuta, vnější zpětná zr-
cátka se při zamčení dveří vozidla automaticky
sklápějí a při odemčení dveří vozidla odklápějí.
Tuto funkci vyberte tlačítkem <OK>.

Údržba
1. Servis

2. Filtr ( je-li součástí výbavy)

3. Pneumatika

4. Jiné

Režim údržby vám umožní nastavit upozornění pro
připomenutí intervalů údržby. Pro změnu položky:

V menu [Settings] vyberte [Maintenance] pomocí
spínačů nebo a stiskněte <OK>.

1. Servis:
Tento ukazatel se objeví, když nastane nastavená
vzdálenost pro výměnu motorového oleje. U mode-
lů se zážehovými motory můžete vzdálenost pro
kontrolu nebo výměnu motorového oleje nastavit
nebo resetovat.

NIC2586
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Položky a intervaly plánované údržby naleznete v
Příručce NISSAN pro servis a údržbu.

POZNÁMKA

Modely s vznětovými motory využívají funkci Oil
Condition Supervisor (OCS) (kontrola stavu oleje).
Modely se zážehovými motory mají základní při-
pomenutí servisu.

Pro více informací o funkci Oil Condition Supervi-
sor (OCS) viz „Systém kontroly oleje (pro model se
vznětovým motorem)“ dále v této kapitole.

2. Filtr ( je-li součástí výbavy):
Tento ukazatel se objeví, když nastane uživatelsky
nastavená vzdálenost pro výměnu olejového filtru.
Vzdálenost pro kontrolu nebo výměnu těchto polo-
žek můžete nastavit nebo vynulovat.

Položky a intervaly plánované údržby naleznete v
Příručce NISSAN pro servis a údržbu.

3. 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 pravi-
delné kontroly pneumatik, včetně kontrol tlaku v
pneumatikách.Viz „Systém sledování tlaku v pne-
umatikách (TPMS) ( je-li ve výbavě)“ v kapitole
„5. Startování a jízda“. Opotřebení pneumatik a to,
kdy je nutné pneumatiky vyměnit, je ovlivněno
mnoha faktory, k nimž patří huštění pneumatik,
geometrie, styl jízdy a stav vozovky. Nastavení
ukazatele výměny pneumatik na určitou ujetou

vzdálenost neznamená, že vaše pneumatiky vy-
drží tak dlouho. Používejte ukazatel výměny pne-
umatik pouze jako vodítko a vždy provádějte pra-
videlné kontroly pneumatik. Pokud byste nepro-
váděli pravidelné kontroly pneumatik, včetně
kontroly tlaku v pneumatikách, mohlo by to vést
k závadám pneumatik. Mohlo by dojít k vážnému
poškození vozidla a mohlo by to vést k nehodě,
která by mohla mít za následek vážné zranění
osob nebo smrt.

4. Jiné:
Tento ukazatel se objeví, když nastane uživatelsky
nastavená vzdálenost pro kontrolu a výměnu jiných
položek údržby, než je motorový olej, olejový filtr a
pneumatiky. K jiným položkám údržby může patřit
například vzduchový filtr nebo obměna pneumatik.
Vzdálenost pro kontrolu nebo výměnu těchto polo-
žek můžete nastavit nebo vynulovat.

[Alert]
Můžete specifikovat, jaké upozornění má informo-
vat řidiče, že došlo k určité události. Upozornění mů-
žete nastavit pro následující položky:

• [Timer]

• [Navigation] ( je-li ve výbavě)

• [Phone]

Jak nastavit upozornění:

1. Tlačítky nebo vyberte požadovanou
položku a stiskněte <OK>.

2. Pro [Phone] nebo [Navigation] použijte tlačítko
<OK> k přepnutí mezi povoleno nebo zakázáno.

Chcete-li změnit hodnotu časovače [Timer], pou-
žijte tlačítka nebo a tlačítkem <OK>
uložte zvolený časový úsek.

[Tyre Pressures] ( je-li ve výbavě)
Nastavení v menu [Tyre Pressures] se všechna vzta-
hují k systému kontroly tlaku pneumatik TPMS ( je-li
ve výbavě)
(viz „Systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS)
( je-li ve výbavě)“ v kapitole „5. Startování a jízda“).

• [Target Front]

• [Target Rear]

• [Tyre Pressure Unit]

• [Calibrate]

[Target Front]:
Tlak pneumatik [Target Front] je tlak specifikovaný
pro přední pneumatiky na štítku pneumatiky
(viz „Štítek pneumatiky“ v kapitole „9. Technické in-
formace“).

Tlačítky nebo a <OK> vyberte a změňte
hodnotu pro tlak pneumatik [Target Front].

[Target Rear]:
Tlak pneumatik [Target Rear] je tlak specifikovaný
pro zadní pneumatiky na štítku pneumatiky
(viz „Štítek pneumatiky“ v kapitole „9. Technické in-
formace“).

Tlačítky nebo a <OK> vyberte a změňte
hodnotu pro tlak pneumatik [Target Rear].
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[Tyre Pressure Unit]:
Jednotku tlaku pneumatik, která se zobrazuje na in-
formačním displeji vozidla, lze změnit:

• bar

• kPa

• psi

• kgf/cm2

Tlačítky nebo a <OK> vyberte a změňte
jednotku.

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

[Calibrate]:
Tlak pneumatik je ovlivněn teplotou pneumatiky; při
jízdě vozidla se teplota pneumatiky zvyšuje. Systém
TPMS používá snímače teploty v pneumatikách pro-
kompenzaci změn teploty, aby se zabránilo faleš-
ným hlášením systému TPMS.

Funkce [CALIBRATE] resetuje dříve uloženou hod-
notu teploty. Doporučujeme, abyste tuto funkci pro-
váděli po úpravě tlaku v pneumatice.

Viz „Systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS)
( je-li ve výbavě)“ v kapitole „5. Startování a jízda“.

Tlačítky nebo a <OK> spusťte nebo zruš-
te proces kalibrace. Když je proces kalibrace aktivní,
zobrazí se zpráva [Resetting tyre pressure system].

[Jednotky]
• [Distance/Fuel]

• [Tyre Pressures]

• [Teplota]

[Distance/Fuel]:
Jednotku vzdálenosti a spotřeby paliva, které se
zobrazují na informačním displeji vozidla, lze změnit
na:

• km, l/100km

• km, km/l

• míle, MPG

Tlačítky nebo a <OK> vyberte a změňte
jednotku.

[Tyre Pressures]:
Jednotku tlaku pneumatik, která se zobrazuje na in-
formačním displeji vozidla, lze změnit:

• bar

• kPa

• psi

• kgf/cm2

Tlačítky nebo a <OK> vyberte a změňte
jednotku.

[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

• Turečtina

• Ruština

Tlačítky nebo a <OK> vyberte a změňte
jazyk informačního displeje vozidla.
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[Tovární reset]
Nastavení na informačním displeji vozidla lze vrátit
na tovární hodnoty. Jak resetovat informační displej
vozidla:

1. Tlačítky nebo vyberte položku [Nasta-
vení] a stiskněte <OK>.

2. Vyberte [Tovární reset] tlačítky nebo 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 [Ne] nebo
stiskněte tlačítko (ZPĚT) na levé straně volan-
tu.
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VAROVÁNÍ A UKAZATELE NA INFORMAČNÍM DISPLEJI VOZIDLA

NIC2997
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1. Ukazatel startování motoru
Tento ukazatel znamená, že motor nastartuje při
stisknutí zapalování se sešlápnutým spojkovým pe-
dálem.

Motor můžete také nastartovat stiskem zapalování,
když máte sešlápnutý brzdový pedál a když je řadicí
páka v poloze N (neutrál).

2. Varování [No key detected]
Toto upozornění se objeví, když byly dveře zavřeny
zvenku inteligentním klíčem a zapalování je v polo-
ze ON. Ujistěte se, zda je uvnitř vozu inteligentní klíč.

Viz „Systém inteligentního klíče ( je-li součástí
výbavy)“ v kapitole „3. Kontrola a seřízení před jízdou“
pro více podrobností.

3. Upozornění [Key System Fault]
Toto upozornění se objeví, pokud je závada v sys-
tému inteligentního klíče.

Jestliže se toto varování zobrazí, když je motor za-
staven, motor nelze spustit. Když se toto upozor-
nění objeví s motorem v chodu, vozidlo lze řídit. Kon-
taktujte však co nejdříve prodejce NISSAN nebo
značkový servis a nechte provést opravu.

4. Ukazatel [Key battery low]
Tento ukazatel se objeví, když dojde k vybití baterie
inteligentního klíče.

Objeví-li se toto upozornění, vyměňte baterii za no-
vou. Viz „Výměna baterie v inteligentním klíči“ v ka-
pitole „8. Údržba a „Udělej si sám““.

5. Varování [Key ID incorrect]
Toto upozornění se objeví, když je zapalování pře-
pnuto z polohy LOCK, ale inteligentní klíč není sys-
témem rozpoznán. Motor nejde s neregistrovaným
klíčem nastartovat. Použijte registrovaný inteligent-
ní klíč. Viz „Systém inteligentního klíče ( je-li součástí
výbavy)“ v kapitole „3. Kontrola a seřízení před
jízdou“.

6. Ukazatel startování motoru pro
systém inteligentního klíče
Tento ukazatel se zobrazí, když dochází k vybití ba-
terie inteligentního klíče a když systém inteligent-
ního klíče nekomunikuje s vozidlem normálním způ-
sobem.

Když se tento ukazatel objeví, dotkněte se inteli-
gentním klíčem zapalování při sešlápnutí brzdové-
ho pedálu. (Viz „Vybitá baterie inteligentního klíče“ v
kapitole „5. Startování a jízda“.)
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Nástroje a ovladače 71



7. Varování [Release parking brake]
Toto upozornění se objeví tehdy, když je aplikována
parkovací brzda a rychlost vozidla přesáhne 7 km/h
(4 MPH). Zastavte vozidlo a uvolněte parkovací brz-
du. Toto upozornění se může objevit, jestliže se řidič
pokoušel uvolnit parkovací brzdu automaticky, ale
nepodařilo se to.

8. Upozornění na nízkou hladinu paliva
([Range])
Toto upozornění se objeví při poklesu hladiny paliva
v nádrži. Doplňte palivo při vhodné příležitosti, raději
před tím, než ručička dosáhne úrovně prázdné ná-
drže (0).

Když ručička dosáhne úrovně prázdné nádrže (0),
je v nádrži malá rezerva paliva.

9. 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 či páté
dveře nejsou zavřeny.

10. Upozornění [Press brake pedal]
Toto upozornění se objeví jako připomínka, že mu-
síte sešlápnout brzdový pedál, než budete moci
uvolnit parkovací brzdu. Toto upozornění se může
také zobrazit, jestliže je aktivována parkovací brzda,
ale vozidlo se stále rozjíždí.

11. Upozornění [Low tyre pressure]
Toto upozornění ([Low tyre pressure] a ikona vozi-
dla - je-li součástí výbavy) se zobrazí, když se na
ukazateli rozsvítí kontrolka nízkého tlaku v pneu-
matice a když je detekován nízký tlak v pneumatice.

Varování se zobrazí při každém přepnutí zapalování
do polohy ON, dokud výstražná kontrolka nízkého
tlaku v pneumatice svítí. Jestliže se zobrazí toto va-
rování, zastavte vozidlo na bezpečném místě a
upravte tlak na doporučený tlak pneumatiky za
„STUDENA“, který zjistíte na štítku pneumatiky. (Viz
„Systém sledování tlaku v pneumatikách (TPMS) ( je-
li ve výbavě)“ v kapitole „5. Startování a jízda“ a „Ští-
tek pneumatiky“ v kapitole „9. Technické informa-
ce“.)

12. Varování [Low oil pressure Stop
vehicle]
Toto varování se na informačním displeji vozidla
zobrazí, když je detekován nízký tlak oleje. Upozor-
nění na nízký tlak oleje neupozorňuje na nedosta-
tek oleje. Pro pravidelnou kontrolu hladiny oleje po-
užijte měrku.Viz „Motorový olej“ v kapitole „8. Údržba
a „Udělej si sám““.)

UPOZORNĚNÍ
Hladinu oleje kontrolujte pravidelně měrkou mo-
torového oleje. Provoz s nedostatečným množ-
stvím oleje může poškodit motor a toto poško-
zení není kryto zárukou.

13. Upozornění [Oil level low]
Toto upozornění se objeví v oblasti pro hlášení na
informačním displeji vozidla, jestliže hladina oleje
není pro jízdu dostačující. Co nejdříve zaparkujte vo-
zidlo na bezpečném místě a pomocí měrky zkont-
roluje hladinu oleje. Viz „Motorový olej“ v kapitole
„8. Údržba a „Udělej si sám““ Pokud hladina oleje ne-
ní pro jízdu dostačující, doplňte hladinu o doporu-

čený motorový olej. „Kapacity a doporučené typy
kapalin/maziv“ v kapitole „9. Technické informace“.)

UPOZORNĚNÍ
Hladinu oleje kontrolujte pravidelně měrkou mo-
torového oleje. Provoz s nedostatečným množ-
stvím oleje může poškodit motor a toto poško-
zení není kryto zárukou.

14. Kontrolka [Steering lock Registration
Complete]
Objeví se, když je k vozidlu zaregistrován nový inte-
ligentní klíč.

15. Varování [Shipping Mode On Push
Storage Fuse]
Toto upozornění se může zobrazit, jestliže není za-
tlačen pojistkový vypínač pro dlouhodobé sklado-
vání (zapnutý). Když se zobrazí toto upozornění, za-
tlačte (zapněte) pojistkový vypínač pro dlouhodobé
skladování, čímž upozornění vypnete. Další informa-
ce viz „Pojistky“ v kapitole „8. Údržba a „Udělej si
sám““.

16. Varování [Power will turn off to save
the battery]
Toto varování se zobrazí, jestliže zapalování je něja-
kou dobu v poloze ON, aniž byste nastartovali mo-
tor.

17. Varování [Power turned off to save
the battery]
Toto upozornění se zobrazí po automatickém pře-
pnutí zapalování do polohy OFF, aby se šetřil aku-
mulátor.
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18. Varování [Turn off headlights]
Toto upozornění se zobrazí, když jsou dveře na stra-
ně řidiče otevřeny, spínač světlometů je zapnutý a
zapalování je v poloze OFF nebo LOCK. Přepněte
spínač světlometů do polohy <AUTO>. Další infor-
mace najdete v „Spínač předních a směrových
světel“ dále v této kapitole.

19. Ukazatel [Time for a driver break?]
Tento ukazatel se zobrazí při aktivaci ukazatele na-
stavení [TIMER]. Můžete nastavit dobu až 6 hodin.
Další informace najdete v „[Alert]“ výše v této kapi-
tole.

20. Varování [Chassis control system
fault]
Toto upozornění se objeví, když modul řízení pod-
vozku detekuje chybu v systému řízení podvozku
( je-li součástí výbavy). Nechte systém zkontrolovat
u prodejce NISSAN nebo ve značkovém servisu. (Viz
„Řízení podvozku“ v kapitole „5. Startování a jízda“.)

21. Ukazatel tempomatu
Tento ukazatel uvádí stav systému tempomatu.
Stav je indikován barvou.

Viz „Tempomat ( je-li ve výbavě)“ v kapitole „5. Star-
tování a jízda“.

22. Ukazatel omezovače rychlosti
Tento ukazatel zobrazuje stav systému omezovače
rychlosti. Jestliže je systém zapnutý a používá se,
zobrazuje se také rychlost, na kterou je omezovač
rychlosti nastaven.

Viz „Omezovač rychlosti ( je-li součástí výbavy)“ v ka-
pitole „5. Startování a jízda“.

23. Upozornění [Tyre pressure system
fault] ( je-li ve výbavě)
Toto upozornění se rozsvítí, když je problém v sys-
tému sledování tlaku pneumatik (TPMS) ( je-li sou-
částí výbavy). Pokud se toto upozornění zobrazí, ne-
chte systém zkontrolovat prodejcem vozů NISSAN
nebo značkovým servisem. Viz „Systém sledování
tlaku v pneumatikách (TPMS) ( je-li ve výbavě)“ v ka-
pitole „5. Startování a jízda“ pro bližší informace.

24. Kontrolka [Resetting tyre pressure
system] ( je-li ve výbavě)
Toto upozornění se rozsvítí, když probíhá kalibrace
teploty TPMS. Viz „Systém sledování tlaku v pneu-
matikách (TPMS) ( je-li ve výbavě)“ v kapitole „5. Star-
tování a jízda“ pro bližší informace.

25. Upozornění [Parking sensor system
fault] ( je-li ve výbavě)
Toto upozornění se rozsvítí, když se vyskytne pro-
blém v systému parkovacích čidel. Pokud se toto
upozornění zobrazí, nechte systém zkontrolovat
prodejcem vozů NISSAN nebo značkovým servisem.

26. Upozornění [Vehicle overheating
Stop vehicle]
Toto upozornění se rozsvítí, jestliže je teplota chla-
dicí kapaliny motoru příliš vysoká a ukazuje, že se
motor přehřívá. Viz „Přehřívání motoru“ v kapitole
„6. V případě nouze“ pro bližší informace.

27. Upozornění [Adaptive front-lighting
system fault] ( je-li ve výbavě)
Toto upozornění se rozsvítí, když se objeví problém
se systémem asistenta dynamických dálkových
světel. Viz „Spínač předních a směrových světel“ v

kapitole „2. Nástroje a ovladače“. Pokud se toto upo-
zornění zobrazí, nechte systém zkontrolovat pro-
dejcem vozů NISSAN nebo značkovým servisem.

28. Upozornění [Headlight system fault]
( je-li ve výbavě)
Toto upozornění se rozsvítí, když je nutné vyměnit
LED reflektory. Pokud se toto upozornění zobrazí,
nechte systém zkontrolovat prodejcem vozů
NISSAN nebo značkovým servisem. Viz „Světla“ v ka-
pitole „8. Údržba a „Udělej si sám““

29–35. Systém [Stop/Start]
Tyto kontrolky ukazují stav systému Stop/Start. Viz
„Systém Stop/Start ( je-li ve výbavě)“ v kapitole
„5. Startování a jízda“.

36–39. Upozornění [System Fault]
Toto varování se zobrazí, když systém Hlídání mrt-
vého úhlu ( je-li ve výbavě), Upozornění vyjetí z pru-
hu ( je-li ve výbavě), Prevence vyjetí z pruhu (ILI) ( je-li
ve výbavě), Rozpoznání dopravních značek ( je-li ve
výbavě), Inteligentní nouzové brzdění ( je-li ve výba-
vě) či Inteligentní nouzové brzdění s detekcí chodců
( je-li ve výbavě) nefunguje správně.

40. Upozornění [Not Available Front
radar obstructed] ( je-li ve výbavě)
Je-li okolí čidla předního nárazníku zakryto nečisto-
tami nebo překážkou, takže není možné detekovat
vozidlo jedoucí vpředu, inteligentní nouzový brzdo-
vý systém (IEB) nebo inteligentní nouzový brzdový
systém s detekcí chodců (IEB) se automaticky vy-
pne. Kontrolka inteligentního nouzového brzdové-
ho systému (IEB, oranžová) se rozsvítí a na infor-
mačním displeji vozidla se objeví výstražná zpráva
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[Not Available Front Radar Obstruction]. Pokud se
objeví výstražné hlášení [Not Available Front radar
obstructed], zaparkujte vozidlo na bezpečném mís-
tě a vypněte motor. Zkontrolujte, zda je oblast čidla
na předním nárazníku zakryta. Pokud je oblast čidla
na předním nárazníku zablokována, blokující mate-
riál sejměte. Znovu nastartujte motor. Jestliže kont-
rolka nadále svítí, nechte systém IEB zkontrolovat u
prodejce vozů NISSAN nebo ve značkovém servisu.

41. Upozornění [Not Available Front
camera obstructed] ( je-li ve výbavě)
Jestliže je okolí kamery na čelním skle zakryto ne-
čistotami nebo překážkou, takže není možné dete-
kovat vozidlo jedoucí vpředu, systém inteligentního
nouzového brzdění (IEB) se automaticky vypne.
Rozsvítí se varovná kontrolka IEB (žlutá) a výstražná
kontrolka systému varování před čelní srážkou (žlu-
tá) a na informačním displeji vozidla se zobrazí va-
rovná zpráva [Not Available Front camera Obstructi-
on]. Pokud se objeví výstražné hlášení [Not Available
Front Camera Obstructed], zaparkujte vozidlo na
bezpečném místě a vypněte motor. Zkontrolujte,
zda je oblast kamery na čelním skle zablokována.
Pokud je oblast kamery na čelním skle zablokována,
blokující materiál odstraňte. Znovu nastartujte mo-
tor. Jestliže kontrolka nadále svítí, nechte systém IEB
zkontrolovat u prodejce vozů NISSAN nebo ve znač-
kovém servisu.

42–43. Upozornění [Not available High
cabin temperature] ( je-li ve výbavě)
Toto upozornění se objeví, jestliže teplota interiéru
vozidla dosáhla tak vysoké teploty, že snímač roz-
poznávání dopravních značek a varovné systémy
před opuštěním jízdního pruhu už nemohou fungo-

vat spolehlivě. Jakmile vnitřní teplota dosáhne nor-
málních hodnot, výstraha by měla zmizet. Jestliže
se varování zobrazuje dál, nechte systém zkontro-
lovat prodejcem NISSAN nebo značkovým servisem

44. Upozornění [Not Available Clean
Rear Camera] ( je-li součástí výbavy)
Jestliže je oblast zadní kamery zakryta nečistotami
nebo překážkou, takže není možné detekovat vozi-
dlo jedoucí vzadu, systém varování před mrtvým
úhlem (BSW) se automaticky vypne. Na informač-
ním displeji vozidla se zobrazí varovná zpráva [Not
Available Clean rear Camera]. Pokud se objeví vý-
stražné hlášení [Not Available Clean rear Camera],
zaparkujte vozidlo na bezpečném místě a vypněte
motor. Zkontrolujte, zda je oblast kamery zabloko-
vána. Pokud je oblast kamery zablokována, blokující
materiál odstraňte. Znovu nastartujte motor. Jestli-
že se zpráva zobrazuje dál, nechte systém BSW
zkontrolovat prodejcem vozů NISSAN nebo značko-
vým servisem.

45. Kontrolka [Please select 1 item or
more]
Toto hlášení se zobrazí, když jste v hlavní nabídce
informačního displeje vozidla; připomene vám,
abyste vybrali alespoň jednu položku.

46. Upozornění na údržbu filtru
výfukových plynů ( je-li součástí výbavy)
Je-li vaše vozidlo vybaveno zážehovým motorem,
může být vybaveno také filtrem pevných částic
(GPF). Při určitých méně výhodných podmínkách
jízdy se filtr GPF může zaplnit nebo ucpat, protože
takové podmínky zabraňují automatické regenera-
ci filtru. V takovém případě se na informačním dis-

pleji vozidla zobrazí varovné hlášení ( je-li součástí
výbavy).Více informací, viz „Filtr pevných částic (GPF)
(pokud je součástí výbavy)“ v kapitole „5. Startování
a jízda“.

74 Nástroje a ovladače



SYSTÉM KONTROLY OLEJE (pro
model se vznětovým motorem)

Když je zapalování v poloze ON, zobrazí se infor-
mace o motorovém oleji.

Informace o motorovém oleji zobrazuje zbývající
vzdálenost do výměny oleje, ukazatel hladiny oleje
a ukazatel závady snímače hladiny oleje.

1. Vzdálenost zbývající do výměny oleje
Vzdálenost do výměny oleje se zobrazí, když je tato
vzdálenost kratší, než 1 500 km (930 mil).

2. Ukazatel výměny oleje
Když se ujetá vzdálenost přiblíží nastavenému in-
tervalu údržby, na displeji se zobrazí upozornění vý-
měny oleje. Po provedené výměně oleje resetujte
vzdálenost do výměny. Ukazatel výměny oleje se
automaticky neresetuje. Pro resetování tohoto uka-
zatele viz „Údržba“ výše v této kapitole.

Vzdálenost do výměny oleje nelze upravit manuál-
ně. Vzdálenost do výměny oleje je nastavena auto-
maticky.

UPOZORNĚNÍ
Jakmile se zobrazí ukazatel výměny oleje, vyměň-
te olej, jakmile to bude možné. Používání vozidla
se sníženou kvalitou oleje může poškodit motor.

3. Upozornění na nízkou hladinu
Když se objeví ukazatel nízké hladiny, hladina moto-
rového oleje je nízká. Když se objeví připomínka níz-
ké hladiny, měrkou zkontrolujte hladinu motorové-
ho oleje.

Podrobnosti viz „Motorový olej“ v kapitole „8. Údržba
a „Udělej si sám““.

UPOZORNĚNÍ
Hladinu oleje kontrolujte pravidelně měrkou mo-
torového oleje. Provoz s nedostatečným množ-
stvím oleje může poškodit motor a toto poško-
zení není kryto zárukou.

4. Upozornění snímače hladiny oleje
Když se zobrazí upozornění na snímač hladiny oleje,
mohlo dojít k závadě snímače hladiny motorového
oleje. Okamžitě se obraťte na prodejce NISSAN nebo
na kvalifikovaný servis.

NIC3067
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DENNÍ POČÍTAČ KILOMETRŮ Spínače pro denní čítač kilometrů jsou umístěny na
levé straně volantu a na panelu spínačů ➀. Pro ovlá-
dání denního počítače kilometrů stiskněte spínače,
jak je znázorněno výše.

Každým stisknutím spínače nebo se dis-
plej změní.

1. Prázdná obrazovka
Pokud řidič nechce zobrazovat žádné informace na
obrazovce denního čítače kilometrů, může si zvolit
prázdnou obrazovku.

2. [Speed] a [Average] rychlost (km/h
nebo MPH)
(Digitální) rychlost ukazuje aktuální rychlost, kterou
se vozidlo pohybuje.

Krátkým stiskem <OK> zobrazíte druhou stranu
průměrné rychlosti vozidla.

Režim průměrné rychlosti udává průměrnou rych-
lost od posledního vynulování. Stiskněte spínač
<OK> na déle než 1 sekundu pro vstup do nabídky
Reset.

Displej je aktualizován každých 30 sekund. Po prv-
ních 30 sekund po vynulování bude displej ukazo-
vat „——“.

3. Uplynulý čas a Ujetá vzdálenost (km
nebo míle)
Uplynulý čas:
Režim uplynulého času udává čas od posledního vy-
nulování. Stiskněte spínač <OK> na déle než 1 sekun-
du pro vstup do nabídky Reset. (Zároveň dojde k
vynulování denního počítadla kilometrů.)

NIC3519
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Ujetá vzdálenost:
Režim denního počítadla kilometrů zobrazuje vzdá-
lenost, kterou vozidlo ujelo od posledního vynulo-
vání. Stiskněte spínač <OK> na déle než 1 sekundu
pro vstup do nabídky Reset. (Zároveň dojde k vynu-
lování uplynulého času.)

4. [Fuel Economy] (l (litry)/100 km, km/l
(litr) nebo MPG)
Aktuální spotřeba paliva:
Režim aktuální spotřeby paliva ukazuje aktuální
spotřebu paliva.

Průměrná spotřeba paliva:
Režim průměrné spotřeby paliva zobrazuje průměr-
nou spotřebu paliva od posledního vynulování.
Stiskněte spínač <OK> na déle než 1 sekundu pro
vstup do nabídky Reset.

Displej je aktualizován každých 30 sekund. Po prv-
ních přibližně 500 m (1/3 míle) po vynulování se na
displeji zobrazí „——“.

Krátkým stiskem <OK> zobrazíte druhou stranu
průměrné spotřeby paliva.

5. Navigace ( je-li součástí výbavy)
Když je v navigačním systému nastaveno navádění,
tato položka ukazuje informace o navigaci.

Více podrobností naleznete v samostatně dodáva-
né příručce pro uživatele systému NissanConnect.

6. Rozpoznání [Traffic Sign] (TSR) ( je-li
ve výbavě)
Systém Traffic Sign Recognition (rozpoznání
dopravních značek, TSR) poskytuje řidiči informace
o naposledy detekovaném rychlostním omezení.

Podrobnosti viz „Traffic Sign Recognition ( je-li ve
výbavě)“ dále v této kapitole.

7. Audio
Režim Audio zobrazuje stav audio informací a
umožňuje řízení zdroje audia.

Krátkým stiskem tlačítka <OK> přepněte na další
zdroj audia.

Podrobnosti viz „Audiosystém ( je-li součástí
výbavy)“ v kapitole „4. Topení, klimatizace a audi-
osystém“ nebo samostatně dodávanou příručku
pro uživatele systému NissanConnect.

8. [Asistenti řízení] ( je-li ve výbavě)
Režim asistenti řízení zobrazuje provozní stav ná-
sledujících systémů.

• Systém upozornění na vyjetí z pruhu (LDW)

• Intelligent Lane Intervention (ILI)

• Upozornění mrtvého úhlu (BSW)

• Intelligent Emergency Braking (IEB)

• Inteligentní nouzové brzdění (IEB) s detekcí
chodců

Stiskněte <OK> pro přístup do nabídky nastavení
pomůcek řízení.

Podrobnosti viz „Systém Lane Departure Warning
(LDW)/systém Intelligent Lane Intervention (ILI) ( je-li
součástí výbavy)“ v kapitole „5. Startování a jízda“,
„Systém upozornění mrtvého úhlu (BSW) ( je-li sou-
částí výbavy)“ v kapitole „5. Startování a jízda“, a/ne-
bo „Systém inteligentního nouzového brzdění (IEB)/
Inteligentního nouzového brzdění (IEB) s detekcí
chodců ( je-li ve výbavě)“ v kapitole „5. Startování a
jízda“.

9. [Tyre Pressures] ( je-li ve výbavě)
Režim tlaku pneumatik zobrazuje tlak ve všech
čtyřech pneumatikách. Zobrazené hodnoty jsou do-
stupné pouze za jízdy vozidla.

Když se objeví upozornění [Low Tyre Pressure], je
možné displej přepnout na režim tlaku pneumatik
stisknutím spínače <OK> pro zobrazení dalších de-
tailů o zobrazeném upozornění.

10. [Řízení podvozku]
Když pracuje systém Intelligent Trace Control ( je-li
ve výbavě) nebo Hill Start Assist (HSA) ( je-li ve výba-
vě), zobrazuje provozní stav. Viz „Řízení podvozku“ v
kapitole „5. Startování a jízda“ a „Systém Hill Start
Assist“ v kapitole „5. Startování a jízda“ pro více
podrobností.

11. Kontrola upozornění
Zobrazují se aktuální varování. Jestliže není zobra-
zeno žádné varování, zobrazí se text [No Warnings].

Tlačítky nebo můžete procházet dostup-
ná varování.
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HODINY A VENKOVNÍ TEPLOTA
VZDUCHU

Hodiny ➀ a venkovní teplota vzduchu ➁ se zobra-
zují v horní části informačního displeje vozidla.

Hodiny
Podrobnosti o tom, jak nastavit hodiny, naleznete v
samostatné příručce pro uživatele systému Nissan-
Connect.

Vnější teplota (°C nebo °F)
Teplota venkovního vzduchu je zobrazena ve °C ne-
bo °F v rozsahu od −40 do 60 °C (od −40 do 140 °F).

Čidlo vnější teploty vzduchu se nachází na přední
straně chladiče. Čidlo může být ovlivněno sáláním
silnice nebo motoru, směrem proudění vzduchu a
dalšími jízdními podmínkami. Zobrazená hodnota
se může lišit od aktuální vnější teploty nebo od tep-
loty zobrazené na různých ukazatelích či panelech.

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 „[Driver
Assistance]“ výše v této kapitole pro podrobnosti o
tom, jak přizpůsobit zobrazování informací TSR.

VAROVÁNÍ
Systém TSR má být pouze pomocným zařízením
pro poskytování informací řidiči. Nezbavuje řidiče
povinnosti věnovat pozornost dopravní situaci

ani povinnosti řídit bezpečně. Nemůže zabránit
nehodám kvůli nepozornosti. Odpovědností řidi-
če je zůstat ostražitý a za všech okolností řídit
bezpečně.

Provoz systému

JVI0724XZ NSD676
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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 zůstat bdělý, řídit
bezpečně a dodržovat všechny aktuálně plat-
né předpisy silničního provozu včetně sledo-
vání dopravních značek.

• Systém rozpoznání dopravních značek (TSR)
nemusí řádně fungovat za následujících pod-
mínek:

• Když na přední sklo před kamerou TSR při-
lne déšť, sníh nebo nečistoty.

• Když přední světlomety nesvítí jasně kvůli
prachu na čočkách nebo špatnému nasta-
vení úhlu.

• Když dojde k oslnění jednotky kamery. (Na-
př. při přímém oslnění čelní části vozidla při
východu nebo západu slunce.)

• Když dojde k prudké změně intenzity svět-
la. (Např. tehdy, když vozidlo vjede nebo vy-
jede z tunelu nebo pod most.)

• V oblastech, které nejsou pokryty navigač-
ním systémem.

• Pokud jsou odchylky ve vztahu k navigaci,
například kvůli změnám v silničních
trasách.

• Při předjíždění autobusů nebo nákladních
vozů s nálepkami pro omezení rychlosti.

Zapnutí a vypnutí systému TSR
Zapnutí nebo vypnutí systému TSR se provádí v na-
bídce [Settings] na informačním displeji vozidla.
Podrobnosti viz „Nastavení“ výše v této kapitole.

Proveďte následující kroky pro aktivaci nebo deak-
tivaci systému TSR:

1. V nabídce [Settings] vyberte menu [Driver
Assistance].

2. Když zvolíte [Traffic Sign], můžete systém
zapnout nebo vypnout.
Když je systém TSR aktivován, v horní části infor-
mačního displeje vozidla se zobrazí prázdná do-
pravní značka až do doby, než bude nějaká do-
pravní značka rozpoznána.

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.

NIC2242

TSR: dostupné dopravní značky
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Porucha systému
Pokud má systém TSR závadu, automaticky se vy-
pne a na informačním displeji vozidla se objeví vý-
stražné hlášení [TSR malfunction]/[System fault].

Co dělat:

Pokud se objeví hlášení [TSR malfunction]/[System
fault], sjeďte na bezpečné místo a zastavte vozidlo.
Vypněte motor a znovu nastartujte. Jestliže se hlá-
šení [TSR malfunction]/[System fault] zobrazuje dál,
nechte systém zkontrolovat prodejcem vozů NIS-
SAN 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 „Systém Lane Departure Warning (LDW)/sys-
tém Intelligent Lane Intervention (ILI) ( je-li součástí
výbavy)“ v kapitole „5. Startování a jízda“.

SPÍNAČ SVĚTLOMETU

NISSAN doporučuje zjistit si místní pravidla týkající
se používání světel.

Poloha AUTO
Když je spínač zapalování v poloze ON a spínač svět-
lometů v poloze <AUTO>, světlomety, přední obry-
sová světla, osvětlení přístrojové desky, zadní sdru-
žený světlomet a ostatní světla se zapnou automa-
ticky v závislosti na jasu okolí.

Světlomety se během stmívání automaticky
zapnou.

Když přepnete spínač zapalování do polohy OFF,
světla se automaticky vypnou.

UPOZORNĚNÍ
Nepokládejte na čidlo žádné předměty jA . Čidlo
snímá hladinu jasu a řídí funkci automatického
svícení. Je-li čidlo překryto, reaguje, jako by byla
tma, a rozsvítí se světlomety.

Poloha m

Poloha zapíná přední obrysová světla, osvět-
lení přístrojové desky, zadní sdružený světlomet a
ostatní světla.

Poloha m

Poloha zapíná, kromě ostatních světel, přední
světlomety.

NIC2980

Typ A

NIC2175

Typ B

NIC2975

SPÍNAČ PŘEDNÍCH A
SMĚROVÝCH SVĚTEL
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Hlavní světlomet

Pro zapnutí hlavního světlometu stlačte páčku smě-
rem dopředu ➀.

Pro vypnutí hlavního světlometu vraťte páčku do
běžné polohy ➁.

Pro bliknutí světlometem stlačte páčku co nejvíce
dozadu ➂. Světlomety lze blikat, i když nejsou za-
pnuté.

Je-li páčka stlačena co nejvíce dozadu ➂, po pře-
pnutí zapalování do polohy OFF nebo LOCK se svět-
lomety zapnou a zůstanou tak po dobu 30 sekund
( je-li ve výbavě). Páčku lze stlačit 4krát za 2 minuty.

ASISTENT DÁLKOVÝCH SVĚTEL ( je-li
součástí výbavy)

Asistent dynamických dálkových světel ovládaný
kamerou automaticky přepíná potkávací a dálková
světla.

Upozornění:

VAROVÁNÍ
Asistent dynamických dálkových světel nedoká-
že reagovat na stav vozovky ani na počasí. Sys-
tém slouží k tomu, aby řidič nemusel používat
spínač. Za volbu správného osvětlení nese vždy
odpovědnost řidič.
Specifické situace, při nichž je nutné ručně ovlá-
dat spínač světel:

• Při silném dešti či sněžení. (obecně špatná vi-
ditelnost a špatné počasí).

• Když jsou čidla vozidla znečištěná, zakrytá ne-
bo porouchaná.

Asistent dynamických dálkových světel
aktivovaný:
Když je spínač světlometů v poloze <AUTO>, čidlo
světla detekuje tmu a rychlost vozidla je nad 20
km/h (15 MPH), asistent dynamických dálkových
světel je funkční. Kontrolka asistenta dynamických
dálkových světel na přístrojové desce svítí.
Systém pracuje následovně:

• Za tmy se dálková světla zapnou automaticky:
Jestliže rychlost vozidla je nad 40 km/h (25 MPH)
a jestliže nejsou rozpoznáni jiní účastníci silnič-
ního provozu.
Navíc se rozsvítí kontrola dálkových světel
(modrá).

• Dálková světla se automaticky vypnou:
Jestliže rychlost vozidla klesne pod 25 km/h (15
MPH) nebo jestliže jsou rozpoznáni jiní účastníci
silničního provozu.
Kontrolka dálkových světel (modrá) se vy-
pne.

NIC2982

NIC3078
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Jak vypnout asistenta dynamických dálkových
světel:
Chcete-li vypnout asistenta dynamických dálko-
vých světel, otočte spínač světel do polohy OFF,

nebo .

POZNÁMKA

Pokud nebyl vybrán spínač polohy páky <AUTO>,
systém Intelligent Headlights není k dispozici

SYSTÉM DENNÍHO SVÍCENÍ ( je-li
součástí výbavy)
I když je spínač čelních světel vypnut, denní světla
se rozsvítí po nastartování motoru: Nemůžete však
přepnout potkávací světla na dálková, když je spí-
nač vypnutý.

Když je spínač světel v poloze , zhasnou potká-
vací světla.

ÚSPORNÝ SYSTÉM BATERIE
Při otevřených dveřích řidiče se ozve akustický sig-
nál v následujících nesprávných situacích:

• Když je spínač světlometu v poloze nebo
, a spínač zapalování v poloze OFF nebo

LOCK.

• Spínač světlometů je v poloze <AUTO> a přední
( je-li ve výbavě) nebo zadní mlhový světlomet je
zapnutý, zatímco je spínač zapalování v poloze
OFF nebo LOCK.

Při opouštění vozidla nezapomeňte otočit spínač
hlavního světlometu do polohy <AUTO>.

Když je spínač světlometu v poloze nebo
zatímco je motor zapnutý, světla automaticky vy-
pnou po přepnutí zapalování do polohy OFF nebo
LOCK a otevření dveří řidiče.

Když spínač světlometu zůstane v poloze ne-
bo po automatickém vypnutí světel, světla se
rozsvítí, jakmile nastartujete motor.

UPOZORNĚNÍ
Nenechávejte zapnutá světla příliš dlouho, není-li
motor v chodu, abyste zabránili vybití baterie.

OVLÁDÁNÍ SKLONU SVĚTLOMETŮ
( je-li ve výbavě)
Vozidlo se manuální převodovkou

Vyrovnávání světlometů funguje, když je spínač za-
palování v poloze ON 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 pozici „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 zr-
cátek vozidla jedoucího před vámi nebo do před-
ního skla protijedoucích vozidel, a tak oslňovat je-
jich 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
spínače

Počet
cestujících

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)

NIC2974
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SPÍNAČ SMĚROVÝCH SVĚTEL

UPOZORNĚNÍ
Spínač směrových světel se automaticky nevy-
pne, pokud úhel otáčení volantu nepřekročí na-
stavenou hodnotu. Po zatočení nebo předjetí
dbejte na to, aby se ukazatel směru vrátil do pů-
vodní polohy.

Směrový signál
Chcete-li zapnout směrový signál, posuňte páčku
nahoru ➀ nebo dolu ➁ požadovaným směrem. Po
provedení zatočení se směrové světlo automaticky
zhasne.

Znamení o změně jízdního pruhu
Chcete-li zapnout signál o změně jízdního pruhu,
posuňte páčku nahoru ➀ nebo dolu ➁ požadova-
ným směrem.
Je-li páčkou pohnuto zpět ihned po pohybu nahoru
➀ nebo dolů ➁, světlo 3krát zabliká ( je-li součástí
výbavy).
Pro zrušení blikání pohněte páčkou opačným smě-
rem.

PŘEDNÍ MLHOVÁ SVĚTLA ( jsou-li ve
výbavě)

Pro zapnutí předních mlhových světel ➂ otočte spí-
nač mlhových světel do polohy ➀ se spína-
čem hlavního světlometu v poloze <AUTO>,
nebo . Spínač se vrátí do polohy automa-
ticky. Ujistěte se, zda se kontrolka na měřiči
rozsvítila.

Pro vypnutí předních mlhových světel znovu otočte
spínač mlhových světel do polohy ➀. Ujistěte
se, zda kontrolka na měřiči zhasla.

Když je spínač světlometu v poloze <AUTO>:

• Přepnutí spínače mlhových světel do polohy
zapne světlomety, mlhová světla a další

světla, je-li spínač zapalování v poloze ON a mo-
tor v chodu.

ZADNÍ MLHOVÉ SVĚTLO

Pro zapnutí zadního mlhového světla ➃ otočte spí-
nač mlhových světel do polohy ➁. Spínač se
automaticky vrátí do polohy a zadní mlhové
světlo se rozsvítí. Ujistěte se, zda se kontrolka
na měřiči rozsvítila.

Pro vypnutí zadních mlhových světel znovu otočte
spínač mlhových světel do polohy ➁. Ujistěte
se, zda kontrolka na měřiči zhasla.

Zadní mlhové světlo(světla) používejte pouze za vý-
razně snížené viditelnosti. (Obecně, pod hranicí 100
m (328 ft))

NIC2983

NIC2984

NIC2985

Vpředu

NIC2986

Vzadu

SPÍNAČ MLHOVÝCH SVĚTEL ( je-li
součástí výbavy)
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VAROVÁNÍ
Při teplotách pod bodem mrazu může ostřikovací
kapalina zmrznout na čelním skle a zabránit vám
ve výhledu. Před ostřikováním sklo zahřejte po-
mocí odmlžovacích otvorů.

UPOZORNĚNÍ
• Nepoužívejte ostřikovač nepřetržitě déle než

30 sekund.

• Nepoužívejte ostřikovač, pokud je nádrž ka-
paliny prázdná.

SPÍNAČ STĚRAČE A OSTŘIKOVAČE
PŘEDNÍHO SKLA

Stěrač a ostřikovač předního skla lze zapnout, když
je zapalování v poloze ON.

Používání stěračů
Páčka intervalu v poloze ➀ ( ) spouští stěrač
přerušovaně. Přerušovanou funkci stěrače lze na-
stavit otočením ovládacího kolíku, (delší) jA nebo
(kratší)jB .

Páčka v poloze ➁ ( ) spouští stěrač nízkou rych-
lostí.

Páčka v poloze ➂ ( ) spouští stěrač vysokou
rychlostí.

Pro zastavení stěrače pohněte páčkou nahoru do
polohy <OFF>.

Páčka v poloze ➃ ( ) způsobí jeden pohyb stě-
rače. Páčka se automaticky pohne zpět do původní
polohy.

Je-li činnost stěrače přerušena sněhem apod.,
stěrač se zastaví, aby se nepoškodil jeho motor.
Dojde-li k tomu, přepněte spínač stěrače do polo-
hy „OFF“ a odstraňte sníh atd. z ramínek stěrače a
jejich okolí. Přibližně po 20 sekundách můžete
znovu zapnout spínač a spustit stěrač.

Funkce ostřikovače
Pro zapnutí ostřikovače zatáhněte páčkou směrem
k zadní části vozu ➄, dokud nebude na přední sklo
vystříknuto požadované množství kapaliny. Stěrač
se automaticky zapne na několik cyklů.

AUTOMATICKÝ SYSTÉM DETEKCE
DEŠTĚ ( je-li součástí výbavy)

Automatický systém detekce deště může automa-
ticky zapnout stěrače a regulovat jejich rychlost v
závislosti na hustotě deště a rychlosti vozidla, za
použití čidla umístěného v horní části předního skla.

Pro nastavení automatického systému detekce
deště pohněte páčkou dolů do polohy <AUTO>➀.
Stěrač se jednou sepne, je-li spínač zapalování v po-
loze ON.

Hladina citlivosti dešťového senzoru může být na-
stavena otočením kolíku směrem dopředu ➁ (vyso-
ká) nebo dozadu ➂ (nízká).

• HIGH — Vysoká citlivost provozu

• LOW — Nízká citlivost provozu

Chcete-li automatický systém detekce deště
vypnout, stiskněte páčku do polohy <OFF> nebo za-
tlačte páčku dolů do polohy nebo .

NIC2979

NIC2987

SPÍNAČ STĚRAČE A
OSTŘIKOVAČE
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UPOZORNĚNÍ
Nedotýkejte se dešťového senzoru ani jeho okolí,
je-li spínač stěrače v poloze <AUTO> a zapalování
v poloze ON. Stěrače by se mohly neočekávaně
aktivovat a způsobit zranění nebo poškodit
stěrač.

• Stěrače s automatickým systémem detekce
deště jsou určeny pro použití při dešti. Je-li
spínač v poloze <AUTO> stěrače se mohou ne-
čekaně spustit, dojde-li k detekci nečistot,
otisků prstů, olejového filmu nebo hmyzu v
blízkosti čidla. Stěrače se také mohou spustit,
když je dešťový senzor aktivován výfukovým
plynem nebo vlhkostí.

• Pokud je na přední sklo aplikován vodoodpu-
divý prostředek, rychlost stěračů s automatic-
kým systémem detekce deště může být vyšší
i při slabém dešti.

• Před použitím myčky automobilů vypněte au-
tomatický systém detekce deště.

• Automatický systém detekce deště nemusí
fungovat, pokud déšť nezasáhne čidlo, a to i
když prší.

POUŽÍVÁNÍ STĚRAČE A
OSTŘIKOVAČE ZADNÍHO OKNA
( jsou-li ve výbavě)

Pokud je provoz stěrače zadního okna přerušen
sněhem atd., stěrač se zastaví, aby se nepoškodil
jeho motor. Dojde-li k tomu, přepněte spínač stě-
rače do polohy <OFF> a odstraňte sníh atd. z ra-
mínek stěrače a jejich okolí. Po cca 1 minutě mů-
žete znovu zapnout spínač a spustit stěrač.

Stěrač a ostřikovač zadního okna lze používat, když
je zapalování v poloze ON.

Používání stěračů
Otočte spínačem z polohy <OFF> pro spuštění stě-
rače.

➀ (přerušovaný) — přerušovaný chod (nelze
nastavit).

➁ (ON) — souvislý chod při nízké rychlosti.

Funkce obrácené synchronizace ( je-li součástí
výbavy):
Je-li stěrač předního skla zapnut, posunutím řadicí
páky do polohy R (zpátečka) spustíte ostřikovač a
stěrač zadního skla. Stěrač zadního okna se spustí
jednou za 7 sekund, bude-li přetrvávat předchozí
podmínka.

Funkce ostřikovače
Chcete-li zapnout ostřikovač, zatáhněte páčkou
směrem k přední části vozu ➂, dokud nebude na
zadní sklo vystříknuto požadované množství kapa-
liny. Stěrač se automaticky zapne na několik cyklů.

NIC2988
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Spínač odmlžování zadního okna funguje, když je
spínač zapalování v poloze ON.

Odmlžovač se používá ke snížení vlhkosti, odmlžení
nebo odstranění námrazy z povrchu zadního okna
a z venkovních zrcátek ( je-li součástí výbavy) pro
lepší výhled dozadu.

Při stisknutí spínače pro odmlžení ➀ se rozsvítí kon-
trolka ➁ a odmlžení pracuje přibližně 15 minut. Po
uběhnutí nastavené doby se odmlžení automaticky
vypne.

Budete-li chtít odmlžování znovu vypnout, stiskně-
te znovu spínač odmlžování.

UPOZORNĚNÍ
• Při neustálém provozu odmlžení se ujistěte, že

je motor v chodu. Jinak by mohlo dojít k vybití
baterie.

• Při čištění vnitřní strany okna dávejte pozor,
abyste nepoškrábali nebo nepoškodili elek-
trické vodiče na ploše okna.

Spínač klaksonu funguje se spínačem zapalování v
libovolné poloze, pokud není vybitá baterie.

Je-li spínač klaksonu stisknut a držen, klakson se
ozve. Puštěním spínače klaksonu klakson přestane
znít.

NIC2978
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SPÍNAČ PRO ODMLŽENÍ KLAKSON
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ELEKTRICKY OVLÁDANÁ OKNA
( jsou-li ve výbavě)

VAROVÁNÍ
• Před zavřením oken se ujistěte, že všichni ces-

tující mají ruce atd. uvnitř vozidla, než sepnete
elektrické ovládání oken.

• Aby se zabránilo riziku zranění nebo smrti ne-
úmyslným provozem vozidla a/nebo jeho sys-
témů, včetně uvíznutí v oknech nebo neúmy-
slné aktivace dveří, nenechávejte děti, osoby
vyžadující pomoc druhých nebo zvířata bez
dozoru ve vozidle. Kromě toho může teplota
uvnitř vozidla během teplého počasí rychle vy-
stoupat až do takové úrovně, kdy by mohlo
vzniknout nebezpečí vážného nebo smrtelné-
ho zranění osob nebo domácích mazlíčků.

Elektrické ovládání oken lze používat, je-li spínač za-
palování v poloze ON.

Ovladač okna u řidiče

Ovladač okna u řidiče je hlavní a můžete jím ovládat
všechna okna.

Zamknutí oken cestujících vzadu:
Když zatlačíte tlačítko zamčení ➀, nelze ovládat spí-
nače oken cestujících vzadu.

Budete-li chtít cestujícím opět umožnit ovládání
oken, znovu stiskněte tlačítko ➀.

Ovladač okna u spolujezdce vpředu

Ovladač okna u cestujícího ovládá příslušné okno.

Ovladač okna u cestujícího vzadu

Ovladač okna u cestujícího ovládá příslušné okno.

Pokud stisknete spínač blokování okna spolujezdce
na dveřích řidiče, nelze použít spínač na straně spo-
lujezdce.

NIC3675 NIC3676

NIC3677

OKNA
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Automatická funkce

Automatická funkce je k dispozici pro hlavní spínač
řidiče (se značkou ( je-li ve výbavě)).

Automatická funkce umožňuje zcela otevřít nebo
uzavřít okno, bez nutnosti držení spínače.

Pro úplné otevření okna stiskněte spínač elektric-
kého ovládání okna do druhé dolní polohy a pusťte
jej. Pro úplné zavření okna stiskněte spínač elektric-
kého ovládání okna do druhé horní polohy a pusťte
jej. Při této operaci spínač nemusíte držet.

Pro zastavení automatického otevírání/zavírání bě-
hem automatické funkce stiskněte spínač v opač-
ném směru, nahoru nebo dolů.

Když ovladač elektrického ovládání
okna nefunguje
Některé funkce elektrického ovládání oken (auto-
matická funkce zavírání) nefungují tak, jak je popi-
sováno, pokud odpojíte kabel baterie nebo je jinak
přerušeno elektrické napájení. Proveďte následující
postup pro inicializaci systému elektrického ovlá-
dání oken.

1. Přepněte zapalování do polohy ON.
2. Jestliže je okno u řidiče zavřeno, zcela jej otevřete

pomocí ovladače okna u řidiče.
3. Zatáhněte za ovladač okna řidiče a přidržte jej

nahoře, a tak zavřete okno u řidiče. Přidržte ovla-
dač přibližně po dobu 3 sekund poté, co bylo ok-
no plně zavřeno, a pak ovladač uvolněte.

4. Zkontrolujte, zda elektricky ovládané okno řádně
funguje.

Jestliže budete opakovaně otevírat a zavírat elek-
tricky ovládané okno, může to způsobit, že elektric-
ky ovládané okno nebude řádně fungovat. Proveď-
te výše uvedené kroky.
Jestliže elektricky ovládané okno nebude fungovat
řádně poté, co jste provedli výše uvedené kroky, zo-
pakujte je. Případně navštivte prodejce NISSAN ne-
bo kvalifikovaný servis a nechte systém elektrické-
ho ovládání oken zkontrolovat.

RUČNĚ OVLÁDANÁ OKNA ( jsou-li ve
výbavě)

Boční okna lze otevřít ➀ či zavřít ➁ otočením klič-
kou na každých dveřích.

Při odpojení kabelu baterie se hodiny vynulují a ne-
bude zobrazován správný čas. Znovu nastavte ho-
diny.

Pokud se jedná o vozidlo s informačním displejem,
viz „Informační displej vozidla ( je-li ve výbavě)“ výše
v této kapitole

Pro více informací o nastavení hodin v audio a/ne-
bo navigační jednotce ( je-li ve výbavě). Viz „Audi-
osystém ( je-li součástí výbavy)“ v kapitole „4. Topení,
klimatizace a audiosystém“ nebo samostatně do-
dávanou příručku pro uživatele systému Nissan-
Connect.

NASTAVENÍ ČASU
Vozidlo se segmentovým displejem
( je-li ve výbavě)

Digitální hodiny ➁ na ukazatelích uvádějí čas, když
je spínač zapalování v poloze ON.

Pro nastavení hodin proveďte následující postup:

1. Otočte knoflík nastavení hodin ➀ doleva a tak
nastavte hodiny.

NIC3678

SIC4435Z

NIC3018

HODINY

88 Nástroje a ovladače



Chcete-li hodiny posunout dopředu, přidržte
knoflík.

2. Otočte knoflík nastavení hodin ➀ doprava a tak
nastavte minuty.

Chcete-li hodiny posunout dopředu, přidržte
knoflík.

Elektrická zásuvka slouží k napájení elektrického
příslušenství, jako např. nabíječky mobilních telefo-
nů.

UPOZORNĚNÍ
• Zásuvka a zástrčka mohou být bezprostředně

po použití horké.

• Tato napájecí zásuvka není určena pro zapa-
lovač cigaret.

• Nepoužívejte ji s příslušenstvím, které má vyš-
ší napětí než 12 voltů, 120 W (10 A). Nepouží-
vejte dvojité adaptéry nebo více než jeden
elektrický přístroj.

• Tuto zásuvku používejte při spuštěném moto-
ru, aby nedošlo k vybití baterie vozidla.

• Vyhněte se používání elektrické zásuvky, je-li
zapnutá klimatizace, hlavní světlomety nebo
odmlžování zadního okna.

• Než připojíte nebo odpojíte zástrčku, vypněte
spínač napájení příslušného elektrického za-
řízení a spínač zapalování.

• Zasuňte zástrčku co nejdále. Nebude-li vytvo-
řen dostatečný kontakt, zástrčka se může pře-
hřívat nebo se vnitřní teplotní pojistka může
přepálit.

• Nedovolte, aby zásuvka přišla do styku s vo-
dou.

• Pokud ji nepoužíváte, zakryjte ji víčkem.

NIC2994
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VAROVÁNÍ
• Odkládací prostory byste neměli používat při

jízdě, abyste se mohli plně věnovat řízení vozi-
dla.

• Při jízdě nechte víko odkládacího prostoru za-
vřené, aby při nehodě nebo náhlém zastavení
nedošlo k poranění.

ODKLÁDACÍ PROSTORY V PANELU

Rohožku lze sundat zatažením za úchytku.

ODKLÁDACÍ SKŘÍŇKA

Pro otevření odkládací skříňky zatáhněte za páčku.

Pro uzavření zatlačte na víko, dokud nezaklapne.

DRŽÁK KARET ( je-li ve výbavě)

Zasuňte kartu do držáku karet.

HÁČKY NA KABÁT

UPOZORNĚNÍ
Nezatěžujte jednotlivý háček více než 1 kg (2 lb).

Háčky na kabát jsou umístěny na pomocných zad-
ních svorkách.

DRŽÁKY NÁPOJŮNIC3061
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UPOZORNĚNÍ
Při používání držáku na nápoje se vyvarujte prud-
kých rozjezdů a brzdění, aby nedošlo k rozlití ná-
pojů. Pokud je nápoj horký, mohli byste opařit se-
be i spolucestující.

KAPSA NA SEDADLE ( je-li součástí
výbavy)

Kapsa v opěradle sedadla ( je-li ve výbavě) se nachá-
zí na zadní části sedadla řidiče anebo spolujezdce.

STAHOVACÍ STŘECHA ( 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.

• Horní popruh dětského zádržného systému
by se mohl poškodit při styku se stahovacím
krytem nebo předměty v zavazadlovém pro-
storu. Odstraňte stahovací kryt z vozu nebo
jej zajistěte v zavazadlovém prostoru. Zajistě-
te také všechny předměty v zavazadlovém
prostoru. Vaše dítě by mohlo při nehodě utr-
pět vážné zranění s následkem smrti v přípa-
dě, že by byl horní popruh poškozen.

Stahovací kryt chrání zavazadlový prostor před po-
hledy zvenčí.

Jak sejmout stahovací kryt:

1. Sejměte popruhy ➀ ze zadních dveří.

2. Odstraňte stahovací kryt z držáků stahovacího
krytu ➁.

NIC1835
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1. Chcete-li zamezit oslňování zepředu, sklopte slu-
neční clonu dolů ➀.

2. Chcete-li zamezit oslňování z boku, vyjměte slu-
neční clonu ze středového uchycení a odklopte ji
na stranu ➁.

UPOZORNĚNÍ
• Nenechávejte zapnutá světla příliš dlouho, ne-

ní-li motor v chodu, abyste zabránili vybití ba-
terie.

• 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:

• Klíč je vytažen ze spínače zapalování a všechny
dveře jsou zavřeny (vozidlo bez systému inteli-
gentního klíče).

• Zapalování je v poloze OFF nebo LOCK (model se
systémem inteligentního klíče).

• Dveře řidiče jsou odemčeny a klíč není v zapalo-
vání (vozidlo bez systému inteligentního klíče).

• Dveře jsou odemknuty tlačítkem UNLOCK (na
dálkovém ovládání nebo inteligentním klíči) ne-
bo spínačem požadavků (model se systémem
inteligentního klíče) se zapalováním v poloze
LOCK.

• Některé z dveří jsou otevřeny a zavřeny se zapa-
lováním v poloze LOCK a bez klíče ve spínači za-
palování (model bez systému inteligentního klí-
če).

Časovač osvětlení kabiny se zruší, pokud:

• Budou zamčeny dveře řidiče.

• Zapalování 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.

SPA1909
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Vaše vozidlo můžete řídit jedině s klíči, které jsou
specifické pro vaše vozidlo. S klíčem je dodávána
destička s číslem. Zaznamenejte si číslo klíče a ští-
tek s číslem klíče si uložte na bezpečné místo, mimo
vozidlo, pro případ, že byste potřebovali duplikát klí-
čů.

Klíč lze duplikovat pouze pomocí originálního klíče
nebo čísla originálního klíče. Číslo klíče je zapotřebí,
pokud ztratíte všechny své klíče a nebudete mít ori-
ginální klíč, z něhož by bylo možné vyrobit duplikát.
Jestliže klíč ztratíte nebo budete potřebovat klíče
navíc, dodejte originální klíč nebo číslo klíče deale-
rovi NISSAN nebo kvalifikovanému servisu.

UPOZORNĚNÍ
Nenechávejte klíč ve vozidle, pokud vozidlo
opouštíte.

KLÍČ SE ZABEZPEČENÍM PROTI
KRÁDEŽI NISSAN (NATS*)

1. NATS klíč

2. Štítek s číslem klíče

Vaše vozidlo může být řízeno pouze s klíčem NATS,
který je registrován k součástem NATS vašeho vozi-
dla. S jedním vozem lze registrovat a používat až 5
klíčů NATS. Nový klíč musí být registrován prodej-
cem NISSAN nebo značkovým servisem dříve, než
bude používán se systémem NATS vašeho vozidla.
Proces registrace nového klíče vyžaduje vymazání
veškeré paměti v součástech NATS, nezapomeňte
proto přivést s sebou k prodejci NISSAN nebo
do značkového servisu všechny klíče NATS, které
máte.

UPOZORNĚNÍ
Klíč NATS obsahující elektrický transpondér ne-
smí přijít do styku se slanou i jakoukoliv jinou vo-
dou. Mohlo by to negativně ovlivnit funkčnost
systému.

*: Imobilizér

INTELIGENTNÍ KLÍČ ( je-li ve výbavě)

1. Inteligentní klíč (2)

2. Mechanický klíč (uvnitř inteligentního klíče) (2)

3. Štítek s číslem klíče

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.
Nový klíč musí být registrován prodejcem NISSAN
nebo značkovým servisem dříve, než bude použí-
ván systémem inteligentního klíče a systémem
NATS vašeho vozidla. Proces registrace nového klí-
če vyžaduje vymazání veškeré paměti v součástech
systému inteligentního klíče, a proto nezapomeňte
přivést všechny inteligentní klíče s sebou k prodejci
NISSAN nebo do kvalifikovaného servisu.

*: Imobilizér
NPA1361
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UPOZORNĚNÍ
• Ověřte si, zda máte inteligentní klíč s sebou.

Nenechávejte inteligentní klíč uvnitř vozidla,
když ho opustíte.

• Ověřte si, zda máte inteligentní klíč s sebou při
řízení vozidla. Inteligentní klíč je citlivé zaříze-
ní se zabudovaným vysílačem. Abyste se vy-
varovali jeho poškození, přečtěte si následu-
jící 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.

– Když vnější teplota klesne pod -10°C (14°F),
baterie inteligentního klíče nemusí řádně
fungovat.

– Neponechávejte inteligentní klíč na dlou-
hou dobu na místě s teplotou převyšující
60 °C (140 °F).

– Inteligentní klíč nepozměňujte ani neupra-
vujte.

– Nepoužívejte magnetickou klíčenku.

– Nepokládejte inteligentní klíč do blízkosti
zařízení vytvářejících magnetické pole, ja-
ko je třeba televize, rozhlasové přijímače,
počítače či mobilní telefony.

– Inteligentní klíč nesmí přijít do styku se sla-
nou i jakoukoliv jinou vodou, neumývejte
jej v myčce. Mohlo by to negativně ovlivnit
funkčnost systému.

• Pokud inteligentní klíč ztratíte nebo vám bude
ukraden, NISSAN doporučuje vymazat kód ID
inteligentního klíče. Takto zabráníte neopráv-
něnému odemknutí vozidla. Informace o pro-
cesu vymazání vám poskytne váš prodejce
NISSAN nebo značkový servis.

Mechanický klíč
Klíč se zabezpečením proti krádeži NISSAN
(NATS*):

Mechanický klíč je nezbytný k nastartování motoru
a lze jej používat k odemčení zámku dveří řidiče.

• Chcete-li použít mechanický klíč, stiskněte tla-
čítko uvolnění umístěné v horní části klíče. Klíč
se vyklopí z krytu tak, že zapadne do pojistné
polohy.

• Při ukládání klíče stiskněte tlačítko uvolnění a
složte klíč zpět do drážky.

Inteligentní klíč:

Nouzový klíč lze použít k odemknutí dveří řidiče a
nastartování motoru v nouzových situacích (např.
při vybité baterii inteligentního klíče).

• Pro vyjmutí mechanického klíče uvolněte pojist-
ný kolík na zadní straně inteligentního klíče.

• Pro instalaci mechanického klíče jej pevně vlož-
te do inteligentního klíče, dokud se pojistný kolík
nevrátí do jistící polohy.

Mechanický klíč použijte pro zamknutí nebo ode-
mknutí dveří. (Viz „Uzamčení klíčem“ dále v této ka-
pitole.)

Pro více informací ohledně přístupu k nouzovému
klíči a jeho používání, viz „Mechanický klíč“ výše v
této kapitole.

POZNÁMKA

Je normální, že klíč nelze zasunout celý do vložky
dveří řidiče.
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VAROVÁNÍ
• Před otevřením jakýchkoliv dveří se vždy roz-

hlédněte, aby se zabránilo nehodě s provozem
v protisměru.

• Aby se zabránilo riziku zranění nebo smrti ne-
úmyslným provozem vozidla a/nebo jeho sys-
témů, včetně uvíznutí v oknech nebo neúmy-
slné aktivace dveří, nenechávejte děti, osoby
vyžadující pomoc druhých nebo zvířata bez
dozoru ve vozidle. Kromě toho může teplota
uvnitř vozidla během teplého počasí rychle vy-
stoupat až do takové úrovně, kdy by mohlo
vzniknout nebezpečí vážného nebo smrtelné-
ho zranění osob nebo domácích mazlíčků.

SYSTÉM ZAMYKÁNÍ SUPER LOCK
(modely s pravostranným řízením)

VAROVÁNÍ
Modely vybavené systémem Super Lock:

Při nedodržení doporučených kroků může nastat
nebezpečná situace. Ujistěte se, že aktivace sys-
tému zamykání Super Lock vždy proběhne řádně.

• Když je vozidlo obsazené, nikdy nezamykejte
dveře integrovaným klíčem. Jinak byste mohli
uvnitř uvěznit cestující, jelikož systém zamy-
kání Super Lock brání otevření dveří zevnitř
vozu.

• Tlačítko LOCK na integrovaném klíči použijte
pouze v případě, kdy máte jasný přehled o vo-
zidle. Je třeba zajistit, abyste nikoho neuvěz-
nili uvnitř aktivací systému zamykání Super
Lock.

Stisknutím tlačítka „LOCK“ ( ) na integrovaném
klíči nebo zamknutím dveří jedním z tlačítek poža-
davků (modely s inteligentním klíčem) aktivujete
systém zamykání Super Lock.

Když je aktivní systém zamykání super lock, žádné
dveře nelze otevřít zevnitř vozu. Jde o další stupeň
zabezpečení pro případ krádeže nebo vloupání.

Systém zamykání Super Lock se uvolní, když ote-
vřete všechny dveře integrovaným klíčem nebo tla-
čítkem požadavků (modely s inteligentním klíčem).

Nouzové situace
Pokud je aktivován systém zamykání Super Lock,
když jste uvnitř vozu, například při dopravní nehodě
či jiných nečekaných situacích, dodržujte pokyny
uvedené níže.

Uvolnění systému zamykání Super Lock:
– Nechte inteligentní klíč ve vozidle a dejte spínač

napájení do polohy ON (zapnuto).

Všechny dveře lze nyní odemknout a otevřít ze-
vnitř vozu.

– Odemkněte dveře pomocí tlačítka „UNLOCK“ in-
tegrovaného do klíče.

Všechny dveře lze nyní otevřít zevnitř vozu.

Odemčení a otevření dveří řidiče zevnitř vozu,
když je aktivní systém zamykání Super Lock:
1) Otevřete (nebo v nouzovém případě rozbijte) ok-

no ve dveřích řidiče.

2) Zasuňte mechanický klíček do vnější vložky
zámku dveří a otočte jej k zadní straně vozu.

3) Dveře řidiče se odemknou a lze je otevřít zevnitř
vozu.

Zamykání bez aktivace systému
zamykání Super Lock

VAROVÁNÍ
Nenechávejte klíč ve vozidle, pokud vozidlo
opouštíte.

Zamykání dveří pomocí vložky zámku dveří nebo
spínače automatického zamykání dveří nespustí
systém zamykání Super Lock.

UZAMČENÍ KLÍČEM

Typ A
Chcete-li zamknout dveře řidiče nebo spolujezdce,
zasuňte klíč do zámku na straně řidiče či spolujezd-
ce a otočte klíčem směrem k zadní části vozidla ➁.

Chcete-li zamknout páté dveře, viz „Dveře zavaza-
dlového prostoru“ dále v této kapitole.

Chcete-li odemknout dveře řidiče nebo spolujezd-
ce, otočte klíčem směrem k přední části vozu ➀.

SPA2602Z
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Chcete-li odemknout páté dveře, viz „Dveře zavaza-
dlového prostoru“ dále v této kapitole.

Typ B
Chcete-li zamknout dveře, vložte klíč do zámku na
dveřích řidiče a otočte klíčem směrem k zadní části
vozu ➁. Všechny dveře včetně pátých dveří se za-
mknou.

Dveře odemknete otočením klíče směrem k přední
části vozidla ➀. Všechny dveře včetně pátých dveří
se odemknou.

Typ C
Chcete-li zamknout dveře řidiče, vložte klíč do zám-
ku na dveřích řidiče a otočte klíčem směrem k zadní
části vozu ➁.

Chcete-li zamknout jiné dveře, použijte spínač au-
tomatického zamykání dveří. (Viz „Zamykání spína-
čem automatického zámku dveří ( je-li ve výbavě)“
dále v této kapitole.)

Dveře řidiče odemknete otočením klíče směrem k
přední části vozidla ➀.

Chcete-li odemknout jiné dveře, použijte spínač au-
tomatického zamykání dveří. (Viz „Zamykání spína-
čem automatického zámku dveří ( je-li ve výbavě)“
dále v této kapitole.)

ZAMYKÁNÍ SPÍNAČEM
AUTOMATICKÉHO ZÁMKU DVEŘÍ
( je-li ve výbavě)

Chcete-li zamknout dveře, přepněte spínač auto-
matického zamykání dveří do zamčené polohy ➀.

UPOZORNĚNÍ
• Při uzamčení dveří spínačem automatického

zámku dveří se ujistěte, že jste uvnitř vozidla
nenechali klíč.

• Když je klíč ve spínači zapalování a dveře řidi-
če jsou otevřeny, nelze dveře zamknout spína-
čem automatického zamykání dveří.

Stiskněte spínač automatického zámku dveří do po-
lohy ➁.

DĚTSKÁ POJISTKA ZÁMKU ZADNÍCH
DVEŘÍ

Dětská pojistka zadních dveří napomáhá zabránit
nechtěnému otevření dveří, zejména jsou-li ve vozi-
dle malé děti.

Je-li páčka v poloze zamknuto ➀, dětská pojistka
zadních dveří zaklapne a zadní dveře půjde otevřít
pouze vnějším madlem.

Pro odjištění posuňte páčku do polohy odemknuto
➁.
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1. Inteligentní klíč (2)

2. Mechanický klíč (uvnitř inteligentního klíče) (2)

3. Štítek s číslem klíče

VAROVÁNÍ
• Rádiové vlny by mohly negativně ovlivnit elek-

trické zdravotnické zařízení. Osoby využívající
kardiostimulátor by měly kontaktovat výrob-
ce zdravotnického zařízení a ověřit možnosti
ovlivňování, než inteligentní klíč použijí.

• Inteligentní klíč při stisknutí přenáší rádiové
vlny. Rádiové vlny mohou ovlivňovat leteckou
navigaci a komunikační systémy. Nemanipu-
lujte s inteligentním klíčem při cestování leta-
dlem. Při letu se ujistěte, že tlačítka nelze neú-
myslným způsobem aktivovat.

Systémem inteligentního klíče můžete ovládat
všechny dveřní zámky (včetně zámku zadních dve-
ří) pomocí integrované funkce přívěsku na klíče ne-
bo stisknutím spínače požadavků na vozidle, aniž

byste klíč vyjímali z kapsy či kabelky. Provozní pro-
středí a/nebo podmínky můžou ovlivnit fungování
systému inteligentního klíče.

Dříve, než budete používat systém inteligentního
klíče, přečtěte si následující informace.

UPOZORNĚNÍ
• Ověřte si, zda máte inteligentní klíč s sebou při

obsluze vozu.

• Nenechávejte inteligentní klíč ve voze, když z
něj vystupujete.

• Když je venku extrémně vysoká nebo nízká
teplota, tak systém inteligentního klíče nemu-
sí fungovat správně.

Inteligentní klíč stále komunikuje s vozidlem pro-
střednictvím rádiových vln. Systém inteligentního
klíče přenáší slabé rádiové vlny. Vnější podmínky
mohou narušovat provoz systému inteligentního
klíče v následujících provozních situacích.

• Při používání v blízkosti zdrojů silných rádiových
vln, jako u TV věží, elektráren a vysílačů.

• Při používání bezdrátových zařízení, jako mobil-
ních telefonů, přijímačů a CB rádií.

• Při kontaktu nebo zakrytí inteligentního klíče ko-
vovými 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.

Třebaže životnost baterie se odvíjí také od provoz-
ních podmínek, obvyklá životnost je přibližně 2 roky.
Je-li baterie vybitá, vyměňte ji za novou.

Informace o výměně baterií viz „Baterie“ v kapitole
„8. Údržba a „Udělej si sám““.

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.

Pro nastartování motoru s vybitou baterií
inteligentního klíče viz „Tlačítko spínače zapalování
(model se systémem inteligentního klíče)“ v kapitole
„5. Startování a jízda“. Vybitou baterii co nejdříve vy-
měňte za novou.

Jelikož je volant uzamčen elektricky, nelze jej ode-
mknout se spínačem zapalování v poloze LOCK, je-li
baterie vozidla zcela vybitá. V tomto případě též ne-
půjde odemknout volant. Věnujte zvláštní pozor-
nost tomu, aby se baterie vozidla zcela nevybila.

Pro jedno vozidlo lze používat až 4 inteligentní klíče.
Informace o zakoupení a použití dalších inteligent-
ních klíčů získáte od svého prodejce NISSAN nebo
ve značkovém servisu.

UPOZORNĚNÍ
• Inteligentní klíč obsahující elektrické součást-

ky nesmí přijít do styku se sladkou ani slanou
vodou. Mohlo by to negativně ovlivnit funkč-
nost systému.

• Nedovolte, aby vám inteligentní klíč spadl.

SPA2502Z
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• Nebouchejte inteligentním klíčem prudce o ji-
né předměty.

• Inteligentní klíč nepozměňujte ani neupravuj-
te.

• Namočení může inteligentní klíč poškodit.
Když inteligentní klíč zvlhne, okamžitě ho do-
sucha otřete.

• Když vnější teplota klesne pod −10°C (14°F), ba-
terie inteligentního klíče nemusí řádně fungo-
vat.

• Neponechávejte inteligentní klíč na dlouhou
dobu v prostředí s teplotou převyšující 60 °C
(140 °F).

• Nepřipínejte inteligentní klíč ke klíčence obsa-
hující magnet.

• Nepokládejte inteligentní klíč do blízkosti za-
řízení vytvářejících magnetické pole, jako je
třeba televize, rozhlasové přijímače, počítače
či mobilní telefony.

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.
Informace o procesu vymazání vám poskytne váš
prodejce NISSAN nebo značkový servis.

Funkci inteligentního klíče lze deaktivovat. Podrob-
nosti, jak deaktivovat funkci inteligentního klíče,
vám sdělí prodejce NISSAN nebo značkový servis.

PROVOZNÍ DOSAH

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
inteligentní klíč 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, nemusí spínač po-
žadavků fungovat.

Je-li inteligentní klíč v provozním dosahu, může kdo-
koli, i osoba, která nemá inteligentní klíč, stisknout
spínač požadavků a zamknout/odemknout dveře.

POUŽITÍ SYSTÉMU INTELIGENTNÍHO
KLÍČE

Spínač požadavků nebude fungovat za těchto pod-
mínek.

• Pokud inteligentní klíč ponecháte uvnitř vozidla

• Není-li inteligentní klíč v provozním dosahu.

• Jsou-li dveře otevřeny, nebo nejsou-li bezpečně
zavřeny.

• Je-li vybitá baterie inteligentního klíče.

• Je-li zapalování v poloze ON.

NIC3043
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• 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 uzamčení dveří spínačem požadavků madla
dveří se ujistěte, že dveře byly madlem dveří bez-
pečně uzamčeny.

• Když dveře zamykáte spínačem požadavků na
madle dveří, ověřte si, že máte inteligentní klíč u
sebe, než začnete ovládat spínač požadavků na
madle dveří, abyste inteligentní klíč nenechali ve
vozidle.

• Spínač požadavků madla dveří funguje pouze
tehdy, když systém inteligentního klíče deteko-
val inteligentní klíč.

• 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.

Umístění spínače požadavků

Když máte inteligentní klíč s sebou, můžete
zamknout a odemknout všechny dveře stisknutím
spínače požadavků madla dveří (řidiče nebo spolu-
jezdce na předním sedadle)jA nebo spínače poža-
davků zadních dveříjB v provozním dosahu.

Když zamknete nebo odemknete dveře, budou na
potvrzení blikat výstražná světla.

Uzamčení dveří
1. Přepněte zapalování do polohy OFF.

2. Mějte inteligentní klíč s sebou.

3. Zavřete všechny dveře.

4. Stiskněte spínač požadavků madla dveříjA (řidi-
če nebo spolujezdce na předním sedadle) nebo
spínač požadavků zadních dveříjB .

5. Všechny dveře, včetně zadních dveří, se
zamknou.

6. Výstražná světla jednou bliknou.

7. Zkuste kliky dveří a ověřte, zda jsou dveře řádně
zamčené.

Ochrana proti uzamčení:
Aby se zabránilo nechtěnému zamčení inteligent-
ního klíče ve vozidle, systém inteligentního klíče je
vybaven ochranou proti uzamčení.

• Když je inteligentní klíč ponechán ve vozidle a
pokusíte se po vystoupení zamknout dveře po-
mocí vnitřního tlačítka dveří řidiče, všechny dve-
ře se automaticky odemknou a po zavření dveří
zazní akustický signál.

• Když je uvnitř vozu ponechán inteligentní klíč při
otevřených dveřích a vy se snažíte uzamknout
dveře za použití spínače automatického oteví-
rání dveří po vystoupení z vozidla, po použití spí-
nače automatického otevírání dveří nebo vnitřní
tlačítka dveří řidiče se ozve vnitřní akustický sig-
nál.

SPA2407Z
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UPOZORNĚNÍ
Ochrana proti uzamčení nebude fungovat za
těchto podmínek.

• Je-li inteligentní klíč položený na vrchu pří-
strojové desky.

• Je-li inteligentní klíč umístěn uvnitř odkládací
skříňky.

• Je-li inteligentní klíč umístěn uvnitř kapsy na
dveřích.

• Je-li inteligentní klíč umístěn na nebo pod ob-
lastí náhradní pneumatiky.

• 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
Odemčení všech dveří:
1. Mějte inteligentní klíč s sebou.
2. Stiskněte spínač požadavků madla dveříjA nebo

spínač požadavků zadních dveříjB .
3. Všechny dveře, včetně zadních dveří, se

odemknou.
4. Výstražná světla dvakrát bliknou.
Je-li zatáhnuto za madlo dveří při odemykání dveří,
dveře se nemusí odemknout. Navrácením madla
dveří do původní polohy odemknete dveře. Jestliže
se dveře po navrácení madla dveří neodemknou,
stiskněte spínač požadavků madla dveří pro
odemčení dveří.

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 jakýchkoliv dveří

• Stisknutí spínače zapalování.

Jestliže během přednastaveného intervalu stiskne-
te tlačítko UNLOCK na inteligentním klíči,
všechny dveře se po dalším nastaveném intervalu
automaticky zamknou.

Volitelný režim odemykání dveří:
1. Mějte inteligentní klíč s sebou.

2. Stiskněte spínač požadavků na madle dveří (řidi-
če nebo předního spolujezdce) jA nebo spínač
požadavků zadních dveříjB .

3. Příslušné dveře se odemknou.

4. Stiskněte znovu spínač požadavků na madle
dveří (řidiče nebo předního spolujezdce)jA nebo
spínač požadavků zadních dveří jB během 5
sekund.

5. Všechny dveře se odemknou

Přepnutí režimu odemykání dveří ( je-li ve
výbavě):
Pro přepnutí z jednoho režimu odemykání dveří na
jiný viz „Informační displej vozidla ( je-li ve výbavě)“ v
kapitole „2. Nástroje a ovladače“.

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 jakýchkoliv dveří

• Stisknutí spínače zapalování.

Jestliže během přednastaveného intervalu stiskne-
te tlačítko UNLOCK na inteligentním klíči,
všechny dveře se po dalším nastaveném intervalu
automaticky zamknou.

ÚSPORNÝ SYSTÉM BATERIE
Jestliže všechny následující podmínky trvají po urči-
tou dobu, úsporný systém baterie vypne přívod na-
pětí, aby nedošlo k jejímu vybití.

• Spínač zapalování je v poloze ON a

• všechny dveře jsou zavřeny a

VAROVÁNÍ A ZVUKOVÁ
UPOZORNĚNÍ
Systém inteligentního klíče je vybaven funkcí, která
je určena pro snížení pravděpodobnosti nesprávné-
ho použití inteligentního klíče a jako prevence před
odcizením vozidla.

Typ A (model s informačním displejem
vozidla)
Je-li detekována nesprávná operace, rozezní se
akustický signál a obrazovce s údaji o vozidle se ob-
jeví upozornění. Viz průvodce odstranění závad na
následující straně. Pro upozornění a kontrolky na
obrazovce s údaji o vozidle viz „Informační displej
vozidla ( je-li ve výbavě)“ v kapitole „2. Nástroje a
ovladače“.

UPOZORNĚNÍ
Když se rozezní výstražný akustický signál a na
displeji se objeví upozornění, zkontrolujte vozidlo
i inteligentní klíč.
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Typ B (model bez informačního displeje
vozidla)
Uvnitř i venku vozidla se ozve zvukový signál nebo
pípnutí a rozsvítí se nebo rozbliká kontrolka.

Viz průvodce odstranění závad na následující stra-
ně a „Výstražná světla, kontrolky a zvuková
upozornění“ v kapitole „2. Nástroje a ovladače“.

Kontrolka systému inteligentního klíče:

Kontrolka výběru polohy P:

UPOZORNĚNÍ
Když zazní zvukový signál nebo pípnutí a rozsvítí
se kontrolka, zkontrolujte vozidlo a inteligentní
klíč.
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PRŮVODCE ODSTRAŇOVÁNÍM ZÁVAD

Příznak Možná příčina Co dělat
Při otevření dveří řidiče pro
vystoupení z vozidla Vnitřní zvukový signál zní bez přestání. Zapalování je v poloze ON. Přepněte zapalování do polohy

OFF.

Při zavírání dveří po vystoupení z
vozidla.

Typ A: Na displeji se zobrazí upozornění NO KEY, vnější signál zazní
3krát a vnitřní signál zní po dobu několika sekund.
Typ B: Kontrolka systému inteligentního klíče bliká žlutě, vnější
signál zazní 3krát a vnitřní signál zní po dobu několika sekund.

Zapalování je v poloze ON. Přepněte zapalování do polohy
OFF.

Při stisknutí spínače požadavků

nebo tlačítka LOCK m na
inteligentním klíči pro zamčení
dveří

Vnější klakson zní několik sekund a všechny dveře se odemknou.

Inteligentní klíč je uvnitř vozidla. Mějte inteligentní klíč s sebou.

Zapalování je v poloze ON. Přepněte zapalování do polohy
OFF.

Dveře nejsou bezpečně zavřeny. Bezpečně zavřete dveře.
Při stisknutí spínače požadavků
madla dveří pro zamčení dveří Vnější zvukový signál zní několik sekund.

Inteligentní klíč je uvnitř vozidla. Mějte inteligentní klíč s sebou.
Dveře nejsou bezpečně zavřeny. Bezpečně zavřete dveře.

Při stisknutí spínače zapalování pro
nastartování motoru

Typ A: Na displeji se zobrazí kontrolka baterie inteligentního klíče.
Typ B: Kontrolka systému inteligentního klíče na přístrojové desce
bude blikat zeleně.

Napětí v baterii je nízké.
Vyměňte baterii za novou. (Viz
„Baterie“ v kapitole „8. Údržba a
„Udělej si sám““.)

Typ A: Na displeji se zobrazí upozornění NO KEY a vnitřní signál
bude znít po dobu několika sekund.
Typ B: Kontrolka systému inteligentního klíče na přístrojové desce
bude blikat žlutě a vnitřní signál bude znít po dobu několika
sekund.

Inteligentní klíč není ve vozidle. Mějte inteligentní klíč s sebou.
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POUŽÍVÁNÍ FUNKCE
BEZKLÍČOVÉHO ODEMYKÁNÍ DVEŘÍ
Provozní dosah

Pomocí systému bezklíčového odemykání dveří lze
zamknout/odemknout všechny dveře včetně zad-
ních dveří. Provozní dosah závisí na podmínkách ko-
lem vozidla. Pro bezpečné používání tlačítka zamče-
ní a odemčení se přibližte k vozidlu na vzdálenost
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 viz „Baterie“ v kapitole
„8. Údržba a „Udělej si sám““.

Uzamčení dveří
Když zamykáte nebo odemykáte dveře, včetně zad-
ních dveří, výstražná světla zablikají na potvrzení.

1. Přepněte zapalování do polohy OFF a vezměte
inteligentní klíč s sebou.

2. Zavřete všechny dveře (včetně zadních dveří).

3. Stiskněte tlačítko LOCK ➀ na inteligentním
klíči.

4. Všechny dveře se zamknou.

5. Zkuste kliky dveří a ověřte, zda jsou dveře řádně
zamčené.

UPOZORNĚNÍ
Po uzamčení dveří inteligentním klíčem se madly
dveří ujistěte, že jsou bezpečně zamčeny.

Odemykání dveří
1. Stiskněte tlačítko UNLOCK ➁ na inteligent-

ním klíči.

2. Všechny dveře (včetně zadních dveří) se
odemknou.

Všechny dveře se automaticky zamknou, pokud bě-
hem 30 sekund po stisknutí tlačítka UNLOCK
na inteligentním klíči při zamykání dveří nebude
provedena jedna z následujících operací, zatímco
dveře jsou zamčené. Jestliže bude během tohoto
30-sekundového intervalu stisknuto tlačítko UN-
LOCK na inteligentním klíči, všechny dveře se
zamknou automaticky po dalších 30 sekundách.

• Otevření libovolných dveří, i zadních.

• Stisknutí spínače zapalování.

Výběr režimu odemykání dveří:
Když poprvé dostanete vozidlo, režim odemykání
dveří je nastaven tak, aby se odemykaly všechny
dveře jedním stiskem tlačítka UNLOCK ➁. Re-
žim odemykání dveří lze přepnout na selektivní re-

žim odemykání dveří, v němž se dveře spolucestují-
cích otevírají až při druhém stisku tlačítka UNLOCK

➁.

Podrobnosti o aktivaci selektivního režimu odemy-
kání dveří najdete v oddíle „Informační displej vozi-
dla ( je-li ve výbavě)“ v kapitole „2. Nástroje a ovla-
dače“.

Funkce výstražných světel
Když zamknete nebo odemknete dveře, budou na
potvrzení blikat výstražná světla.

• LOCK: Výstražná světla jednou bliknou.

• UNLOCK: Výstražná světla dvakrát bliknou.

SPA2045Z
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Systémem bezklíčového odemykání dveří lze ovlá-
dat zámky všech dveří (včetně zadních dveří), po-
mocí integrovaného klíče. Dálkové ovládání má do-
sah cca 1 m (3,3 ft) od vozidla. Provozní dosah závisí
na podmínkách kolem vozidla.

Pro jedno vozidlo lze používat až 4 integrované klí-
če. Informace o zakoupení a použití dalších integro-
vaných klíčů získáte od svého prodejce NISSAN ne-
bo ve značkovém servisu.

Integrovaný klíč nebude fungovat za těchto podmí-
nek:

• Když vzdálenost mezi integrovaným klíčem a vo-
zidlem je vyšší než přibližně 1 m (3,3 ft).

• Když je baterie integrovaného klíče vybita.

• Když je klíč ve spínači zapalování.

UPOZORNĚNÍ
• Při uzamčení dveří integrovaným klíčem se

ujistěte, že jste uvnitř vozidla nenechali klíč.

• Chcete-li zajistit správnou funkci systému za-
mykání dveří, před použitím dálkového ovlá-
dání s integrovaným klíčem zkontrolujte, zda
jsou řádně zavřené dveře řidiče.

• Integrovaný klíč obsahující elektrické součást-
ky nesmí přijít do styku se slanou ani jinou vo-
dou. Mohlo by to negativně ovlivnit funkčnost
systému.

• Integrovaný klíč nepouštějte na zem.

• Dálkové ovládání se nesmí prudce pohodit na
jiný předmět.

• Nenechávejte integrovaný klíč dlouhou dobu
v prostředí s teplotou převyšující 60 °C (140 °F).

• Když je venkovní teplota příliš nízká, systém
dálkového ovládání bezklíčového vstupu ne-
musí fungovat správně.

Jestliže integrovaný klíč ztratíte nebo vám bude od-
cizen, doporučuje společnost NISSAN, abyste z vozi-
dla vymazali ID kód tohoto klíče. To může předejít
neoprávněnému použití integrovaného klíče k ovlá-
dání vozidla. Informace o procesu vymazání vám
poskytne váš prodejce NISSAN nebo značkový ser-
vis.

Informace o výměně baterie viz „Baterie“ v kapitole
„8. Údržba a „Udělej si sám““.

POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU
BEZKLÍČOVÉHO ODEMYKÁNÍ DVEŘÍ

Tlačítko LOCK

Tlačítko UNLOCK

Uzamčení dveří
1. Vyjmutí klíče ze spínače zapalování:

2. Zavřete všechny dveře, včetně zadních dveří.

3. Stiskněte tlačítko zamykání dveří LOCK ➀
na integrovaném klíči.

4. Všechny dveře se zamknou.

5. Zkuste kliky dveří a ověřte, zda jsou dveře řádně
zamčené.

VAROVÁNÍ
Integrovaný klíč používejte pouze v případě, kdy
máte naprostý a zřetelný přehled o situaci ve vo-
ze, aby nedošlo k uzavření cestujících v interiéru.

UPOZORNĚNÍ
Po uzamčení dveří integrovaným klíčem se madly
dveří ujistěte, že byly bezpečně uzamčeny.

Odemykání dveří
1. Stiskněte tlačítko UNLOCK ➁ na integrova-

ném klíči.

2. Všechny dveře, včetně zadních dveří, se
odemknou.

Všechny dveře se automaticky zamknou, pokud bě-
hem 30 sekund po stisknutí tlačítka UNLOCK ➁
na inteligentním klíči při zamykání dveří nebude
provedena jedna z následujících operací, zatímco
dveře jsou zamčené.

NPA1420

SYSTÉM BEZKLÍČOVÉHO
OTEVÍRÁNÍ
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Jestliže bude během tohoto 30sekundového inter-
valu stisknuto tlačítko UNLOCK na inteligentním klí-
či, všechny dveře se zamknou automaticky po dal-
ších 30 sekundách.

• Otevření jakýchkoliv dveří

• Vložení klíče do spínače zapalování

Výběr režimu odemykání dveří:
Když poprvé dostanete vozidlo, režim odemykání
dveří je nastaven tak, aby se odemykaly všechny
dveře jedním stiskem tlačítka UNLOCK ➁. Re-
žim odemykání dveří lze přepnout na selektivní re-
žim odemykání dveří, v němž se dveře spolucestují-
cích otevírají až při druhém stisku tlačítka
UNLOCK ➁.

Volitelný režim odemykání dveří:

1. Stiskněte tlačítko UNLOCK ➁ na integrova-
ném klíči.

2. Dveře řidiče se odemknou.

3. Znovu stiskněte tlačítko UNLOCK ➁ na inte-
grovaném klíči.

4. Všechny dveře se odemknou

Chcete-li přepnout na režim selektivního odemyká-
ní dveří, postupujte následovně.

Pro modely s informačním displejem vozidla:

Upravte nastavení [Selective Unlock] v nabídce [Ve-
hicle Settings], čímž aktivujete nebo deaktivujete
volitelný režim odemykání dveří. Podrobnosti viz „In-
formační displej vozidla ( je-li ve výbavě)“ v kapitole
„2. Nástroje a ovladače“.

Pro modely se segmentovým displejem:

Stiskněte současně tlačítka LOCK a
UNLOCK na dobu delší než 5 sekund.

Pro deaktivování volitelného režimu zamykání dveří
postupujte stejným způsobem.

Funkce výstražných světel
Když zamknete nebo odemknete dveře, budou na
potvrzení blikat výstražná světla.

• LOCK: Jednou bliknou výstražná světla.

• UNLOCK: Dvakrát bliknou výstražná světla.

PORUCHA KLÍČE
Klíč možná nebude fungovat správně, pokud:

• Baterie klíče je vybita.
Viz část „Baterie“ v kapitole „8. Údržba a „Udělej si
sám““ s pokyny o výměně baterie klíče a požado-
vaném typu baterie.

• Systém zamykání/odemykání byl trvale pou-
žíván.
Systém proti zneužití zamykání brání přehřívání
motorů zamykání a vypíná funkci zamykání klí-
čem na krátkou dobu, pokud se systém trvale
používá.

• Zatáhli jste za kliku dveří, zatímco jste použili
klíč.

• Je vybitá baterie vozu.

POZNÁMKA
Pro více informací viz varování [NO KEY Detected],
kontrolku [Key battery low] nebo varování [Key ID
Incorrect] v „Informační displej vozidla ( je-li ve
výbavě)“ v kapitole „2. Nástroje a ovladače“ pro
více informací.

Vaše vozidlo je vybaveno následujícím systémem
zabezpečení:

Klíč systému zabezpečení proti krádeži NISSAN
(NATS)*

(* imobilizér)

Stav bezpečnosti je zobrazován bezpečnostní kon-
trolkou.

SYSTÉM ZABEZPEČENÍ PROTI
KRÁDEŽI NISSAN (NATS)
Systém zabezpečení proti krádeži NISSAN (NATS)
neumožní nastartovat motor bez použití registro-
vaného klíče NATS.

Jestliže se motor nenastartuje pomocí registrova-
ného klíče NATS, může to být způsobeno rušením,
které vzniká z těchto příčin:

• Jiný klíč NATS.

• Automatizované zařízení pro evidenci dálniční-
ho mýtného.

• Automatizované platební zařízení.

• Jiná zařízení, která přenášejí podobné signály.

Spusťte motor pomocí následujícího postupu:

1. Věci, které mohou způsobovat rušení, dejte mimo
klíč NATS.

2. Nechte zapalování v poloze ON po dobu cca 5
sekund.

3. Přepněte zapalování do polohy LOCK a počkejte
přibližně 10 sekund.

4. Zopakujte kroky 2 a 3.

5. Nastartují motor.

SYSTÉM ZABEZPEČENÍ ( je-li ve
výbavě)
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6. Zopakujte výše uvedené kroky, dokud neodstra-
níte všechny eventuální zdroje rušení.

Jestliže po provedení tohoto postupu motor nastar-
tujete, společnost NISSAN doporučuje, abyste regis-
trovaný klíč NATS ukládali mimo jiná zařízení, a tak
předcházeli rušení.

Bezpečnostní kontrolka

Bezpečnostní kontrolka je umístěna na přístrojové
desce. Udává stav NATS.

Kontrolka funguje vždy, když ke zapalování v poloze
LOCK. Bezpečnostní kontrolka udává, že je zabez-
pečovací systém vozidla funkční.

Pokud je systém NATS porouchaný, zůstane tato
kontrolka svítit, když je zapalování v poloze ON.

Pokud kontrolka zůstane rozsvícena a/nebo mo-
tor nenastartuje, co nejdříve kontaktujte prodej-
ce NISSAN nebo značkový servis. Nezapomeňte
přivést všechny klíče NATS s sebou k prodejci
NISSAN nebo do kvalifikovaného servisu.

SIC2045
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VAROVÁNÍ
• Před zavřením kapoty se ujistěte, že kolem ní

nejsou žádné překážky; předejdete tak zraně-
ní nebo poškození.

• Kapota musí být před jízdou zavřena a bez-
pečně zajištěna. Jinak se může kapota neče-
kaně otevřít a způsobit nehodu.

• Nikdy neotevírejte kapotu, pokud z motorové-
ho prostoru vystupuje pára nebo kouř, abyste
předešli zranění.

OTEVÍRÁNÍ KAPOTY
1. Zatáhněte za madlo uvolnění kapoty ➀ umístě-

né pod přístrojovou deskou; kapota povyskočí
nahoru.

2. Páku nahmatejte ➁ mezi kapotou a mřížkou a
prsty zatlačte páku doleva.

3. Zvedněte kapotu ➂.

4. Uvolněte podpěrnou tyč ➃ a zasuňte do drážky
➄.

Chytněte se potažené části jA , když uvolňujete
nebo vracíte podpěrnou tyč na místo. Vyvarujte
se přímého kontaktu s kovovými částmi, jež mo-
hou být bezprostředně po zastavení motoru hor-
ké.

UZAVÍRÁNÍ KAPOTY

UPOZORNĚNÍ
Před zavřením kapoty zkontrolujte, zda jste pod-
pěrnou tyč uvolnili a vrátili ji do původní polohy.
Jinak by mohlo dojít k poškození podpěrné 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.

NIC3042

KAPOTA
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VAROVÁNÍ
Zkontrolujte správné zavření pátých dveří, aby se
zabránilo jejich otevření za jízdy. Neřiďte vozidlo
s otevřenými pátými dveřmi. Mohlo by to umož-
nit nasávání nebezpečných výfukových plynů do
vozidla.

OTEVÍRÁNÍ PÁTÝCH DVEŘÍ

Pro otevření pátých dveří je odemkněte jedním z ná-
sledujících postupů a zatáhněte za madlo.

• Stiskněte spínač zámku pátých dveří ( je-li ve vý-
bavě). (Viz „Systém inteligentního klíče ( je-li sou-
částí výbavy)“ výše v této kapitole.)

• Stiskněte tlačítko UNLOCK na inteligentním klíči
( je-li součástí výbavy). (Viz „Systém inteligentní-
ho klíče ( je-li součástí výbavy)“ výše v této kapi-
tole)

• Stiskněte tlačítko UNLOCK na integrovaném klí-
či ( je-li ve výbavě). (Viz „Systém bezklíčového
otevírání“ výše v této kapitole.)

• Stiskněte spínač automatického odemykání
dveří do polohy UNLOCK.

VAROVÁNÍ
• Palivo je extrémně hořlavé a za určitých pod-

mínek vysoce výbušné. V případě chybného
použití nebo zacházení může dojít k vašemu
popálení nebo vážnému poranění. Při doplňo-
vání paliva vždy vypněte motor, nekuřte a ne-
dovolte výskyt otevřených plamenů nebo jis-
ker v blízkosti vozu.

• Palivo může být pod tlakem. Otočte víčko o půl
otočky a počkejte, až utichne syčení, aby pali-
vo nevystříklo ven a nezpůsobilo zranění. Pak
víčko vyjměte.

• Při výměně použijte pouze originální víčko pa-
livové nádrže. Má zabudovaný bezpečnostní
ventil nutný pro správnou funkci palivového
systému a systému kontroly emisí. Nesprávné
víčko může vést k vážné závadě a možnému
zranění.

OTEVŘENÍ PLNICÍHO VÍČKA PALIVA

Chcete-li otevřít plnicí víčko nádrže, zatáhněte za
páčku k uvolnění plnicího víčka nádrže.

VÍČKO PALIVOVÉ NÁDRŽE

Víčko palivové nádrže je řehtačkového typu. Otočte
víčkem doleva ➀, abyste jej mohli vyjmout. Po dopl-
nění paliva otočte víčkem doprava ➁, dokud ne-
cvakne.

UPOZORNĚNÍ
Pokud palivo nastříká na karosérii vozu, splách-
něte je vodou, aby nedošlo k poškození laku.

NPA1517

SPA2336Z

NIC3041

DVEŘE ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU

VÍČKO PLNĚNÍ PALIVEM
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VAROVÁNÍ
• Volant nikdy nenastavujte za jízdy, odpoutává

to pozornost od řízení.

• Neseřizujte volant za jízdy. Mohli byste ztratit
kontrolu nad vozidlem a způsobit nehodu.

Uvolněte blokovací páčku podle ilustrace a upravte
volant do požadované polohy (nahoru nebo dolů,
dopředu nebo dozadu). Pevně zatlačte pojistnou
páčku zpět na místo a zablokujte volant na místě.

VAROVÁNÍ
Před jízdou upravte polohu všech zpětných zrcá-
tek. Zrcátka nenastavujte za jízdy, odpoutává to
pozornost od řízení.

VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO

Manuální typ proti ozáření
Při skládání vnitřního zpětného zrcátka upravte
úhly zrcátka až do dosažení požadované polohy.

Zatáhněte za nastavovací páčku směrem ➀ ( je-li ve
výbavě), když je svit od světlometů vozidla za vámi
rušivý a zhoršuje vám výhled v noci.

Zatáhněte za nastavovací páčku směrem ➁ ( je-li ve
výbavě) během dne, pro lepší viditelnost dozadu.

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 .

Vnější zrcátko bude fungovat, pokud spínač zapalo-
vání je v poloze ACC nebo ON. KontrolkajA ukazuje,
že systém je aktivován.

Automatické anti-oslňující zpětné zrcátko lze deak-
tivovat stisknutím tlačítka napájení jB . Kontrolka
jA zhasne, čímž indikuje deaktivaci systému.

UPOZORNĚNÍ
Čidlo nezakrývejte ani nevěšte na zrcátko žádné
předměty a nestříkejte čisticí přípravek přímo na

NIC2996
SPA2447Z
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zrcátko. Mohli byste tím snížit citlivost čidla a ná-
sledně způsobit nevhodný provoz.

VNĚJŠÍ ZPĚTNÁ ZRCÁTKA

VAROVÁNÍ
• Nedotýkejte se vnějších zpětných zrcátek,

když se pohybují. Mohlo by dojít k přiskřípnutí
vašich 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. ( je-li
součástí výbavy)

• Rozměr obrazu a vzdálenost ve vnějších zrcát-
kách nejsou skutečné.

Nastavení
Typ s dálkovým ovládáním (je-li součástí
výbavy):

Dálkové ovládání vnějšího zrcátka je funkční jen teh-
dy, je-li zapalování v poloze ON.

1. Posunutím spínače vyberte pravé ➀ nebo levé
zrcátko.

2. Nastavte každé zrcátko do požadované polohy
➁.

Odmlžování ( je-li součástí výbavy)
Vnější zrcátka zahřejete stiskem spínače odmlžení
zadního okna.

Sklopení
Typ s dálkovým ovládáním (je-li součástí
výbavy):

Dálkové ovládání vnějšího zrcátka je funkční jen teh-
dy, je-li zapalování v poloze ON.

Vnější zpětná zrcátka se automaticky sklápějí, když
stisknete tlačítko sklápění vnějších zpětných zrcá-
tek ➀. Chcete-li je odklopit, stiskněte tlačítko sklá-
pění vnějších zpětných zrcátek znovu.

UPOZORNĚNÍ
• Trvalým prováděním funkce sklápění/odklá-

pění vnějšího zpětného zrcátka může dojít k
tomu, že spínač přestane fungovat.

• Nedotýkejte se zrcátek, když se pohybují.
Mohli byste si přiskřípnout ruku a poškodit zr-
cátko.

• Nejezděte se sklopenými zrcátky. Neměli bys-
te tak výhled za vozidlo.

• Jestliže zrcátka sklopíte nebo odklopíte rukou,
existuje možnost, že se při jízdě pohnout do-

NIC3021 NIC3022
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předu nebo dozadu. Když zrcátka sklopíte ne-
bo odklopíte rukou, tak je před jízdou znovu
elektronicky nastavte.

ZRCÁTKA VE SLUNEČNÍ CLONĚ ( je-li
ve výbavě)

Chcete-li použít toto zrcátko, stáhněte sluneční clo-
nu dolů a zvedněte kryt zrcátka.

VAROVÁNÍ
• Nikdy nejezděte se zataženou parkovací brz-

dou. Brzda se přehřeje a přestane fungovat,
což může způsobit nehodu.

• Nikdy neuvolňujte parkovací brzdu z místa
vně vozidla. Kdyby se vozidlo rozjelo, bylo by
nemožné sešlápnout brzdový pedál, což by
mohlo způsobit nehodu.

• Nikdy nepoužívejte řadicí páku místo parko-
vací brzdy. Při parkování se ujistěte, že je par-
kovací brzda zcela zatažena.

• Aby se zabránilo riziku zranění nebo smrti ne-
úmyslným provozem vozidla a/nebo jeho sys-
témů, nenechávejte děti, osoby vyžadující po-
moc druhých nebo zvířata bez dozoru ve vozi-
dle. Kromě toho může teplota uvnitř vozidla
během teplého počasí rychle vystoupat až do
takové úrovně, kdy by mohlo vzniknout ne-
bezpečí vážného nebo smrtelného zranění
osob nebo domácích mazlíčků.

OBSLUHA

Pro zatažení parkovací brzdy zatáhněte páku par-
kovací brzdy nahoru ➀.

Chcete-li uvolnit parkovací brzdu, sešlápněte a po-
nechte sešlápnutý brzdový pedál. Zatáhněte páku
nepatrně nahoru, stiskněte tlačítko ➁ a páku zcela
stáhněte dolů ➂.

Před jízdou se ujistěte, že kontrolka brzdy zhasla.

SPA2192Z

SPA2110Z

PARKOVACÍ BRZDA
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VAROVÁNÍ
• Neupravujte ovladače topení a klimatizace ani

ovladače audiosystému za jízdy, abyste mohli
věnovat plnou pozornost řízení vozidla.

• Pokud zjistíte průnik cizích předmětů do sys-
tému, rozlití kapaliny na systém nebo kouř vy-
stupující ze systému nebo jakékoli jiné neob-
vyklé jevy a chování, přestaňte systém použí-
vat a kontaktujte nejbližšího prodejce NISSAN
nebo značkový servis. Ignorování takového
stavu může vést k nehodě, požáru nebo zása-
hu elektrickým proudem.

• Tento systém neupravujte ani nedemontujte.
Pokud byste se o to pokusili, mohlo by to vést
k nehodě, požáru nebo zásahu elektrickým
proudem.

UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte systém příliš dlouho, není-li motor
v chodu, abyste zabránili vybití baterie.

Směr proudění vzduchu z větracích otvorů nasta-
víte jejich otevřením, zavřením či natočením.

Boční větrací otvory lze použít pro boční odmraže-
ní/odmlžení.

VAROVÁNÍ
• Topení a klimatizace fungují pouze tehdy, je-li

zapnutý motor.

• Nikdy nenechávejte ve vozidle samotné děti
nebo dospělé, kteří vyžadují pomoc ostatních.
Nenechávejte ve vozidle domácí zvířata bez
dozoru. Mohli by nevědomě aktivovat spínače
nebo ovladače a neúmyslně se dostat do váž-
né situace a způsobit si zranění. Za horkých
slunečných dnů může teplota v zavřeném vo-
zidle rychle stoupnout natolik, že může dojít k
vážnému ohrožení zdraví a života osob i zví-
řat.

• Režim recirkulace nepoužívejte dlouhodobě.
Vzduch je pak vydýchaný a mohou se mlžit ok-
na.

• Neupravujte topení a klimatizaci za jízdy,
abyste neztratili kontrolu nad ovládáním
vozidla.

Topení a klimatizace fungují tehdy, je-li zapnutý mo-
tor. Ventilátor bude pracovat, když je spínač zapalo-
vání v poloze ON, i když motor bude vypnutý.

POZNÁMKA

• Při chodu klimatizace se uvnitř jednotky vy-
tváří kondenzát, který je vypouštěn pod vozi-
dlo. Stopy po vodě na zemi jsou proto normál-
ní.

• V klimatizační jednotce se mohou nahromadit
pachy z vnitřku i vnějšku vozidla. Pachy se mo-
hou do prostoru pro cestující dostat skrze vět-
rací otvory.

SAA3126Z

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ VĚTRACÍ OTVORY TOPENÍ A KLIMATIZACE

114 Topení, klimatizace a audiosystém



• 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.

Pro model se systémem Stop/Start ( je-li součástí
výbavy):

Systém Stop/Start nevypne motor za následujících
okolností:

• Je zapnutý režim předního odmlžování. (auto-
matická klimatizace)

• Ovladač proudění vzduchu je v poloze předního
odmlžování a ovladač rychlosti ventilátoru vzdu-
chu je zapnutý. (manuální klimatizace)

Pokud byl motor vypnut systémem Stop/Start, tak
se automaticky nastartujte jednou z následujících
akcí:

• Zapnutí režimu předního odmlžování. (automa-
tická klimatizace)

• Ovladač proudění vzduchu je v poloze předního
odmlžování a ovladač rychlosti ventilátoru vzdu-
chu je zapnutý. (manuální klimatizace)

Chcete-li snížit spotřebu paliva, můžete snížit výkon
topení a pozastavit klimatizaci, když je motor zasta-
ven systémem Stop/Start. Pro nejlepší výkon topení
a klimatizace nastartujte motor. (Viz „Systém Stop/
Start ( je-li ve výbavě)“ v kapitole „5. Startování a jíz-
da“.)

RADY K OBSLUZE (pro
automatickou klimatizaci)

Když je teplota chladicí náplně motoru a okolní tep-
lota nízká, přívod vzduchu do prostoru nohou mož-
ná nebude fungovat. Nejedná se však o závadu. Po
zahřátí chladicí kapaliny bude přívod vzduchu do
spodních větracích otvorů fungovat normálně.

Čidla umístěná na přístrojové descejA a pod volan-
tem pomáhají udržovat konstantní teplotu. Na tato
čidla a do jejich blízkosti nic neumísťujte.

NIC2975
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RUČNÍ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
1. Ovladač proudění vzduchu

2. Tlačítko klimatizace <A/C>

3. Ovladač rychlosti ventilátoru

4. Tlačítko recirkulace vzduchu

5. Ovladač teploty

6. Tlačítko vnější recirkulace vzduchu

7. Spínač odmlžení zadního okna (Viz „Spínač pro
odmlžení“ v kapitole „2. Nástroje a ovladače“.)

Chcete-li vypnout topení a klimatizaci, otočte ovla-
dač rychlosti ventilátoru do polohy OFF (0).

Ovládací prvky
Vnější cirkulace vzduchu:
Stiskněte tlačítko vnější cirkulace vzduchu .
Vzduch je odváděn mimo vozidlo. (Kontrolka
se rozsvítí.)

Recirkulace vzduchu:
Stiskněte tlačítko recirkulace vzduchu . Sání
vzduchu je cirkulováno uvnitř vozidla. (Kontrolka

se rozsvítí.)

Kontrola proudění vzduchu:
Chcete-li změnit režim proudění vzduchu, otočte
ovladač proudění 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 větracích otvorů
odmlžování a spodních otvorů.

m
Vzduch proudí hlavně z otvorů
odmlžování.

Ovládání rychlosti ventilátoru:
Chcete-li zvýšit rychlost ventilátoru, otočte ovladač
rychlosti ventilátoru doprava.

Chcete-li snížit rychlost ventilátoru, otočte ovladač
rychlosti ventilátoru doleva.

NAA1815
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Ovladač teploty:
Nastavte ovladač teploty do požadované polohy.
Když je ovladač mezi středovou a pravou polohou,
nastavujete vyšší teploty. Když je ovladač mezi stře-
dovou a levou polohou, nastavujete nižší teploty.

Obsluha topení
Topení:
Tento režim se používá k nasměrování ohřátého
vzduchu do podlahových výstupů.

1. Stiskněte tlačítko vnější cirkulace vzduchu
pro normální topení.

2. Otočte ovladač proudění vzduchu do polohy
.

3. Otočte ovladačem rychlosti ventilátoru do
požadované polohy.

4. Otočte ovladač teploty na požadovanou hodno-
tu mezi střední a maximální polohu (vpravo).

Ventilace:
Tento režim přivádí vnější vzduch bočními a středo-
vými větracími otvory.

1. Stiskněte tlačítko vnější cirkulace vzduchu .

2. Otočte ovladač proudění vzduchu do polohy
.

3. Otočte ovladačem rychlosti ventilátoru do
požadované polohy.

4. Otočte ovladač teploty na požadovanou polohu.

Rozmrazování nebo odmlžování:
Tento režim směruje vzduch do odmlžovacích otvo-
rů pro odmražení/odmlžení oken.

1. Stiskněte tlačítko vnější cirkulace vzduchu .

2. Otočte ovladač proudění vzduchu do polohy
.

3. Otočte ovladačem rychlosti ventilátoru do
požadované polohy.

4. Otočte ovladač teploty na požadovanou hodno-
tu mezi střední a maximální polohu (vpravo).

5. Natočte boční větrací otvory na boční okna pro
odmrazení a odmlžení, abyste mohli používat
boční zrcátka.

• Chcete-li rychle odstranit námrazu z vnějšího
povrchu čelního skla, otočte ovladač teploty na
maximální teplotu a ovladač rychlosti ventiláto-
ru na maximální rychlost .

• Pokud je obtížné odmlžit přední sklo, zapněte
tlačítko <A/C>.

Topení a odmlžování:
Tento režim ohřívá vnitřek a odmlžuje okna.

1. Stiskněte tlačítko vnější cirkulace vzduchu .

2. Otočte ovladač proudění vzduchu do polohy
.

3. Otočte ovladačem rychlosti ventilátoru do
požadované polohy.

4. Otočte ovladač teploty na maximální teplotu (do-
prava).

5. Natočte boční větrací otvory na boční okna pro
odmrazení a odmlžení, abyste mohli používat
boční zrcátka.

Chod klimatizace
Systém klimatizace by měl být v provozu cca 10 mi-
nut alespoň jednou za měsíc. Tím předcházíte po-
škození systému klimatizace vlivem nedostatečné-
ho mazání.

Chlazení:
Tento režim se používá k chlazení a k odvlhčení
vzduchu.

1. Stiskněte tlačítko vnější cirkulace vzduchu .

2. Otočte ovladač proudění vzduchu do polohy
.

3. Otočte ovladačem rychlosti ventilátoru do
požadované polohy.

4. Stiskněte tlačítko <A/C> do zapnuté polohy.
(Kontrolka A/C se rozsvítí.)

5. Otočte ovladač teploty na požadovanou hodno-
tu mezi střední a minimální polohu (vlevo).

• Pro rychlé chlazení při vysoké vnější teplotě
stiskněte tlačítko recirkulace vzduchu .
Dbejte na to, abyste pro normální chlazení vy-
brali tlačítko vnější cirkulace vzduchu .

• Za tepla a vlhka je vidět, jak z větracích otvorů
vystupuje pára, jak se vzduch rychle ochlazuje.
Nejedná se o závadu.

Odvlhčovací topení:
Tento režim se používá k ohřevu a k odvlhčení vzdu-
chu.

1. Stiskněte tlačítko vnější cirkulace vzduchu .

2. Otočte ovladač proudění vzduchu do polohy
.
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3. Otočte ovladačem rychlosti ventilátoru do
požadované polohy.

4. Stiskněte tlačítko <A/C> do zapnuté polohy.
(Kontrolka A/C se rozsvítí.)

5. Otočte ovladač teploty na požadovanou hodno-
tu mezi střední a maximální polohu (vpravo).

Odvlhčovací odmlžování:
Tento režim se používá k odmlžení oken a k odvlh-
čení vzduchu.

1. Stiskněte tlačítko vnější cirkulace vzduchu .

2. Otočte ovladač proudění vzduchu do polohy
.

3. Otočte ovladačem rychlosti ventilátoru do
požadované polohy.

4. Stiskněte tlačítko <A/C> do zapnuté polohy.
(Kontrolka A/C se rozsvítí.)

5. Otočte ovladač teploty na požadovanou polohu.

6. Natočte boční větrací otvory na boční okna pro
odmrazení a odmlžení, abyste mohli používat
boční zrcátka.

AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE
1. Ovladač teploty

2. Tlačítko <AUTO>

3. Zobrazení

4. Tlačítko klimatizace <A/C>

5. Ovládání rychlosti ventilátoru ( )

6. Tlačítko recirkulace vzduchu

7. Tlačítko odmlžovače zadního okna (viz
„Spínač pro odmlžení“ v kapitole „2. Nástroje a
ovladače“.)

8. Tlačítko ovládání proudění vzduchu

9. Tlačítko předního odmlžení MAX

10. Tlačítko ON/OFF

NAA1809
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Automatický provoz (AUTO)
Režim AUTO můžete používat celoročně, jelikož sys-
tém automaticky řídí konstantní teplotu, distribuci
proudění vzduchu a rychlost ventilátoru po manu-
álním nastavení požadované teploty.

Pro vypnutí topení a klimatizace stiskněte tlačítko
<OFF>.

Chlazení a odvlhčené topení:
1. Stiskněte tlačítko <AUTO>.

2. Jestliže kontrolka A/C nesvítí, stiskněte tlačítko
<A/C>. (Kontrolka A/C se rozsvítí.)

3. Nastavte ovladač teploty do požadované polo-
hy.

4. Jestliže svítí kontrolka na tlačítku vnější cirkulace
vzduchu , stiskněte tlačítko se svítící kont-
rolkou, abyste vypnuli režim recirkulace vzduchu.

Za tepla a vlhka je vidět, jak z větracích otvorů vy-
stupuje pára, jak se vzduch rychle ochlazuje. Nejed-
ná se o závadu.

Topení (vypnutá klimatizace):
1. Stiskněte tlačítko <AUTO>.

2. Jestliže se kontrolka klimatizace rozsvítí, stiskně-
te tlačítko <A/C>. (Kontrolka A/C zhasne.)

3. Nastavte ovladač teploty do požadované polo-
hy.

• Nenastavujte teplotu na nižší hodnotu, než je
teplota vzduchu venku. To by mohlo způsobit,
že teplota nebude řádně regulována.

• Zamlžují-li se okna, použijte odvlhčovací topení,
namísto topení A/C.

Odvlhčené odmlžování/odmrazování:
1. Stiskněte tlačítko předního odmlžení . (Kon-

trolka se rozsvítí.)

2. Nastavte ovladač teploty do požadované polo-
hy.

• Pro rychlé odstranění ledu z venkovní strany
předního skla nastavte teplotu na maximální
hodnotu a rychlost ventilátoru na vysoké otáč-
ky.

• Po vyčištění předního skla znovu stiskněte tla-
čítko předního odmlžení . (Kontrolka
zhasne.)

• Když stisknete tlačítko předního odmlžení ,
automaticky se zapne klimatizace, pokud je ven-
kovní teplota nad -2 °C (28 °F), aby se odmlžilo
přední sklo. Režim recirkulace vzduchu se auto-
maticky vypne. Režim vnější cirkulace vzduchu
bude vybrán pro vyšší účinnost odmlžování.

Manuální ovládání
Manuální režim může být použit pro nastavení to-
pení a klimatizace na vámi požadovanou hodnotu.

Pro vypnutí topení a klimatizace stiskněte tlačítko
<ON OFF>.

Ovládání rychlosti ventilátoru:
Otočte ovladač rychlosti ventilátoru. Chcete-li zvý-
šit rychlost ventilátoru, otočte ovladač po směru
hodinových ručiček. Chcete-li snížit rychlost venti-
látoru, otočte ovladač proti směru hodinových ruči-
ček.

Stiskem tlačítka <AUTO> změníte rychlost ventilá-
toru na automatický režim.

Kontrola proudění vzduchu:
Chcete-li změnit režim proudění vzduchu, stiskněte
ovladač proudění 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.
Chcete-li zvýšit teplotu, otočte ovladač po směru
hodinových ručiček. Chcete-li snížit teplotu, otočte
ovladač proti směru hodinových ručiček.

Recirkulace vzduchu:
Stiskněte tlačítko nasávaného vzduchu pro
cirkulaci vzduchu uvnitř vozidla. (Kontrolka se
rozsvítí.)

Znovu stiskněte tlačítko recirkulace vzduchu
pro nasávání vzduchu zvenčí. (Kontrolka
zhasne.)

Automatické ovládání nasávaného vzduchu
( je-li součástí výbavy):
Jestliže svítí kontrolka na tlačítku recirkulace vzdu-
chu , stiskněte a přidržte tlačítko s rozsvícenou
kontrolkou (kontrolka dvakrát blikne). Režim auto-
matického ovládání nasávaného vzduchu je nasta-
ven.
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SERVIS KLIMATIZACE

VAROVÁNÍ
Systém klimatizace obsahuje chladivo pod vyso-
kým tlakem. Aby nedošlo ke zraněním, jakákoliv
oprava klimatizace musí být prováděna pouze
zkušeným technikem vybaveným odpovídajícím
náčiním.

Systém klimatizace ve vašem vozidle je vybaven
chladivem, které bylo navrženo s ohledem na život-
ní prostředí.
Tento chladicí prostředek nepoškozuje ozónovou
vrstvu. Nicméně v malé míře přispívá ke globálnímu
oteplování.
Při opravě klimatizace vozu je nutné speciální vyba-
vení pro naplnění a speciální mazivo. Použitím ne-
správného chladicího prostředku nebo maziva mů-
že dojít k vážnému poškození systému klimatizace.
(Viz „Kapacity a doporučené typy kapalin/maziv“ v
kapitole „9. Technické informace“.)
Servis vašeho ekologického systému klimatizace
svěřte odbornému servisu NISSAN nebo značkové-
mu servisu.

Filtr klimatizace
Systém klimatizace je vybaven filtrem klimatizace,
který zachycuje pyl. Chcete-li, aby klimatizace účin-
ně udržovala správnou teplotu, odmlžovala a vět-
rala, vyměňujte filtr podle specifikovaných intervalů
údržby, které jsou uvedeny ve zvláštní příručce pro
údržbu. Pro výměnu filtru kontaktujte prodejce
NISSAN nebo značkový servis.
Filtr je třeba vyměnit, pokud je tok vzduchu výrazně
snížen nebo pokud se za chodu klimatizace zaml-
žují okna.

➀ Zobrazení

➁ Kamera

Když řadicí páku posunete do polohy R (zpátečka),
na displeji (systému NISSANConnect) se zobrazí vý-
hled dozadu za vozidlo.
Systém slouží jako pomůcka řidiči při odhalování
velkých nepohyblivých předmětů. Má pomáhat pre-
venci škod na vozidle při couvání. Systém nicméně
neodhalí malé předměty pod nárazníkem a nemusí
odhalit předměty v blízkosti nárazníku nebo na ze-
mi.

VAROVÁNÍ
• Kamera pro výhled dozadu je pomůcka, avšak

při couvání se nespoléhejte pouze na ni. Než
vozidlem začnete popojíždět, vždy se otočte,
podívejte se z okénka a zkontrolujte zrcátka
pro zajištění bezpečného couvání. Couvejte
vždy pomalu.

• Vzdálenost od předmětů na monitoru pro vý-
hled dozadu se liší od skutečné vzdálenosti
vlivem použití širokoúhlého objektivu. Před-

měty na monitoru pro výhled dozadu budou
vizuálně převrácené oproti pohledu zevnitř
vozu a zpětnými zrcátky.

• Při couvání se ujistěte, zda jsou zadní dveře
řádně zavřené.

• Oblast pod nárazníkem a rohové části náraz-
níku nejsou na monitoru pro výhled dozadu
vidět kvůli omezením sledovacího úhlu.

• Na kameru pro výhled dozadu nic neumisťuj-
te. Kamera pro výhled dozadu je nainstalová-
na nad registrační značkou.

• Při umývání vozu vysokotlakou myčkou dávej-
te pozor, abyste nezasáhli oblast okolí kame-
ry. Jinak by voda mohla proniknout do kame-
ry a způsobit kondenzaci páry na objektivu,
závadu, požár nebo zásah elektrickým prou-
dem.

• Nebouchejte do kamery. Je to citlivý přístroj.
Jinak by mohlo dojít k závadě nebo poškození
s následkem požáru nebo zásahu elektrickým
proudem.

UPOZORNĚNÍ
Na objektivu kamery je průhledný kryt. Kryt ne-
poškrábejte při odstraňování nečistot nebo
sněhu.

NAA1966

MONITOR PRO VÝHLED DOZADU ( je-li součástí výbavy)
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JAK ODEČÍTAT ZOBRAZOVANÉ ČÁRY

VAROVÁNÍ
• Zobrazované čáry používejte jako návod. Na

čáry má značný vliv počet cestujících, hladina
paliva, poloha vozidla, stav vozovky a sklon
vozovky. Před couváním se vždy rozhlédněte
kolem vozidla.

• Čára vzdálenosti a šířky vozidla se má použí-
vat jen jako pomůcka, když stojí vozidlo na
rovné asfaltové vozovce. Vzdálenost na moni-
toru slouží jen jako pomůcka a může se lišit od
skutečné vzdálenosti mezi vozidlem a zobra-
zovanými předměty.

• Při couvání do kopce jsou předměty zobrazo-
vané na monitoru dále, než se zdá. Při couvání
z kopce jsou předměty zobrazované na moni-
toru blíže, než se zdá. Používejte vnitřní zrcát-
ko nebo se ohlédněte, abyste řádně zhodnotili
vzdálenost od jiných předmětů.

Čáry zobrazované na monitoru udávají světlost vo-
zu a vzdálenost mezi překážkou a nárazníkemjA .
Čáry zobrazované na monitoru udávají světlost vo-
zu a vzdálenost mezi překážkou a nárazníkem:

➀ 0,5 m (1,5 ft) – červená

➁ 1 m (3 ft) – žlutá

➂ 2 m (7 ft) – zelená

➃ 3 m (10 ft) – zelená

POZNÁMKA

• Čáry udávající světlost vozu jsou širší než sku-
tečnost.

• Čáry jsou vyznačeny jako referenční vzdále-
nosti od překážky.

NASTAVENÍ MONITORU PRO
VÝHLED DOZADU
Podrobnosti viz „Rádio FM AM ( je-li ve výbavě)“ dále
v této kapitole nebo samostatně dodávanou příruč-
ku pro uživatele systému NissanConnect.

TIPY PRO OBSLUHU
• Jakmile přesunete řadicí páku do polohy R (zpá-

tečka), displej systému Nissan Connect se auto-
maticky přepne na režim monitoru pro výhled
dozadu.

• Když se řadicí páka vrátí do jiné polohy mimo R
(zpátečka), může chvíli trvat, než se změní zob-
razení na displeji. Předměty na displeji mohou
být deformované, dokud se nezobrazí zcela.

• Když je extrémně vysoká nebo nízká teplota, na
displeji se možná předměty nezobrazují správ-
ně. Nejde o chybnou funkci.

• Když silné světlo prudce pronikne do objektivu
kamery, předměty se možná nezobrazí správně.
Nejde o chybnou funkci.

• V předmětech na displeji mohou být zobrazová-
ny svislé čáry. Je to zaviněno silně se odrážejícím
světlem od nárazníku. Nejde o chybnou funkci.

• Displej může ve světle zářivky blikat. Nejde o
chybnou funkci.

• Barvy předmětů na monitoru pro výhled dozadu
se mohou nepatrně lišit od skutečnosti.

• Předměty na displeji možná nebudou jasné na
tmavém místě nebo v noci.

• Pokud na krytu kamery ulpí nečistoty, déšť nebo
sníh, monitor pro výhled dozadu může zobrazo-
vat předměty nepřesně. Vyčistěte průhledný
kryt kamery.

• Nepoužívejte alkohol, benzín ani ředidlo na čiš-
tění krytu kamery. Došlo by tím ke změně barev.
Průhledný kryt kamery vyčistíte tak, že ji otřete
tkaninou namočenou v roztoku šetrného čisti-
cího prostředku a pak ji otřete suchou tkaninou.

• Nepoškozujte průhledný kryt kamery, mohlo by
dojít k poškození obrazovky.

• Nepoužívejte vosk na karosérie na průhledný
kryt kamery. Vosk setřete čistou tkaninou na-
močenou v roztoku šetrného čisticího prostřed-
ku.

SAA0889Z
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➀ Oblast hlášení

➁ Indikátor [MOD]*

➂ Náhled z ptačí perspektivy nebo náhled ze
strany

➃ Parkovací čidla

➄ Rohový indikátor

➅ Náhled z ptačí perspektivy nebo náhled
dopředu

➆ Ukazatel výhledu dopředu a dozadu

* Další informace viz „Detekce objektů v pohybu ( je-
li ve výbavě) “ dále v této kapitole.

Vzhled a položky zobrazené na obrazovce se mo-
hou lišit podle země a modelu.
Se zapnutým zapalováním stiskněte tlačítko <CA-
MERA> nebo přesuňte řadicí páku do polohy R (zpá-
tečka), abyste mohli použít monitor pro sledování
okolí vozidla. Monitor zobrazuje různé pohledy ko-
lem 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 širší
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.

NAA1967

Tlačítko <CAMERA>

NIC3040

Řízení nalevo

NIC3065

Řízení napravo

SYSTÉM INTELLIGENT AROUND-VIEW MONITOR ( je-li ve výbavě)
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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 ➀. Při zobrazení náhledu z
ptačí perspektivy se nemusí na monitoru ➂ zobra-
zit objekty na hranici pokrytí kamerami ➁.

VAROVÁNÍ
• Systém Intelligent Around-View Monitor je ur-

čen pro použití ve dne. Systém nepoužívejte
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. Zejména čtyři rohy
vozidla jsou mrtvá místa, kde při náhledu do-
předu, dozadu nebo z ptačí perspektivy nej-
sou vidět předměty. Vždy se podívejte z okén-
ka a zkontrolujte, zda je manévr bezpečný. Za
bezpečnost při parkování a jiných manévrech
vždy zodpovídá řidič.

• Systém Intelligent Around-View Monitor ne-
používejte s vnějším zrcátkem ve sklopené
poloze a při jeho používání dbejte na to, aby
páté dveře byly bezpečně zavřené.

• Vzdálenost mezi předměty zobrazovanými v
systému Intelligent Around-View Monitor 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 dávej-
te pozor, abyste nezasáhli oblast okolí kamer.
Jinak by voda mohla proniknout do kamery a
způsobit kondenzaci páry na objektivu, záva-
du, požár nebo zásah elektrickým proudem.

• Zamezte úderům do kamer. Jsou to vysoce
přesná zařízení. Mohli byste způsobit jejich
poruchu nebo poškození, což by mohlo vést k
požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

UPOZORNĚNÍ
Při čištění nečistot nebo sněhu z přední části ka-
mer dbejte na to, abyste nepoškrábali jejich
čočky.

NIC2993
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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

: Řadicí páka do polohy R (zpátečka)

: Řadicí páka z polohy R (zpátečka)

: 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.

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 se displej přepne ze systému Intelligent
Around-View Monitor na obrazovku audiosysté-
mu nebo navigace.

NAA1975

Příklad pro modely s levostranným řízením (LHD), pro modely s pravostranným řízením (RHD) bude rozvržení
obrazovky obrácené.

124 Topení, klimatizace a audiosystém



• 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>.

Jakmile přesunete řadicí páku do polohy R (zpá-
tečka), displej se automaticky přepne na před-
chozí obrazovku.

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 systé-
mu Intelligent Around-View Monitor.

• Pro přepnutí obrazovky na straně řidiče mezi ná-
hledem dopředu a dozadu použijte řadicí páku.

• Když řadicí páka není v poloze R (zpátečka) a
rychlost vozidla vzroste přibližně nad 10 km/h (6
MPH), náhled z kamer se pozastaví. Když rych-
lost vozidla vzroste nad cca 30 km/h (18 MPH),
monitor se přepne ze systému Intelligent
Around-View Monitor na obrazovku audia nebo
navigace.

Automatické zrušení
Když řadicí páka není v poloze R (zpátečka) a rych-
lost vozidla stoupne nad cca 10 km/h (6 MPH), ka-
merový pohled systému Intelligent Around-View
Monitor se pozastaví, aby při jízdě řidič nemohl sle-
dovat video. Nejde o chybnou funkci.

Když rychlost vozidla stoupne nad cca 30 km/h (18
MPH), kamerový pohled systému Intelligent Around-
View Monitor se zruší a systém se vrátí na předtím
zvolený zdroj.

VODICÍ ČÁRY

VAROVÁNÍ
• Orientační čára vzdálenosti a čára šířky vozi-

dla se má používat jen jako pomůcka, když
stojí vozidlo na rovné asfaltové vozovce. Vzdá-
lenost na monitoru slouží jen jako pomůcka a
může se lišit od skutečné vzdálenosti mezi vo-
zidlem a zobrazovanými předměty.

• Jako pomůcku využívejte zobrazené čáry a
náhled z ptačí perspektivy. Čáry a náhled z
ptačí perspektivy jsou velmi ovlivněny počtem
cestujících, hladinou paliva, polohou vozidla,
stavem vozovky a sklonem silnice.

• Jestliže pneumatiky vyměníte za pneumatiky
jiné velikosti, předvídaná trajektorie a náhled
z ptačí perspektivy mohou být zobrazeny ne-
správně.

• Při jízdě do kopce jsou předměty zobrazované
na monitoru dále, než se zdá. Při jízdě z kopce
jsou předměty zobrazované na monitoru blí-
že, než se zdá. Využívejte zrcátka nebo se sku-
tečně podívejte na předměty, abyste správně
odhadli jejich vzdálenost.

Čáry šířky vozu a předpokládaného dalšího směru
jsou širší než skutečná šířka a směr.

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.

NAA1452

Příklad
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Náhled dopředu se nezobrazuje, když je rychlost vo-
zidla vyšší než přibližně 30 km/h (20 MPH).

VAROVÁNÍ
• Předměty na monitoru vypadají převráceně

než při pohledu ze zpětných a vnějších zrcá-
tek.

• Na zasněžené nebo kluzké cestě může být
rozdíl mezi předpokládaným směrem a sku-
tečnou dráhou jízdy.

• Čáry předpokládaného směru při jízdě doza-
du mohou být mírně vychýleny, jestliže kame-
ra pro výhled dozadu není instalována upro-
střed 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 budou

vypadat jako vzdálenější oproti jejich skuteč-
né vzdálenosti, protože náhled z ptačí
perspektivy je vypočtený náhled, který je vý-
sledkem kombinace náhledů z kamer na vněj-
ších zrcátkách, vpředu a vzadu na vozidle.

• Vysoké objekty, např. obrubník nebo vozidlo,
mohou být vychýleny nebo nemusejí být zob-

razeny, pokud se nacházejí na hranici pokrytí
kamerami.

• Předměty, které jsou nad kamerou, nelze zob-
razit.

• Náhled z ptačí perspektivy může být posunut,
pokud se změní poloha kamery.

• Čára na zemi může být posunuta a není vidět
jako rovná v místě, kde se pohledy kamer stý-
kají. Posunutí je tím vyšší, čím je čára dále od
vozidla.

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 není nainstalováno parko-
vací čidlo, nebo pokud je vypnuto.

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.

NAA1852
NAA1348

Náhled do strany, modely s levostranným řízením (LHD)*

NAA1325

Náhled do strany, modely s levostranným řízením (LHD)*
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Přední boční náhled
*: U vozidel s pravostranným řízením (RHD) bude

uspořádání obrazovek zobrazeno obráceně.

Vodicí čáry:

UPOZORNĚNÍ
Skutečná vzdálenost k objektu se může od zob-
razené 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 dopře-
du 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 vo-
zidlem a zobrazovanými předměty.

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.

NAA1830 NAA1829
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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 pomůcka
a může se lišit od skutečné vzdálenosti mezi vo-
zidlem a zobrazovanými předměty.

Předpokládaný směr jízdy jA se nedotýká objektu
na displeji. Vozidlo však může o předmět zachytit,
jestliže vyčnívá do skutečné dráhy pohybu.

Může být malá viditelná vzdálenost mezi vozidlem a
předmětem a předmětem v náhledu z ptačí per-
spektivyjB na monitoru.

NAA1853 NAA1854
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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.

JAK NASTAVIT OBRAZ MONITORU
Chcete-li upravit jas displeje systému Intelligent
Around-View Monitor, viz „Rádio FM AM ( je-li ve
výbavě)“ dále v této kapitole nebo samostatně do-
dávanou příručku pro uživatele systému Nissan-
Connect.

Nastavení neprovádějte při jízdě. Při nastavování
vždy mějte pevně zataženou parkovací brzdu.

NASTAVENÍ SYSTÉMU INTELLIGENT
AROUND-VIEW MONITOR
Pro vypnutí a zapnutí Detekce objektů v pohybu po-
stupujte následovně:

1) Stisknutím tlačítka na volantu vstoupíte do in-
formačního displej vozidla, viz „Informační dis-
plej vozidla ( je-li ve výbavě)“ v kapitole „2. Nástro-
je a ovladače“.

2) Zvolte klávesu [Settings] pomocí spínače na vo-
lantu. Posuňte stisknutím tlačítek nahoru či do-
lů, zvolte stisknutím tlačítka <OK>.

3) Zvolte tlačítko [Driving Aids].

4) Zvolte tlačítko [Parking Aids].

5) Zvolte klávesu [Moving Objects Detection] pro
zapnutí nebo vypnutí. Jestliže se zobrazuje znač-
ka, 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 chyb-
nou funkci.

• Displej může ve světle zářivky blikat. Nejde o
chybnou funkci.

• Barvy předmětů v systému Intelligent Around-
View Monitor se mohou poněkud lišit od skuteč-
nosti. Nejde o chybnou funkci.

• Na tmavém místě nemusejí být předměty na
monitoru jasné a jejich barva se může lišit. Nejde
o chybnou funkci.

• Mezi náhledem z jednotlivých kamer při náhledu
z ptačí perspektivy mohou být rozdíly v ostrosti.

• 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 čiš-
tění kamery. Došlo by tím ke změně barev. Ka-

NAA1831
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meru vyčistíte tak, že ji otřete tkaninou namoče-
nou v roztoku šetrného čisticího prostředku 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.

jA Displej Intelligent Around-View Monitor

jB Tlačítko <CAMERA>

VAROVÁNÍ
Pokud byste se neřídili varováními a pokyny pro
řádný provoz systému detekce objektů v pohybu,
mohlo by to vést k vážnému zranění nebo usmr-
cení.

• Systém MOD není náhražkou za správné říze-
ní 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 nijak neohrožuje bez-
pečné provedení manévru.

• Systém se deaktivuje při rychlostech nad 8
km/h (5 MPH). Při nižších rychlostech se zno-
vu aktivuje.

• Systém MOD není určen k detekování okolních
nepohybujících se objektů.

Systém detekce objektů v pohybu (MOD) může řidi-
če informovat o pohybujících se objektech v okolí
vozidla při vyjíždění z garáže, zajíždění na parkovací
místo a v dalších situacích.

Systém MOD detekuje pohybující se objekty pomocí
technologie zpracování obrazu zobrazeného na
displeji.

PROVOZ SYSTÉMU MOD
Systém MOD se aktivujte automaticky za následují-
cích podmínek:

• Když je řadicí páka v poloze R (zpátečka).

• Když stisknete tlačítko <CAMERA> pro přepnutí
z jiné obrazovky na zobrazení náhledu kamery.

• Když rychlost vozidla klesne přibližně pod 8
km/h (5 MPH).

• Když přepnete spínač zapalování do polohy OFF
a zase jej zapnete do polohy ON.

POZNÁMKA

• Systém MOD nedetekuje pohybující se objek-
ty na předním bočním náhledu. Při tomto dru-
hu náhledu se na obrazovce nezobrazí ikona
MOD.

• Zatímco zní varovný signál parkovacího čidla,
systém MOD nevydává žádný zvuk.

NAA1968

DETEKCE OBJEKTŮ V POHYBU
( je-li ve výbavě)
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*: U vozidel s pravostranným řízením (RHD) je uspo-
řádání obrazovek obrácené.

Systém MOD pracuje za následujících podmínek,
když je zobrazen náhled kamery:

Když je řadicí páka v poloze R (zpátečka) a rychlost
vozidla je přibližně 8 km/h (5 MPH) nebo méně, sys-
tém MOD detekuje pohybující se objekty v náhledu
kamery. Systém MOD nebude pracovat při otevře-
ných zadních dveřích.

Když systém MOD rozpozná pohybující se objekty
blízko vozidla, ozve se zvukový tón a zobrazí žluté
orámování ➀ na obrazovce.

Žluté orámování zůstane zobrazeno po celou dobu,
kdy systém MOD bude detekovat pohybující se ob-
jekty.

Žluté orámování ➀ se zobrazí na každém náhledu v
režimu náhledu dozadu.

Na náhledu, kde je v provozu systém MOD, se zob-
razí modrá ikona <MOD>. Na náhledu, kde je systém
MOD v provozu není, se zobrazí šedá ikona MOD.

NASTAVENÍ MOD
Nastavení systému MOD může být změněno násle-
dujícím postupem.

1. Vyberte [Settings] na spouštěcím panelu a zvolte
[Others].

2. Stiskněte [Camera].

3. Stiskněte [Moving Object Detection].

4. Zapíná/vypíná systém MOD.

OMEZENÍ SYSTÉMU MOD

VAROVÁNÍ
Níže jsou uvedená omezení MOD. Nebudete-li
provozovat vozidlo v souladu s těmito omezení-
mi systému, může dojít k vážnému nebo smrtel-
nému úrazu.

• Systém MOD nepoužívejte při tažení přívěsu
( je-li k dispozici). Systém nemusí správně fun-
govat.

• Nadměrný hluk (např. při hlasitém zvuku au-
diosystému nebo při otevřeném okně) bude
rušit zvukový signál, který pak nemusí být sly-
šet.

• Účinnost systému MOD bude v závislosti na
podmínkách prostředí a situaci okolních ob-
jektů omezena, např.:

– Když je malý kontrast mezi pozadím a po-
hybujícími se objekty.

– Když je v prostoru blikající zdroj světla.

– Při intenzivním osvícení, např. světlomety
z jiného vozidla nebo slunečním zářením.

– Když nasměrování kamery není v obvyklé
poloze, např. při sklopeném zrcátku.

– Když je na čočkách kamery prach, kapky
vody nebo sníh.

– Když na displeji nedojde ke změně polohy
pohybujících se objektů.

• Systém MOD může detekovat něco jako
tekoucí kapičky vody na čočkách kamery, bílý
kouř z výfuku, pohybující se stíny atd.

• Systém MOD nemusí v závislosti na rychlosti,
směru, vzdálenosti a tvaru pohybujících se ob-
jektů pracovat správně.

• Když dojde k poškození vozidla v oblasti, kde
je nainstalována kamera, a dané místo zůsta-
ne nevyrovnané nebo ohnuté, snímající zóna
se může změnit a systém MOD nemusí správ-
ně objekty detekovat.

• Když je extrémně vysoká nebo nízká teplota,
na displeji se předměty nemusejí zobrazovat
správně. Nejde o chybnou funkci.

NAA1679

Náhled z ptačí perspektivy*

NAA1680

Náhled dopředu/dozadu*
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PORUCHA SYSTÉMU MOD
Pokud došlo k jedné z následujících situací, změní
ikona MOD svou barvu z modré na oranžovou:

• Systém má závadu.

• Teplota součásti dosáhne vysoké úrovně (ikona
bude blikat).

• Zpětná kamera detekovala překážku (ikona bu-
de blikat).

Jestliže světlo ikony nadále oranžově svítí, systém
nefunguje správně. To nijak neovlivňuje běžné ovlá-
dání vozidla, systém by však měl být zkontrolován u
prodejce NISSAN nebo ve značkovém servisu.

ÚDRŽBA SYSTÉMU

UPOZORNĚNÍ
• Nepoužívejte alkohol, benzín nebo ředidlo na

čištění kamer. Došlo by tím ke změně barev.
Kamery vyčistíte tak, že je otřete tkaninou na-
močenou v roztoku jemného čisticího pro-
středku a pak je otřete suchou tkaninou.

• Nepoškozujte kamery, mohlo by dojít k nega-
tivnímu vlivu na displej monitoru.

Když se na některé z kamer nahromadí prach, déšť
nebo sníh, systém MOD nemusí fungovat správně.
Očistěte kamery pomocí hadru namočeného do
zředěného čisticího přípravku a potom otřete su-
chým hadrem.

UPOZORNĚNÍ K PROVOZU
AUDIOSYSTÉMU

VAROVÁNÍ
Audiosystém nenastavujte za jízdy, odpoutává to
pozornost od řízení.

Rádio
• Příjem rádia ovlivňuje síla signálu vysílací stani-

ce, vzdálenost od vysílače, budovy, mosty, hory a
jiné vnější faktory. Změny v kvalitě příjmu větši-
nou způsobují tyto vnější faktory.

• Používání mobilního telefonu v blízkosti vozidla
může ovlivnit kvalitu rádiového příjmu.

Port připojení USB (Universal Serial Bus)
( je-li ve výbavě)

VAROVÁNÍ
USB zařízení nepřipojujte, neodpojujte ani neob-
sluhujte při jízdě. Mohlo by to rozptýlit vaši po-
zornost. S rozptýlenou pozorností byste mohli
ztratit kontrolu nad vozidlem a způsobit nehodu
nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ
• Při vkládání USB zařízení do USB portu nepo-

užívejte sílu. Vkládáním vychýleného nebo
otočeného USB zařízení do USB portu můžete
port poškodit. Ověřte, že USB zařízení je při-
pojeno k USB portu.

• Při vytahování USB zařízení z portu se nepři-
držujte krytu USB portu ( je-li součástí dodáv-
ky). Mohlo by tak dojít k poškození portu a kry-
tu.

• Kabel USB nenechávejte na místě, kde za něj
může být nechtěně trhnuto. Tahání za kabel
by mohlo poškodit port.

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 oblastech USB zařízení na předních se-
dadlech přehrává pouze zvuk bez obrazu, a to i když
je vozidlo zaparkované.

Tento systém podporuje různá přenosná paměťo-
vá USB zařízení, 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 doporučuje-
me 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.,
registrovaná v USA a jiných zemích.

AUDIOSYSTÉM ( je-li součástí
výbavy)
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• Nesprávné připojení přehrávače iPod® může
způsobit, že se kontrolní ukazatel bude zapínat
a vypínat (blikat). Vždy ověřte, zda 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® prosím ručně re-
setujte.

• Pokud přehrávač iPod® nano (2. generace) od-
pojíte během vyhledávání, bude rychle posou-
vat dopředu nebo zpět.

• Pokud používáte přehrávač iPod® nano (2. gene-
race), může se při změně režimu přehrávání zob-
razovat nesprávný název skladby.

• Audioknihy se možná nebudou přehrávat ve
stejném pořadí, v jakém se zobrazují v přehrá-
vači iPod®.

• 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® ( je-li
součástí výbavy)
• Některé audiopřehrávače Bluetooth® nelze s

tímto systémem použít. Podrobné informace o
audiozařízeních Bluetooth®, která jsou k dispo-
zici pro použití s tímto systémem, vám sdělí pro-
dejce vozů NISSAN nebo značkový servis.

• Než začnete používat audiosystém Bluetooth®,
je zapotřebí provést počáteční registraci audio
zařízení.

• Ovládání audiosystému Bluetooth® se může lišit
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.

• Anténa vozidla pro komunikaci Bluetooth® je ve-
stavěná 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 seda-
dlem. Jinak může docházet ke zhoršení zvuku
nebo k rušení připojení.

– při používání hands-free telefonu

– při kontrole propojení s mobilním telefonem

• 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
obchodní známka, kterou
vlastní společnost Bluetooth
SIG, Inc., a která je licencována
společnosti Daewoo IS Corp.

paměťové USB zařízení s MP3 nebo
WMA ( je-li součástí výbavy)
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“,ale při zlomku velikosti normál-
ního audio souboru. MP3 konverze audio stopy
CD sníží velikost přibližně v poměru 10:1 (vzorko-
vání: 44,1 kHz, bit rate: 128 kb/s) bez slyšitelné
změny kvality zvuku. MP3 komprese odstraní
přebytečné a nedůležité části zvukového signá-
lu, které není lidské ucho schopné zachytit.

• WMA — Windows Media Audio (WMA) je kompri-
movaný zvukový formát vytvořený společností
Microsoft jako alternativa pro MP3. WMA kodek
umožňuje větší kompresi než MP3 kodek, čímž
dovolí uložit na stejně velké úložné zařízení pře-
hrát větší objem hudby při stejné kvalitě zvuku
jako MP3.

• Bit rate — Bit rate označuje množství bitů za
sekundu použitých v souboru digitální hudby.
Velikost a kvalita komprimovaného digitálního
zvuku závisí na přenosové rychlosti použité 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.
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• ID3/WMA Tag — ID3/WMA tag je součást zakódo-
vaného souboru MP3 nebo WMA, která obsahuje
informace o digitálním hudebním souboru, na-
příklad název skladby, jméno interpreta, název
alba, bit rate, délku skladby atd. Informace ID3
tagu se zobrazují v řádku Album/Interpret/Sto-
pa na displeji.

* Windows® a Windows Media® jsou registrovanými
značkami a ochrannými známkami v USA a ostat-
ních státech společnosti Microsoft Corporation,
USA.

Rozhraní pro aplikace třetích stran
(Apps)
Palubní audio systém vašeho vozidla může nabízet
možnost připojovaní k chytrému telefonu nebo ji-
nému mobilnímu zařízení, aby bylo možné takové
zařízení používat ve spojení s vozidlem. Připojení za-
řízení k audiosystému vám umožňuje zobrazit a vy-
užívat funkce vašeho mobilního zařízení prostřed-
nictvím audio systému, konkrétně zobrazením urči-
tého obsahu vašeho mobilního zařízení k ovládání
některých jeho funkcí.

Dále můžete používat aplikace třetích stran na svém
mobilním zařízení ve spojení s informacemi nebo
daty načtenými z vozidla NISSAN. Audio systém vo-
zidla poskytuje rozhraní, které umožňuje aplikacím
třetích stran přistupovat a využívat určité informa-
ce o vozidle a uživateli, a tak vám poskytovat při-
způsobené interaktivní služby. Informace, ke kterým
lze přistupovat prostřednictvím rozhraní audio sys-
tému vozidla zahrnuje zvláště informace týkající se
ID hlavní jednotky, verze softwaru hlavní jednotky,
informací specifických pro vozidlo, např. výrobce,

model, rok výroby a rychlost vozidla. Standardní sa-
da dat přístupných z rozhraní se může měnit vlivem
aktualizací softwaru audio systému.

Použití aplikací třetích stran v kombinaci s vaším
vozidlem NISSAN a přístup takových aplikací k infor-
macím vozidla, shromažďování, zpracování, přenos
a použití souvisejících dat není pod kontrolou spo-
lečnosti NISSAN. Společnost NISSAN nepřijímá žád-
nou odpovědnost za shromažďování, zpracování,
přenos a použití dat příslušnou aplikací a poskyto-
vatelem aplikace. Než začnete nějakou aplikaci po-
užívat ve spojení s vozidlem, pozorně si přečtěte
podmínky poskytovatele aplikace.

Pamatujte na to, že používáním chytrého telefonu
nebo jiného zařízení vám mohou vzniknout náklady
od poskytovatele datového připojení mobilního te-
lefonu nebo od jiného poskytovatele SIM karty.

CarPlay:
Služba Apple CarPlay je poskytována společností
Apple Inc. podle jejích podmínek. Společnost Nissan
není odpovědná za službu Apple CarPlay, její funkce
či její používání dat. Interoperabilita je poskytování
společností Nissan taková, „jaká je“. Společnost Nis-
san nezaručuje žádnou interoperabilitu ani žádnou
konkrétní funkci služby Apple CarPlay. Další infor-
mace naleznete na webové stránce Apple Inc. a v
LICENČNÍ SMLOUVĚ NA SOFTWARE APPLE iOS a v
jiných podmínkách použití od společnosti Apple Inc.
Další informace o službě Apple CarPlay viz www.ap-
ple.com/ios/carplay/.

VAROVÁNÍ
Aplikaci používejte pouze tam, kde vám podmín-
ky dovolí dělat to bezpečně. Chytrý telefon ani ji-
né zařízení nepřipojujte, neodpojujte ani neob-
sluhujte při jízdě. Mohlo by to rozptýlit vaši pozor-
nost. S rozptýlenou pozorností byste mohli ztratit
kontrolu nad vozidlem a způsobit nehodu nebo
vážné zranění.

ANTÉNA

Vysunutí antény
Pokud chcete, můžete anténu demontovat.

Přidržte tlačítko antény a odejměte ji pohybem pro-
ti směru hodinových ručiček.

Pro namontování antény s ní točte po směru hodi-
nových ručiček a utáhněte.

UPOZORNĚNÍ
• Ujistěte se o sklopení antény před vjezdem vo-

zidla do garáže s nízkým stropem.

NAA956Z
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• Anténu neopomeňte odstranit, než s vozidlem
vjedete do automatické myčky.

PORT PŘIPOJENÍUSB (Universal
Serial Bus)

Připojovací port USBjA je umístěn na středové kon-
zoli. Zapojte paměťové zařízení USB do konektoru.

AUX (pomocný) KONEKTOR
VSTUPU

Konektor vstupu AUXjA je umístěn ve spodní části
přístrojové desky. Kompatibilní audiozařízení, jako
MP3 přehrávače, lze připojit k systému prostřednic-
tvím pomocného konektoru AUX.

Před připojením zařízení do zdířky vypněte napájení
přenosného zařízení.

S přenosným zařízením připojeným do zdířky opa-
kovaně stiskněte odpovídají tlačítko (podle systé-
mu audio), až se displej přepne do režimu AUX.

Společnost NISSAN důrazně doporučuje, abyste pro
připojení svého hudebního zařízení k audiosystému
používali stereo mini-plug kabel. Pokud použijete
mono kabel, hudba nemusí být přehrávána správ-
ně.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ DISKŮ USB
PAMĚTI
USB paměťové zařízení
• Nesahejte na koncovou část paměťového USB

zařízení.

• Na paměťové USB zařízení nikdy nepokládejte
těžké předměty.

• Paměťové USB zařízení neuchovávejte na místě
s vysokou vlhkostí.

• Paměťové USB zařízení nevystavujte přímému
slunečnímu svitu.

• Na paměťové USB zařízení nevylévejte žádné ka-
paliny.

Podrobné informace naleznete v příručce k pamě-
ťovému USB zařízení.

NIC2992

NIC3023
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OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

➀ Tlačítka hlasitosti

➁ Spínače ladění

Ovládač přehrávání (spínač ladění)
Stiskněte spínač ladění doleva nebo doprava pro
volbu kanálu, skladby nebo složky, jak jsou uvedeny
na displeji.

RÁDIO:

• Kratší stisk tlačítka doleva/doprava - Další nebo
předchozí předvolený kanále

• Delší stisk tlačítka doleva/doprava - Další nebo
předchozí předvolená stanice/kanál

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.

Tlačítka ovládání hlasitosti
Stiskněte spínač ovládání hlasitosti pro zvýšení ne-
bo snížení hlasitosti.

NIC3000

Typ A

NIC3301

Typ B

SPÍNAČ AUDIOSYSTÉMU NA
VOLANTU
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1. Tlačítko <RADIO>

2. Zobrazení

3. Tlačítko <DISP>
Poskytuje informace na obrazovce, pokud jsou
k dispozici (hudební tagy, RDS atd.)

4. Tlačítko (telefon)

5. Tlačítko potvrzení <OK>/Ovladač <MENU>

6. Tlačítko (Zpět)

7. Režim rádia: Tlačítko předvoleb
iPod/USB/Bluetooth® audio režim: Tlačítko
rychlého vyhledávání

8. Tlačítko Jas displeje (Denní/noční režim)
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.

9. Tlačítka předvoleb

10. Tlačítka Rychle vpřed (Cue)/Posun skladby
dopředu a posun vpřed / Předchozí skladba

11. Režim rádia: Tlačítko předvoleb
iPod/USB/Bluetooth® audio režim: Tlačítko
<MIX> náhodné přehrávání

12. Režim rádia: Tlačítko předvoleb
iPod/USB/Bluetooth® audio režim: Tlačítko
<RPT> opakované přehrávání

13. Tlačítko <SETTING>

14. Tlačítko Power ON·OFF/Ovladač hlasitosti
<VOL>

15. Tlačítko <MEDIA>
Přepíná mezi zdroji audia (USB, AUX, BT Audio)
( jsou-li připojeny)

NAA1836

RÁDIO FM AM ( je-li ve výbavě)
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ZÁKLADNÍ FUNKCE AUDIOSYSTÉMU
Jednotka audia je funkční, když je zapalování v po-
loze ON.

m Tlačítko zapnutí/vypnutí

Stiskem tlačítka autorádio zapnete. Pokud byla
jednotka audia vypnuta pomocí zapalování, lze ji ta-
ké spínačem zapalování zapnout. Zdroj, který byl
přehráván těsně před vypnutím jednotky, se zapne
a hlasitost se nastaví na předtím nastavenou hod-
notu.

Audio jednotku lze vypnout stisknutím nebo
otočením zapalování do polohy OFF.

Ovládání úrovně hlasitosti
(VOL)

Otočte ovladač <VOL> doprava nebo doleva pro na-
stavení hlasitosti.

OVLÁDÁNÍ RÁDIA
Když stisknete tlačítko (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

– AM

Tlačítka volby pásma
Stiskněte tlačítko <RADIO> pro změnu zdroje audio
přenosu následujícím způsobem:

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, USB, AUX-in),
stisknutím tlačítka <RADIO> vypnete režim přehrá-
vání zdroje a zvolíte rozhlasovou stanici, kterou jste
naposledy přijímali.

Nastavení předvolených stanic
Automatické naplnění [FM List]:
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 [Up-
dating FM List] a zvuk je ztlumen až do dokončení
této operace. Po dokončení se rádio vrátí k rozhla-
sové stanici, která byla zvolena předtím.

Ruční ladění

Při nastavování frekvence stanice manuálně otevře-
te [FM List] a otáčejte ovladačem <MENU>, dokud
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.

Tlačítka ladění
vyhledáváním SEEK

Režim FM:
Stisknutím tlačítka nebo 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-
kud není nalezena žádná vysílací stanice v celém
cyklu pásma, vrátí se na původní frekvenci.

Tlačítka předvolby stanice ➀➁➂➃➄➅
Stiskem tlačítka předvolby na méně než 2 sekundy
zvolíte uloženou rozhlasovou stanici.

Stisknutí tlačítka předvolby na více než 2 sekundy
ve [FM List] nebo na hlavní obrazovce rádia způsobí,
že stanice aktuálně přijímaná bude uložena pod
tímto tlačítkem předvolby.

• Do FM pásem lze uložit dvanáct stanic ( jsou-li k
dispozici). (Vždy po šesti pro FM1 a FM2)

• 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 rádiového datového systému
(RDS) ( je-li součástí výbavy)
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.

POZNÁMKA

• V některých zemích nebo regionech nemusí
být některé z těchto služeb dostupné.

Režim alternativní frekvence (AF):
Režim AF pracuje v režimu FM (rádio).
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• Funkce AF pracuje v režimu FM (rádio), CD nebo
AUX (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 RDS
Funkce programové služby (PS) (funkce
zobrazení jména stanice):
– FM:

Naladíte-li stanici RDS pomocí manuálního nebo
vyhledávacího ladění, budou přijímána data RDS
a zobrazí se jméno PS.

TA Dopravní informace
Tato funkce funguje v režimu FM (Radio). Tato funk-
ce bude stále v činnosti na pozadí, pokud bude vy-
brán některý zdroj média (režim USB nebo MEDIA).

• Režim TA lze aktivovat v nabídce nastavení. Uka-
zatel TA se po aktivaci zobrazuje, když je režim
TA zapnutý.

• Po deaktivaci 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.

Pokud tlačítko (zpět) stisknete během
dopravní informace, režim naléhavého přerušení vy-
sílání se ukončí. Režim TA se vrátí do pohotovost-
ního režimu a autorádio na předchozí zdroj.

TLAČÍTKO SETTING

Chcete-li konfigurovat nastavení [Radio], [Audio],
[Clock], [Language] a [Bluetooth], postupujte násle-
dovně:

1. Stiskněte tlačítko <SETTING> (NASTAVENÍ).

2. Otočte ovladačem <MENU> doprava nebo dole-
va a displej se bude měnit v tomto pořadí:

[Radio] [Audio] [Clock] [Language]
[Bluetooth]

Jakmile nastavíte požadované hodnoty, stiskněte
opakovaně tlačítko (Zpět) nebo tlačítko
<SETTING>.

Menu [Radio]
[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 <OK>.

[Ref FM List] Ručně aktualizujte seznam FM
stanic.
Stisknutím tlačítka <OK> zahájíte
vyhledávání stanic. Zobrazí se text
[Updating FM list...]. Zanedlouho
budou stanice aktualizovány a
poslední stanice začne hrát ( je-li
to možné).

Nastavení zvuku
1. Stiskněte tlačítko <SETTING> pro vstup na obra-

zovku nabídky nastavení a zvolte [Audio].

2. Otočte ovladačem <MENU> doprava nebo dole-
va a displej se bude měnit v tomto pořadí:

[Sound] [AUX in] [Speed Volume] [Bass
Boost] [Audio Default]

Menu [Sound]:
Podmenu v menu Zvuk:

[Bass] Tímto ovladačem zvýšíte nebo
snížíte zvuk odezvy basů.
Otočte ovladačem <MENU>
doprava nebo doleva pro
nastavení basů a stiskněte <OK>
pro potvrzení.

[Treble] V tomto režimu posílíte nebo
potlačíte výšky.
Otočte ovladačem <MENU>
doprava nebo doleva pro
nastavení výšek a stiskněte <OK>
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 <OK> pro potvrzení.

[Fade] Tato funkce umožňuje vyvážení
hlasitosti mezi levým a pravým
reproduktorem.
Otočte ovladačem <MENU>
doprava nebo doleva pro
nastavení předozadního vyvážení
a stiskněte <OK> pro potvrzení.
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POZNÁMKA

Ne všechny modely jsou vybaveny zadními repro-
duktory, a proto výsledkem odeznívání zvuku ne-
bude žádný zvuk.

Menu [AUX in]:
Tato funkce umožňuje nastavit hlasitost přídavné-
ho vstupu.
Otočte ovladačem <MENU> doprava nebo doleva
pro výběr režimu [Low], [Medium] nebo [High] a
stiskněte <OK> pro potvrzení.

Nastavte hlasitost vstupu AUX. Vyberte jedno z pod-
menu v menu [AUX in]:

– [Low]

– [Medium]

– [High]

Menu [Speed Volume]:
Nastavte audiosystém tak, aby automaticky upra-
voval hlasitost podle rychlosti vozidla.
Otočte ovladačem <MENU> doprava nebo doleva
pro změnu hlasitosti; vyšší dílky (více) znamenají, že
hlasitost bude více měněna podle toho, zda vozidlo
bude zrychlovat nebo zpomalovat. Potvrďte stisk-
nutím tlačítka <OK>.

Tento režim ovládá automaticky výstupní hlasitost
z reproduktoru v závislosti na rychlosti vozidla.
Když je zobrazena položka [Speed Volume], otočte
ovladač <MENU> doprava nebo doleva, abyste
upravili hlasitost.
Když nastavíte hlasitost na 0 (nula), vypnete funkci
změny hlasitosti podle rychlosti vozidla. Zvýšením
hodnoty nastavení pro zesílení podle rychlosti do-

jde k rychlejšímu zesílení hlasitosti v závislosti na
rychlosti vozu. Po provedeném výběru stiskněte
<OK> pro uložení nastavení.

Menu [Bass Boost]:
Přepíná funkci [Bass Boost] [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, když z nabídky
nastavení vyberete položku [Clock].

[Set Time]:
Zvolte [Set Time] a nastavte hodiny následujícím
způsobem:

1. Hodiny začnou blikat. Otočte ovladačem <MENU>
pro nastavení hodin.

2. Stiskněte tlačítko <OK>. Minuty začnou blikat.

3. Otočte ovladačem <MENU> pro nastavení minut.

4. Stiskněte <OK> pro dokončení nastavení hodin.

[On/Off]:
Zapněte nebo vypněte zobrazení hodin při vypnuté
audio jednotce.

Když je nastavena poloha [Zap.], hodiny se při vy-
pnutí audio jednotky zobrazí buď stisknutím ne-
bo po přepnutí spínače zapalování do polohy OFF.

[Format]:
Nastavte zobrazení hodin na 24hodinový nebo
12hodinový režim.

Nastavení jazyka
Zvolte požadovaný jazyk a stiskněte tlačítko <OK>.
Po dokončení se automaticky aplikuje nastavení ja-
zyka.

Nastavení Bluetooth
Podrobné informace o nabídce Bluetooth® v „Na-
stavení BLUETOOTH®“ dále v této kapitole.

ZDÍŘKA AUX
Základní funkce audiosystému

Zapojte AUX jack kompatibilního přehrávače (např.
přehrávače MP3) do zdířkyjA .
Stiskněte tlačítko <MEDIA> pro režim AUX.
Pomocí režimu přehrávání na zařízení přehrávejte
audio.

NIC3023
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PORT PŘIPOJENÍUSB (Universal
Serial Bus) ( je-li ve výbavě)

VAROVÁNÍ
USB zařízení nepřipojujte, neodpojujte ani neob-
sluhujte při jízdě. Mohlo by to rozptýlit vaši po-
zornost. S rozptýlenou pozorností byste mohli
ztratit kontrolu nad vozidlem a způsobit nehodu
nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ
• Při vkládání USB zařízení do USB portu nepo-

užívejte sílu. Vkládáním vychýleného nebo
otočeného USB zařízení do USB portu můžete
port poškodit. Ověřte, že USB zařízení je při-
pojeno k USB portu.

• Při vytahování USB zařízení z portu se nepři-
držujte krytu USB portu ( je-li součástí dodáv-
ky). Mohlo by tak dojít k poškození portu a kry-
tu.

• Kabel USB nenechávejte na místě, kde za něj
může být nechtěně trhnuto. Tahání za kabel
by mohlo poškodit port.

Připojení zařízení do USB
Pro více informací ohledně správného používání a
péče o zařízení vyhledejte pokyny pro uživatele za-
řízení.

Připojení USB paměti nebo jiného USB zařízení do
portu připojení. Na displeji se na několik sekund zob-
razí zpráva [USB Detected Please Wait...], zatímco za-
řízení načítá data.
Jestliže byla při vypnutí audiosystému přehrávána
USB paměť, stisknutím uvedete USB zařízení do
provozu.

Tlačítko MEDIA
Chcete-li používat USB zařízení, stiskněte jednou
nebo vícekrát tlačítko <MEDIA>, až se zobrazí mož-
nost [USB].

Základní funkce audiosystému
Zobrazení seznamu:
Když se přehrává určitá stopa, stiskněte tlačítko
<OK> nebo otočte ovladač MENU, čímž zobrazíte
dostupné stopy v režimu zobrazení seznamu. Pro

výběr stopy ze seznamu, nebo stopy, která se má
začít přehrávat, otočte ovladačem <MENU> a stisk-
něte <OK>.
Stisknutím tlačítka se vrátíte ke skladbě.

Tlačítka Rychle vpřed (Cue),
Rychle dozadu (Review):

Když opakovaně stisknete tlačítko (Cue) nebo
(Review), stopa se přehraje vysokou rychlostí.

Po uvolnění tlačítka se stopa bude přehrávat opět
normální rychlostí.

Tlačítka stopy (nahoru/dolů):

Jedním stisknutím tlačítka nebo dojde
k přeskočení na následující stopu nebo zpět na za-
čátek aktuálně přehrávané stopy. Stisknutím tlačít-
ka nebo více než jednou můžete přeska-
kovat stopy.

Procházení složkami:
Pokud disk obsahuje složky s hudebními soubory,
tak stisknutím tlačítka nebo spustíte po-
stupné přehrávání jednotlivých složek.

Pro výběr požadované složky:

1. Stiskněte tlačítko <OK> nebo otočte ovladačem
<MENU> a zobrazí se seznam stop v aktuální slož-
ce.

2. Otočte ovladačem <MENU> na požadovanou
složku.

3. Stiskněte <OK> pro vstup do složky. Znovu stisk-
něte <OK> pro spuštění přehrávání první stopy
nebo otočte ovladačem <MENU> a stiskněte
<OK> pro výběr jiné stopy.

Pokud aktuálně vybraná složka obsahuje podslož-
ky, stiskněte <OK>, a zobrazí se nová obrazovka se

NIC2992
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seznamem podsložek. Otočte ovladačem <MENU>
na podsložku a pak stiskněte <OK> pro provedení
výběru. Jsou-li skladby nahrány i v kořenovém adre-
sáři, zvolte položku [Root].

Pro návrat na předchozí obrazovku stiskněte .

Tlačítko opakovat:

Stiskněte tlačítko a aktuální stopa bude pře-
hrávána opakovaně.

Tlačítko:

Stiskněte tlačítko , chcete-li, aby se všechny
stopy v aktuální složce (USB) nebo seznamu stop
(iPod) přehrávaly v náhodném pořadí.

Po přehrání celé složky/seznamu stop začne sys-
tém přehrávat další složku/seznam stop.

Tlačítko:

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 tlačítka lze zob-
razit kromě názvu stopy také tyto doplňující infor-
mace:

Čas stopy Jméno interpreta Název alba Čas
stopy

Podrobnosti o stopě:
Dlouhým stisknutím tlačítka přepnete dis-
plej na podrobný přehled; displej se po několika
sekundách nebo po krátkém stisknutí vrátí
na hlavní obrazovku.

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 <OK>. Jakmile přijdete na po-
žadované písmeno, zobrazí se seznam dostupných
skladeb. Když není žádná shoda (na displeji se zob-
razí [No match]), zobrazí se další položka. Proveďte
výběr a stiskněte <OK> pro přehrávání požadované
stopy.

OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVAČE iPod® ( je-li
ve výbavě)
Připojení přehrávače iPod®

VAROVÁNÍ
USB zařízení nepřipojujte, neodpojujte ani neob-
sluhujte při jízdě. Mohlo by to rozptýlit vaši po-
zornost. S rozptýlenou pozorností byste mohli
ztratit kontrolu nad vozidlem a způsobit nehodu
nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ
• Při vkládání USB zařízení do USB portu nepo-

užívejte sílu. Vkládáním vychýleného nebo

otočeného USB zařízení do USB portu můžete
port poškodit. Ověřte, že USB zařízení je při-
pojeno k USB portu.

• Při vytahování USB zařízení z portu se nepři-
držujte krytu USB portu ( je-li součástí dodáv-
ky). Mohlo by tak dojít k poškození portu a kry-
tu.

• Kabel USB nenechávejte na místě, kde za něj
může být nechtěně trhnuto. Tahání za kabel
by mohlo poškodit port.

Pro více informací ohledně správného používání a
péče o zařízení vyhledejte pokyny pro uživatele za-
řízení.

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 <Name> Detec-
ted...], zatímco zařízení načítá data.

Jestliže byl systém vypnut, když probíhalo přehrá-
vání z přehrávače iPod®, stisknutím tlačítka
spustíte přehrávač iPod®. Po dobu připojení lze pře-
hrávač iPod® obsluhovat pouze pomocí audio ovla-
dačů.

Poznámky pro použití přehrávače iPod:

Známky „Made for iPod“ a „Made for iPhone“ a „Made
for iPad“ znamenají, že elektronické příslušenství by-
lo vytvořeno speciálně pro připojení k zařízením
iPod, iPhone a iPad a bylo schváleno vývojářem pro
splňování výkonnostních standardů společnosti
Apple.

Společnost Apple není zodpovědná za činnost to-
hoto zařízení nebo jeho shodu s bezpečnostními a
zákonnými normami.
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Pamatujte na to, že použití tohoto příslušenství se
zařízením iPod, iPhone nebo iPad může ovlivnit bez-
drátový výkon.

iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuf-
fle a iPod touch jsou ochrannými známkami společ-
nosti Apple Inc. registrovanými v USA a dalších ze-
mích. Lightning je obchodní známka společnosti
Apple Inc.

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
Bluetooth 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
<OK>.

Následující položky lze zvolit z obrazovky seznam
menu.

• [Playlists]

• [Artist]

• [Albums]

• [Tracks]

• [Composers]

• [Genre]

• [Podcasts]

Další informace o jednotlivých položkách naleznete
v příručce k přehrávači iPod®.

Následující operace se shodují se základními funk-
cemi audia pro USB zařízení. Podrobnosti viz „Tla-
čítko MEDIA“ výše v této kapitole.

• Zobrazení seznamu

• ,

• MIX (náhodné přehrávání)

• RPT (opakování stopy)

• Procházení složkami

Tlačítko

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 tlačítka lze zob-
razit kromě názvu stopy také tyto doplňující infor-
mace:

Čas stopy Jméno interpreta Název alba Čas
stopy

Podrobnosti o stopě:
Dlouhým stisknutím tlačítka se na obra-
zovce zobrazí název skladby, jméno interpreta a ná-
zev alba. Po několika sekundách se znovu zobrazí
hlavní displej nebo stiskněte krátce tlačítko

.

OVLÁDÁNÍ BLUETOOTH®
Právní informace

m
Bluetooth® je obchodní znač-
kou společnosti Bluetooth SIG,
Inc.
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ES prohlášení
Společnost Humax Automotive Co., Ltd. tímto pro-
hlašuje, že tento systém je ve shodě se základními
požadavky a jinými relevantními ustanoveními
směrnice 2014/53/EU.

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 [Scan devi-
ce] nebo [Párovat zař.]. Podrobnosti viz „[Scan
devices]“ 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 ( ), Stav baterie* ( ) a Bluetooth ON
( ).

*: 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 zařízení.

POZNÁMKA

• Pro podrobnosti o zařízení viz příručku pro
uživatele vašeho audio zařízení/mobilního te-
lefonu.

• Pokud potřebujete pomoci s integrací
vašeho mobilního telefonu/audiosystému
Bluetooth®, navštivte svého místního prodej-
ce NISSAN nebo značkový servis.

K nastavení systému Bluetooth® se zařízením
jsou k dispozici následující položky:

• [Scan devices]

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.

[Scan devices]:
1) Stiskněte tlačítko . Zvolte [Scan device]

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 <OK> pro-
veďte výběr.

3) Postup párování může záviset na zařízení, které
chcete připojit:

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 párování,
což závisí na zařízení:
– Typ A:

Zobrazí se hlášení [To pair] [Enter Pin]
0000.
Potvrďte kód PIN na zařízení.
Připojení Bluetooth® se vytvoří.

– Typ B:
Zobrazí se hlášení [Pairing request] [Con-
firm password] spolu s 6místným kódem.
Na zařízení by se měl zobrazit identický
kód. Jestliže je kód stejný potvrďte jej na
zařízení.
Připojení Bluetooth® se vytvoří.
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[Párovat zař.]:

• Zapněte audio jednotku Bluetooth®. Viz popis
[Bluetooth].

• Použijte audio jednotku k párování:
Stiskněte tlačítko . 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 párování,
což závisí na zařízení. Správný postup viz
„[Scan devices]“ výše v této kapitole.

• Použijte k párování Bluetooth® audio/mobilní
telefon:

1) Podle návodu v uživatelské příručce pro zaří-
zení s aktivovanou funkcí Bluetooth® zkuste
najít audio jednotku.
Jestliže při vyhledávání bude audio jednotka
nalezena, zobrazí se na displeji zařízení.

2) Vyberte audio jednotku zobrazenou jako [My
Car].

3) Podle návodu v uživatelské příručce pro zaří-
zení s aktivovanou funkcí Bluetooth® vytvoř-
te 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
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:

• : Integrace mobilního telefonu

• : Přehrávání audia (A2DP - Advanced Audio
Distribution Profile)

[Odstr. zař.]:
Registrované zařízení lze z audiosystému
Bluetooth® odstranit. Zvolte registrované zařízení a
stiskněte <OK> pro potvrzení smazání.

[Bluetooth]:
Když je Bluetooth® vypnuto, tak se při výběru
[Bluetooth] v menu telefonu zobrazí hlášení [Zap./
Vyp.] (stiskněte ). Pro zapnutí signálu Bluetooth®
stiskněte <OK> a objeví se následující obrazovka.
Poté zvolte [ZAP] a stiskněte <OK> pro zobrazení
obrazovky nabídky nastavení Bluetooth®.

Základní funkce přehrávání audia
prostřednictvím Bluetooth®

Přepněte spínač zapalování do polohy ACC nebo
ON. Pokud došlo k vypnutí systému během přehrá-
vání z Bluetooth® audio zařízení, tak se po stisknutí
tlačítka < > spustí přehrávání Bluetooth® audia.

Tlačítko MEDIA:
Pro přehrávání audia prostřednictvím Bluetooth®
použijte následujících způsob:

• Opakovaně stiskněte možnost <MEDIA>, až se
zobrazí [BT Audio].

Typ displeje,jA nebojB , zobrazený na audiosysté-
mu se může lišit v závislosti na verzi Bluetooth® za-
řízení.

Tlačítka Rychle vpřed (Cue),
Rychle dozadu (Review):

Když opakovaně stisknete tlačítko (Cue) nebo
(Review), stopa se přehraje vysokou rychlostí.

Po uvolnění tlačítka se stopa bude přehrávat opět
normální rychlostí.

NAA1203
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Tlačítka stopy (nahoru/dolů):

Jedním stisknutím tlačítka nebo dojde
k přeskočení na následující stopu nebo zpět na za-
čátek aktuálně přehrávané stopy. Stisknutím tlačít-
ka nebo více než jednou můžete přeska-
kovat stopy.

Tlačítko

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 můžete
kromě názvu skladby zobrazit další informace o
skladbě.

Dlouhým stisknutím přepnete displej na
podrobný přehled; displej se po několika sekundách
nebo po krátkém stisknutí vrátí na hlavní
obrazovku.

Funkce Bluetooth® mobilního telefonu
Tento systém poskytuje funkci hands-free pro váš
mobilní telefon s Bluetooth® pro vyšší bezpečnost a
pohodlí při řízení.
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Tabulka s technickými údaji

Podporovaná média USB 2.0 MSC

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)

MP3 ID3 tag ver. 1,0, 1,1, 2,2, 2,4

WMA WMA tag

AAC AAC tag

Podpora stop/souborů USB — 30000 souborů

Podpora složek 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

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 Procházení souborů/složek pro USB
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*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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VAROVÁNÍ
• Zastavte vozidlo na bezpečném místě,aktivuj-

te parkovací brzdu a teprve pak připojte své
mobilní zařízení k vozidlu nebo začněte s na-
stavením svého připojeného mobilního zaří-
zení.

• Zákony v některých soudních oblastech mo-
hou zakazovat používání některých aplikací a
prvků, jako například sociálních sítí a psaní
textových zpráv. Zkontrolujte místní zákony
kvůli možným omezením.

Apple CarPlay:

S aplikací Apple CarPlay lze systém vozidla používat
k zobrazení a ovládání některých funkcí telefonu
iPhone. Aplikace Apple CarPlay nabízí funkci Siri, kte-
ré umožňuje ovládání pomocí hlasových příkazů. In-
formace viz příručka uživatele navigačního systé-
mu a navštivte webovou stránku společnosti Apple,
kde naleznete informace o dostupných funkcích a
další podrobnosti.

Android Auto:

S aplikací Android Auto lze systém vozidla používat
k zobrazení a ovládání některých funkcí vašeho te-
lefonu Android. Android Auto podporuje Talk to Go-
ogle, která umožňuje ovládání pomocí hlasových
příkazů. Informace viz příručka uživatele navigač-
ního systému a navštivte webovou stránku Android
Auto, kde naleznete informace o dostupných funk-
cích a další podrobnosti.

Podrobnosti o obsluze naleznete v samostatně
dodávané příručce pro uživatele systému
NissanConnect.

NAA1965

APPLE CARPLAY A ANDROID
AUTO ( je-li součástí výbavy)

NISSANCONNECT ( je-li ve
výbavě)
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Během prvních 1600 km (1.000 mil) se řiďte těmito
doporučeními, abyste dosáhli maximálního výkonu
motoru a zajistili budoucí spolehlivost a hospodár-
nost vašeho nového vozidla. Pokud byste tato do-
poručení nedodrželi, může dojít ke zkrácení život-
nosti motoru a snížení výkonu motoru.

• Nejezděte dlouhou dobu konstantní rychlostí, ať
nízkou, nebo vysokou.

• Nevytáčejte motor přes 4000 ot/min.

• Nezrychlujte na plný plyn v žádném rychlostním
stupni.

• Vyvarujte se rychlých startů.

• Vyvarujte se prudkému brzdění.

• Netahejte přívěs během prvních 800 km (500
mil).

POZNÁMKA

Modely s dieselovým motorem K9K dosáhnou
špičkového výkonu až po cca 5.000 km (3.000
mil).

VAROVÁNÍ
Jízdní vlastnosti vašeho vozu může znatelně
změnit jakýkoli náklad, jeho umístění, a také další
volitelné vybavení (tažné zařízení, střešní nosič,
atd.). Tomu by se měl přizpůsobit i styl a rychlost
Vaší jízdy. Obzvláště při transportu těžkého ná-
kladu musíte odpovídajícím způsobem snížit
rychlost.

• Ujistěte se, že se v okolí vozidla nenacházejí pře-
kážky.

• Vizuálně zkontrolujte opotřebení a stav pneu-
matik. Také zkontrolujte, zda jsou správně na-
huštěné.

• Ujistěte se, zda jsou všechna okna a skla osvět-
lení čistá.

• Určete polohu sedadla a opěrek hlavy.

• Nastavte vnější i vnitřní zrcátka.

• Zapněte si bezpečnostní pás a požádejte cestu-
jící, aby učinili to samé.

• Zkontrolujte, zda jsou všechny dveře zavřené.

• Zkontrolujte funkci kontrolek, když je zapalování
přepnuto do polohy ON.

• Položky údržby v „8. Údržba a udělej si sám“ bys-
te měli pravidelně kontrolovat.

VAROVÁNÍ
• Nikdy nenechávejte ve vozidle samotné děti

nebo dospělé, kteří vyžadují pomoc ostatních.
Nenechávejte ve vozidle domácí zvířata bez
dozoru. Mohli by nevědomě aktivovat spínače
nebo ovladače a neúmyslně se dostat do váž-
né situace a způsobit si zranění. Za horkých
slunečných dnů může teplota v zavřeném vo-
zidle rychle stoupnout natolik, že to může do-
jít k vážnému ohrožení zdraví a života osob i
zvířat.

• Veškerá zavazadla řádně zajistěte, abyste tak
předešli jejich sklouznutí nebo posunutí. Ne-
dávejte zavazadla nad úroveň opěradel. Při
náhlém zastavení nebo srážce může nezajiš-
těný náklad způsobit zranění.

POZNÁMKA

Během prvních několika měsíců jsou v interiéru
vozidla cítit látky VOL (těkavé organické slouče-
niny), takže kabinu důkladně větrejte. Než do vo-
zidla nastoupíte nebo když jste ve vozidle, ote-
vřete všechna okna. Kromě toho, když teplota v
kabině vozidla stoupne nebo když je vozidlo po
určitou dobu zaparkované na přímém slunečním
světle, vypněte režim recirkulace vzduchu klima-
tizace a/nebo otevřete okna, aby do kabiny moh-
lo proudit dostatečné množství čerstvého vzdu-
chu.

HARMONOGRAM ZÁBĚHU PŘED NASTARTOVÁNÍM
MOTORU

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI
STARTOVÁNÍ A JÍZDĚ
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VÝFUKOVÉ PLYNY (oxid uhelnatý)

VAROVÁNÍ
• Nevdechujte výfukové plyny; obsahují oxid

uhelnatý, který je bezbarvý a bez zápachu.
Oxid uhelnatý je nebezpečný. Může způsobit
bezvědomí nebo smrt.

• Máte-li podezření, že se výfukové plyny dostá-
vají do vozidla, jeďte se všemi okny otevřený-
mi a nechte vozidlo ihned prohlédnout.

• Nespouštějte motor v uzavřených prostorech,
jako je garáž.

• Při parkování vozidla nenechávejte dlouho na-
startovaný motor.

• Za jízdy mějte zadní dveře zavřené, jinak by
mohly výfukové plyny proniknout do prostoru
pro cestující. Potřebujete-li jet s otevřenými
zadními dveřmi, dodržujte tato opatření:

– Otevřete všechna okna.

– Chcete-li cirkulovat vzduch, vypněte spí-
nač recirkulace vzduchu a zapněte ventilá-
tor na nejvyšší stupeň.

• Jestliže elektrické kabely nebo jiné spoje mu-
sejí procházet k vleku skrz zadní dveře nebo
karoserií, dodržte doporučení výrobce týkající
se toho, jak zamezit vnikání oxidu uhelnatého
do vozidla.

• Pokud připojujete na vozidlo speciální karo-
sérii nebo jiné zařízení pro rekreační nebo jiné
využití, dodržujte pokyn výrobce, aby oxid
uhelnatý nepronikal do vozidla. (Některá re-
kreační zařízení jako sporáky, vytápění atd.
mohou být také původcem oxidu uhelnatého.)

• Výfukový systém a karosérie by měly být
zkontrolovány dealerem NISSAN či v kvalifiko-
vané dílně pokaždé, když:

– Vozidlo je zvednuté z důvodu opravy.

– Máte podezření, že výfukové plyny proni-
kají do prostoru pro cestující.

– Zaznamenáte změnu zvuku výfukového
systému.

– Došlo k nehodě, kdy byl poškozen výfuko-
vý systém, podvozek vozidla nebo zadní
části vozidla.

TŘÍCESTNÝ KATALYZÁTOR (modely s
benzínovým motorem)

VAROVÁNÍ
• Výfukový plyn a výfukový systém jsou velmi

horké. Držte osoby, zvířata a hořlavé materiály
v bezpečné vzdálenosti od součástí výfukové-
ho systému.

• Nezastavujte ani parkujte s vozidlem na hoř-
lavých materiálech, jako je suchá tráva, starý
papír nebo hadry. Mohou se vznítit a způsobit
požár.

Třícestný katalyzátor je zařízení pro kontrolu emisí
nainstalované ve výfukovém systému. Výfukové
plyny se v třícestném katalyzátoru spalují při vysoké
teplotě pro snížení obsahu škodlivin.

UPOZORNĚNÍ
• Nepoužívejte olovnatý benzín. Podrobnosti

viz „Informace o palivu“ v kapitole „9. Technic-
ké informace“.

Usazeniny z olovnatého benzínu výrazně sníží
schopnost třícestného katalyzátoru snižovat
znečisťující látky ve výfukových plynech a/ne-
bo poškodí třícestný katalyzátor.

• Mějte motor vašeho vozidla zapnut. Závady ve
spalování, vstřikování paliva nebo elektrickém
systému mohou způsobit přeplnění paliva v
třícestném katalyzátoru a následné přehřívá-
ní. Přerušte jízdu, pokud dojde k vynechávání
motoru nebo pokud zjistíte zjevný pokles vý-
konu či jiné neobvyklé provozní podmínky. Ih-
ned nechte vozidlo zkontrolovat u prodejce
vozů NISSAN nebo ve značkovém servisu.

• Nejezděte s extrémně nízkou hladinu paliva.
Pokud dojde palivo, může dojít k vynechávání
motoru a následnému poškození třícestného
katalyzátoru.

• Nevytáčejte motor do otáček, když jej zahří-
váte.

• Neroztlačujte ani nenechte vozidlo táhnout za
účelem nastartování motoru.

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ TLAKU
V PNEUMATIKÁCH (TPMS) ( je-li ve
výbavě)
Každou pneumatiku, včetně rezervní ( je-li součástí
výbavy), byste měli každý měsíc kontrolovat ve stu-
deném stavu a dohustit na tlak doporučený výrob-
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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 kontrolku nízkého tlaku, když
dojde k výraznému poklesu tlaku u jedné nebo více
pneumatik. Podle toho, když se rozsvítí kontrolka
nízkého tlaku pneumatiky, měli byste co nejdříve za-
stavit vozidlo a zkontrolovat 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 paliva a životnost vzorku pneumatiky, a mů-
že negativně ovlivnit ovládání vozidla a jeho schop-
nost 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 kontrolkou závady
systému TPMS, která oznamuje, že systém nefun-
guje správně. Kontrolka závady TPMS je sdružená
s kontrolkou nízkého tlaku v pneumatikách. Když
systém zjistí závadu, kontrolka začne zhruba 1 mi-
nutu blikat a pak zůstane nepřetržitě svítit. Tento
postup se bude opakovat při každém nastartování
vozidla, dokud závada nebude odstraněna. Když
kontrolka závady svítí, systém nemusí být schopen
detekce nebo signál nízkého tlaku pneumatiky ne-
funguje správně. K závadám na systému TPMS mů-

že dojít z různých důvodů, včetně instalace náhrad-
ní nebo jiné pneumatiky nebo kola, což zabraňuje
správnému fungování systému TPMS. Po provede-
né výměně jedné či více pneumatik nebo kol vždy
zkontrolujte kontrolku závady TPMS, abyste se ujis-
tili, že po provedené výměně nebo obměně pneu-
matik nebo kol na vašem vozidle systém TPMS na-
dále správně funguje.

Doplňující informace
• Systém TPMS nemonitoruje tlak v pneumatice

rezervního kola.

• Systém TPMS se aktivuje pouze tehdy, když vozi-
dlo jede rychleji než 25 km/h (16 MPH). Tento sys-
tém také nemusí detekovat náhlý pokles tlaku
pneumatiky (např. prázdnou pneumatiku při
jízdě).

• Kontrolka nízkého tlaku pneumatiky po jejím do-
fouknutí nemusí automaticky zhasnout. Po do-
fouknutí na doporučený tlak resetujte tlak pne-
umatik registrovaný ve vozidle a poté jeďte s vo-
zidlem rychlostí minimálně 25 km/h (16 MPH),
aby se aktivoval systém TPMS a zhasla kontrol-
ka nízkého tlaku pneumatik.

• V závislosti na změně venkovní teploty se kont-
rolka nízkého tlaku pneumatiky může rozsvítit i
tehdy, když je tlak v pneumatice správný. S chlad-
nými pneumatikami znovu upravte tlak pneu-
matik na doporučený tlak ZA STUDENA a rese-
tujte TPMS.

Další informace najdete v „Výstražná světla, kont-
rolky a zvuková upozornění“ v kapitole „2. Nástroje a
ovladače“.

VAROVÁNÍ
• Jestliže se kontrolka rozsvítí za jízdy, vyhněte

s prudkému otáčení volantem nebo náhlému
brzdění, snižte rychlost vozidla, sjeďte na bez-
pečné místo a vozidlo co nejdříve zastavte.
Jízda s nedostatečně nafouknutými pneuma-
tikami je může trvale poškodit a může zvýšit
pravděpodobnost protržení pneumatiky.
Mohlo by dojít k vážnému poškození vozidla a
následně k nehodě, jež by mohla vést k váž-
nému zranění. Kontrolujte tlak všech čtyř pne-
umatik. Upravte tlak v pneumatikách na do-
poručený tlak ZA STUDENA uvedený na štítku
pneumatiky a kontrolka nízkého tlaku v pneu-
matice zhasne. Pokud kontrolka svítí za jízdy i
po upravení tlaku pneumatiky, pneumatika
může být prázdná. Jestliže máte prázdnou
pneumatiku, co nejdříve ji vyměňte za náhrad-
ní pneumatiku. (Viz „Prázdná pneumatika“ v
kapitole „6. V případě nouze“pro výměnu
prázdné pneumatiky.)

• Po provedení úpravy tlaku v pneumatikách
vždy resetujte systém TPMS. Jinak vás systém
TPMS nebude moci upozornit na pokles tlaku.

• Když je namontována náhradní pneumatika
nebo je kolo vyměněno, systém TPMS nebude
fungovat a kontrolka bude blikat přibližně 1
minutu. Po uplynutí 1 minuty kontrolka zůsta-
ne svítit. Co nejdříve se obraťte na prodejce vo-
zů NISSAN nebo na značkový servis, aby vám
pneumatiku vyměnili a/nebo resetovali sys-
tém.
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• Montáž pneumatik, které neodpovídají origi-
nálním specifikacím NISSAN, by mohla ovlivnit
správnou funkci systému TPMS.

• Nevstřikujte do pneumatik žádné těsnicí pří-
pravky ani aerosoly, protože ty mohou způso-
bit poruchu čidel tlaku v pneumatice (platí pro
vozidla nevybavená sadou pro nouzovou
opravu pneumatiky).

• NISSAN doporučuje používat pouze originální
pohotovostní těsnicí prostředek NISSAN, kte-
rý byl dodán s vaším vozidlem. Jiné těsnicí pro-
středky by mohly poškodit čidla ventilu, což
by mohlo mít za následek ztrátu tlaku v pneu-
matikách (platí pro modely vybavené sadou
pro nouzovou opravu píchnuté pneumatiky).

UPOZORNĚNÍ
• Systém TPMS nemusí řádně fungovat, když

jsou kola vybavena sněhovými řetězy nebo
když jsou kola zabořena do sněhu.

• Na okna neumisťujte metalický film ani žádný
kovový předmět (anténu atd.). Může to způso-
bit špatný příjem signálu ze senzorů tlaku
pneumatik, a systém TPMS tak nemusí fungo-
vat správně.

Některá zařízení a vysílače mohou dočasně se sys-
témem TPMS interferovat a způsobit, že se kont-
rolka nízkého tlaku pneumatiky rozsvítí. Zde je ně-
kolik příkladů:

• Přístroje a elektrická zařízení používající podob-
né rádiové vlny v blízkosti vozidla.

• Když je ve vozidle nebo jeho blízkosti používán
vysílač, naladěný na podobnou frekvenci.

• Když je ve vozidle nebo jeho blízkosti používán
počítač (nebo podobné zařízení) nebo konver-
tor DC/AC.

Resetování 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. Aplikujte parkovací brzdu a přesuňte řadicí páku
do polohy N (neutrál).

3. Upravte tlak všech čtyř pneumatik na doporu-
čený tlak ZA STUDENA uvedený na štítku pneu-
matik. Pro kontrolu tlaku pneumatiky použijte
manometr na pneumatiky

4. Přepněte zapalování do polohy ON. Nestartujte
motor.

POZNÁMKA

Systém nelze resetovat při jízdě.

5. Pomocí ovladačů na volantu přejděte v informač-
ním displeji vozidla na položku [Settings].
Další informace viz „Informační displej vozidla ( je-
li ve výbavě)“ v kapitole „2. Nástroje a ovladače“.

6. V hlavním menu nastavení zvolte položku [Tyre
Pressures].

7. Zvolte [Calibrate] a potvrďte, abyste provedli ka-
librace tlaků uložených v systému TPMS.

8. Po provedeném resetování TPMS jeďte s vozi-
dlem rychlostí minimálně 25 km/h (16 MPH).

Jestliže se po resetování kontrolka nízkého tlaku
pneumatiky rozsvítí, může to znamenat, že systém
TPMS nefunguje správně. Nechte systém zkontrolo-
vat v odborném servisu NISSAN.

Pro informace ohledně kontrolky nízkého tlaku pne-
umatik viz „Výstražná světla, kontrolky a zvuková
upozornění“ v kapitole „2. Nástroje a ovladače“.
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Jestliže je vozidlo vybaveno vznětovým motorem,
může být součástí systému řízení emisí filtr pevných
částic (DPF).

Filtr DPF filtruje částice uhlíku z výfukových plynů a
tak snižuje emise sazí do životního prostředí.

Za normálních jízdních podmínek se částice uhlíku
nahromaděné ve filtru DPF pravidelně spalují, čímž
se z filtru odstraňují částice uhlíku. Takto se filtr DPF
„zregeneruje“ a je znovu plně funkční, aby dokázal
plně a podle svého určení zachycovat částice uhlíku
z výfukových plynů.

UPOZORNĚNÍ
• Při určitých méně výhodných podmínkách

jízdy se filtr DPF může zaplnit/ucpat, protože
takové podmínky neumožňují automatickou
regeneraci filtru. V takovém případě se může
rozsvítit kontrolka poruchy (MIL - oranžová)
nebo kontrolka závady (MWL - červená) (ačkoli
se mohou vyskytnout jiné závady manage-
mentu motoru, kvůli kterým se tato kontrolka
může rozsvítit). Zaplnění/ucpání filtru DPF
může také vést ke sníženému výkonu motoru
a k omezení otáček motoru.

• Pokud se kontrolka MIL nebo MWL z nějakého
důvodu rozsvítí, vždy co nejdříve navštivte
prodejce Nissan. Dlouhodobá jízda s rozsvíce-
nou kontrolkou MIL/MWL může vést k poško-
zení řídicího systému motoru.

Co můžete sami dělat, aby se filtr DPF nezaplnil/ne-
ucpal:

• Vyhněte se opakovaným a častým krátkým
cestám, při nichž motor nedosáhne normální
provozní teploty.

• Pravidelně jezděte vozidlem rychlostí nad 60
km/h po delší dobu (déle než 30 minut).

Jestliže je vozidlo vybaveno zážehovým motorem,
může být součástí systému řízení emisí filtr pevných
částic (GPF).

Filtr GPF filtruje částice uhlíku z výfukových plynů,
čímž snižuje emise sazí do životního prostředí.

Za normálních jízdních podmínek se částice uhlíku
nahromaděné ve filtru GPF pravidelně spalují, čímž
se z filtru odstraňují částice uhlíku. Takto se filtr GPF
„zregeneruje“ a je znovu plně funkční, aby dokázal
plně a podle svého určení zachycovat částice uhlíku
z výfukových plynů.

UPOZORNĚNÍ
• Při určitých méně výhodných podmínkách

jízdy se filtr GPF může zaplnit/ucpat, protože
takové podmínky neumožňují automatickou
regeneraci filtru. V takovém případě se může
na informačním displeji vozidla zobrazit hlá-
šení a může se rozsvítit kontrolka závady (MIL
– oranžová) nebo výstražné světlo závady
(MWL – červená) (ačkoli se mohou vyskytnout
jiné závady managementu motoru, kvůli kte-
rým se tato kontrolka může rozsvítit). Zaplně-
ní/ucpání filtru GPF může také vést ke sníže-
nému výkonu motoru a k omezení otáček mo-
toru.

FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC ( je-li
součástí výbavy)

FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC (GPF)
(pokud je součástí výbavy)
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• Jakmile se zobrazí hlášení [Exhaust filter ma-
intenance] a pokud to umožní pravidla silnič-
ního provozu a bezpečné podmínky, mělo by
vozidlo jet rychlostí vyšší než 50 km/h (30
MPH) za pomoci jemného použití plynového
pedálu až do doby, kdy hlášení zmizí.

• Pokud se z jakéhokoli důvodu rozsvítí MIL ne-
bo MWL nebo pokud se na informačním dis-
pleji vozidla objeví varovná zpráva [Exhaust
filter maintenance], navštivte co nejdříve pro-
dejce NISSAN nebo kvalifikovaný servis. Dlou-
hodobá jízda s rozsvícenou kontrolkou MIL/
MWL může vést k poškození řídicího systému
motoru.

Co můžete sami dělat, aby se filtr GPF nezaplnil/ne-
ucpal:

• Vyhněte se opakovaným a častým krátkým
cestám, při nichž motor nedosáhne normální
provozní teploty.

• Pravidelně jezděte vozidlem rychlostí nad 60
km/h po delší dobu (déle než 30 minut).

Přizpůsobení jízdy okolnostem je zásadní pro vaše
pohodlí a bezpečnost. Jakožto řidiči byste sami měli
vědět nejlépe, jak za daných okolností vozidlo řídit.

DOBA PRO STUDENÉM STARTU
MOTORU
Vzhledem k větší rychlosti motoru, když je studený,
je třeba dávat extrémní pozor při řazení po nastar-
tování motoru a během jeho zahřívání.

NAKLÁDÁNÍ ZAVAZADEL
Náklady a jejich rozložení, připevnění příslušenství
(tažného zařízení, střešního nosiče zavazadel, atd.)
citelně pozmění jízdní vlastnosti vozidla. Je tedy nut-
né odpovídajícm způsobem pozměnit styl jízdy a
rychlost. Viz návod k použití originální tažné tyčeč
Nissan a střešního nosič, dodržujte kapacitu zatí-
žení, rychlostní limit a/nebo další omezení.

JÍZDA ZA VLHKA
• Vyhněte se zbytečně rychlým rozjezdům, zrych-

lování a brzdění.

• Prudce nezatáčejte a nepřejíždějte z jednoho
pruhu do druhého.

• Od vozidla před sebou si zachovejte dostatečný
odstup.

• Jestliže je voda na silnici v kalužích, malých prou-
dech apod., SNIŽTE RYCHLOST, aby se zabránilo
aquaplaningu, který může způsobit smyk a ztrá-
tu kontroly nad řízením. Opotřebované pneuma-
tiky zvyšují riziko.

JÍZDA V ZIMNÍCH PODMÍNKÁCH
• Řiďte bezpečně.

• Vyhněte se zbytečně rychlým rozjezdům, zrych-
lování a brzdění.

• Prudce nezatáčejte a nepřejíždějte z jednoho
pruhu do druhého.

• Prudce nezatáčejte.

• Od vozidla před sebou si zachovejte dostatečný
odstup.

NIC3521

POZORNOST PŘI ŘÍZENÍ
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VAROVÁNÍ
Nikdy nevyjímejte klíč a neotáčejte spínač zapa-
lování do polohy LOCK za jízdy. Tím byste zamkli
volant. To může způsobit ztrátu kontroly řidiče
nad vozidlem a může dojít k vážnému poškození
vozidla nebo zranění.

POUŽITÍ SPÍNAČE ZAPALOVÁNÍ
Spínač zapalování obsahuje mechanismus, který
pomáhá zamezit nechtěnému vyjmutí klíče při jízdě.

Klíč můžete vyjmout pouze tehdy, když je spínač za-
palování v poloze LOCK.

Poloha OFF je mezi polohami LOCK a ON, ačkoli na
spínači zapalování není vyznačena.

ZÁMEK ŘÍZENÍ

Zamykání volantu
1. Otočte spínač zapalování ➀ do polohy LOCK.

2. Vyjměte klíč.

3. Otočte volant o 1/6 otočky doprava z polohy pří-
mo rovně.

Odemknutí volantu
1. Zasuňte klíček do spínače zapalování.

2. Jemně otočte spínač zapalování, zatímco otáčíte
volant lehce doprava a doleva.

POLOHY KLÍČE

OFF (1)
Motor je vypnutý, volant není uzamčen.

Aktivuje se napájení elektrického příslušenství, aniž
by byl spuštěn motor.

ON (2)
Systém zapalování a napájení elektrického systé-
mu se aktivují, aniž by byl spuštěn motor.

START (3)
Startér motoru se zapne a motor se nastartuje. Spí-
nač zapalování, když jej uvolníte, se automaticky
vrátí do polohy ON➁.

UPOZORNĚNÍ
Hned jak motor naskočí, uvolněte spínač
zapalování.

LOCK (4)
Klíč zapalování lze vyjmout, jen když je v této poloze.

Zámek řízení může být uzamknut pouze z této po-
lohy.

NSD668

NSD672

SPÍNAČ ZAPALOVÁNÍ (modely bez systému inteligentního klíče)

Startování a jízda 159



POKYNY PRO POUŽITÍ TLAČÍTKA
SPÍNAČE ZAPALOVÁNÍ

VAROVÁNÍ
Nepoužívejte tlačítko spínače zapalování při říze-
ní vozidla, vyjma nouzové situace. (Motor se za-
staví, když je spínač zapalování stisknut 3krát za
sebou, nebo je-li spínač zapalování stisknut a dr-
žen déle než 2 sekundy.) Volant se zablokuje, což
může způsobit ztrátu kontroly řidiče nad vozi-
dlem. To by mohlo vést k vážnému poškození vo-
zu nebo zranění osob.

Před použitím tlačítka spínače zapalování přesuňte
řadicí páku do polohy N (neutrál).

SYSTÉM INTELIGENTNÍHO KLÍČE
Systém inteligentního klíče může ovládat spínač za-
palování bez vyjmutí klíče z kapsy nebo kabelky.
Provozní prostředí a/nebo podmínky můžou ovliv-
nit fungování systému inteligentního klíče. Některé
provozní ukazatele a kontrolky se zobrazují na in-
formačním displeji vozidla ( je-li součástí výbavy)
a/nebo přístrojové desce. (Viz „Informační displej
vozidla ( je-li ve výbavě)“ v kapitole „2. Nástroje a
ovladače“ „Výstražná světla, kontrolky a zvuková
upozornění“ v kapitole „2. Nástroje a ovladače“ a.)

UPOZORNĚNÍ
• Ověřte si, zda máte inteligentní klíč s sebou při

obsluze vozu.

• Nenechávejte inteligentní klíč ve voze, když z
něj vystupujete.

• Pokud se vybije baterie vozidla, spínač zapa-
lování nelze přesunout z polohy LOCK a v pří-
padě, že dojde k zapojení zámku řízení, nelze
pohnout volantem. Co nejdříve dobijte baterii.
(Viz „Startování z baterie jiného vozidla“ v ka-
pitole „6. V případě nouze“.)

Provozní dosah

Funkci inteligentního klíče lze používat pro starto-
vání pouze tehdy, je-li inteligentní klíč v daném pro-
vozním 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
spínač požadavků pro nastartování motoru.

• Oblast zavazadlového prostoru není v provoz-
ním rozsahu, ale inteligentní klíč může fungovat
i tam.

• Je-li inteligentní klíč umístěn na přístrojové des-
ce uvnitř odkládací skříňky, kapsy na dveřích ne-
bo v rohu vnitřního prostoru, inteligentní klíč ne-
musí fungovat.

• Je-li inteligentní klíč umístěn blízko dveří nebo
okna z venkovní strany, inteligentní klíč nemusí
fungovat.

ZÁMEK ŘÍZENÍ
Spínač zapalování je vybaven zařízením pro
uzamčení řízení proti odcizení.

Zamykání volantu
1. Přepněte spínač zapalování do polohy OFF, kde

se ukazatel polohy spínače zapalování nerozsvítí.

2. Otevřete nebo zavřete dveře. Přepněte spínač
zapalování do polohy LOCK.

3. Otočte volant o 1/6 otočky doprava nebo doleva
z polohy přímo rovně.

Odemknutí volantu
Stiskněte spínač zapalování a volant se automatic-
ky odemkne.

UPOZORNĚNÍ
• Pokud se vybije baterie vozidla, spínač zapa-

lování nelze přepnout z polohy LOCK.

• Když se spínač zapalování nepřepne z polohy
LOCK, znovu stiskněte spínač zapalování při
lehkém otáčení volantem doprava a doleva.

(Viz „Informační displej vozidla ( je-li ve výbavě)“ v ka-
pitole „2. Nástroje a ovladače“.)

NSD669

TLAČÍTKO SPÍNAČE ZAPALOVÁNÍ (model se systémem inteli-
gentního klíče)

160 Startování a jízda



POLOHY SPÍNAČE ZAPALOVÁNÍ

Stisknete-li spínač zapalování bez sešlápnutí spoj-
kového pedálu, poloha spínače zapalování se bude
měnit následujícím způsobem:

• Jedním stisknutím přepněte na ON, tím zároveň
uvolníte zámek řízení.

• Stiskněte dvakrát pro přepnutí do polohy OFF.

• Otevřete nebo zavřete jakékoliv dveře pro ná-
vrat z polohy OFF do LOCK.

Poloha LOCK
Spínač zapalování a volant lze zamknout pouze v
této poloze.

Spínač zapalování se odemkne, je-li stisknut do po-
lohy ON, když máte u sebe inteligentní klíč.

Poloha ON
V této poloze se zapne spínač zapalování a elek-
trické příslušenství, aniž by byl motor v chodu.

Poloha OFF
Motor je vypnutý, volant není uzamčen.

VAROVÁNÍ
Při jízdě nikdy nepřepínejte spínač zapalování do
polohy OFF. Volant se může uzamknout, což mů-
že způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem a může
dojít k vážnému poškození vozidla nebo zranění.

UPOZORNĚNÍ
Nenechávejte vozidlo po delší dobu se spínačem
zapalování v poloze ON a vypnutým motorem.
Mohla by se vybít baterie.

POZNÁMKA

• Stisknete-li spínač zapalování při aktivova-
ném systému stop/start ( je-li součástí výba-
vy), pak se spínač zapalování přepne do polo-
hy OFF.

• Přepnete-li zapalování do polohy OFF, elek-
trické napájení příslušenství ACC bude k dis-
pozici.

VYBITÁ BATERIE INTELIGENTNÍHO
KLÍČE

Pokud je baterie inteligentního klíče vybitá nebo
vnější podmínky narušují provoz inteligentního klí-
če, nastartujte motor tímto postupem:

1. Přesuňte řadicí páku do polohy N (neutrál).

2. Pevně sešlápněte spojkový pedál.

3. Dotkněte se inteligentním klíčem spínače zapa-
lování, jak je znázorněno. (Ozve se akustický sig-
nál.)

4. Stiskněte spínač zapalování při sešlápnutém
spojkovém pedálu během 10 sekund po zaznění
akustického signálu. Motor nastartuje.

Po provedení kroku 3, když je spínač zapalování
stisknut bez sešlápnutí spojkového pedálu, se polo-
ha spínače zapalování změní na ON.

POZNÁMKA

• Když spínač zapalování přepnete do polohy
ON nebo ON nebo když výše uvedeným způ-
sobem nastartujete motor, rozsvítí se indiká-

NSD697
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tor vybití baterie inteligentního klíče (na infor-
mačním displeji vozidla) nebo kontrolka sys-
tému inteligentního klíče začne blikat žlutě
(na ukazateli), třebaže je inteligentní klíč uvnitř
vozidla. Nejde o chybnou funkci. Pro vypnutí
blikající kontrolky se znovu inteligentním klí-
čem dotkněte spínače zapalování.

• Jestliže se indikátor vybití baterie inteligent-
ního klíče zobrazí (na informačním displeji vo-
zidla) nebo kontrolka systému inteligentního
klíče bliká zeleně, vyměňte baterii co nejdříve.
(Viz „Baterie“ v kapitole „8. Údržba a „Udělej si
sám““.)

1. Aplikujte parkovací brzdu.

2. Sešlápněte brzdový pedál.

3. Zařaďte řadicí páku do polohy N (neutrál) a při
startování motoru sešlápněte pedál spojky až na
podlahu.

4. Nastartujte motor tak, že spínač zapalování oto-
číte do polohy START a přitom nesešlapujte ply-
nový pedál.

5. Jakmile motor nastartuje, ihned uvolněte spínač
zapalování. Pokud se motor startuje, ale neběží,
zopakujte výše uvedený postup.

Pokud je obtížné nastartovat motor v příliš chlad-
ném nebo horkém počasí, sešlápněte plynový
pedál a přidržte jej, čímž pomůžete nastartovat
motor.

UPOZORNĚNÍ
• Nepoužívejte startér vždy déle než 15

sekund. Jestliže motor nenastartuje, vy-
pněte spínač zapalování a počkejte 10
sekund, než začnete motor znovu starto-
vat. Jinak by mohlo dojít k poškození star-
téru.

• Pokud je nutné nastartovat motor s po-
mocnou baterií a kabely, měli byste pečlivě
dodržovat pokyny a upozornění obsažené
v sekci „6. V případě nebezpečí“.

6. Nechte motor běžet na volnoběh nejméně 30
sekund po nastartování, aby se zahřál. Jeďte nej-
prve mírnou rychlostí, zejména v chladném po-
časí.

UPOZORNĚNÍ
Nenechávejte vozidlo bez dozoru, když se motor
zahřívá.

STARTOVÁNÍ MOTORU (modely bez systému inteligentního klíče)
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1. Aplikujte parkovací brzdu.

2. Přesuňte řadicí páku do polohy N (neutrál).

Startér je navržen tak, aby nefungoval, dokud
spojkový pedál není zcela sešlápnutý.

Při použití spínače zapalování musíte mít u se-
be inteligentní klíč.

3. Přepněte spínač zapalování do polohy ON. Se-
šlápněte spojkový pedál a stiskněte spínač zapa-
lování pro nastartování motoru.

Pro okamžité nastartování vozidla stiskněte a
uvolněte spínač zapalování při současném se-
šlápnutí spojkového pedálu se spínačem zapalo-
vání v jakékoliv poloze.

4. Jakmile motor nastartuje, ihned uvolněte spínač
zapalování. Pokud se motor startuje, ale neběží,
zopakujte výše uvedený postup.

Pokud je obtížné nastartovat motor v příliš chlad-
ném nebo horkém počasí, sešlápněte plynový
pedál a přidržte jej. Stiskněte a držte spínač za-
palování až 15 sekund. Jakmile motor nastartuje,
uvolněte plynový pedál.

UPOZORNĚNÍ
• Hned jak motor naskočí, uvolněte spínač

zapalování.

• Nepoužívejte startér vždy déle než 15
sekund. Pokud nelze motor nastartovat,
přepněte spínač zapalování do polohy OFF
počkejte 10 sekund, než zkusíte nastarto-
vat znovu. Jinak by mohlo dojít k poško-
zení startéru.

• Pokud je nutné nastartovat motor s po-
mocnou baterií a kabely, měli byste pečlivě
dodržovat pokyny a upozornění obsažené
v sekci „6. V případě nebezpečí“.

5. Nechte motor běžet na volnoběh nejméně 30
sekund po nastartování, aby se zahřál. Jeďte nej-
prve mírnou rychlostí, zejména v chladném po-
časí.

UPOZORNĚNÍ
Nenechávejte vozidlo bez dozoru, když se mo-
tor zahřívá.

6. Pro vypnutí motoru posuňte řadicí páku do polo-
hy N (neutrál), zatáhněte parkovací brzdu a pře-
pněte spínač zapalování do polohy OFF.

ŘÍZENÍ S MANUÁLNÍ PŘEVODOVKOU
(MT)

VAROVÁNÍ
• Na kluzkých vozovkách nepřeřazujte prudce

na nižší rychlost. Může tím dojít ke ztrátě kon-
troly nad vozidlem.

• Nevytáčejte motor příliš, když řadíte na nižší
rychlostní stupeň. Může tím dojít k poškození
motoru nebo ztrátě kontroly nad vozidlem.

UPOZORNĚNÍ
• Nenechávejte nohu na spojkovém pedálu bě-

hem jízdy. Může to poškodit spojkový systém.

• Před řazením zcela sešlápněte spojkový pe-
dál, abyste nepoškodili převodovku.

• Před zařazením polohy R (zpětný chod) vždy
úplně zastavte vozidlo.

• Když vozidlo určitou dobu stojí, přeřaďte do
polohy N (neutrál) a uvolněte spojkový pedál
se sešlápnutým brzdovým pedálem.

• Během jízdy nezařazuje do polohy N (neutrál).
Mohli byste tak způsobit nehodu, kvůli
nemožnosti brzdění motorem.

STARTOVÁNÍ MOTORU (modely se systémem inteligentního klíče) ŘÍZENÍ VOZIDLA
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Startování vozidla
1. Po nastartování motoru sešlápněte spojkový pe-

dál až na podlahu a zařaďte 1. rychlostní stupeň
nebo zpátečku (R).

2. Zvolna sešlapujte plynový pedál při současném
uvolňování spojkového pedálu a parkovací brz-
dy.

Přeřazování
Pro změnu rychlostního stupně, nebo při zvyšování
rychlostního stupně nebo podřazování, zcela se-
šlápněte spojkový pedál, zařaďte požadovaný rych-
lostní stupeň, pak spojku pomalu a plynule uvolně-
te.

Hladké řazení převodových stupňů zajistíte plným
sešlápnutím spojkového pedálu před řazením. Ne-
ní-li spojkový pedál před řazením zcela sešlápnut,
můžete při řazení slyšet hluk převodovky. Převodov-
ka se může poškodit.

Vozidlo rozjeďte na první převodový stupeň (1) a pak
řaďte na druhý (2), třetí (3), čtvrtý (4) a pátý stupeň
(5) podle rychlosti vozidla.

Pokud je těžké posunout řadicí páku do polohy R
(zpátečka) nebo 1, zařaďte N (neutrál) a pak spoj-
kový pedál jednou uvolněte. Znovu sešlápněte spoj-
kový pedál a zařaďte R nebo 1.

Modely s 5-rychlostní manuální převodovkou
(MT):

Z pátého (5.) převodového stupně nelze přeřadit pří-
mo na zpátečku (R). Nejprve zařaďte N (neutrál), pak
nechte vozidlo úplně zastavit a zařaďte R (zpáteč-
ka).

Modely s 6rychlostní manuální převodovkou
(MT):

jA Modely s pravostranným řízením

jB Modely s levostranným řízením

➀ Kroužek řadicí páky

• Chcete-li couvat, zastavte vozidlo a posuňte řa-
dicí páku do polohy N (neutrál) a pak vytáhněte
kroužek ➀ nahoru pro přeřazení do polohy R
(zpátečka).

• Kroužek se vrátí do původní polohy, když posu-
nete řadicí páku do polohy N (neutrál).

Ukazatel řadicí páky ( je-li součástí
výbavy)

SSD0084Z
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Když by měl řidič přeřadit na vyšší nebo nižší rych-
lostní stupeň, tak se na přístrojové desce objeví uka-
zatel řazení manuální převodovky v podobě šipky
směrem nahoru nebo dolů. Využití ukazatele řazení
pomáhá řidiči přeřazovat nahoru nebo dolů z jaké-
hokoliv rychlostního stupně, při konstantních otáč-
kách motoru, v závislosti na požadovaných opera-
cích nebo jízdních podmínkách.

Když se objeví šipka nahoru, doporučuje se přeřadit
na vyšší rychlostní stupeň. Když se objeví šipka do-
lů, doporučuje se přeřadit na nižší rychlostní stu-
peň. Cílový rychlostní stupeň je uveden vedle šipky
nahoru či dolů na informačním displeji vozidla.

ŘÍZENÍ S PŘEVODOVKOU XTRONIC
(CVT)
Převodovka typu Xtronic CVT ve vašem voze je elek-
tronicky ovládána tak, aby vydávala maximální vý-
kon při plynulém chodu.

Doporučené postupy použití této převodovky jsou
ukázány na následujících stránkách. Dodržováním
těchto postupů dosáhnete maximálního výkonu a
potěšení z jízdy.

VAROVÁNÍ
Na kluzkých vozovkách nepřeřazujte prudce na
nižší rychlost. Může tím dojít ke ztrátě kontroly.

UPOZORNĚNÍ
• Otáčky chladného motoru jsou vysoké, proto

při řazení do polohy vpřed nebo vzad dávejte
pozor, dokud se motor nezahřeje.

• Nevytáčejte motor, když vozidlo stojí. Mohlo
by dojít k nečekanému pohybu vozu.

• Nikdy nezařazujte do polohy P (parkování) ne-
bo R (zpátečka) při pohybu vozidla. Mohlo by
dojít k vážnému poškození převodovky.

• Startujte motor buď při zařazené poloze P
(parkování) nebo N (neutrál). Motor v jiné polo-
ze nenastartuje. Pokud ano, nechte vozidlo
zkontrolovat u prodejce NISSAN nebo ve znač-
kovém servisu.

• Zařaďte polohu P (parkování) a zatáhněte par-
kovací brzdu, když stojíte déle než kratší do-
bu.

• Nechte motor v otáčkách volnoběhu, zatímco
řadíte z polohy N (neutrál) do jakékoli polohy
pro jízdu.

• Abyste při zastavování vozidla na svahu če-
lem do kopce nepoškodili vozidlo, neudržujte

vozidlo na daném místě tak, že byste šlapali
na plynový pedál. V této situaci sešlápněte
brzdový pedál.

• Během jízdy nezařazuje do polohy „N“ (neut-
rál), vyjma nouzové situace. Jízda na volnoběh
v poloze N (neutrál) může způsobit vážné po-
škození převodovky.

Startování vozidla
1. Po nastartování motoru zcela sešlápněte brzdo-

vý pedál dříve, než vysunete řadicí páku z polohy
P (parkování).

2. Podržte sešlápnutý brzdový pedál, stiskněte tla-
čítko na řadicí páce a posuňte řadicí páku do po-
lohy jízdy.

3. Uvolněte parkovací brzdu, brzdový pedál, a pak
postupně rozjeďte vozidlo.

Převodovka Xtronic je navržena tak, že brzdový
pedál MUSÍ být sešlápnutý, než přeřadíte z polo-
hy P (parkování) do jakékoli polohy pro jízdu, když
je spínač zapalování v poloze ON.

Řadicí páku nelze posunout z polohy P (parko-
vání) a do jakékoli jiné polohy, pokud je spínač za-
palování v poloze LOCK, OFF nebo ACC, nebo když
je klíč vyjmutý.

UPOZORNĚNÍ
• SEŠLÁPNĚTE BRZDOVÝ PEDÁL - Pokud při mo-

toru v chodu posunete páku voliče do polohy
R, D nebo L bez sešlápnutí brzdového pedálu,
dojde k pomalému rozjíždění vozidla. Před po-
sunutím řadicí páky se ujistěte, že brzdový pe-
dál je zcela sešlápnutý a vozidlo stojí.

NIC3015
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• OVĚŘTE POLOHU ŘADICÍ PÁKY - Ověřte, zda je
páka v požadované poloze. D a L se používají
pro jízdu vpřed, R pro jízdu vzad.

• ZAHŘÁTÍ MOTORU - Vzhledem k vyšším volno-
běžným otáčkám chladného motoru je potře-
ba dávat větší pozor na posun řadicí páky do
polohy pro jízdu bezprostředně po startování
motoru.

Řazení

jA Modely s levostranným řízením

jB Modely s pravostranným řízením

jC Tlačítko řadicí páky

Posunutí řadicí páky:

m
Stiskněte tlačítkojC při současném
sešlápnutí brzdového pedálu.

m Stiskněte tlačítkojC pro přeřazení.

m Posuňte řadicí páku.

VAROVÁNÍ

• Zatáhněte parkovací brzdu, pokud je řadicí pá-
ka v jakékoliv poloze a motor není v chodu.
Jinak se může vozidlo nečekaně uvést do po-
hybu, rozjet a způsobit vážné poranění osob
nebo škodu na majetku.

• Pokud nelze řadicí páku vysunout z polohy P
(parkování), zatímco je motor v chodu a brz-
dový pedál je sešlápnutý, brzdová světla mož-
ná nebudou fungovat. Vadná brzdová světla
mohou způsobit nehodu s rizikem zranění vás
a ostatních osob.

Po nastartování motoru plně sešlápněte brzdový
pedál, stiskněte tlačítko řadicí páky a vysuňte páku
z polohy P (parkování).

Když je obtížné přesunout řadicí páku z polohy P
(parkování) do jiné polohy, nejdříve zkontrolujte, že
je parkovací brzda zatažena a pak uvolněte pedál
brzdy a znovu jej sešlápněte.

P (parkování):
Tuto polohu použijte, když vozidlo parkuje nebo
když startujete motor. Ujistěte se, že se vozidlo vů-
bec nepohybuje, a posuňte řadicí páku do polohy
P (parkování). Aplikujte parkovací brzdu. Při parko-
vání na svahu nejprve sešlápněte brzdový pedál,
aplikujte parkovací brzdu a pak posuňte řadicí páku
do polohy P (parkování).

R (zpátečka):

UPOZORNĚNÍ
Zařaďte tuto polohu, pouze pokud vozidlo již zce-
la stojí.

Použijte tuto polohu pro couvání s vozidlem.

Když je řadicí páka v poloze R (zpátečka), zapne se
buď monitor systému NissanConnect ( je-li součástí
výbavy) nebo ultrazvukové parkovací čidlo ( je-li
součástí výbavy). Podrobnosti viz „Monitor pro vý-
hled dozadu ( je-li součástí výbavy)“ v kapitole „4. To-
pení, klimatizace a audiosystém“ nebo „Systém In-
telligent Around-View Monitor ( je-li ve výbavě)“ v
kapitole „4. Topení, klimatizace a audiosystém“ ne-
bo „Ultrazvuková parkovací čidla ( jsou-li ve výbavě)“
dále v této kapitole.

N (neutrál):
Není zapojen rychlostní stupeň pro jízdu vpřed ani
vzad. V této poloze lze nastartovat motor. Můžete
zařadit N a znovu nastartovat zastavený motor,
když jedete s vozidlem.

D (jízda):
Tuto polohu použijte pro všechny běžné typy jízdy
vpřed.

L (Low - nízký stupeň):
Tuto polohu použijte při pomalé jízdě po prudkých
kopcích, pomalou jízdu hlubokým sněhem, pískem
či bahnem nebo pro maximální brzdění motorem
při jízdě z kopce.

NSD888

166 Startování a jízda



Ukazatel řadicí páky:
Ukazatel řazeníjA , který se nachází v dolní části in-
formačního displeje vozidla, ukazuje aktuální režim
převodovky.

Na přístrojové desce se zobrazuje poloha řadicí pá-
ky (P, R, N, D nebo L ).

Spínač režimu SPORT
Pro výběr režimu SPORT stiskněte spínač režimu
SPORT s řadicí pákou v poloze D ( jízda). Kontrolka
režimu SPORT na přístrojové desce se rozsvítí. Pro

vypnutí režimu SPORT znovu stiskněte spínač reži-
mu SPORT. Kontrolka režimu SPORT zhasne. Když
dojde k přeřazení řadicí páky do jakékoliv jiné polo-
hy než D ( jízda), režim SPORT se automaticky vypne.

Poloha OFF:
Pro běžnou jízdu a úsporu paliva použijte polohu
OFF.

Poloha ON:
Pro jízdu do dlouhých svahů a z nich, kdy je nutné
použít brzdění motorem, nebo pro účinné zrychlení,
použijte polohu ON. Převodovka automaticky zvolí
jiný převodový poměr, což motoru umožní podat
vysoký výkon.

Když se změní jízdní podmínky, přepněte spínač pro
vypnutí režimu SPORT.

Nejezděte dlouhodobě vysokou rychlostí, když je re-
žim SPORT v poloze ON. Zvýší se tím spotřeba pali-
va.

Podřazování
- v poloze D -
Pro předjíždění nebo jízdu do kopce sešlápněte ply-
nový pedál na zem. Tím přeřadíte dolů na nižší rych-
lostní stupeň v závislosti na rychlosti vozidla.

Uvolnění zablokovaného řazení
➀ Kryt uvolnění řadicí páky

➁ Tlačítko uvolnění řadicí páky

Při poklesu napětí v baterii nebo při jejím vybití ne-
musí jít řadicí páka vyřadit z polohy P (parkování), a
to i se sešlápnutým brzdovým pedálem a stisknu-
tým tlačítkem řadicí páky.

Pro posunutí řadicí páky proveďte následující po-
stup:

1. Modely se systémem inteligentního klíče:

Přepněte zapalování do polohy OFF nebo LOCK.

Modely bez systému inteligentního klíče:

Dejte zapalování do polohy LOCK a vyjměte klíč,
pokud je vložen.

2. Aplikujte parkovací brzdu.

3. Vhodným nástrojem uvolněte kryt zámku řazení
➀.

4. Stiskněte tlačítko uvolnění řadicí páky ➁. Pou-
žijte vhodný nástroj.

NSD498
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5. Stiskněte a podržte tlačítko řadicí páky a posuň-
te řadicí páku do polohy N (neutrál) při neustá-
lém držení tlačítka uvolnění zámku řazení.

Dejte zapalování do polohy ON pro odemknutí vo-
lantu. Vozidlem lze pokračovat do požadované
destinace.

Pro modely se systémem inteligentního klíče: Když
je baterie úplně vybitá, tak volant nelze odblokovat.
Neuvádějte vůz do pohybu s uzamknutým volan-
tem.

Nelze-li vysunout řadicí páku z polohy P (parkování),
nechte systém XTRONIC zkontrolovat u prodejce
NISSAN nebo ve značkovém servisu, a to co nejdří-
ve.

VAROVÁNÍ
Pokud nelze řadicí páku vysunout z polohy P (par-
kování), zatímco je motor v chodu a brzdový pe-
dál je sešlápnutý, brzdová světla možná nebudou
fungovat. Vadná brzdová světla mohou způsobit
nehodu s rizikem zranění vás a ostatních osob.

Režim ochrany před vysokou teplotou
kapaliny
Tato převodovka má režim ochrany před vysokou
teplotou kapaliny. Stoupne-li teplota kapaliny příliš
vysoko (např. při jízdě do prudkých svahů ve vyso-
kých teplotách s těžkým nákladem, nebo při tažení
přívěsu), výkon motoru, a v některých podmínkách i
rychlost vozidla, se automaticky sníží, aby se snížila
možnost poškození převodovky. Rychlost vozidla
lze ovládat plynovým pedálem, ale výkon motoru a
rychlost vozidla mohou být omezeny.

Nouzový režim
Když dojde k nouzovému režimu, rychlost vozu se
automaticky sníží, aby se snížilo riziko poškození
převodovky. Rychlost vozidla lze ovládat plynovým
pedálem, ale může být omezený výkon motoru. Ne-
chte převodovku zkontrolovat a opravit u prodejce
NISSAN nebo ve značkovém servisu.

Pokud s vozidlem jedete za extrémních podmí-
nek, jako je přílišné protáčení kol a následné prud-
ké brzdění, může se zapnout nouzový systém. K
tomu dojde, i když všechny elektrické obvody
fungují správně. V takovém případě přepněte za-
palování do polohy OFF a vyčkejte 10 sekund. Pak
přepněte zapalování zpátky do polohy ON. Vozi-
dlo by se mělo vrátit do normálního provozního
stavu. Pokud se nevrátí do normálního provoz-
ního stavu, požádejte svého prodejce NISSAN ne-
bo značkový servis o kontrolu převodovky a ne-
chte převodovku opravit u prodejce NISSAN nebo
ve značkovém servisu podle nutnosti.

VAROVÁNÍ
Když nastane nouzový režim, rychlost vozidla
může být nižší než ostatních vozidel, což může
zvýšit riziko srážky. Dávejte při jízdě velký pozor.
Podle nutnosti zajeďte na krajnici na bezpečném
místě a mimo provoz, aby se převodovka mohla
vrátit do normálního provozu, nebo nechte pře-
vodovku opravit u prodejce NISSAN nebo ve znač-
kovém servisu.

Systém Stop/Start je konstruován tak, aby při jízdě
eliminoval zbytečnou spotřebu paliva, výfukové
emise a hlučnost:

• Pokud zastavíte vozidlo se sešlápnutým brzdo-
vým pedálem (převodovka Xtronic (CVT)) nebo s
řadicí pákou v poloze N (neutrál) a uvolněným
spojkovým pedálem (MT), motor se automaticky
vypne.

• Pokud uvolníte brzdový pedál (převodovka Xtro-
nic (CVT)) nebo sešlápnete spojkový pedál (MT),
motor se automaticky zapne.

UPOZORNĚNÍ
• Motor se může automaticky znovu nastarto-

vat, pokud to požaduje systém stop/start.

• Než otevřete kapotu nebo začnete provádět
údržbu, dejte zapalování do polohy OFF. Po-
kud byste to neudělali, mohlo by to vést k zá-
važným poraněním způsobeným automatic-
kým nastartováním motoru.

• Než opustíte vozidlo, dejte zapalování vždy do
polohy OFF, protože systém možná vypnul
motor, ale zapalování je třeba zapnuto a mo-
tor se může automaticky nastartovat. Pokud
byste zapalování nevypnuli, mohlo by být stá-
le zapnuto a baterie by se mohla vybít.

POZNÁMKA

Pro model se systémem stop/start používejte
speciální akumulátor, který je optimalizován, po-
kud jde o kapacitu nabíjení-vybíjení a životnost.
Pro systém stop/start nepoužívejte obyčejný
akumulátor, protože by mohl být předčasně zni-
čen a systém stop/start by nemusel fungovat

SYSTÉM STOP/START ( je-li ve
výbavě)
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správně. Doporučujeme používat akumulátor do-
dávaný jako originální náhradní díl NISSAN. Další
informace vám poskytne prodejce NISSAN nebo
značkový servis.

POZNÁMKA

Systém Stop/Start se neaktivuje za následujících
okolností:

• Pokud poté, co je motor nastartován, běží stá-
le jen na volnoběh aniž by se s vozidlem pohy-
bovalo.

• Pokud teplota chladicí kapaliny motoru je níz-
ká.

• Když je kapacita baterie příliš nízká.

• Když je teplota baterie příliš nízká.

• Když je vozidlem pohybováno.

• Když podtlak v posilovači brzd klesá.

• Když je kapota motoru otevřena a motor běží.

• Když je motor zapnutý a kapota motoru je ote-
vřena.

• Pokud bezpečnostní pás řidiče není řádně
upevněn.

• Když jsou dveře u řidiče otevřeny.

• Když je otáčeno volantem.

• Když kontrolka systému Stop/Start bliká po-
malu.

• Když je ovladač rychlosti ventilátoru v jakékoli
poloze mimo OFF (0), zatímco ovladač prou-
dění vzduchu je v poloze předního odmlžová-
ní.

• Když je přední odmlžovač zapnutý.

• Když je teplota uvnitř vozidla příliš vysoká ne-
bo nízká. (Když je vypnuta klimatizace, systém
stop/start nebude fungovat.)

• Když je rychlost ventilátoru klimatizace nasta-
vena na maximální rychlost.

• Když je vypínač systému stop/start vypnutý.

• Pokud je spotřeba energie velmi vysoká.

• Pokud se vozidlo pohybuje v nadmořských
výškách přes 2000 m (6562 ft).

• Pro modely s manuální převodovkou (MT)

– Když je řadicí páka v jakékoli jiné poloze
než N (neutrál).

– Když sešlápnete spojkový pedál.

– Když inteligentní klíč není uvnitř vozidla.

• Pro modely s převodovkou Xtronic (CVT)

– Když sešlápnete plynový pedál.

– Když je řadicí páka v poloze R (zpátečka).

– Když brzdový pedál není silně sešlápnutý.

– Při zastavení vozidla na strmém kopci.

• Když se rozsvítí kontrolka systému elektrické-
ho posilovače řízení, kontrolka antiblokovací-
ho systému (ABS) nebo kontrolka programu
elektronické stability (ESP).

POZNÁMKA

Za následujících podmínek může aktivace systé-
mu Stop/Start nějakou dobu trvat.

• Je-li baterie vybitá.

• Když je vnější teplota nízká nebo vysoká.

• Po provedené výměně baterie nebo dlouho-
dobějším odpojení svorek baterie a následov-
ném opětném připojení.

POZNÁMKA

Motor nerestartujte ani při uvolnění brzdového
pedálu (CVT) nebo při sešlápnutém spojkovém
pedálu (MT) při zapnutém systému Stop/Start za
následujících podmínek:

• Když je řadicí páka v poloze P (parkování) (mo-
del CVT)

• Když je kapota motoru otevřena.

• Když je bezpečnostní pás řidiče nepřipnutý a
dveře řidiče jsou otevřené (model MT).

• Když řadicí páka není v neutrální poloze (mo-
del MT).

POZNÁMKA

Když se kontrolka systému stop/start rozsvítí,
motor se automaticky spustí, pokud je splněna
alespoň jedna z následujících podmínek:

• Když je řadicí páka přesunuta do polohy D ( jíz-
da) z polohy N (neutrál) nebo P (parkování)
(model CVT).

• Když je řadicí páka přesunuta do polohy R
(zpátečka) z polohy N (neutrál) nebo P (parko-
vání) (model CVT).

• Pokud uplynula doba 3 minuty a déle od doby,
kdy byl systém Stop/Start aktivní (model CVT).

• Když je brzdový pedál uvolněn s řadicí pákou v
poloze D ( jízda) nebo N (neutrál) (model CVT).

• Když je sešlápnut plynový pedál (model CVT).
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• Když je bezpečnostní pás řidiče nepřipnutý a
dveře řidiče jsou otevřené (model MT).

• Když je sešlápnut spojkový pedál (model MT).

• Když je otáčeno volantem. (Ovládání volantu
může být obtížné, ale nejedná se o poruchu)
(model CVT).

• Napětí baterie je nízké (v důsledku spotřeby
elektřiny jinými systémy vozidla, např. světlo-
mety, topení atd., nebo přídavnými zařízeními
připojenými do 12V zásuvky v interiéru vozi-
dla).

• Rychlost vozidla je vyšší než cca 2 km/h
(1 MPH).

• Přední odmlžení je v činnosti.

• Když je teplota uvnitř vozidla příliš vysoká ne-
bo nízká. (Když je vypnuta klimatizace, systém
stop/start nebude fungovat.)

• Když je přední odmlžovač zapnutý. (Motor se
nemusí nastartovat v závislosti na venkovní
teplotě.)

• Když je kapacita baterie příliš nízká.

• Pokud je spotřeba energie vysoká.

UPOZORNĚNÍ
Převodový stupeň řaďte pouze tehdy, když je
spojkový pedál plně sešlápnutý (model MT).

POZNÁMKA

Následující podmínky zabrání systému stop/
start automaticky nastartovat motor. Je pak nut-
né nastartovat motor pomocí spínače zapalová-
ní:

• Bezpečnostní pás řidiče není zapnutý a jsou
otevřeny dveře řidiče (model MT).

• Když je sešlápnut spojkový pedál (model MT).

• Kapota je otevřena.

Tento systém používejte při čekání na semaforech
atd. Pokud je vozidlo zastaveno na delší dobu, vy-
pněte motor.

Pokud je motor zastaven systémem stop/start, de-
aktivuje se funkce topení, chlazení a odvhlčování.
Pomocí vypínače systému stop/start vypněte režim
vypnutí motoru při chodu naprázdno, aby nedošlo
k deaktivaci funkce klimatizace.

DISPLEJ SYSTÉMU STOP/START

Zhasnutí motoru

Když je motor zastavený, zobrazují se informace.

Zapnutí nebo vypnutí systému
stop/start

Při aktivaci či deaktivaci systému stop/start pomo-
cí spínače vypnutí systému stop/start se zobrazí
zpráva.

NSD491
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Úspora CO2 nebo paliva a doba
zastavení motoru

Úspora CO2 nebo paliva a režim doby zastavení mo-
toru ukazují následující položky:

• Úspora CO2 zobrazuje odhadované množství
výfukových emisí CO2, které je při každém auto-
matickém vypnutí motoru ušetřeno systémem
stop/start.

• Doba zastavení motoru ukazuje čas, po který byl
motor zastaven systémem stop/start.

Další informace viz „Systém Stop/Start ( je-li ve
výbavě)“ výše v této kapitole.

Deaktivace automatického spuštění

Tato zpráva se zobrazí, když se motor zastaví a au-
tomaticky nespustí v době, kdy je aktivován systém
stop/start.

Kontrolka zámku klíče (Key LOCK)

Zobrazí se informace a zazní akustický signál, což
má řidiči připomenout, aby vypnul zapalování a tak
zamezil vybití akumulátoru.

Tuto zprávu lze vymazat pouze vypnutím zapalo-
vání (nebo nastartováním motoru).

Porucha systému

Tato zpráva se zobrazí, když je systém stop/start
porouchán.

Nechte systém zkontrolovat u prodejce NISSAN ne-
bo ve značkovém servisu.

JVS0430XZ
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VYPÍNAČ SYSTÉMU STOP/START

Systém lze dočasně vyřadit stisknutím vypínače
systému stop/start. Opětovné stlačení spínače ne-
bo restartování motoru pomocí spínače zapalování
znovu aktivuje systém stop/start.

• Když systém stop/start deaktivujete v době, kdy
je motor spuštěný, motor se pak nebude auto-
maticky zastavovat.

• Když systém stop/start deaktivujete poté, co se
motor automaticky zastavil systémem stop/
start, motor se okamžitě nastartuje, pokud bu-
dou splněny odpovídající podmínky. Při stejné
cestě se pak motor již nebude automaticky za-
stavovat.

• Kdykoli deaktivujete systém stop/start, rozsvítí
se kontrolka na vypínači systému stop/start. V
tomto stavu systém Stop/Start nemůže zame-
zit zbytečné spotřebě paliva, výfukovým emisím
nebo hluku při cestě.

• Jestliže systém stop/start nefunguje správně,
rozsvítí se kontrolka na vypínači systému stop/
start.

POZNÁMKA

Když stisknete vypínač systému stop/start, na in-
formačním displeji vozidla se zobrazí zpráva o za-
pnutí nebo vypnutí systému stop/start.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
V informačním displeji vozidla se eviduje ušetřené
množství CO2, které si můžete prohlédnout v menu
[Settings].

Viz „Informační displej vozidla ( je-li ve výbavě)“ v ka-
pitole „2. Nástroje a ovladače“.

Lze zobrazit následující informace:

• [Trip Saving]

Odhadovaná úspora výfukových emisí CO2 od
posledního vynulování.

POZNÁMKA

Hodnota [Trip Saving] je stejná informace, kte-
rá se zobrazuje, když se motor zastaví systé-
mem Stop/Start.

• [Total Saving]

– Odhadované ušetřené výfukové emise CO2.

– Doba, po kterou byl motor zastaven systé-
mem Stop/Start.

POZNÁMKA

Hodnoty [Total Saving] nelze resetovat a
zobrazit pak celkové informace systému
Stop/Start od doby, kdy bylo vozidla vyro-
beno.

VAROVÁNÍ
Pokud byste se neřídili varováními a pokyny pro
řádný provoz systému BSW, mohlo by to vést k
závažnému zranění nebo usmrcení.

• Systém BSW nenahrazuje správný postup ří-
zení vozidla a nepředchází kontaktu s jinými
vozidly nebo objekty. Při změně jízdního pru-
hu vždy použijte postranní a zpětná zrcátka a
při odbočování vždy otočte hlavu a podívejte
se ve směru pohybu vozidla, abyste se ujistili,
že je změna jízdního pruhu bezpečná. Nikdy
se nespoléhejte pouze na systém BSW.

Systém BSW pomáhá upozornit řidiče na přítom-
nost jiných vozidel ve vedlejších pruzích při změně
jízdního pruhu.

Systém BSW používá radarová čidla ➀ instalovaná
v blízkosti zadního nárazníku k detekci jiných vozi-
del ve vedlejších pruzích.

JVS0072XZ

NIC3016

SYSTÉM UPOZORNĚNÍ MRTVÉHO
ÚHLU (BSW) ( je-li součástí
výbavy)
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Radarová čidla mohou detekovat vozidla v detekční
zóně na obou stranách vašeho vozidla, jak je zná-
zorněno. Tato detekční zóna začíná od vnějšího
zpětného zrcátka vašeho vozidla a sahá přibližně
3 metry (10 ft) za zadní nárazník, a přibližně 3 metry
(10 ft) do stran.

PROVOZ SYSTÉMU BSW

Systém BSW pracuje při rychlosti nad přibližně
32 km/h (20 MPH).

VAROVÁNÍ
Když radarová čidla detekují vozidlo v detekční
zóně, rozsvítí se boční kontrolka ➀. Jestliže je pak
aktivován signál odbočení systém vydá zvuk
(dvakrát), indikátor se rozbliká a kontrolka BSW
na informačním displeji vozidla se rozsvítí (žlutá).

Boční indikační světlo bude blikat, dokud deteko-
vané vozidlo neopustí detekční zónu. Boční indi-
kační světlo se na několik sekund rozsvítí, když
přepnete spínač zapalování do polohy ON. Jas
bočních indikačních kontrolek se automaticky
přizpůsobuje jasu okolního světla. Když vozidlo
vjede do detekční zóny až poté, co řidič aktivoval
směrová světla, tak se rozbliká pouze boční indi-
kační světlo a akustický signál se neozve. Další
informace viz „Situace při používání BSW“ dále v
této kapitole. Systém BSW se automaticky zapíná
pokaždé, když spustíte motor, dokud je aktivo-
ván v menu nastavení na informačním displeji
vozidla.

Zapnutí nebo vypnutí systému BSW
Systém BSW můžete zapnout a vypnout v menu
[Settings] na informačním displeji vozidla. Podrob-
nosti viz „Informační displej vozidla ( je-li ve výbavě)“
v kapitole „2. Nástroje a ovladače“.

1. V nabídce [Settings] vyberte klávesu [Driver As-
sistance].

2. Pak zvolte [Driving Aids]. Zvolte klávesu [Blind
Spot] stisknutím tlačítka <OK>.

3. Zaškrtnutí vedle [Blind Spot] ukazuje, že systém
je zapnutý.

POZNÁMKA

Jestliže systém BSW vypnete v menu [Settings],
systém zůstane vypnutý při příštím nastartování
motoru.

Systém ZAPNUTÝ:

Symbol BSW na informačním displeji vozidla svítí.

SSD1030Z

Detekční zóna NSD674

Kontrolka upozornění mrtvého úhlu na vnějších
zpětných zrcátkách

NAA1427

Kontrolka BSW na informačním displeji vozidla
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SYSTÉM VYPNUTÝ:

Symbol BSW na informačním displeji vozidla nesvítí.

Omezení systému BSW

VAROVÁNÍ
Níže jsou uvedená omezení systému BSW. Nebu-
dete-li provozovat vozidlo v souladu s těmito
omezeními systému, může dojít k vážnému nebo
smrtelnému úrazu.

• Systém BSW nemůže detekovat vozidla za
všech podmínek.

• Radarová čidla nemusí správně provést detek-
ci a aktivovat systém BSW, když se do detekč-
ní zóny dostanou objekty jako:

– Chodci, cyklisti, zvířata.

– Vozidla jako například motocykly, lehká vo-
zidla nebo vozidla s velkou světlou výškou.

– Vozidla v protisměru

– Vozidla přetrvávající v detekční zóně, když
se rozjedete.

– Vozidlo vjíždějící do vedlejšího pruhu stej-
nou rychlostí jako je rychlost vašeho vozi-
dla.

– Rychle se přibližující vozidlo zezadu.

– Vozidlo, které je vaším vozidlem rychle
předjížděno.

– Vozidlo, které projede detekční zónou
rychle.

– Při předjíždění několika vozidel v řadě ne-
musí být vozidlo před prvním vozidlem de-
tekováno, pokud jsou tato vozidla příliš
blízko u sebe.

• Detekční zóna radarových čidel je navržena na
standardní šířku jízdního pruhu. Pokud jedete
v širším pruhu, tak radarová čidla nemusejí vo-
zidla ve vedlejším pruhu detekovat. Pokud je-
dete v úzkém pruhu, tak radarová čidla mo-
hou detekovat vozidla jedoucí až v dalším pru-
hu.

• Radarová čidla jsou navržena tak, aby ignoro-
vala stacionární objekty, přesto ale někdy mů-
že dojít k detekci svodidel, zdí, zeleně a zapar-
kovaných vozidel. To je normální provozní
stav.

• Následující podmínky mohou snížit schopnost
radaru detekovat jiná vozidla:

– Špatné počasí

– Odstřikující voda

– Led/námraza/sníh přimrznuté na vozidle

– Usazená nečistota na vozidle

• Do blízkosti radarových čidel nelepte nálepky
(ani průsvitné), neinstalujte žádné příslušen-
ství, ani dodatečně nenanášejte lak. Tyto pod-
mínky mohou snížit schopnost radaru dete-
kovat jiná vozidla.

• Přílišný hluk (např. hlasitý audiosystém, ote-
vřené okno vozidla) ruší zvuk akustického sig-
nálu, 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.

NSD682

Obrázek 1 Přijíždějící zezadu
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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 ze zadu vysokou rychlostí.

• Pokud řidič zapne směrový signál dříve, než
vozidlo vjede do detekční zóny, tak se po dete-
kování vozidla rozbliká boční indikační světlo,
ale akustický signál nezazní.

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 sebe.

• 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 dete-
kování vozidla rozbliká boční indikační světlo,
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.

NSD683

Obrázek 2 Přijíždějící zezadu NSD684

Obrázek 3 Předjíždění jiného vozidla

NSD685

Obrázek 4 Předjíždění jiného vozidla

NSD686

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 dete-
kování vozidla rozbliká boční indikační světlo,
ale akustický signál nezazní.

• Radarová čidla nemusejí vozidlo detekovat,
pokud při vjetí do detekční zóny jede stejně
rychle jako vy.

Systém dočasně nedostupný
Když je detekováno zablokování radaru, systém se
deaktivuje automaticky. Na informačním displeji vo-
zidla se zobrazí zpráva o zablokování radaru.

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.

Jakmile výše uvedené okolnosti pominou, systém
automaticky obnoví činnost.

Závada na sytému BSW
Dojde-li k závadě systému BSW, automaticky se vy-
pne. Na informačním displeji vozidla se zobrazí vý-
stražná zpráva o závadě systému.

Co dělat:

Zaparkujte vozidlo na bezpečném místě, vypněte
motor a znovu nastartujte. Jestliže se zpráva zobra-
zuje dál, nechte systém zkontrolovat prodejcem vo-
zů NISSAN nebo značkovým servisem.

Údržba systému

Obě jednotky čidel ➀ 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 předměty
zakrývající prostor kolem radarových čidel.

• Do blízkosti radarových čidel nelepte nálepky
(ani průsvitné), neinstalujte žádné příslušenství,
ani dodatečně nenanášejte lak.

• Do blízkosti radarových čidel nebouchejte, ani je-
jich 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.

NSD687

Obrázek 6 Přiblížení vozidla ze strany

NIC3016
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SYSTÉM UPOZORNĚNÍ VYJETÍ Z
PRUHU (LDW) ( je-li součástí výbavy)

VAROVÁNÍ
Pokud byste se neřídili varováními a pokyny pro
řádný provoz systému LDW, mohlo by to vést k
závažnému zranění nebo usmrcení.

• Tento systém je pouze varovným zařízením
informujícím řidiče o možném nechtěném vy-
jetí z jízdního pruhu. Systém neřídí vozidlo, ani
nepředchází ztrátě kontroly. Je plnou odpo-
vědností řidiče, aby byl pozorný, jel bezpečně,
držel vozidlo v jízdním pruhu a měl vozidlo
vždy pod kontrolou.

Systém upozornění vyjetí z pruhu (LDW) funguje při
rychlostech asi nad 60 km/h (37 MPH), za předpo-
kladu, že značení jízdního pruhu je zřetelné.

Systém LDW monitoruje značení jízdního pruhu pro-
střednictvím kamery ➀ umístěné nad vnitřním zr-
cátkem.

Systém LDW varuje řidiče kontrolkou a vibracemi vo-
lantu, že vozidlo opouští jízdní pruh. Další informace
najdete v „Provoz systému LDW“ dále v této kapitole.

Provoz systému LDW

Systém LDW poskytuje funkci upozornění vyjetí
z pruhu, když vozidlo jede rychlostí přibližně
60 km/h (37 MPH) a vyšší a když je značení jízdních
pruhů jasně viditelné. Když se vozidlo přiblíží k levé
nebo pravé straně jízdního pruhu, kontrolka LDW
(oranžová) začne blikat a volant bude vibrovat.

Varovná funkce se vypne, jakmile se vozidlo vrátí
mezi značení pruhu.

Zapnutí nebo vypnutí systému LDW
Systém LDW můžete zapnout a vypnout v menu
[Settings] na informačním displeji vozidla ( je-li sou-
částí výbavy). Podrobnosti viz „Informační displej vo-
zidla ( je-li ve výbavě)“ v kapitole „2. Nástroje a ovla-
dače“.

1. V nabídce [Settings] vyberte klávesu [Driver As-
sistance].

2. Pak zvolte [Driving Aids]. Zvolte položku [Lane]
stisknutím tlačítka <OK>.

3. Zaškrtnutí vedle [Lane] ukazuje, že systém je za-
pnutý.

POZNÁMKA

Jestliže systém LDW vypnete v menu [Settings],
systém zůstane vypnutý při příštím nastartování
motoru.

Omezení systému LDW

VAROVÁNÍ
Níže jsou uvedená omezení systému LDW. Pokud
byste se neřídili varováními a pokyny pro řádný
provoz systému LDW, mohlo by to vést k závaž-
nému zranění nebo usmrcení.

• Systém nepracuje při rychlosti nižší, než při-
bližně 60 km/h (37 MPH) nebo když nelze de-
tekovat značení pruhu.

• Přílišný hluk přehluší zvukový signál, takže ne-
musí být slyšet.

• Systém LDW nepoužívejte za následujících
podmínek, protože by nemusel fungovat
správně:

– Za špatného počasí (déšť, mlha, sníh atd.)

– Při jízdě na kluzkých vozovkách, například
na ledu nebo sněhu.

– Při jízdě na klikatých nebo nerovných silni-
cích.

– Při zúžení jízdního pruhu kvůli pracím
na silnici.

NSD676

NSD692

Kontrolka LDW (bílá)

SYSTÉM LANE DEPARTURE WARNING (LDW)/SYSTÉM INTELLIGENT
LANE INTERVENTION (ILI) ( je-li součástí výbavy)
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– Při jízdě v provizorním nebo dočasném
pruhu.

– Při jízdě na silnicích s příliš úzkým jízdním
pruhem.

– Při jízdě bez normálního stavu pneumatik
(např. při opotřebení pneumatik, nízkém
tlaku pneumatik, instalované náhradní
pneumatice, použitých sněhových řetě-
zech nebo nestandardním rozměru kol).

– Je-li vozidlo vybaveno neoriginálními díly
brzdové soustavy nebo zavěšení.

– Při tažení přívěsu nebo jiného vozidla.

• Tento systém nemusí správně fungovat za ná-
sledujících podmínek:

– Na silnicích, kde je více paralelních znače-
ných pruhů; kde značení pruhu vybledlo
nebo není jasně namalováno; kde jsou jízd-
ní pruhy namalovány žlutou barvou; kde
není standardní značení pruhu; nebo kde
je značení pruhu zakryté vodou, prachem,
sněhem apod.

– Na silnicích, kde nelze detekovat nepřetr-
žité značení pruhu.

– Na silnicích s ostrými zatáčkami.

– Na silnicích s výrazně kontrastními objek-
ty, jako stíny, sníh, voda, vyjetými kolejemi
či vyspravovaným povrchem. (Systém LDW
může tyto objekty detekovat jako značení
pruhu.)

– Na silnicích, kde se jízdní pruhy spojují ne-
bo rozdělují.

– Když směr jízdy vozidla neodpovídá zna-
čení pruhu.

– Při jízdě v blízkosti vozidla před vámi, což
zabraňuje kameře správně detekovat jízd-
ní pruh.

– Když déšť, sníh, špína nebo objekt přilne k
přednímu sklu v místě kamery.

– Když přední světlomety nesvítí jasně kvůli
prachu na čočkách nebo špatnému nasta-
vení úhlu.

– Když dojde k oslnění kamery. (Např. při pří-
mém oslnění čelní části vozidla při výcho-
du nebo západu slunce.)

– Když dojde k prudké změně intenzity svět-
la. (Např. tehdy, když vozidlo vjede nebo vy-
jede z tunelu nebo pod most.)

Systém LDW dočasně nedostupný
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, a na informačním displeji vo-
zidla se zobrazí zpráva [Not available High Cabin
Temp.].

Jakmile teplota interiéru klesne, systém LDW začne
opět normálně pracovat.

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 2 sekun-
dy 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 systému,
tak se funkce LDW obnoví.

Porucha LDW
Jestliže má systém LDW poruchu, automaticky se
vypne a na informačním displeji vozidla se zobrazí
zpráva o poruše.

Co dělat:

Jestliže se zpráva o poruše zobrazí na informačním
displeji vozidla, sjeďte ze silnice na bezpečné místo
a zaparkujte vozidlo. Přepněte zapalování do polo-
hy OFF a znovu nastartujte motor. Jestliže se zprá-
va o poruše zobrazí na informačním displeji vozidla
znovu, nechte systém zkontrolovat u prodejce
NISSAN nebo v kvalifikovaném servisu.
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SYSTÉM INTELLIGENT LANE
INTERVENTION (ILI) ( je-li součástí
výbavy)

VAROVÁNÍ
Pokud byste se neřídili varováními a pokyny pro
řádný provoz systému ILI, mohlo by to vést k zá-
važnému zranění nebo usmrcení.

• Systém ILI neřídí vozidlo a nepředchází ztrátě
kontroly. Je plnou odpovědností řidiče, 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 nepříznivém počasí a
v určitých dopravních situacích nemusí jízdní
pruh detekovat.

• Systém ILI pomáhá prevenci vyjetí vozidla z
jízdního pruhu, ale neřídí vozidlo za roh.

• Je-li systém ESP deaktivován, pak bude deak-
tivován i ILI. Systém LDW bude dále aktivní, po-
kud byl vybrán na informačním displeji
vozidla.

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 monitoruje značení jízdního pruhu pro-
střednictvím kamery ➀ umístěné nad vnitřním
zpětným zrcátkem.

Když vozidlo opustí střed jízdního pruhu, systém ILI
varuje řidiče kontrolkou a vibracemi volantu. Sys-
tém ILI pomáhá řidiči vrátit se do středu jízdního
pruhu tak, že přibrzdí levá nebo pravá kole (na oka-
mžik).

Provoz systému ILI
Pro segmentový displej ( je-li ve výbavě):

Pro informační displej vozidla ( je-li ve výbavě):

Systém ILI pracuje při rychlosti nad přibližně 60
km/h (37 MPH). Když se vozidlo přiblíží k levé nebo
pravé straně jízdního pruhu, kontrolka ILI (oranžo-
vá) začne blikat a volant bude vibrovat. Pak systém
ILI automaticky krátkodobě aplikuje brzdy, čímž ři-
diči pomůže vrátit se doprostřed jízdního pruhu.

Zapnutí nebo vypnutí systému ILI

Pro zapnutí systému ILI stiskněte po nastartování
motoru spínač ILI na přístrojové desce. Ukazatel ILI

NSD676

NIC3033

Kontrolka ILI (zelená)

NSD692

Kontrolka ILI (zelená)

NSD693
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na informačním displeji vozidla a ukazatel na spí-
nači ILI se rozsvítí. Znovu stiskněte spínač ILI pro
vypnutí systému ILI. Ukazatel ILI na informačním
displeji vozidla a ukazatel na spínači ILI zhasnou.

Omezení systému ILI

VAROVÁNÍ
Níže jsou uvedena omezení systému ILI. Pokud
byste se neřídili varováními a pokyny pro řádný
provoz systému ILI, mohlo by to vést k závažné-
mu zranění nebo usmrcení.

• Systém ILI se může aktivovat, jestliže přejede-
te do jiného pruhu, aniž byste použili odbočo-
vací signál. nebo když je například kvůli stav-
bě upraven provoz tak, že překračuje existující
značení jízdních pruhů. Pokud k tomu dojde,
možná bude nutné důkladně řídit vozidlo,
abyste dokončili přejetí do jiného pruhu.

• Jelikož systém ILI se nemusí aktivovat na špat-
ných vozovkách, při nepříznivém počasí nebo
špatném značení, jak je popsáno výše, nemusí
se systém aktivovat pokaždé, když vaše vozi-
dlo začne vyjíždět z pruhu, a budete muset po-
zorně řídit.

• Když je systém ILI v provozu, můžete slyšet
zvuk brzdění. To je normální a znamená to, že
systém ILI funguje správně.

• Systém ILI nepracuje při rychlosti nižší, než
přibližně 60 km/h (37 MPH) nebo když nelze
detekovat značení pruhu.

• Přílišný hluk přehluší zvukový signál, takže ne-
musí být slyšet.

• Systém ILI nepoužívejte za následujících pod-
mínek, protože by nemusel fungovat správně:

– Za špatného počasí (déšť, mlha, sníh atd.)

– Při jízdě na kluzkých vozovkách, například
na ledu nebo sněhu.

– Při jízdě na klikatých nebo nerovných silni-
cích.

– Při zúžení jízdního pruhu kvůli pracím
na silnici.

– Při jízdě v provizorním nebo dočasném
pruhu.

– Při jízdě na silnicích s příliš úzkým jízdním
pruhem.

– Při jízdě bez normálního stavu pneumatik
(např. při opotřebení pneumatik, nízkém
tlaku pneumatik, instalované náhradní
pneumatice, použitých sněhových řetě-
zech nebo nestandardním rozměru kol).

– Je-li vozidlo vybaveno neoriginálními díly
brzdové soustavy nebo zavěšení.

– Při tažení přívěsu nebo jiného vozidla.

• Tento systém nemusí správně fungovat za ná-
sledujících podmínek:

– Na silnicích, kde je více paralelních znače-
ných pruhů; kde značení pruhu vybledlo
nebo není jasně namalováno; kde jsou jízd-
ní pruhy namalovány žlutou barvou; kde
není standardní značení pruhu; nebo kde
je značení pruhu zakryté vodou, prachem,
sněhem apod.

– Na silnicích, kde nelze detekovat nepřetr-
žité značení pruhu.

– Na silnicích s ostrými zatáčkami.

– Na silnicích s výrazně kontrastními objek-
ty, jako stíny, sníh, voda, vyjetými kolejemi
či vyspravovaným povrchem. (Systém ILI
může tyto objekty detekovat jako značení
pruhu.)

– Na silnicích, kde se jízdní pruhy spojují ne-
bo rozdělují.

– Když směr jízdy vozidla neodpovídá zna-
čení pruhu.

– Při jízdě v blízkosti vozidla před vámi, což
zabraňuje kameře správně detekovat jízd-
ní pruh.

– Když déšť, sníh, špína nebo objekt přilne k
přednímu sklu v místě kamery.

– Když přední světlomety nesvítí jasně kvůli
prachu na čočkách nebo špatnému nasta-
vení úhlu.

– Když dojde k oslnění kamery. (Např. při pří-
mém oslnění čelní části vozidla při výcho-
du nebo západu slunce.)

– Když dojde k prudké změně intenzity svět-
la. (Např. tehdy, když vozidlo vjede nebo vy-
jede z tunelu nebo pod most.)

Když je systém ILI v provozu, můžete slyšet zvuk brz-
dění. To je normální a znamená to, že systém ILI fun-
guje správně.
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Systém ILI dočasně nedostupný

VAROVÁNÍ
• Dojde-li k závadě systému ILI, tak se automa-

ticky vypne. Kontrolka systému ILI (oranžová)
na informačním displeji vozidla se rozsvítí.

• Jestliže se rozsvítí kontrolka systému ILI (oran-
žová), zaparkujte vozidlo na bezpečném mís-
tě, vypněte motor a znovu jej nastartujte.
Jestliže kontrolka nadále svítí, nechte systém
ILI zkontrolovat u prodejce vozů NISSAN nebo
ve značkovém servisu.

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 přibližně
2 sekund po vypnutí znamení o změně směru
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 zrychluje během provozu systému
ILI.

• Když jsou zapnutá výstražná světla.

• Při projíždění zatáčkou vysokou rychlostí.

Jakmile pominou výše uvedené okolnosti a nasta-
nou normální podmínky nutné pro provoz systému,
tak se funkce asistence obnoví.

Stav C:
pro modely s informačním displejem vozidla:

Když se na informačním systému vozidla objeví ná-
sledující zprávy, zazní akustický signál a systém ILI
se automaticky vypne.

• Kluzká vozovka
Když je v provozu systém ESP (mimo funkce TCS)
nebo ABS.

• ESP OFF
Když je vypnutý systém ESP.

Jakmile pominou výše uvedené podmínky, vypněte
systém ILI. Znovu stiskněte spínač ILI pro opětovné
zapnutí systému ILI.

Dočasně deaktivovaný stav při vysoké teplotě:

Jestliže je vozidlo zaparkováno na přímém sluneč-
ním světle při vysoké teplotě (přes cca 40 °C (104 °F))
a pak je zapnutý systém ILI, pak může být systém ILI
automaticky deaktivován a na informačním displeji
vozidla se zobrazí následující zpráva: [Not available
High Cabin Temp.].

Jakmile teplota interiéru klesne, systém začne opět
normálně pracovat.

Pro modely se segmentovým displejem:

Za následujících podmínek, jestliže kontrolka ILI (ze-
lená) bliká, zazní akustický signál a systém ILI se au-
tomaticky vypne:

• Když je v provozu systém ESP (mimo funkce TCS)
nebo ABS.

• Když je systém ESP vypnut.

Jakmile pominou výše uvedené podmínky, vypněte
systém ILI stisknutím spínače dynamické asistence
řidiče. Znovu stiskněte spínač ILI pro opětovné za-
pnutí systému ILI.

Dočasně deaktivovaný stav při vysoké teplotě:

Je-li vozidlo zaparkované na přímém slunci při vy-
soké teplotě (nad přibližně 40°C (104°F)) a systém ILI
je zapnutý, může se tento systém automaticky de-
aktivovat. Kontrolka ILI (oranžová) bude blikat.

Jakmile teplota v interiéru klesne, vypněte systém
ILI. Znovu stiskněte spínač ILI pro opětovné zapnutí
systému ILI.
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ÚDRŽBA SYSTÉMU

Kamera detekce jízdního pruhu ➀ pro systém LDW/
ILI je umístěna nad vnitřním zrcátkem.

Chcete-li, aby systém LDW/ILI stále fungoval řádně,
dodržujte následující:

• Vždy udržujte přední sklo čisté.

• Do blízkosti kamery nelepte nálepky (ani průsvit-
né) a neinstalujte žádné příslušenství.

• Na přístrojovou desku neumísťujte reflexní ma-
teriály, jako bílý papír nebo zrcátko. Detekční
schopnost kamery může být nepříznivě ovlivně-
na odrazem slunečního světla.

• Do blízkosti kamery nebouchejte, ani její okolí ni-
jak nenarušujte. Nedotýkejte se čočky kamery a
nedemontujte šroubek na jednotce kamery.
Jestliže dojde k poškození kamery v důsledku
nehody, doporučujeme, abyste navštívili prodej-
ce vozů NISSAN nebo značkový servis.

SYSTÉM INTELLIGENT EMERGENCY
BRAKING (IEB)

VAROVÁNÍ
Pokud byste se neřídili varováními a pokyny pro
řádný provoz systému IEB, mohlo by to vést k zá-
važnému zranění nebo usmrcení.

• Systém IEB je doplňková pomůcka pro řidiče.
Nezbavuje řidiče povinnosti věnovat pozor-
nost dopravní situaci ani povinnosti řídit bez-
pečně. Nedokáže zabránit nehodám v důsled-
ku nedbalosti či nebezpečného stylu řízení.

• Systém IEB není funkční při všech podmínkách
řízení, provozu, počasí a vozovky.

Systém IEB může řidiči pomocí, když vznikne riziko
čelní srážky s vozidlem vpředu v jízdním pruhu.

Systém IEB využívá radarové čidlo➀umístěné vpře-
du na vozidle pro měření vzdálenosti k vozidlu vpře-
du v jízdním pruhu.

Provoz systému
Systém IEB bude fungovat, když vaše vozidlo jede
rychlostí nad cca 5 km/h (3 MPH).

Jestliže je detekováno riziko kolize vpředu, systém
IEB nejdříve řidiče varuje, a to vizuálně a zvukem.

Jestliže řidič po varování sešlápne brzdu rychle a
silně a jestliže systém IEB detekuje, že stále hrozí
čelní srážka, systém automaticky zvýší brzdnou sílu.
Jestliže řidič nic nepodnikne, systém IEB vydá druhé
vizuální varování (červené) a akustické varování.
Jestliže řidič plynový pedál uvolní, systém přibrzdí
vozidlo.

Jestliže se riziko srážky zvýší, systém IEB začne au-
tomaticky více brzdit.

Když je systém IEB v provozu, můžete slyšet zvuk
brzdění. To je normální a znamená to, že systém IEB
funguje správně.

Varování Vizuální* Vizuální** Akustické

První m
m

Tón

Druhé m Vysoký tón

* Informační displej vozidla ( je-li ve výbavě)

** Segmentový displej ( je-li ve výbavě)

POZNÁMKA

Když systém IEB brzdí, svítí brzdová světla vozi-
dla.

NSD676

NSD677

SYSTÉM INTELIGENTNÍHO NOUZOVÉHO BRZDĚNÍ
(IEB)/INTELIGENTNÍHO NOUZOVÉHO BRZDĚNÍ (IEB) S DETEKCÍ
CHODCŮ ( je-li ve výbavě)
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V závislosti na rychlosti vozidla, vzdálenosti od vozi-
dla vpředu a dopravních a jízdních podmínkách, mů-
že systém pomoci řidiči, aby se vyhnul čelní srážce,
nebo může snížit následky srážky, pokud by byla
nevyhnutelná. Jestliže řidič ovládá volant, zrychluje
nebo brzdí, systém IEB bude fungovat 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 vpředu není detekováno žádné vozidlo.

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.

Vypínač inteligentního nouzového brzdového
systému (je-li ve výbavě):

Stiskněte vypínač inteligentního nouzového brzdo-
vého systému na 3 sekundy, chcete-li vypnout nebo
zapnout systém IEB.

Když je systém IEB vypnutý, kontrolka na spínači IEB
OFF se rozsvítí.

Informační displej vozidla ( je-li ve výbavě):

1. Pomocí spínačů nebo a tlačítka <OK>
na levé straně volantu vyberte menu [Nastavení]
na informačním displeji vozidla. (Viz „Informační
displej vozidla ( je-li ve výbavě)“ v kapitole „2. Ná-
stroje a ovladače“)

2. Pomocí spínačů nebo a tlačítka <OK> pře-
jděte na menu [Driver Assistance] a pak na menu
[Asistenti řízení].

3. V menu [Asistenti řízení] vyberte položku [Emer-
gency Brake] 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

• Vypnutím systému ESP vypínačem programu
elektronické stability (ESP) způsobíte, že sys-
tém inteligentního nouzového brzdění nebu-
de k dispozici nehledě na nastavení zvolená
na informačním displeji vozidla.

NSD681

NSD691
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• Systém IEB se po opětovném nastartování
motoru automaticky zapne.

Omezení systému IEB

VAROVÁNÍ
Níže jsou uvedena omezení systému IEB. Nebu-
dete-li provozovat vozidlo v souladu s těmito
omezeními systému, může dojít k vážnému nebo
smrtelnému úrazu.

• Systém IEB nemůže detekovat vozidla za
všech podmínek.

• Radarové čidlo nedetekuje následující objek-
ty:

– Chodce, zvířata nebo překážky na vozovce

– Vozidla v protisměru

– Křižující vozidla

• Radarové čidlo má určitá výkonnostní omeze-
ní. Je-li v dráze vozidla stojící vozidlo, systém
IEB nebude fungovat, když vozidlo jede rych-
lostí vyšší než přibližně 80 km/h (50 MPH).

• Za níže uvedených podmínek nemusí radaro-
vé čidlo detekovat vpředu jedoucí vozidlo:

– Nečistoty, led, sníh nebo jiný materiál za-
krývá radarové čidlo.

– Rušení od jiných radarových zdrojů.

– Ostřik sněhem či nečistotami od jedoucích
vozidel.

– Jestliže vozidlo vpředu je úzké (např. mo-
tocykl).

– Při jízdě z prudkého svahu nebo na silni-
cích s ostrými zatáčkami.

– Při tažení přívěsu.

• Za některých podmínek na vozovce nebo v
dopravě může systém IEB neočekávaně začít
přibrzďovat. Jestliže chcete akcelerovat, na-
dále držte plynový pedál sešlápnutý, abyste
systém překonali.

– objekty podél silnice (dopravní značky,
svodidla, vozidla atd.)

– objekty nad silnicí (nízký most, dopravní
značky atd.)

– objekty na silnici (železniční trať, mříž, oce-
lový plech atd.)

– objekty v garáži (trám, sloup atd.)

• Brzdné dráhy na kluzkém povrchu jsou delší.

• Systém je navržen tak, aby automaticky kont-
roloval funkci čidla v rámci určitých omezení.
Systém nemusí detekovat určitá zakrytí pro-
storu čidla, např. led, sníh, nálepky atd. V těch-
to případech nemusí být systém schopen

správně varovat řidiče. Určitě pravidelně kon-
trolujte a čistěte oblast čidla u předního ná-
razníku

• Přílišný hluk přehluší varovný zvukový signál,
takže signál nemusí být slyšet.

• Když je ESP vypnutý, pak IEB nebude fungovat.

NSD890
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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
Pro informační displej vozidla:
Stav A:

Když radarové čidlo zaznamená rušení od jiného ra-
darového zdroje, takže nelze detekovat vozidlo
vpředu, systém IEB se automaticky vypne.

Rozsvítí se výstražná kontrolka systému IEB (oran-
žová).

Co dělat:

Jakmile výše uvedené okolnosti pominou, systém
IEB automaticky obnoví činnost.

Stav B:

V následujících situacích se rozsvítí kontrolka IEB,
systém se automaticky vypne a na informačním
displeji vozidla se zobrazí výstražná zpráva [Unavai-
lable: Front Radar Obstruction].

• Prostor čidla na mřížce je zakryt nečistotami či
jinak.

• 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:

Jestliže se rozsvítí varovná kontrolka (oranžová), za-
parkujte vozidlo na bezpečném místě a vypněte
motor. Zkontrolujte, zda je oblast čidla na předním
nárazníku zakryta. Pokud je oblast čidla na předním
nárazníku zablokována, blokující materiál sejměte.
Znovu nastartujte motor. Jestliže kontrolka nadále

svítí, nechte systém IEB zkontrolovat u prodejce vo-
zů NISSAN nebo ve značkovém servisu.

Pro segmentový displej:
Stav A:

Když radarové čidlo zaznamená rušení od jiného ra-
darového zdroje, takže nelze detekovat vozidlo
vpředu, systém IEB se automaticky vypne.

Rozsvítí se výstražná kontrolka systému IEB (oran-
žová).

Co dělat:

Jakmile výše uvedené okolnosti pominou, systém
IEB automaticky obnoví činnost.

Stav B:

V následujících situacích se rozsvítí kontrolka IEB a
systém se automaticky vypne.

• Prostor čidla na mřížce je zakryt nečistotami či
jinak.

• 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:

Jestliže se rozsvítí varovná kontrolka (oranžová), za-
parkujte vozidlo na bezpečném místě a vypněte
motor. Zkontrolujte, zda je oblast čidla na předním
nárazníku zakryta. Pokud je oblast čidla na předním
nárazníku zablokována, blokující materiál sejměte.
Znovu nastartujte motor. Jestliže kontrolka nadále
svítí, nechte systém IEB zkontrolovat u prodejce vo-
zů NISSAN nebo ve značkovém servisu.
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Porucha systému
Pro informační displej vozidla:
Pokud dojde k poruše systému IEB, automaticky se
vypne, zazní zvukový signál, rozsvítí se výstražná
kontrolka systému IEB (oranžová) a na informačním
displeji vozidla se objeví výstražná zpráva [System
fault].

Co dělat:

Jestliže se výstražné světlo (oranžové) rozsvítí, za-
parkujte vozidlo na bezpečném místě, vypněte mo-
tor a znovu jej nastartujte. Jestliže kontrolka nadále
svítí, nechte systém IEB zkontrolovat u prodejce vo-
zů NISSAN nebo ve značkovém servisu.

Pro segmentový displej:
Jestliže systém IEB nefunguje, systém se automa-
ticky vypne, rozezní se akustický signál a rozsvítí se
kontrolka systému IEB (oranžová).

Co dělat:

Jestliže se výstražné světlo (oranžové) rozsvítí, za-
parkujte vozidlo na bezpečném místě, vypněte mo-
tor a znovu jej nastartujte. Jestliže kontrolka nadále
svítí, nechte systém IEB zkontrolovat u prodejce vo-
zů NISSAN nebo ve značkovém servisu.

SYSTÉM DOPŘEDNÉHO
NOUZOVÉHO BRZDĚNÍ (IEB) S
DETEKCÍ CHODCŮ

VAROVÁNÍ
Pokud byste se neřídili varováními a pokyny pro
řádný provoz systému IEB s detekcí chodců, moh-
lo by to vést k závažnému zranění nebo usmrcení

• Systém IEB s detekcí chodců je doplňková po-
můcka pro řidiče. Nezbavuje řidiče povinnosti
věnovat pozornost dopravní situaci ani povin-
nosti řídit bezpečně. Nedokáže zabránit neho-
dám v důsledku nedbalosti či nebezpečného
stylu řízení.

• Systém IEB s detekcí chodců není funkční při
všech podmínkách řízení, provozu, počasí 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-
mačjA pro měření vzdálenosti od vozidla jedoucího
před vámi ve stejném jízdním pruhu. Kvůli chodcům
používá systém IEB, kromě radarového čidla také
kamerujB nainstalovanou za čelním sklem.

Varování Vizuální* Vizuální** Akustické

První m
m

Tón

Druhé m Vysoký tón

* Informační displej vozidla ( je-li ve výbavě)

** Segmentový displej ( je-li ve výbavě)

Činnost systému IEB s detekcí chodců
Pro informační displej vozidla ( je-li ve výbavě):
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
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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.

Pro segmentový displej ( je-li ve výbavě):
Systém IEB bude fungovat, když vaše vozidlo jede
rychlostí nad cca 5 km/h (3 MPH). Pro funkci detek-
ce chodců pracuje systém IEB při rychlostech mezi
10 – 60 km/h (6 – 37 MPH).

Jestliže je detekováno riziko kolize vpředu, systém
IEB nejdříve řidiče varuje rozblikáním výstražné kon-
trolky IEB a akustickým varováním. IEB systém za-
čne také i částečně brzdit. Když řidič sešlápne brzdu
rychle a silně, ale systém IEB detekuje, že stále hrozí
čelní srážka, systém automaticky zvýší brzdnou sílu.

Pokud hrozí bezprostřední riziko srážky a řidič nere-
aguje, systém IEB vydá druhé varování pro řidiče
rozblikáním varovné kontrolky IEB, vydá zvukové va-
rování a poté automaticky začne silněji brzdit.

Pokud hrozí riziko srážky s chodcem, systém IEB vy-
dá varování pro řidiče rozblikáním varovné kontrol-
ky IEB, vydá zvukové varování a poté automaticky
začne částečně brzdit. Když řidič sešlápne brzdu
rychle a silně, ale systém IEB detekuje, že stále hrozí
čelní srážka, systém automaticky zvýší brzdnou sílu.
Pokud hrozí bezprostřední riziko srážky a řidič nere-
aguje, systém IEB automaticky začne silněji brzdit.

POZNÁMKA

Když systém IEB brzdí, svítí brzdová světla vozi-
dla.

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.

Vypínač inteligentního nouzového brzdového
systému (je-li ve výbavě):

Stiskněte vypínač inteligentního nouzového brzdo-
vého systému na 3 sekundy, chcete-li vypnout nebo
zapnout systém IEB s detekcí chodců.

Když je systém IEB vypnutý, kontrolka na spínači IEB
OFF se rozsvítí.
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Informační displej vozidla ( je-li ve výbavě):

1. Pomocí spínačů nebo a tlačítka <OK>
na levé straně volantu vyberte menu Settings na
informačním displeji vozidla. (Viz „Informační dis-
plej vozidla ( je-li ve výbavě)“ v kapitole „2. Nástroje
a ovladače“)

2. Pomocí spínačů nebo a tlačítka <OK> pře-
jděte na menu [Driver Assistance] a pak na menu
[Asistenti řízení].

3. V menu [Asistenti řízení] vyberte položku [Emer-
gency Brake] 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

• Vypnutím systému ESP vypínačem programu
elektronické stability (ESP) způsobíte, že sys-
tém inteligentního nouzového brzdění nebu-
de k dispozici nehledě na nastavení zvolená
na informačním displeji vozidla.

• Systém IEB se po opětovném nastartování
motoru automaticky zapne.

Omezení systému IEB s detekcí chodců

VAROVÁNÍ
Níže jsou uvedena omezení systému IEB. Nebu-
dete-li provozovat vozidlo v souladu s těmito
omezeními systému, může dojít k vážnému nebo
smrtelnému úrazu.

• Systém IEB nemůže detekovat všechna vozi-
dla nebo chodce za všech podmínek.

• Systém IEB nedetekuje následující objekty:

– Chodci malého vzrůstu (i malé děti), zvířata
a cyklisté.

– Chodci na invalidním vozíku nebo používa-
jící dopravní prostředky jako jsou skútry,
dětmi ovládané hračky nebo skateboardy.

– Chodci, kteří sedí nebo jiným způsobem
nestojí či nejdou ve vzpřímené poloze.

– Vozidla v protisměru

– Křižující vozidla

– Překážky na kraji vozovky

• Systém IEB má omezení výkonu.

– Je-li v dráze vozidla stojící vozidlo, systém
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 přibližně 10
km/h (6 MPH).

• Systém IEB nemůže rozpoznat chodce ve tmě
nebo v tunelech, i když jsou osvětleny poulič-
ním osvětlením.

• Systém IEB s detekcí chodců nemusí fungo-
vat, jestliže vozidlo vpředu je úzké (např. mo-
tocykl).

• Systém IEB nemusí fungovat, když je rozdíl v
rychlosti mezi vozidly příliš malý.

• Systém IEB nemusí fungovat správně ani ne-
musí detekovat vozidlo vpředu za následují-
cích podmínek:

– Špatná viditelnost (podmínky jako déšť,
sněžení, mlha, prachové bouře, písečné
bouře a voda odstřikující od jiných vozidel)

– Jízda z prudkého svahu nebo na silnicích s
ostrými zatáčkami.

– Jízda na vozovce s výmoly jako je například
nerovná prašná silnice.

– Když nečistoty, led, sníh nebo jiné materi-
ály zakrývají okolí radarového snímače.

– Rušení od jiných radarových zdrojů.

– Okolí kamery na čelním skle je zamlžené,
pokryté nečistotou, kapkami vody, ledem,
sněhem atd.

– Na přední kameru dopadá ostré světlo (na-
př. 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. (Na-
př. když vozidlo vjede nebo vyjede z tunelu
či stinného místa nebo blesky.)
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– Špatný kontrast mezi osobou a pozadím,
například barva nebo vzor oblečení podob-
ný pozadí.

– Částečné zakrytí nebo nemožnost rozpo-
znání profilu chodce kvůli případným za-
vazadlům chodce, nadměrně velkému či
volnému oblečení a doplňkům.

• V následujících případech může dojít ke zhor-
šení výkonu systému:

– Vozidlo jede po kluzké vozovce.

– Vozidlo jede ve svahu.

– Na zadních sedadlech nebo v zavazadelní-
ku vozidla jsou naložena příliš těžká zava-
zadla.

• Systém je navržen tak, aby v rámci možností
automaticky kontroloval funkčnost snímačů
(radar a kamera). Systém nemusí detekovat
určitá zakrytí prostoru čidla, např. led, sníh,
nálepky atd. V těchto případech nemusí být
systém schopen správně varovat řidiče. Pravi-
delně kontrolujte a čistěte oblasti snímačů.

• Za některých podmínek na vozovce nebo v
dopravě může systém IEB neočekávaně začít
přibrzďovat. Jestliže chcete akcelerovat, na-
dále držte plynový pedál sešlápnutý, abyste
systém překonali.

• Systém IEB může reagovat na

– objekty podél silnice (dopravní značky,
svodidla, chodce, vozidla atd.)

– objekty nad silnicí (nízký most, dopravní
značky atd.)

– objekty na silnici (železniční trať, mříž, oce-
lový plech atd.)

– objekty v garáži (trám, sloup atd.)

• Přílišný hluk přehluší varovný zvukový signál,
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
Pro informační displej vozidla:
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 IEB a
systém se automaticky vypne.

• Prostor čidla na mřížce je zakryt nečistotami či
jinak.

• 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:

Jestliže se rozsvítí varovná kontrolka (oranžová), za-
parkujte vozidlo na bezpečném místě a vypněte
motor. Měkkým hadrem vyčistěte okolí radarového
čidla na přední mřížky chladiče nebo okolí kamery
blízko čelního skla a znovu nastartujte motor. Jestli-
že kontrolka nadále svítí, nechte systém IEB zkont-
rolovat u prodejce vozů NISSAN nebo ve značko-
vém servisu.

Pro segmentový displej:
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.
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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 IEB a
systém se automaticky vypne.

• Prostor čidla na mřížce je zakryt nečistotami či
jinak.

• 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:

Jestliže se rozsvítí varovná kontrolka (oranžová), za-
parkujte vozidlo na bezpečném místě a vypněte
motor. Měkkým hadrem vyčistěte okolí radarového
čidla na přední mřížky chladiče nebo okolí kamery
blízko čelního skla a znovu nastartujte motor. Jestli-
že kontrolka nadále svítí, nechte systém IEB zkont-
rolovat u prodejce vozů NISSAN nebo ve značko-
vém servisu.

Porucha systému
V následujících situacích se kontrolka systému IEB
rozbliká a systém se automaticky vypne.

Co dělat:

Jestliže se výstražné světlo (oranžové) rozsvítí, za-
parkujte vozidlo na bezpečném místě, vypněte mo-
tor a znovu jej nastartujte. Jestliže kontrolka nadále

svítí, nechte systém IEB zkontrolovat u prodejce vo-
zů NISSAN nebo ve značkovém servisu.

ÚDRŽBA SYSTÉMU

ČidlojA se nachází za přední mřížkou chladiče.

KamerajB je umístěna v horní části čelního skla.

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 způso-
bit 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.

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 zapnut systém tempomatu, nelze použít ome-
zovač rychlosti.

VAROVÁNÍ
• Omezovač rychlosti automaticky nezpomalu-

je vozidlo na nastavený rychlostní limit.

• Vždy dodržujte vyznačené rychlostní limity.
Nenastavujte rychlost, která by je převyšova-
la.

• Vždy potvrďte stav nastavení omezovače
rychlosti na informačním displeji vozidla.

• Je-li nastaven omezovač rychlosti, vyvarujte
se prudkého zrychlování na nastavenou hod-
notu limitu, aby systém mohl správně omezo-
vat rychlost vozu.

• Pokud použijete další koberečky, ujistěte se,
že jsou správně zabezpečené a nemohou brá-
nit v pohybu plynového pedálu. Koberečky ne-
přizpůsobené pro vozidlo mohou zabránit
správné funkci omezovače rychlosti.

NSD680

OMEZOVAČ RYCHLOSTI ( je-li
součástí výbavy)
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Provozní stav omezovače rychlosti se zobrazí v hor-
ní části informačního displeje vozidla.

OVLÁDÁNÍ OMEZOVAČE RYCHLOSTI
Omezovač rychlosti lze nastavit od 30 km/h do 170
km/h nebo 20 MPH do 105 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 tempomatu MAIN ON/OFF
(Podrobnosti viz „Tempomat ( je-li ve výbavě)“
dále v této kapitole.)

Displej a ukazatele omezovače
rychlosti

➃ Symbol omezovače rychlosti

➄ Nastavení hodnoty rychlosti

➅ Kontrolka nastavení

Zapnutí omezovače rychlosti
Omezovač rychlosti lze zapnout po nastartování
motoru nebo při jízdě.

Stiskněte hlavní spínač omezovače rychlosti ON/
OFFjA .

Pro informační displej vozidla:
Na informačním displeji vozidla se rozsvítí symbol
➃ omezovače rychlosti a nastavená hodnota rych-
losti ➄.

Pro segmentový displej:
Na informačním displeji vozidla se rozsvítí symbol
omezovače rychlosti ➃.

Nastavení omezení rychlosti
Pro informační displej vozidla:
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 aktuální
rychlost.

2. Když je omezovač rychlosti nastaven, na infor-
mačním displeji vozidla svítí symbol omezovače
rychlosti ➃ a nastavená hodnota rychlosti ➄.
Symbol omezovače se zobrazí zeleně.

Pro segmentový displej:
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 aktuální
rychlost.

NSD856
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2. Když je nastaven limit rychlosti, na displeji se roz-
svítí symbol omezovače rychlosti ➃ a kontrolka
nastavení ➅.

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 5 km/h nebo 5 MPH.

• Stiskněte a rychle uvolněte spínač <RES +> nebo
<SET −>. Při každém provedení této činnosti se
nastavená rychlost sníží nebo zvýší o přibližně 1
km/h (1 MPH).

Pro informační displej vozidla:

Nová nastavená hodnota omezovače ➄ rychlosti
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.

Zrušení limitu rychlosti

VAROVÁNÍ
• Po zrušení limitu rychlosti vozidlo může

zrychlit.

• Pokud použijete další koberečky, ujistěte se,
že jsou správně zabezpečené a nemohou brá-
nit v pohybu plynového pedálu. Koberečky ne-
přizpůsobené pro vozidlo mohou zabránit
správné funkci omezovače rychlosti.

Pro informační displej vozidla:
Pro zrušení nastaveného omezení rychlosti stisk-
něte spínač <CANCEL>➀. Hodnota nastavené rych-
losti ➄ na displeji vozidla se vypne.

Ke zrušení omezovače rychlosti dojde při provedení
jedné z následujících operací.

• Stiskněte hlavní spínač omezovače rychlosti.

• Stiskněte hlavní spínač tempomatu.

• Plně sešlápněte plynový pedál za hranici odpo-
ru. Omezovač rychlosti bude pozastaven, aby
bylo možné překonat nastavenou rychlost. Kon-
trolka nastavení ➅ bude blikat a zazní zvukový
signál. Funkce omezovače rychlosti se automa-
ticky obnoví při poklesu rychlosti pod nastavený
rychlostní limit.

Pro segmentový displej:
Pro zrušení nastaveného omezení rychlosti stisk-
něte spínač <CANCEL> ➀. Kontrolka nastavení ➅
na informačním displeji vozidla se vypne.

Ke zrušení omezovače rychlosti dojde při provedení
jedné z následujících operací.

• Stiskněte hlavní spínač omezovače rychlosti.

• Stiskněte hlavní spínač tempomatu.

• Plně sešlápněte plynový pedál za hranici odpo-
ru. Omezovač rychlosti bude pozastaven, aby
bylo možné překonat nastavenou rychlost. Na-
stavená hodnota rychlosti ➄ bude blikat a zazní
zvukový signál. Funkce omezovače rychlosti se
automaticky obnoví při poklesu rychlosti pod
nastavený rychlostní limit.

Návrat na předchozí nastavenou
rychlost
Pokud byl nastavený rychlostní limit zrušen, nasta-
vená rychlost se uloží do paměti omezovače rych-
losti.

Limit rychlosti lze opětovně aktivovat stisknutím
spínače <RES +> ➀.

Je-li aktuální rychlost vozidla vyšší než předchozí
nastavená rychlost, plynový pedál nebude fungo-
vat a hodnota nastavené rychlosti ➄ bude blikat,
dokud rychlost vozidla 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.

Vypnutí omezovače rychlosti
K vypnutí omezovače rychlosti dojde při provedení
jedné z následujících operací:

• Stiskněte hlavní spínač omezovače rychlosti
ON/OFFjA .
Na displeji zhasne symbol omezovače rychlosti
➃ a nastavená hodnota rychlosti ➄ nebo kont-
rolka nastavení ➅.

• Stiskněte hlavní spínač tempomatu ON/OFF
jB .
Informace omezovače rychlosti na displeji vozi-
dla budou nahrazeny informacemi tempomatu.
Podrobnosti viz „Tempomat ( je-li ve výbavě)“ dá-
le v této kapitole.

• Při zastavení vozidla a přepnutí zapalování do
polohy OFF.
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Vypnutím omezovače rychlosti vymažete paměť
s nastaveným rychlostním limitem.

Závada omezovače rychlosti
Pokud má omezovač rychlosti závadu, bude sym-
bol ➃ omezovače rychlosti na displeji vozidla blikat.

Stisknutím hlavního spínače ON/OFFjA omezovač
rychlosti vypněte a nechte systém zkontrolovat
prodejcem NISSAN nebo značkovým servisem.

VAROVÁNÍ
• Vždy dodržujte stanovené rychlostní limity a

nenastavujte rychlost, která by je převyšova-
la.

• Nepoužívejte tempomat při jízdě za následu-
jících podmínek. Takové počínání by mohlo
způsobit ztrátu kontroly nad vozidlem a mít
za následek nehodu.

– Když není možné udržovat vozidlo na kon-
stantní rychlosti.

– Při jízdě v silném provozu

– Při jízdě v provozu s kolísající rychlostí.

– Při jízdě ve větrných oblastech

– Při jízdě na klikatých nebo kopcovitých sil-
nicích

– Při jízdě na kluzké vozovce (déšť, sníh, ná-
mraza aj.)

UPOZORNĚNÍ
Když používáte tempomat, nezařazujete polohu
N (neutrál), aniž byste sešlápli pedál spojky. Po-
kud se tak stane, sešlápněte spojkový pedál a ih-
ned vypněte spínač tempomatu MAIN ON/OFF.
Opomenutí této akce může způsobit poškození
motoru.

UPOZORNĚNÍ K TEMPOMATU
• Systém tempomatu se automaticky vypne, po-

kud dojde k závadě. Nechte systém zkontrolovat
v odborném servisu NISSAN.

• Stoupne-li teplota chladicí kapaliny motoru pří-
liš vysoko, tempomat se automaticky vypne.

• Pro správné nastavení systému tempomatu po-
užijte níže uvedený postup.

OVLÁDÁNÍ TEMPOMATU
Tempomat umožňuje jízdu při rychlostech nad 30
km/h (18 MPH), aniž byste museli mít nohu na ply-
novém pedálu.

Tempomat se automaticky vypne, jestliže vozidlo
zpomalí pod nastavenou rychlost, přibližně 13 km/h
(8 MPH).

Sešlápnutím spojkového pedálu vypnete tempo-
mat 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.)

NSD856
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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

➃ Symbol tempomatu

➄ Nastavení hodnoty rychlosti

➅ Kontrolka nastavení

Zapnutí systému tempomatu
Stiskněte hlavní spínač tempomatujB . Symbol tem-
pomatu ➃ se zobrazí společně s poslední nastave-
nou hodnotou (nebo — — —) ➄ v horní části infor-
mačního displeje vozidla.

Nastavení rychlosti tempomatu
1. Zrychlete na požadovanou rychlost.

2. Stiskněte spínač <SET −> ➂ a uvolněte jej.

3. Symbol tempomatu ➃ se zobrazí společně s na-
stavenou hodnotou rychlosti (požadovaná ces-
tovní rychlost) ➄ v horní části informačního dis-
pleje 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.

• 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 v krocích po 5 km/h (5
MPH).
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> ➁.
Nastavená hodnota ➄ zmizí z horní části informač-
ního displeje vozidla.
Systém tempomatu lze také automaticky zrušit jed-
ním z následujících způsobů:

• Sešlápnutím brzdového pedálu.

• Sešlápnutím spojkového pedálu.

• Posunutím řadicí páky do polohy N (neutrál). Nej-
prve sešlápněte spojkový pedál.

• Zpomalením vozidla na více než asi 12 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

NAA1431
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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 displeji
vozidla budou nahrazeny informacemi o ome-
zovači rychlosti.
Podrobnosti viz „Omezovač rychlosti ( je-li sou-
částí výbavy)“ výše v této kapitole.

• Když vozidlo stojí a zapalování je v poloze LOCK
nebo OFF.

Vypnutí systému tempomatu vymaže paměť sys-
tému tempomatu.

VAROVÁNÍ
• Nezastavujte ani neparkujte s vozidlem na

hořlavých materiálech, jako je suchá tráva,
starý papír nebo hadry. Mohou se vznítit a
způsobit požár.

• Má-li být parkování bezpečné, musíte použít
parkovací brzdu a zařadit řadicí páku na vhod-
ný stupeň. Jinak se může vozidlo nečekaně
uvést do pohybu, rozjet a způsobit nehodu.

• Nikdy nechejte vozidlo s běžícím motorem bez
dozoru.

• Při dlouhodobějším parkování s aktivovaným
systémem Stop/Start ( je-li součástí výbavy)
se motor automaticky restartujte. Nikdy neo-
pouštějte vozidlo se spínačem zapalování
v poloze ON.

• Aby se zabránilo riziku zranění nebo smrti ne-
úmyslným provozem vozidla a/nebo jeho sys-
témů, nenechávejte děti, osoby vyžadující po-
moc druhých nebo zvířata bez dozoru ve vozi-
dle. Kromě toho může teplota uvnitř vozidla
během teplého počasí rychle vystoupat až do
takové úrovně, kdy by mohlo vzniknout ne-
bezpečí vážného nebo smrtelného zranění
osob nebo domácích mazlíčků.

PARKOVÁNÍ
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1. Pevně zatáhněte parkovací brzdu.

2. Posuňte řadicí páku do polohy R (couvání). Při
parkování v kopci zařaďte do 1. rychlostní polohy.

3. Pro lepší zajištění, aby se vozidlo nerozjelo, je-li
zaparkováno v kopci, je dobrou praxí otočit kola
tak, jak je znázorněno.

Z KOPCE S OBRUBNÍKEM ➀
Otočte kola k obrubníku a nechte vozidlo poma-
lu sjet k obrubníku až se jej kola dotýkají. Pak za-
táhněte parkovací brzdu.

SMĚR NAHORU, S OBRUBNÍKEM ➁
Otočte kola od obrubníku a nechte vozidlo po-
malu sjet zpět k obrubníku až se jej kola dotýkají.
Pak zatáhněte parkovací brzdu.

SMĚR Z KOPCE NEBO DO KOPCE, BEZ OBRUBNÍ-
KU ➂
Otočte kola směrem na stranu silnice, aby se vo-
zidlo případně pohybovalo směrem od středu sil-
nice. Pak zatáhněte parkovací brzdu.

4. Modely se systémem inteligentního klíče:

Přepněte zapalování do polohy OFF.

Modely bez systému inteligentního klíče:

Přepněte zapalování do polohy LOCK a vyjměte
klíč.

POZNÁMKA

Pro modely se systémem Stop/Start:

Použijte tento systém, když je vozidlo krátce za-
staveno, např. při čekání na semaforu.

Při parkování, obzvláště dlouhodobém, vypněte
motor spínačem zapalování.

SSD0488Z

Modely s levostranným řízením (LHD)

SSD0489Z

Modely s pravostranným řízením (RHD)
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Ultrazvuková čidla, umístěná na zadním nárazníku
vozu, měří vzdálenosti mezi vozidlem a překážkou
při couvání. Když je zařazena zpátečka, na informač-
ním 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], zastav-
te vozidlo, abyste se nedotkli objektu.

VAROVÁNÍ
• Jestliže máte nějaké pochybnosti o okolí par-

kovacího prostoru a/nebo o překážkách v sa-
motném parkovacím prostoru, okamžitě vozi-
dlo zastavte a proveďte kontrolu.

• Systém parkovacích čidel zvyšuje pohodlí, ale
nejedná se o náhradu za správné dovednosti
pro parkování. Za bezpečnost při parkování a
jiných manévrech vždy zodpovídá řidič. Vždy
sledujte okolí a kontrolujte, zda se dá bezpeč-
ně zaparkovat.

• Přečtěte si a pochopte omezení systému par-
kovacích čidel, jak je to vysvětleno v této části.
Barvy ukazatele rohového čidla a vodicí čáry
vzdálenosti při náhledu dopředu ( jsou-li sou-
částí výbavy)/dozadu indikují různé vzdále-
nosti k předmětu. Funkci systému může naru-
šovat špatné počasí nebo zdroje ultrazvuku
jako myčka automobilů, brzdy na stlačený
vzduch u nákladních vozů nebo pneumatická
sbíječka; to může způsobit nižší výkon nebo
nesprávnou aktivaci.

• Ověřte, zda ultrazvuková čidla nejsou zastíně-
na (nečistotou, bahnem, sněhem, atd.).

• Funkce slouží jako pomůcka řidiči při odhalo-
vání velkých nepohyblivých předmětů a jako
prevence před poškozením vozidla. Systém
není vytvořen tak, aby zabránil kontaktu s ma-
lými nebo pohyblivými předměty. Vždy cou-
vejte pomalu.
Další podrobnosti viz „Detekce objektů v po-
hybu ( je-li ve výbavě) “ v kapitole „4. Topení,
klimatizace a audiosystém“.

• Systém neodhalí malé předměty pod nárazní-
kem a nemusí odhalit předměty v blízkosti ná-
razníku nebo na zemi.

• Systém se deaktivuje při rychlostech nad 10
km/h (6 MPH). Při nižších rychlostech se zno-
vu aktivuje.

• Tento systém má sloužit jako pomůcka při
parkování, kterou použijete ve spojení se zpět-
nými zrcátky.

• Systém nemusí detekovat následující před-
měty.

– Načechrané předměty jako sníh, tkanina,
bavlna, sklo nebo vlna

– Tenké objekty, například lano, drát, řetěz
atd.

– Klínovité předměty

• Jestliže bude poškozena čelní plocha náraz-
níku vozidla, takže bude zdeformována nebo
ohnuta, může to pozměnit snímací zónu a
způsobit nesprávné měření překážek nebo
plané alarmy.

UPOZORNĚNÍ
• Nadměrný hluk (např. při hlasitém zvuku au-

diosystému nebo při otevřeném okně) bude
rušit tón, který pak nemusí být slyšet.

• Udržujte povrch sonarových čidel (umístěných
na obložení předního a zadního nárazníku)
bez nánosů sněhu, ledu a prachu. Při čištění
nepoškrábejte povrch sonarových čidel. Jestli-
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že jsou čidla zakryta, přesnost sonaru bude
nižší.

OBSLUHA
Použití menu nastavení
Nastavení systému parkovacích čidel lze změnit.

Když je zapalování v poloze ON, pomocí ovladačů
(➀ až ➃) vyberte menu parkovacích pomůcek:
[Settings] —> [Driver Assistance] —> [Parking Aids]

Následující položky můžete zapnout nebo vypnout
tak, že je zvolíte (zvýrazněno) a stisknete spínač
<OK> na volantu. Zvolená položka je označena zele-
nou značkou.

Stiskněte tlačítko (ZPĚT) pro návrat na před-
chozí obrazovku či úroveň menu nebo pro zrušení
výběru, není-li dokončen.

– [Rear sensor]:
Zapíná a vypíná zadní čidla.

– [Display]:
Automaticky zapíná nebo vypíná displej systé-
mu parkovacích čidel, když zařadíte zpátečku
nebo když je detekována překážka při jízdě
vpřed.

Zvýrazněním barvy nastavované položky:

– Nastavte hlasitost systému parkovacích čidel
Zvolte položku [Volume] a stiskněte <OK>

• [Vys.]

• [Med.]

• [Nízké]

– Nastavte citlivost dosahu
Vyberte položku [Range] a stiskněte <OK>

• [Far]

• [Mid.]

• [Near]

Ukončete menu nastavení stisknutím tlačítka BACK
➅.

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.

Vaše nové vozidlo bylo určeno primárně pro převoz
osob a zavazadel.

Tažení přívěsu zvýší zátěž motoru vašeho vozu, hna-
cí soustavy, řízení, brzd a dalších systémů. Tažení
přívěsu zvýrazní další vlastnosti, jako je naklonění
vlivem bočního větru, nerovnou vozovku či projíž-
dějící nákladní vozy.

Váš jízdní styl a rychlost je nutno uzpůsobit daným
podmínkám. Před tažením přívěsu navštivte dea-
lera NISSAN nebo značkový servis, kde Vám vysvětlí
správné používání tažného zařízení.

PROVOZNÍ OPATŘENÍ

UPOZORNĚNÍ
Poškozené vozidla v důsledku tažení přívěsu není
kryto zárukou.

• Netahejte přívěs během harmonogramu zábě-
hu.

• Před jízdou zkontrolujte, zda systém osvětlení
přívěsu funguje správně.

• Dodržujte povolenou maximální rychlost pro po-
užití přívěsu.

Nepřekračujte 100 km/h (62 MPH).

• Pozor na prudké rozjíždění, zrychlování a zasta-
vení.

• Pozor na prudké otočky a změny pruhu.

• Vždy jezděte s vozidlem mírnou rychlostí.

• Postupujte podle pokynů výrobce přívěsu.

• Zvolte vhodná propojovací zařízení (závěs, po-
jistný řetěz, střešní nosič, atd.) podle vašeho vo-
zidla a přívěsu. Tato zařízení jsou k dispozici u
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prodejce NISSAN nebo ve značkovém servisu,
kde získáte i podrobnější informace o tažení pří-
věsu.

• Nikdy nedovolte, aby celková hmotnost přívěsu
(hmotnost přívěsu plus hmotnost nákladu) pře-
kročila maximální hodnotu pro vozidlo a tažné
zařízení. Pro více informací kontaktujte prodejce
NISSAN nebo kvalifikovaný servis.

• Přívěs musí být zatížen tak, aby byly těžké před-
měty umístěny nad nápravou. Povolené svislé
zatížení závěsu přívěsu nesmí být překročeno.

• Nechávejte vozidlo v servisu častěji, než jsou in-
tervaly uvedené ve zvláštní příručce pro údržbu.

• Tažení přívěsu vyžaduje více paliva než jízda za
normálních podmínek, jelikož se značně zvýší
přilnavost a odpor.

Při tažení přívěsu pravidelně kontrolujte měřidlo
chladicí kapaliny motoru, aby nedošlo k jeho pře-
hřívání.

TLAK PNEUMATIKY
Při tažení přívěsu nahustěte pneumatiky vozidla na
maximální doporučenou hodnotu za STUDENA dle
instrukcí na štítku pneumatiky (pro plnou zátěž).
Ujistěte se, že tlak všech pneumatik přívěsu má
správnou hodnotu.

UPOZORNĚNÍ
Netahejte přívěs, pokud je vozidlo vybaveno do-
jezdovou pneumatikou.

BEZPEČNOSTNÍ ŘETĚZY
Vždy používejte vhodný řetěz mezi vozidlem a pří-
věsem. Řetěz by měl být připevněn k závěsu a ne k
nárazníku či nápravě vozu. Zajistěte dostatečné
prověšení řetězu pro případné zatáčky. Řetěz by se
neměl táhnout po zemi: ideální postup je protáh-
nout řetěz závěsem v závislosti na vašem přívěsu.

BRZDY PŘÍVĚSU
Ujistěte se, že brzdy přívěsu jsou instalovány v sou-
ladu s místními předpisy. Zkontrolujte dále, že ostat-
ní vybavení přívěsu splňuje místní předpisy.

Vždy zablokujte kola vozidla i přívěsu při parkování.
Aktivujte ruční brzdu přívěsu, pokud je ve výbavě.
Parkování na prudkém svahu se nedoporučuje.

INSTALACE PROPOJOVACÍHO
ZAŘÍZENÍ
NISSAN doporučuje nainstalovat propojovací zaří-
zení pro tažení přívěsu v následujících případech:

• Maximální povolené svislé zatížení na propojo-
vacím zařízení: 735 N (75 kg, 165 lb)

• Propojovací zařízení, montážní body a instalační
díly na vašem vozidle: viz jako příklad na ilustraci.

Dodržujte všechny pokyny výrobce propojovacího
zařízení ohledně montáže a použití.
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Zadní přesah propojovacího zařízení:

jA 723 mm (28,5 in)

➀ Nosič tažného zařízení

➁ Odpojitelná tažná tyč

➂ Montážní držáky

VAROVÁNÍ
• Pokud motor není zapnutý nebo se vypne bě-

hem jízdy, posilovač řízení nebude fungovat.
Řízení bude obtížnější.

• Pokud se rozsvítí kontrolka systému elektric-
kého posilovače řízení, když je motor spuště-
ný, posilovač řízení nebude fungovat. Vozidlo
budete moci stále ovládat, ale otáčení volan-
tem bude obtížnější.

Elektrický posilovač řízení je konstruován 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 elektrický posilovač řízení je chráněn
proti přehřátí, aby nebyl poškozen. Když je snížena
účinnost posilovače řízení, musíte k otáčení volantu
vynaložit více síly. Když teplota elektrického posilo-
vače řízení klesne, účinnost posilovače řízení bude
opět normální. Vyhýbejte se takovému používání
volantu, které by vedlo k přehřátí elektrického posi-
lovače řízení.

Když volantem otočíte rychle, možná uslyšíte zvuk
tření. Nejedná se však o závadu.

Jestliže se rozsvítí kontrolka elektrického posilova-
če řízení , zatímco je motor spuštěný, může to
ukazovat, že elektrický posilovač řízení nefunguje
správně a potřebuje opravit. Nechte elektrický posi-
lovač řízení neprodleně zkontrolovat u prodejce NIS-
SAN nebo v kvalifikovaném servisu. (Viz „ Varovná
kontrolka elektrického posilovače řízení“ v kapitole
„2. Nástroje a ovladače“.)

NDI1668

ELEKTRICKÝ POSILOVAČ ŘÍZENÍ

Startování a jízda 201



Pokud se rozsvítí kontrolka systému elektrického
posilovače řízení, když je motor spuštěný, posilovač
řízení nebude fungovat. Nadále však máte nad vozi-
dlem kontrolu. Je však zapotřebí mnohem větší úsilí
při řízení, zejména pro prudké zatáčky nebo v niž-
ších rychlostech.

POZNÁMKA

Nesprávně nahuštěné pneumatiky mohou také
vést ke snížení ovladatelnosti a řidič může mít po-
cit, že je problém v řízení: vždy udržujte pneuma-
tiky nahuštěné na správné hodnoty.

UPOZORNĚNÍ
Jakoukoli závadu nebo nehodu, která by mohla
poškodit součástky řízení (včetně poškození způ-
sobeného pokusem o vloupání nebo vloupáním)
oznamte prodejci NISSAN nebo ve značkovém
servisu.

Brzdový systém má dva samostatné hydraulické
obvody. Pokud dojde k závadě na jednom z nich,
pořád vám zůstane brzdná schopnost na dvou ko-
lech.

BRZDOVÁ OPATŘENÍ
Podtlakový posilovač brzd
Posilovač brzd pomáhá brzdění pomocí vakua mo-
toru. Pokud se zastaví motor, můžete zastavit vozi-
dlo pomocí brzdového pedálu. Avšak k zastavení
vozu bude nutné brzdový pedál sešlápnout silněji a
prodlouží se brzdná dráha.

Pokud motor není zapnutý nebo se vypne během
jízdy, brzdy s posilovačem nebudou fungovat. Brz-
dění bude obtížnější.

VAROVÁNÍ
Nedojíždějte se zhasnutým motorem.

Při pomalém a pevném sešlápnutí brzdového pe-
dálu můžete cítit mírné chvění a slyšet cvaknutí. To
je normální a znamená to, že brzdový systém správ-
ně funguje.

Používání brzd
Nenechávejte nohu na brzdovém pedálu za jízdy.
Brzdy se tím přehřejí, opotřebuje se obložení i destič-
ky a zvýší se spotřeba paliva.

Pro snížení opotřebení brzd a prevenci přehřívání
brzd snižte rychlost a zařaďte na nižší rychlostní
stupeň, než zamíříte ze svahu nebo při jízdě po dlou-
hém svahu dolů. Zahřáté brzdy mohou mít nižší vý-
konnost a mohou vést ke ztrátě kontroly nad vozi-
dlem.

UPOZORNĚNÍ
Při jízdě po kluzkém povrchu dávejte pozor při
brzdění, zrychlování nebo podřazování. Prudké
brzdné účinky nebo náhlé zrychlování může vést
k prokluzování kol a následné nehodě.

Navlhlé brzdy
Když vozidlo umyjete nebo projedete vodou, brzdy
mohou zvlhnout. Následkem toho se prodlouží va-
še 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. Takto pokračujte, dokud
se brzdy nevrátí do normálního stavu. Nejezděte s
vozidlem vysokou rychlostí, pokud brzdy nefungují
správně.

Jízda do kopce
Při rozjezdu do prudkého kopce je občas náročné
ovládat brzdu i spojku. Nechtěnému couvnutí vozi-
dla zamezte parkovací brzdou. Neprokluzujte spoj-
ku. Když jste připraveni na rozjezd, pomalu uvolněte
parkovací brzdu, zatímco sešlapujete plynový pedál
a uvolňujete spojku.

Jízda z kopce
Brždění motorem je účinné pro ovládání vozidla při
sjíždění z kopce.

Před jízdou z kopce:

– Řadicí páku přesuňte do polohy dostatečně níz-
kého rychlostního stupně pro zajištění vhodné-
ho brzdění.

BRZDOVÝ SYSTÉM
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BRZDOVÝ ASISTENT ( je-li ve
výbavě)
Překročí-li tlak na brzdový pedál určitou úroveň, do-
jde k aktivaci brzdového asistenta, který způsobí
vyšší brzdnou sílu než běžný posilovač brzd, a to i s
mírným stlačením pedálu.

VAROVÁNÍ
Brzdový asistent je pouze pomůckou pro proces
brzdění, nejedná se však o výstražné nebo pre-
ventivní zařízení před kolizí. Pouze na řidiči spo-
čívá v každém okamžiku zodpovědnost za pozor-
nost při jízdě, dodržování bezpečnosti a plnou
kontrolu nad vozidlem.

VAROVÁNÍ
• Antiblokovací systém (ABS) je složité zařízení,

ale nemůže předejít nehodám, které plynou z
nedbalého nebo nebezpečného stylu řízení.
Může pomoci udržet kontrolu nad vozidlem
během brzdění na kluzkém povrchu. Nezapo-
meňte, že brzdná dráha je na kluzkém povrchu
delší než na normálním, a to i s použitím ABS.
Brzdná dráha může být delší i na hrubé, štěr-
kové nebo zasněžené vozovce, nebo při pou-
žívání sněhových řetězů. Vždy zachovávejte
bezpečnou vzdálenost od vozidla před vámi.
Za bezpečnost v konečném důsledku zodpo-
vídá řidič.

• Účinnost brzdění mohou ovlivnit i typ a stav
pneumatiky.

– Při výměně pneumatik instalujte stanove-
ný rozměr pneumatik na všechna čtyři ko-
la.

– Při instalaci náhradní pneumatiky zajistě-
te, aby měla správný rozměr a typ podle
specifikací na štítku pneumatik. Viz „Iden-
tifikace vozidla“ v kapitole „9. Technické in-
formace“údaje o umístění štítku pneuma-
tik.

– Podrobné informace naleznete v „Kola a
pneumatiky“ v kapitole „8. Údržba a „Udě-
lej si sám““.

Antiblokovací systém (ABS) ovládá brzdy tak, že ko-
la se nezablokují při prudkém brzdění nebo při brz-
dění na kluzké vozovce. Systém zjistí otáčky kaž-
dého 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. Mohli byste tím
prodloužit brzdnou dráhu.

FUNKCE AUTOMATICKÉHO TESTU
ABS obsahuje elektronická čidla, elektrická čerpa-
dla, hydraulické elektromagnetické ventily a počí-
tač. Počítač má zabudovanou diagnostickou funkci,
jež testuje systém při každém nastartování motoru
a rozjezdu vozidla na nízkou rychlost dopředu či
vzad. Když probíhá test, můžete slyšet ťukání a/ne-
bo 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. Brzdový systém pak funguje normálně, avšak
bez antiblokovací funkce.

Pokud se kontrolka ABS rozsvítí během automatic-
kého testu nebo za jízdy, nechte vozidlo zkontrolo-
vat u prodejce NISSAN nebo ve značkovém servisu.

ANTIBLOKOVACÍ SYSTÉM (ABS)
( je-li ve výbavě)

Startování a jízda 203



NORMÁLNÍ ČINNOST
ABS se nezapne v rychlostech pod 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. Můžete cítit chvění brzdového
pedálu a slyšíte zvuk spínače pod kapotou, když je v
provozu. To je normální, je to náznakem toho, že
ABS řádně funguje. Chvění může také znamenat, že
stav vozovky je nebezpečný a že je třeba dávat vyšší
pozor při jízdě.

VAROVÁNÍ
• Systém programu elektronické stability (ESP)

má zlepšovat stabilitu jízdy, ale nezabrání ne-
hodám způsobeným prudkými manévry při
vysoké rychlosti nebo bezohledným či nebez-
pečnými stylem jízdy. Snižte rychlost vozidla
a dávejte pozor zvláště při jízdě a zatáčení na
kluzkých vozovkách, a vždy jezděte bezpeč-
ně.

• Pokud nejsou součásti motoru jako tlumič
standardním vybavením, může se rozsvítit
kontrolka ESP OFF nebo SLIP, nebo obě sou-
časně.

• Neupravujte zavěšení vozu. Pokud součásti
zavěšení, jako jsou tlumiče, výztuhy, pružiny,
stabilizační tyče a pouzdra, nejsou schváleny
společností NISSAN nebo jsou ve velmi špat-
ném stavu, systém ESP nemusí fungovat
správně. To by mohlo mít negativní dopad na
ovladatelnost vozu a mohla rozsvítit by se roz-
svítit kontrolka ESP OFF nebo SLIP, nebo obě
současně.

• Pokud součásti brzd, jako jsou brzdové destič-
ky, kotouče a čelisti, nejsou standardní vyba-
vení nebo jsou ve výrazně špatném stavu, mů-
že se rozsvítit kontrolka ESP OFF nebo SLIP,
nebo obě současně.

• Při jízdě pro nakloněných površích, jako jsou
klopenější zatáčky, nemusí systém ESP fun-
govat správně a může se rozsvítit kontrolka
ESP OFF nebo SLIP, nebo obě současně. Ne-
jezděte po těchto vozovkách.

• Při jízdě po nestabilních površích, jako jsou
otočné lavice, trajekty, výtahy nebo rampy se

může rozsvítit kontrolka ESP OFF nebo SLIP,
nebo obě současně. Nejde o chybnou funkci.
Znovu nastartujte motor po nájezdu na sta-
bilní povrch.

• Pokud použijete jiné než doporučené pneu-
matiky, systém SLIP možná nebude fungovat
správně a může se rozsvítit kontrolka ESP.

• Systém ESP nenahrazuje zimní pneumatiky
ani sněhové řetězy na zasněžených
vozovkách.

• Když je systém ESP v provozu, kontrolka SLIP
na přístrojové desce bliká.

• Pokud bliká kontrolka SLIP, je vozovka kluzká.
Upravte vaši rychlost i jízdu těmto podmínkám.
Jeďte opatrně. (Viz „ Kontrolka prokluzu“ v kapi-
tole „2. Nástroje a ovladače“a „ Kontrolka vypnutí
elektronického programu stability (ESP))“ v kapi-
tole „2. Nástroje a ovladače“.)

• Kontrolka

Pokud dojde k závadě systému, kontrolka SLIP
a kontrolka ESP OFF se rozsvítí na pří-

strojové desce. Dokud tyto kontrolky svítí, je sys-
tém funkce ESP zrušen.

Systém ESP používá systém diferenciálu s omeze-
ným prokluzováním brzd (BLSD) pro lepší trakci vo-
zu. Systém BLSD funguje, když jedno z hnacích kol
na kluzké vozovce prokluzuje. Systém BLSD zabrzdí
prokluzující kolo a rozloží výkon do ostatních pohá-
něných kol. Pokud vozidlo používáte s vypnutým
systémem ESP, všechny funkce systému ESP budou
vypnuty.

Systémy BLSD a ABS budou nadále pracovat i při
vypnutém systému ESP. Pokud je systém BLSD ak-

SYSTÉM PROGRAMU
ELEKTRONICKÉ STABILITY (ESP)
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tivní, kontrolka SLIP bude blikat a možná uslyšíte
tupý náraz a/nebo ucítíte pulzování v brzdovém pe-
dálu. Je to normální a nejde o známku závady.

Když je systém ESP v chodu, možná ucítíte pulzo-
vání brzdového pedálu a uslyšíte hluk nebo ucítíte
vibrace zpod kapoty. Je to normální a znamená to,
že systém ESP funguje správně.

Počítač má zabudovanou diagnostickou funkci, jež
testuje systém při každém nastartování motoru a
rozjezdu vozidla na nízkou rychlost dopředu či do-
zadu. Když probíhá test, můžete slyšet ťukání a/ne-
bo cítit vibrace brzdového pedálu. Je to normální a
nejde o známku závady.

DEAKTIVACE
Ve většině podmínek používejte vozidlo se aktivo-
vaným programem elektronické stability (ESP).

Když vozidlo zapadne do bahna nebo sněhu, sys-
tém ESP snižuje výkon motoru pro snížení otáček
kol. Otáčky motoru se sníží, i když je plynový pedál
sešlápnutý až na podlahu. Pokud potřebujete maxi-
mální výkon pro vyproštění zapadlého vozu, systém
ESP vypněte.

UPOZORNĚNÍ
Deaktivací systému ESP způsobíte nedostupnost
následujících funkcí, nehledě na nastavení zvo-
lená na informačním displeji vozidla.

• Systém Intelligent Trace Control

• Systém Intelligent Emergency Braking

• Systém Hill Start Assist (HSA)

• Systém Intelligent Lane Intervention

Vypínač elektronického programu
stability (ESP) ( je-li ve výbavě)

Pro vypnutí systému ESP stiskněte spínač vypnutí
ESP OFF umístěný na spodní straně přístrojové des-
ky. Kontrolka se rozsvítí.

Znovu stiskněte spínač ESP OFF nebo znovu nastar-
tujte motor, čímž systém zapnete.

Informační displej vozidla ( je-li ve
výbavě)
Chcete-li vypnout systém ESP pomocí informační-
ho displeje vozidla, proveďte následující:

Když je zapalování v poloze ON, zvolte pomocí ovlá-
dacích tlačítek na volantu menu ESP:
[Settings] —> [Driving Aids] —> [ESP]
nebo když je zobrazena hlavní obrazovka Driving
Aids, stiskněte tlačítko <OK> na volantu.

Tlačítkem <OK> na volantu lze deaktivovat systém
ESP. Zatržítko bude odstraněno a kontrolka se
rozsvítí.

Systém zapnete tak, že aktivujete zatržítko v menu
nebo restartujete motor.

Další informace najdete v „Informační displej vozidla
( je-li ve výbavě)“ v kapitole „2. Nástroje a ovladače“.

JVS0022XZ
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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 „[Dri-
ver Assistance]“ v kapitole „2. Nástroje 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, viz „Denní počítač
kilometrů“ v kapitole „2. Nástroje a ovladače“ pro ví-
ce informací.

Jestliže se na informačním displeji vozidla zobrazí
varovná zpráva řízení podvozku, může to zname-
nat, že aktivní brzdění motorem nefunguje správně.
Nechte systém zkontrolovat u prodejce NISSAN ne-
bo ve značkovém 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 aktivní řízení stopy nastaveno na
možnost OFF, některé funkce mohou zůstávat za-
pnuty, aby pomohly řidiči (např. k zamezení kolize).

INTELLIGENT RIDE CONTROL
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 použijete spínač ESP OFF pro vypnutí systému
ESP, vypne se také Intelligent Ride Control.

Když se používá řízení brzdy aktivního řízení jízdy a
když je na denním počítači kilometrů zvolen režim
[Chassis Control], na informačním displeji vozidla se
zobrazuje grafické znázornění aktivního řízení jízdy.

Jestliže se na informačním displeji vozidla zobrazí
varovná zpráva řízení podvozku, může to zname-
nat, že aktivní řízení jízdy nefunguje správně. Nech-
te systém zkontrolovat u prodejce NISSAN nebo ve
značkovém servisu, a to co nejdříve.

Když je v činnosti aktivní řízení jízdy, můžete slyšet
hluk a cítit mírné zpomalování. To je normální a zna-
mená to, že aktivní řízení jízdy funguje správně.

NIC3038

Řízení podvozku
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VAROVÁNÍ
• Nikdy nespoléhejte výlučně na systém Hill

Start Assist (HSA), pokud chcete zajistit, aby se
vozidlo nerozjelo dolů z kopce. Jezděte vždy
pozorně a opatrně. Sešlápněte brzdový pedál,
když vozidlo stojí na prudkém svahu. Dávejte
zvýšený pozor, když stojíte na svahu se za-
mrzlou nebo bahnitou vozovkou. Pokud neza-
bráníte vozidlu v pohybu dozadu, můžete ztra-
tit kontrolu nad vozidlem a může dojít k váž-
nému zranění nebo úmrtí.

• Systém Hill Start Assist není určen pro udržo-
vání stojícího vozidla v kopci. Sešlápněte brz-
dový pedál, když vozidlo stojí na prudkém sva-
hu. Pokud tak neučiníte, vozidlo se může rozjet
dozadu, což by vedlo ke srážce nebo vážnému
zranění.

• Systém Hill Start Assist nemusí za všech pod-
mínek nákladu a stavu vozovky zabránit zpět-
nému pohybu vozidla v kopci. Vždy buďte při-
praveni sešlápnout brzdový pedál, abyste za-
bránili vozidlu v pohybu dozadu. Pokud to
neučiníte, může dojít ke kolizi nebo vážnému
zranění osob.

Systém Hill Start Assist (HSA) automaticky udržuje
aplikované brzdy, aby zabránil pohybu vozidla do-
zadu, v okamžiku, kdy řidič uvolní brzdový pedál a
sešlápne plynový pedál, když vozidlo stojí v kopci.

Systém Hill Start Assist (HSA) pracuje automaticky
za následujících podmínek:

• Řadicí páka je posunuta na stupeň dopředu (vo-
zidlo stojí směrem do kopcel) nebo na zpátečku
(vozidlo stojí směrem s kopce).

• Vozidlo zcela stojí na kopci při zapojení nožní
brzdy.

• Sklon je větší než 5 stupně.

Maximální doba podržení je 2 sekundy. Po 2 sekun-
dách vozidlo začne couvat dozadu a systém Hill
Start Assist přestane zcela pracovat.

Pokud je sklon dostatečně prudký pro aktivaci sys-
tému HSA, rozsvítí se ve sdruženém ukazateli zele-
ná kontrolka HSA.

Při volbě obrazovky ovládání podvozku je vozidlo
zobrazeno ve svahu. Kola blikají, což ukazuje, že vo-
zidlo je drženo.

Systém Easy Hill Start nebude fungovat, když je řa-
dicí páka v poloze N (neutrál) nebo na rovné a vodo-
rovné vozovce.

Systém Hill start assist nebude fungovat, když se na
ukazateli rozsvítí kontrolka programu elektronické
stability (ESP). (Viz „ Kontrolka vypnutí elektronické-
ho programu stability (ESP))“ v kapitole „2. Nástroje a
ovladače“.)

Pokud necháváte vozidlo neobsazené:

• Vždy vyjměte klíček zapalování a vezměte jej s
sebou – a to i z vaší vlastní garáže.

• Uzavřete všechna okna a zavřete všechny dveře.

• Vždy zaparkujte vozidlo tam, kde je vidět. V noci
parkujte na osvětleném místě.

• Pokud je vozidlo vybaveno imobilizérem, použí-
vejte je, a to i na krátkou dobu.

• Nenechávejte děti a zvířata ve vozidle bez dozo-
ru.

• Nenechávejte cenné věci na očích, aby nepřilá-
kaly zloděje. Cenné věci si vždy berte s sebou.
Pokud musíte něco ve vozidle nechat, zamkněte
to v zavazadlovém prostoru nebo to ukryjte mi-
mo dohled.

• Nenechávejte ve vozidle dokumenty od vozidla.
V nepříjemné situaci, kdy by došlo k odcizení va-
šeho vozidla, by zloděj mohl díky dokumentům
vozidlo snadněji prodat.

• Nenechávejte předměty na střešním nosiči, po-
kud jsou choulostivé. Pokud je to možné, sejmě-
te je ze střešního nosiče a zamkněte je ve vozi-
dle.

• Nenechávejte ve vozidle náhradní klíč – uscho-
vejte jej doma na bezpečném místě.

SYSTÉM HILL START ASSIST ZABEZPEČENÍ VOZIDLA
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Pokud budete dodržovat tyto jednoduché tipy pro
hospodárnou jízdu a snížení produkce oxidu uhliči-
tého, pomůže vám to k dosažení co možná nejhos-
podárnější jízdy a ke snížení emisí oxidu uhličitého.

1. Plynový a brzdový pedál používejte plynule.

• Pozor na prudké rozjíždění a zastavování.

• Kdykoli je to možné, používejte plynový a brz-
dový pedál plynule a zlehka.

• Při brzdění a zrychlování udržujte co možná
nejstabilnější rychlost.

2. Udržujte konstantní rychlost.

• Dívejte se dopředu a snažte se předvídat a
minimalizovat zastavení.

• Přizpůsobení vaší rychlosti semaforům vám
může pomoci snížit počet zastavení.

• Udržování stabilní rychlosti vám pomůže mi-
nimalizovat počet zastavení na červenou a
tím zvýšíte úsporu paliva.

3. Jezděte hospodárnou rychlostí a na rozumné
vzdálenosti.

• Dodržováním omezené rychlosti a nepřekra-
čováním 97 km/h (60 MPH) ( je-li to legální)
zvýšíte úsporu paliva, protože se sníží aero-
dynamický odpor.

• Zbytečné brzdění můžete eliminovat, pokud
si budete udržovat bezpečnou vzdálenost za
ostatními vozidly.

• Sledujte dopravní provoz a snažte se očeká-
vat situace, ve kterých bude potřeba brzdit,
tím dosáhnete plynulých změn rychlosti.

• Zvolte vhodný řadicí rozsah podle stavu vo-
zovky.

4. Používejte tempomat.

• Během jízdy po dálnicích vám tempomat po-
může k zachování konstantní rychlosti.

• Obzvlášť při jízdě na rovných vozovkách vám
tempomat ušetří značné množství paliva.

5. Vyberte nejkratší trasu.

• Využívejte mapu nebo navigační systém ( je-li
součástí systému), abyste vybrali trasu, která
vám ušetří nejvíce času.

6. Omezte chod na volnoběh.

• Vypnutím motoru na bezpečném místě v pří-
padě zastávky přesahující 30 až 60 sekund
ušetříte palivo a snížíte emise.

7. Zakupte si automatizovanou kartu k placení mýt-
ného.

• Automatizované karty umožňují řidičům pou-
žití speciálních pruhů, ve kterých je možné
projet mýtnicí konstantní rychlostí, bez zasta-
vování.

8. Zahřívání vozidla v zimě.

• Snažte se omezit provoz na volnoběh, který
by zvýšil spotřebu paliva.

• Vozidla obvykle nepotřebují více než 30
sekund volnoběhu k zajištění dostatečného
oběhu motorového oleje před jízdou.

• Ideální provozní teploty vaše vozidlo dosáh-
ne jízdou rychleji než volnoběhem.

9. Udržování nízké teploty ve vozidle.

• Kdykoli je to možné, parkujte vozidle na kry-
tých parkovištích nebo ve stínu.

• Při nasedání do rozehřátého vozidla otevřete
okna, aby se vnitřní teplota rychle vyrovnala,
tím pádem snížíte nároky na systém klimati-
zace.

10. Vyhněte se nadměrným nákladům.

• Odstraňte nepotřebné předměty z vozidla,
aby se odlehčilo.

TIPY PRO HOSPODÁRNOU JÍZDU A SNÍŽENÍ PRODUKCE OXIDU
UHLIČITÉHO
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VAROVÁNÍ
• Bez ohledu na podmínky jezděte opatrně.

Zrychlujte a zpomalujte velmi opatrně. Pokud
zrychlíte nebo zpomalíte příliš rychle, hnaná
kola ztratí ještě více trakce.

• Při jízdě v chladném počasí počítejte s delší
brzdnou dráhou. Brzdění byste měli zahájit
dříve než na suchém povrchu.

• Na kluzkých vozovkách udržujte větší odstup
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, do-
kud vozovka není posypána solí nebo štěr-
kem.

• Pozor na kluzká místa (černý led). Ta se mo-
hou objevit na jinak holé vozovce v zastíně-
ných oblastech. Pokud před sebou vidíte ledo-
vou plochu, brzděte dříve, než na ni vjedete.
Snažte se nebrzdit přímo na ledu a vyvarujte
se prudkým manévrům.

• Nepoužívejte tempomat ( je-li součástí výba-
vy) na kluzkých vozovkách.

• Sníh může uvěznit nebezpečný plyn pod va-
ším vozem. Udržujte sníh mimo výfukovou
trubici a z oblasti kolem vašeho vozu.

BATERIE
Pokud není baterie plně nabitá během extrémně
chladného počasí, může elektrolyt zamrznout a po-
škodit baterii. Pro zachování maximální účinnosti

byste měli baterii pravidelně kontrolovat. Podrob-
nosti viz „Baterie“ v kapitole „8. Údržba a „Udělej si
sám““.

CHLADICÍ KAPALINA MOTORU
Pokud má být vozidlo ponecháno venku bez nemrz-
noucí směsi, vypusťte obsah chladicí soustavy. Před
použitím vozu systém chlazení znovu naplňte.
Podrobnosti viz „Chladicí systém motoru“ v kapitole
„8. Údržba a „Udělej si sám““.

VYBAVENÍ PNEUMATIKAMI
1) Pokud máte na předních/zadních kolech vozi-

dla nasazené zimní pneumatiky, musí mít stej-
nou velikost, rozsah zatížení, konstrukci a typ (di-
agonální, 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 pou-
žít pneumatiky s hroty. Avšak některé kraje, pro-
vincie nebo státy jejich používání zakazují. Před
instalací pneumatik s hroty prostudujte místní
platné zákony.

Kluz a trakce pneumatik na sníh s hroty může
být na mokrém a suchém povrchu horší než
pneumatik na sníh bez hrotů.

4) Sněhové řetězy lze podle potřeby použít. Při
montáži sněhových řetězů se ujistěte, že jsou ur-
čeny na velikost pneumatik na vašem vozidle a
postupujte podle pokynů jejich výrobce. (Viz „Ko-
la a pneumatiky“ v kapitole „8. Údržba a „Udělej si
sám““ „Kola a pneumatiky“ v kapitole „9. Technic-
ké informace“ a.)

ZVLÁŠTNÍ ZIMNÍ VÝBAVA
Doporučujeme převážet během zimy následující
předměty:

• Škrabku a hrubý kartáč na odstranění ledu a
sněhu z oken.

• Pevnou tuhou desku, kterou umístíte pod zve-
dák, abyste jej podepřeli.

• Lopatu na vyproštění vozidla ze závějí.

• Náhradní kapalinu ostřikovače na doplnění ná-
drže.

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:

• Posuňte řadicí páku do polohy 1 (1.) nebo R (cou-
vání).

• Bezpečně zablokujte kola.

OCHRANA PROTI KOROZI
Chemikálie používané pro odstranění ledu z vozo-
vek jsou extrémně korozívní a urychlují korozi a sni-
žování kvality součástek podvozku, jako jsou výfu-
kový systém, palivové a brzdové rozvody, brzdová
lanka, ochrana podlahy a blatníky.

V zimě je nutno provádět pravidelnou očistu
spodní části karoserie. Další informace naleznete
v „Ochrana proti korozi“ v kapitole „7. Vzhled a pé-
če“.

Informace o další ochraně proti rzi a korozi, jež mů-
žete v některých oblastech potřebovat, vám poskyt-
ne prodejce NISSAN nebo značkový servis.

JÍZDA ZA CHLADNÉHO POČASÍ
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Spínač výstražných světel funguje se spínačem za-
palování v libovolné poloze, pokud není vybitá bate-
rie.

Výstražná světla se používají pro varování ostatních
řidičů, když musíte zastavit nebo zaparkovat v nou-
zové situaci.

Když stisknete bezpečnostní světla, všechna smě-
rová světla začnou blikat. Pro vypnutí výstražných
světel opět stiskněte spínač výstražných světel.

Při prázdné pneumatice dodržujte pokyny popsané
níže:

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ TLAKU
V PNEUMATIKÁCH (TPMS) ( je-li ve
výbavě)

VAROVÁNÍ
• Jestliže se kontrolka rozsvítí za jízdy, vyhněte

s prudkému otáčení volantem nebo náhlému
brzdění, snižte rychlost vozidla, sjeďte na bez-
pečné místo a vozidlo co nejdříve zastavte.
Jízda s nedostatečně nafouknutými pneuma-
tikami je může trvale poškodit a může zvýšit
pravděpodobnost protržení pneumatiky.
Mohlo by dojít k vážnému poškození vozidla a
následně k nehodě, jež by mohla vést k váž-
nému zranění. Kontrolujte tlak všech čtyř pne-
umatik. Upravte tlak v pneumatikách na do-
poručený tlak ZA STUDENA uvedený na štítku
pneumatiky a kontrolka nízkého tlaku v pneu-
matice zhasne. Pokud kontrolka svítí za jízdy i
po upravení tlaku pneumatiky, pneumatika
může být prázdná. Jestliže máte prázdnou
pneumatiku, co nejdříve ji vyměňte za náhrad-
ní pneumatiku.

• Když je namontována náhradní pneumatika
nebo je kolo vyměněno, systém TPMS nebude
fungovat a kontrolka bude blikat přibližně 1
minutu. Po uplynutí 1 minuty kontrolka zůsta-
ne svítit. Co nejdříve se obraťte na prodejce vo-
zů NISSAN nebo na značkový servis, aby vám
pneumatiku vyměnili a/nebo resetovali sys-
tém.

• Montáž pneumatik, které neodpovídají origi-
nálním specifikacím NISSAN, by mohla ovlivnit
správnou funkci systému TPMS.

• Nevstřikujte do pneumatik žádné těsnicí pří-
pravky ani aerosoly, protože ty mohou způso-
bit poruchu čidel tlaku v pneumatice (platí pro
vozidla nevybavená sadou pro nouzovou
opravu pneumatiky).

• NISSAN doporučuje používat pouze originální
pohotovostní těsnicí prostředek NISSAN, kte-
rý byl dodán s vaším vozidlem. Jiné těsnicí pro-
středky by mohly poškodit čidla ventilu, což
by mohlo mít za následek ztrátu tlaku v pneu-
matikách (platí pro modely vybavené sadou
pro nouzovou opravu píchnuté pneumatiky).

Systém sledování tlaku v pneumatice (TPMS) sledu-
je tlak ve všech pneumatikách kromě rezervy. Po-
kud se rozsvítí výstražná kontrolka nízkého tlaku v
pneumatice, jedna pneumatika (nebo více pneuma-
tik) je výrazně podhuštěna. Pokud byste řídili vozi-
dlo s nízkým tlakem v pneumatice, systém TPMS se
aktivuje a upozorní vás kontrolkou indikující nízký
tlak v pneumatice (na přístrojové desce). Tento sys-
tém se aktivuje pouze při rychlosti vozidla nad
25 km/h (16 MPH).

Podrobnosti viz „ Kontrolka nízkého tlaku pneuma-
tiky/závady systému kontroly tlaku pneumatik
(TPMS) ( je-li součástí výbavy)“ v kapitole „2. Nástroje
a ovladače“a „Systém sledování tlaku v pneumati-
kách (TPMS) ( je-li ve výbavě)“ v kapitole „5. Starto-
vání a jízda“.

NCE469
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ZASTAVENÍ VOZIDLA

VAROVÁNÍ
• Dbejte na správné zatažení parkovací brzdy.

• Ověřte, zda je řadicí páka v poloze R (zpáteč-
ka).

• Nikdy neměňte pneumatiku, když je vozidlo na
svahu, na zledovatělé nebo kluzké vozovce. Je
to nebezpečné.

• Nikdy neměňte pneumatiky, když je provoz
příliš blízko u vašeho vozu. Počkejte na profe-
sionální silniční službu.

1. Bezpečně sjeďte s vozem mimo vozovku, mimo
dopravu.

2. Zapněte výstražná světla.

3. Zaparkujte na rovné ploše.

4. Aplikujte parkovací brzdu.

5. Posuňte řadicí páku do polohy R (zpátečka).

6. Vypněte motor.

7. Otevřete kapotu a umístěte výstražný trojúhelník
( je-li ve výbavě):

• upozornění ostatních řidičů.

• informaci asistenční službě, že vyžadujete po-
moc.

8. Všichni cestující by měli opustit vozidlo a posta-
vit se na bezpečné místo mimo provoz a do vzdá-
lenosti od vozu.

PŘÍPRAVA NÁŘADÍ

Zvedněte kryt podlahy zadních dveří.

Vaše vozidlo je vybaveno buď náhradní pneumati-
kou nebo sadou nářadí pro opravu píchnuté pneu-
matiky. Pozorně přečtěte pokyny uvedené v přísluš-
né sekci.

• Modely s náhradní pneumatikou: Viz „Nářadí
( jsou-li součástí výbavy)“ dále v této kapitole.

• Modely se sadou nářadí pro opravu píchnuté
pneumatiky: Viz „Oprava prázdné pneumatiky
(pro modely vybavené sadou nářadí pro opravu
píchnuté pneumatiky)“ dále v této kapitole.

Nářadí ( jsou-li součástí výbavy)

1 Klíč na kola

2 Tažné oko
Použití tažného oka: Viz „Vlečení odtahovým
vozidlem“ dále v této kapitole.

3 Zvedák

4 Tyč zvedáku

NCE470

NCE471
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VÝMĚNA PRÁZDNÉ PNEUMATIKY
(pro modely s náhradní
pneumatikou)

Ze zavazadlového prostoru vyjměte zvedák, nezbyt-
né náastroje a náhradní pneumatiku.

Jsou-li ve výbavě rozpěrné tyče, tak je před vyjmu-
tím náhradní pneumatiky vytáhněte.

Blokování kol

VAROVÁNÍ
Zajistěte, aby bylo zablokováno příslušné kolo,
aby se vozidlo nerozjelo, což by mohlo způsobit
zranění osob.

Umístěte vhodné bloky ➀ před a za kolo úhlopříčně
proti prázdné pneumaticejA , aby se vozidlo nemoh-
lo rozjet, až je zvednete.

Demontáž krytu kola ( je-li součástí
výbavy)

VAROVÁNÍ
Nikdy neodstraňujte kryt kola jen ručně, bez ná-
řadí. Mohli byste si způsobit zranění.

Chcete-li odstranit kryt kola, použijte tyč zvedáku
➀, jak ukazuje obrázek.

Mezi kolo a tyč zvedáku dejte hadr ➁, abyste zame-
zili poškození kola a krytu kola.

SCE0913Z

MCE0001DZ

SCE0630Z
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Demontáž kola

VAROVÁNÍ
• Pozorně přečtěte a přísně dodržujte pokyny

uvedené v této části.

• NEVSTUPUJTE POD VOZIDLO, KTERÉ JE PODE-
PŘENO ZVEDÁKEM.

• Použijte jen ten zvedák, který se dodává s va-
ším vozem. Zvedák je určen jen pro zvedání
vozidla při výměně pneumatik.

• Nepoužívejte zvedák dodávaný s vaším vozi-
dlem na jiná vozidla.

• Než zvednete vozidlo na zvedák, vyjměte z něj
veškerý náklad.

• Používejte správné zvedací body. Nikdy nepo-
užívejte jiné části vozu na opěru zvedáku.

• Nikdy nezvedejte vozidlo více, než je nutné.

• Nestartujte a nenechávejte spuštěný motor,
když je vůz na zvedáku. Vozidlo se může náhle
rozjet, což může způsobit nehodu.

• Nikdy nepoužívejte bloky na zvedáku či pod
ním.

• Nedovolte cestujícím, aby zůstávali ve voze,
když je vůz na zvedáku.

• Zajistěte, abyste si přečetli výstražný štítek na
trpu zvedáku, než jej použijete.

NCE466

Zvedací body
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Zvedání vozidla
1. Umístěte zvedák přímo pod zvedací bod, jak je

znázorněno, aby byla horní strana zvedáku v kon-
taktu s vozidlem v místě zvedacího bodu.

UPOZORNĚNÍ
Zvedák by měl být používán na pevné rovné
zemi.

2. Zarovnejte hlavici zvedáku mezi zvedací body
přední i zadní části.

3. Umístěte zářez na hlavici zvedáku mezi oba zá-
řezy dle ilustrace.

4. Povolte každý šroub kola o jednu až dvě otočky
směrem doleva klíčem na kola.

Nedemontujte matice kol, dokud není pneu-
matika nad zemí

5. Vozidlo zvedněte tak, že pevně uchopíte a otá-
číte madlem doprava dle ilustrace.

6. Opatrně zvedněte vozidlo, až dokud se pneuma-
tika nenachází nad zemí.

Demontáž kola a pneumatiky
1. Sejměte šrouby kola.

2. Demontujte kolo a pneumatiku.

UPOZORNĚNÍ
Kolo je těžké. Zajistěte, že máte nohy mimo kolo a
používejte rukavice, abyste předešli zranění.

Montáž kol

VAROVÁNÍ
• Nikdy nepoužívejte jiné šrouby kol, než jaké

byly dodány s vaším vozem. Nesprávné šrou-
by kol nebo nesprávně utažené šrouby kol mo-
hou způsobit uvolnění nebo odpadnutí kola.
To může vést k nehodě.

• Nikdy nepoužívejte olej a mazivo na šrouby
kol. To může vést k uvolnění šroubů kol.

• Dojezdová náhradní pneumatika je určena jen
pro nouzové použití.

1. Vyčistěte bahno a nečistotu z plochy mezi kolem
a nábojem.

2. Opatrně nasaďte kolo a utáhněte šrouby kola
prsty. Ověřte, zda všechny šrouby kola jsou v kon-
taktu s povrchem kola vodorovně.

3. Pomocí klíče na matice kola utáhněte střídavě
šrouby v pořadí dle ilustrace (➀ - ➃), až jsou pev-
né.

SCE0504Z SCE0576Z

216 V případě nouze



4. Pomalu spouštějte vozidlo dolů, až se pneuma-
tiky dotknou země.

5. Utáhněte šrouby kola bezpečně pomocí klíče na
kolo v uvedeném pořadí.

6. Vozidlo spusťte zcela dolů.

Co nejdříve utáhněte matice kola na stanovený
moment pomocí momentového klíče.

Utahovací moment na šrouby kola:
105 Nm (11 kg-m, 80 ft-lb)

Šrouby kola je nutno udržovat utažené vždy na
stanovené hodnoty. Doporučujeme utahovat
šrouby kola na stanovenou hodnotu při každém
intervalu údržby.

VAROVÁNÍ
Po ujetí 1.000 km (600 miles) znovu utáhněte
šrouby kola (také v případech prázdné pneuma-
tiky apod.).

Pro modely vybavené systémem
kontroly tlaku pneumatik (TPMS)
Po upravení tlaku pneumatiky musí být resetován
systém TPMS. Viz „Informační displej vozidla ( je-li ve
výbavě)“ v kapitole „2. Nástroje a ovladače“ pro
podrobnosti o postupu resetování.

Uložení kola a nářadí

VAROVÁNÍ
• Vždy ověřte, zda je kolo, zvedák a nářadí řád-

ně uloženo po každém použití. Tyto předměty
se mohou změnit na nebezpečné projektily při
nehodě či prudkém zabrzdění.

• Dojezdová náhradní pneumatika je určena jen
pro nouzové použití.

1. Řádně uskladněte nářadí, kolo s prázdnou pneu-
matikou a zvedák na určená místa v zavazadlo-
vém prostoru.

2. Vraťte kryt náhradní pneumatiky a kryt podlahy.

3. Zavřete zadní dveře.

OPRAVA PRÁZDNÉ PNEUMATIKY
(pro modely vybavené sadou
nářadí pro opravu píchnuté
pneumatiky)
Sada nářadí pro opravu píchnuté pneumatiky je do-
dávána s vozidlem namísto náhradní pneumatiky.
Tato sada pro opravu musí být používána pro do-
časné zalepení menší díry v pneumatice. Po použití
sady pro opravu navštivte co nejdříve dealera
NISSAN nebo značkový servis, aby pneumatiku
zkontroloval a opravil/vyměnil.

UPOZORNĚNÍ
• NISSAN doporučuje používat pouze originální

pohotovostní těsnicí prostředek NISSAN, kte-
rý byl dodán s vaším vozidlem. Jiné těsnicí pro-

středky by mohly poškodit čidla ventilu, což
by mohlo mít za následek ztrátu tlaku v pneu-
matikách.

• Sadu nářadí pro opravu píchnuté pneumatiky,
která byla dodána s vaším vozidlem, nepouží-
vejte na jiných vozidlech.

• Sadu nářadí pro opravu píchnuté pneumatiky
nepoužívejte k jinému účelu než k huštění a
kontrole tlaku v pneumatice pro toto vozidlo.

• Sadu nářadí pro opravu píchnuté pneumatiky
používejte pouze s napájením 12 V DC.

• Sadu nářadí pro opravu píchnuté pneumatiky
chraňte před vodou a prachem.

• Sadu nářadí pro opravu píchnuté pneumatiky
nerozebírejte ani neupravujte.

• Sadu nářadí pro opravu píchnuté pneumatiky
nepoužívejte za následujících podmínek. Kon-
taktujte dealera nebo značkový servis NISSAN,
nebo profesionální asistenční službu.

– Jestliže těsnicí přípravek překročil datum
použitelnosti (uvedené na štítku na láhvi).

– jestliže je díra nebo řez přibližně 4 mm (0.16
in) nebo větší

– jestliže je poškozena boční strana pneu-
matiky

– jestliže došlo k výrazné ztrátě tlaku vzdu-
chu v pneumatice

– jestliže je pneumatika zcela vychýlena ven
nebo dovnitř ráfku

– jestliže je poškozen ráfek pneumatiky

– Jestliže jsou prázdné dvě pneumatiky ne-
bo více.

V případě nouze 217



Získání sady pro opravu píchnuté
pneumatiky

Vyjměte sadu pro opravu píchnuté pneumatiky z
prostoru pod podlahou zavazadlového prostoru.
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 pří-
pravku (uvedené na štítku na láhvi). Nikdy ne-
používejte těsnicí prostředek s překročenou
dobou použitelnosti.

Oprava pneumatiky

VAROVÁNÍ
Při používání sady nářadí na opravu píchnuté
pneumatiky dodržujte následující preventivní
opatření.

• Požití obsažené látky je nebezpečné. V tako-
vém případě okamžitě vypijte co nejvíce vody
a rychle vyhledejte lékařskou pomoc.

• Pokud se látka dostane do kontaktu s pokož-
kou nebo očima, okamžitě opláchněte velkým
množstvím vody. Pokud pokračuje podráždě-
ní, rychle vyhledejte lékařskou pomoc.

• Látku v opravné sadě skladujte mimo dosah
dětí.

• Složka sady pro opravu píchnuté pneumatiky
může způsobit chybnou funkci ventilku. Ven-
tilek co nejdříve vyměňte.

• Složka sady pro opravu píchnuté pneumatiky,
která není specifikovaná společností NISSAN,
může způsobit chybnou funkci snímačů tlaku
pneumatik a rozsvícení kontrolky nízkého tla-
ku pneumatik ( je-li součástí výbavy).

1. Otevřete tašku, která obsahuje těsnění,
náhradní vložku ventilku, nástroj na demontáž
vložky ventilku a nálepku pro omezení rychlos-
ti. Sejměte nálepku pro omezení rychlosti a po-
tom ji umístěte na takové místo, kde ji řidič mů-
že za jízdy vidět.

UPOZORNĚNÍ
Nálepku pro omezení rychlosti neumísťujte na
plochu volantu, tachometr nebo umístění
kontrolek.

2. Před našroubováním na připojitelnou trysku
vezměte lahvičku s těsněním a řádně ji protře-
pejte (folii nepropichujte ničím jiným než
tryskou).

3. Pomocí nástroje na demontáž vložky ventilku
odšroubujte jádro vložku od ventilku pneuma-
tiky (tuto činnost prováděje jen u propíchnuté

NCE474
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pneumatiky - ne pokud jen doplňujete pneu-
matiku s nízkým tlakem) (vložku ventilku bez-
pečně uložte, abyste ji mohli v kroku 5 vložit
zpět)

4. Sundejte krytku z konce trysky těsnění a při-
pojte ji k ventilku pneumatiky (bez vložky ven-
tilku). Jemným stlačováním stran vyprázdněte
celý obsah lahvičky s těsněním do pneuma-
tiky.

5. Znovu zasuňte vložku ventilku pneumatiky a
utáhněte ji pomocí dodaného nástroje na de-
montáž vložky ventilu.

6. Zajistěte, aby byl v tomto momentě vzducho-
vý kompresor v poloze OFF (O). Odpojte 12V
adaptér a připojte jej k elektrické zásuvce ve
vozidle.

7. Připojte trysku kompresoru k ventilku pneu-
matiky a ručně jej dotáhněte.

8. Přepněte spínač zapalování do polohy ON.
Otočte spínač kompresoru do polohy ON (-) a
nafoukněte pneumatiku na tlak, který je uve-
den na štítku pneumatiky umístěném na stře-
dovém sloupku u řidiče, pokud je to možné.
NEPŘEKROČTE DOBU HUŠTĚNÍ 10 MINUT.

Jestliže tlak v pneumatice nevzroste na 1,8 ba-
ru do 10 minut, pneumatika je možná vážně
poškozena a touto sadou nářadí na píchlé pne-
umatiky ji nelze opravit. Kontaktujte prodejce
vozů NISSAN nebo značkový servis.

9. Nakrátko vypněte vzduchový kompresor a
zkontrolujte tlak v pneumatice manometrem.

10. Jestliže jste pneumatiku nahustili na vyšší
tlak než uvedený, upravte tlak tak, že odpus-

títe vzduch pomocí odvětrávacího ventilu.
Hodnoty tlaku v pneumatikách za studena
jsou uvedeny na štítku upevněném na stře-
dový sloupek na straně řidiče.

UPOZORNĚNÍ
• Špatné spojení mezi hadicí a ventilem pneu-

matiky způsobuje, že vzduch a těsnicí prostře-
dek uniká.

• Nestůjte v bezprostřední blízkosti hustěné
pneumatiky, protože hrozí prasknutí. Jestliže
se objeví nějaké praskliny nebo vybouleniny,
okamžitě vypněte kompresor.

• Při hustění pneumatiky je možné, že tlak do-
sáhne 600 kPa, ale to je normální. Tlak obvyk-
le do 30 sekund klesne.

• Nepoužívejte kompresor déle než 10 minut.

11. Jakmile je pneumatika nahuštěna na potřeb-
nou úroveň, vypněte vzduchový kompresor.
Odpojte trysku kompresoru od ventilku pneu-
matiky a našroubujte krytku ventilku zět na
ventilek pneumatiky. Odpojte kompresor od
elektrické zásuvky a nastupte do vozidla.

12. Jeďte s vozidlem 3 až 10 km s MAXIMÁLNÍ
rychlostí 80 km/h (50 mph).

13. Zastavte vozidla a po kroku 6 znovu zkontro-
lujte tlak pneumatiky. Pokud tlak zůstal vyšší
než 1,8 bar, pak jeďte k prodejci NISSAN nebo
do značkového servisu v okruhu 200 km k vý-
měně pneumatiky.

Pokud tlak klesl na hodnotu mezi 1,4 a 1,8 bar,
pak znovu nahustěte pneumatiku a pokračuj-

te krokem 8. Jestliže tlak znovu klesne, pneu-
matiku nelze touto sadou na opravu pneuma-
tik opravit. Kontaktujte prodejce vozů NISSAN
nebo značkový servis.

Pokud tlak klesl pod 1,4 bar, pak pneumatiku
není možné opravit pomocí sady na opravu
pneumatiky. Kontaktujte prodejce vozů
NISSAN nebo značkový servis.

UPOZORNĚNÍ
Láhev pro zalepení pneumatiky ani hadici nepou-
žívejte opakovaně.

Pokud potřebujete novou láhev pro opravu pneu-
matiky a hadic, navštivte prodejce NISSAN nebo
kvalifikovaný servis.

Po provedené opravě pneumatiky
Navštivte co nejdříve dealera NISSAN nebo znač-
kový servis, aby pneumatiku opravil/vyměnil.
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VAROVÁNÍ
• Nesprávné startování pomocí kabelů z baterie

jiného auta může způsobit výbuch baterie. Vý-
buch baterie může způsobit vážná zranění či
smrt. Také může dojít k poškození vozidla.
Přísně dodržujte pokyny uvedené v této části.

• Výbušný plynný vodík je vždy přítomen blízko
baterie. Nepoužívejte v blízkosti baterie jiskry
ani otevřený oheň.

• Vždy noste vhodné ochranné brýle a sundejte
prstýnky, náramky a ostatní šperky, kdykoliv
pracujete na baterii či v její blízkosti.

• Nikdy se při startování pomocí kabelů baterie
jiného auta neopírejte o baterii.

• Nikdy nedopusťte styk bateriové kapaliny se
zrakem, pokožkou, oděvem či lakovaným po-
vrchem vozidla. Bateriová kapalina je koroziv-
ní kyselina sírová, která může způsobit vážné
popáleniny. Dojde-li ke styku kapaliny s jakou-
koliv částí těla, ihned opláchněte postižené
místo velkým množstvím vody.

• Držte baterii z dosahu dětí.

• Startovací baterie musí mít nominální napětí
12 voltů. Použití baterie o nesprávném jmeno-
vitém napětí může vaše vozidlo poškodit.

• Nikdy se nepokoušejte nastartovat pomocí
kabelů baterie jiného auta zamrzlou baterii.
Mohla by vybuchnout a způsobit vážné
zranění.

1. Je-li startovací baterie v jiném vozidlejB , postav-
te vozidlojA ajB tak, by obě baterie byly od sebe
v krátké vzdálenosti.

UPOZORNĚNÍ
Pokud se vybije bateriejA vozidla vybavené-
ho systémem inteligentního klíče, spínač za-
palování nelze přesunout z polohy LOCK a v
případě, že dojde k zapojení zámku řízení, ne-

NIC3077

Modely s motorem HR09DET

NIC3076

Modely s motorem BR10DE

NIC3075

Vozidlo s motorem K9K

NIC3077

Modely s motorem HR10DET/HR10DDT

STARTOVÁNÍ Z BATERIE JINÉHO
VOZIDLA
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lze pohnout volantem. Zapojte startovací ka-
bely ke startovacímu vozidlu jB než otočíte
spínač zapalování a odpojíte zámek řízení.

2. Aplikujte parkovací brzdu.

3. Přesuňte řadicí páku do polohy N (neutrál).

4. Vypněte všechny nepotřebné elektrické systémy
(čelní světlomety, výstražná světla, atd.).

5. Přepněte spínač zapalování do polohy LOCK.

6. Sundejte ventilační víčka z baterie ( jsou-li sou-
částí výbavy).

7. Pevně utáhněte baterii mokrým hadrem, aby se
předešlo nebezpečí exploze.

8. Zapojte startovací kabely v pořadí (➀ ➁ ➂
➃) dle ilustrace.

UPOZORNĚNÍ
• Vždy zapojujte kladný kabelj+ ke kladné-

muj+ a záporný kj- uzemnění karosérie
(například zvedací držák motoru, atd.) – ne
k zápornému póluj- baterie.

• Ověřte si, zda se startovací kabely nedotý-
kají pohyblivých částí v motorovém prosto-
ru.

• Ujistěte se, že se svorky startovacích kabe-
lů nedotýkají žádného dalšího kovu.

9. Nastartujte motor druhého vozidlajB a nechejte
jej několik minut běžet.

10. Udržujte otáčky druhého vozidlajB na přibližně
2 000 ot/min.

11. Obvyklým způsobem nastartujte motor starto-
vaného vozidlajA .

U modelů vybavených systémem inteligentního
klíče použijte k nastartování motoru mechanic-
ký klíč.

UPOZORNĚNÍ
• Nenechte motor startéru zapojený déle

než 10 sekund. Pokud motor ihned nena-
startuje, přepněte spínač zapalování do
polohy OFF a počkejte 10 sekund, než po-
kus zopakujete.

• Jestliže po stisknutí nebo otočení spínače
zapalování startér motor nenastartuje,
nejdříve přepněte spínač zapalování do
polohy OFF a teprve pak to zkuste znovu.

12. Po nastartování motoru vašeho vozidla opatrně
odpojte záporný kabel a pak kabel kladný (➃
➂ ➁ ➀).

13. Hadr odstraňte a řádně zlikvidujte, protože mů-
že být znečištěný korozivní kyselinou.

14. Nainstalujte víčka větracích otvorů ( jsou-li sou-
částí výbavy).

POZNÁMKA

• Pro modely se systémem Stop/Start používej-
te speciální akumulátor, který je optimalizo-
ván, pokud jde o kapacitu nabíjení-vybíjení a
životnost. Pro systém Stop/Start nepoužívej-
te obyčejný akumulátor, protože by mohl být
předčasně zničen a systém Stop/Start by ne-
musel fungovat správně. Doporučujeme pou-
žívat akumulátor dodávaný jako originální ná-

hradní díl NISSAN. Další informace vám
poskytne prodejce NISSAN nebo kvalifikovaný
servis.

• U modelů se systémem Stop/Start může po
provedené výměně baterie nebo dlouhodo-
bějším odpojení svorek baterie chvíli trvat, než
se systém Stop/Start neaktivuje.
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Nepokoušejte se nastartovat motor roztlačením vo-
zidla.

UPOZORNĚNÍ
• Modely vybavené třicestným katalyzátorem

(je-li součástí výbavy) nestartujte roztlačová-
ním vozu, jelikož by mohlo dojít k poškození
třícestného katalyzátoru.

• Nikdy se nesnažte nastartovat vozidlo taže-
ním; po nastartování motoru by při rychlém
vyražení vpřed mohl tažený vůz narazit do
táhnoucího vozidla.

• Modely vybavené systémem Stop/Start nelze
startovat roztlačováním.

VAROVÁNÍ
• Nepokračujte v jízdě, pokud se přehřívá motor

vašeho vozu. Může dojít k požáru vozidla.

• Nikdy neotevírejte kapotu, pokud z ní vystu-
puje pára.

• Nikdy nesnímejte víčko chladiče, když je mo-
tor horký. Pokud byste víčko chladiče sejmuli,
když je motor horký, vytryskne natlakovaná
voda a může způsobit popálení, opaření nebo
vážné zranění.

• Jde-li z motoru pára nebo chladivo, vystupte z
vozidla, aby nedošlo ke zranění.

• Postupujte opatrně, aby nedošlo ke styku či k
zachycení rukou, vlasů, šperků či oděvu s chla-
dicím ventilátorem či s hnacími řemeny. Venti-
látor motoru se může kdykoliv spustit.

Pokud se motor vašeho vozu přehřívá (oznamuje to
kontrolka teploty chladicí kapaliny (červená)) nebo
pokud máte pocit, že klesl výkon motoru, zjistíte ne-
obvyklý hluk, atd., postupujte takto:

1. Sjeďte a zaparkujte vozidlo mimo silnici a dál od
provozu.

2. Zapněte výstražná světla.

3. Aplikujte parkovací brzdu.

4. Přesuňte řadicí páku do polohy N (neutrál).

NEZASTAVUJTE MOTOR.

5. Otevřete všechna okna.

6. Vypněte systém klimatizace. Nastavte teplotu to-
pení nebo klimatizace na maximální teplotu a
ventilátor na maximální rychlost.

Viz „Topení a klimatizace“ v kapitole „4. Topení, kli-
matizace a audiosystém“ pro bližší informace.

7. Vystupte z vozidla.

8. Vizuálně zkontrolujte a poslouchejte, zda pára
nebo chladicí kapalina neunikají, než otevřete ka-
potu. Před dalším postupem vyčkejte, dokud je
patrný únik chladiva či páry.

9. Otevřete kapotu.

Viz „Kapota“ v kapitole „3. Kontrola a seřízení před
jízdou“ pro bližší informace.

10. Vizuálně zkontrolujte, zda je chladicí ventilátor
zapnutý.

11. Vizuálně zkontrolujte těsnost chladiče a hadic
chladiče.

Pokud uniká chladicí kapalina, není přítomen
hnací řemen nebo je povolený, případně není
chladicí ventilátor v provozu, vypněte motor.

12. Po ochlazení motoru zkontrolujte hladinu chla-
dicí kapaliny v nádržce chladicí kapaliny motoru
se spuštěným motorem. Neotevírejte víčko
chladiče.

13. V případě potřeby dolijte do nádobky chladicí
kapalinu.

Viz „Chladicí systém motoru“ v kapitole „8. Údrž-
ba a „Udělej si sám““ pro bližší informace.

Nechte vozidlo zkontrolovat nebo opravit u prodej-
ce NISSAN nebo v autorizovaném servisu.

STARTOVÁNÍ ROZTLAČENÍM PŘEHŘÍVÁNÍ MOTORU
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Při tažení vozidla je nutno dodržovat místní před-
pisy pro tažení vozidel. Nesprávné vybavení pro ta-
žení by mohlo poškodit vaše vozidlo. Pro zajištění
správného tažení a prevenci poškození vašeho vo-
zidla NISSAN doporučuje nechat vozidlo odtáhnout
odborným pracovníkem asistenční služby. Doporu-
čujeme, aby si pracovník dopravní asistenční služby
důkladně přečetl následující pokyny.

POKYNY PRO TAŽENÍ
• Ujistěte se, že převodovka, nápravy, řídicí systém

a hnací soustava jsou v provozuschopném sta-
vu. Pokud dojde k poškození jakékoli jednotky,
vozidlo musí být taženo pomocí vozíku nebo na
korbě odtahového vozu.

• Společnost NISSAN doporučuje odtahování vo-
zidla se zvednutými poháněnými koly (přední ko-
la).

VLEČENÍ ODTAHOVÝM
VOZIDLEM
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TAŽENÍ DOPORUČENÉ
SPOLEČNOSTÍ NISSAN

Tažení modelů s pohonem dvou kol
(2WD)

UPOZORNĚNÍ
NIKDY neodtahujte modely s převodovkou Xtro-
nic (CVT) s předními koly na zemi nebo se všemi
čtyřmi koly na zemi (dopředu nebo dozadu), mů-
že tím dojít k vážnému a nákladnému poškození

převodovky. Pokud je nezbytné odtáhnout vozi-
dlo se zvednutými zadními koly, vždy používejte
odtahovací vozíky pod předními koly.

NISSAN doporučuje používat při odtahování vozidla
odtahovací vozíky pod přední kola nebo umístit vo-
zidlo na korbu odtahovacího vozu, jak je znázorně-
no.

Přední kola na zemi:
1. Přepněte spínač zapalování do polohy OFF.

2. Zajistěte volant v rovné poloze lanem či podob-
ně.

3. Přesuňte řadicí páku do polohy N (neutrál).

4. Uvolní parkovací brzdu.

5. Při každém odtahování upevněte bezpečnostní
řetězy.

Zadní kola na zemi:
1. Přepněte spínač zapalování do polohy OFF.

2. Zajistěte volant v rovné poloze lanem či podob-
ně.

3. Přesuňte řadicí páku do polohy N (neutrál).

4. Uvolní parkovací brzdu.

5. Při každém odtahování upevněte bezpečnostní
řetězy.

Všechna čtyři kola na zemi:
1. Přepněte spínač zapalování do polohy OFF.

2. Přesuňte řadicí páku do polohy N (neutrál).

3. Uvolní parkovací brzdu.

NCE465

NCE464
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Vytahování zapadlého vozidla

VAROVÁNÍ
• Nikdy nedovolte, aby kdokoli stál v blízkosti

tažného lana během vytahování.

• Nikdy neprotáčejte pneumatiky vysokou rych-
lostí. Mohlo by dojít k jejich explozi a násled-
nému vážnému zranění. Součástky vozidla by
se mohly také přehřát a poškodit.

• Netahejte vozidlo za zadní hák. Zadní hák není
určen k vyprošťování zapadlého vozidla.

V případě, že pneumatiky vašeho vozidla uvíznou v
písku, sněhu nebo bahně a nelze s ním odjet bez
vyproštění, použijte tažné háky.

• Používejte jen tažné háky. Vytahovací zařízení
nepřipojujte k jiné části vozu. Jinak by mohlo do-
jít k poškození karosérie vozidla.

• Tažný hák používejte pouze při vyprošťování vo-
zidla. Nikdy netáhněte vozidlo pouze pomocí
tažného háku.

• Tažný hák je při vyprošťování zapadlého vozidla
pod značným tlakem. Vždy tahejte za vytaho-
vací zařízení směrem ven od vozidla. Nikdy neta-
hejte za tažný hák do strany.

Vpředu:

1. Demontujte kryt háku z nárazníku zatlačením na
horní levý roh.

2. Bezpečně nainstalujte tažný hák, jak ukazuje ob-
rázek. (Hák je uložen u zvedacího nářadí.)

Po použití tažný hák řádně uložte a zajistěte v
jeho úložném prostoru.

Vzadu:

Hák nepoužívejte k tažení vozidla.

NCE467

Instalace tažného háku

JVE0138XZ

Vzadu
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Pro zachování vzhledu vašeho vozu je nezbytné se
o něj náležitě starat.

Když je to možné, zaparkujte vozidlo v garáži nebo
v zakryté oblasti pro minimalizaci rizika poškození
laku vašeho vozu.

Když je nutné parkovat venku, parkujte ve stinné
oblasti nebo zakryjte vozidlo plachtou. Dávejte po-
zor, abyste nepoškrábali lak při umisťování nebo
snímání plachty.

MYTÍ
V následujících případech umyjte vozidlo co nej-
rychleji, abyste ochránili lakovanou oblast:

• Po dešti, aby se zabránilo poškození od kyselého
deště.

• Po jízdě na pobřežních vozovkách, jež může díky
mořskému vzduchu způsobit korozi.

• Když se na lakovaných plochách objeví nečis-
toty jako popílek, nečistoty od ptáků, smůla ze
stromů, kovové částice nebo hmyz.

• Když se na lakované ploše nahromadí prach ne-
bo bahno.

1. Umyjte povrch vozu vlhkou houbičkou a dosta-
tečným množstvím vody.

2. Vyčistěte opatrně a důkladně povrch vozu po-
mocí jemného mýdle nebo speciálním šampó-
nem na mytí vozidel s čistou vlažnou vodou (ni-
kdy horkou).

UPOZORNĚNÍ
• Nemyjte vozidlo silnými domácími mýdly, sil-

nými chemickými přípravky, benzínem nebo
rozpouštědly.

• Nemyjte vozidlo na přímém slunci nebo když
je karosérie horká, na povrchu by se mohly ob-
jevit skvrny.

• Pozor na používání hrubých hadrů, jako jsou
mycí houbičky. Dávejte pozor na odstraňování
zaschlé nečistoty nebo jiných látek, aby se ne-
poškrábal a nepoškodil lakovaný povrch.

3. Důkladně vozidlo opláchněte dostatečným
množstvím vody.

4. Používejte vlhkou jelenici na vysušení lakovaných
ploch, aby se neobjevovaly skvrny.

Při mytí vozidla dávejte pozor na následující skuteč-
nosti:

• Vnitřní příruby, spoje a záhyby na dveřích, pá-
tých dveřích a kapotě jsou zvláště citlivé na účin-
ky posypové soli. Tyto oblasti tedy čistěte pravi-
delně.

• Dávejte pozor, aby se nezacpaly výtokové otvo-
ry ve spodním okraji dveří.

• Postříkejte vodou podvozek a otvory na kola pro
uvolnění nečistot a/nebo smytí posypové soli.

• Pokud používáte vysokotlaké ostřikovače, dodr-
žujte pokyny pro zařízení (vzdálenost postřiku a
tlak).

• Pokud jsou na vozidlo poškozené oblasti (např.
nalakované nárazníky nebo sestava světlome-
tů), nedoporučujeme mířit vysokým tlakem vody
přímo na ně. Tyto oblasti opatrně umyjte rukou.

• Pozor na průnik vody do zámků.

ŠTÍTKY, PRUHY NEBO OBRÁZKY ( je-li
součástí výbavy)
Aby se zachoval prémiový anodicky oxidovaný
vzhled osobních štítků, pruhů a obrázků na vašem
vozidle, dodržujte následující body:

• Povrch umývejte pouze ručně s použitím pří-
pravků s neutrálním pH.

• Nepoužívejte automatické myčky.

• Nepoužívejte chemické přípravky (brusné pří-
pravky, leštidla, benzín, vosk, ochranné příprav-
ky, korozivní rozpouštědla atd.).

• Vozidlo umývejte, jakmile zjistíte, že se na lako-
vaném povrchu objevují zbytky hmyzu, ptačích
výkalů, sazí nebo kovových částic.

• Anodicky oxidovaný vzhled se může poškodit,
pokud se jej dotknete holou rukou nebo jej ušpi-
níte silničním olejem (tér atd.). Nečistoty na vozi-
dle umyjte mokrou mikrovláknovou utěrkou a
opláchněte vodou.

• Neparkujte s vozem pod stromy a co nejdříve
odstraňte smůlu ze stromů.

• Štítky umývejte opatrně čistou houbou. Nemyjte
tlakovým mycím zařízením.

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.
Prodejce NISSAN nebo jakýkoli obchod s příslušen-
stvím vám nabídne speciální čisticí přípravky.

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍCH ČÁSTÍ
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VOSKOVÁNÍ
Pravidelným voskováním chráníte lakovaný povrch
a zachováváte vzhled nového vozu.

Po voskování doporučujeme leštění, aby se odstra-
nily usazené nečistoty a aby se zabránilo zvětra-
lému vzhledu.

Prodejce NISSAN nebo značkový servis vám jistě po-
mohou při výběru vhodných voskovacích produktů.

UPOZORNĚNÍ
• Důkladně a pozorně umyjte celé auto, než na

lakovanou plochu nanesete vosk.

• Vždy dodržujte pokyny výrobce 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.

ČIŠTĚNÍ SKLA
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.

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
spodní části karosérie a zavěšení.

Před zimním obdobím a pak na jaře je nutno zkont-
rolovat těsnost spodní části a podle potřeby upra-
vit.

PÉČE O KOLA
• Kola umývejte, když myjete vozidlo, abyste za-

chovali jejich vzhled.

• Vnitřní část kol čistěte, když vyměňujete kolo ne-
bo když myjete spodní část karosérie.

• Nepoužívejte brusná čistidla na mytí kol.

• Pravidelně kontrolujte praskliny nebo korozi na
rámech. Mohly by vést ke ztrátě tlaku nebo po-
škození vzorku.

• NISSAN doporučuje voskovat silniční kola na
ochranu proti posypové soli v oblastech, kde se
v zimě používá.

ČIŠTĚNÍ LITÝCH KOL
Kola pravidelně myjte houbičkou navlhčenou v jem-
ném mýdlovém roztoku, zejména v zimě v oblas-
tech, kde se používá posypová sůl. Zbytky soli z po-
sypové soli by mohly změnit barvu kol, pokud se
pravidelně nemyjí.

UPOZORNĚNÍ
Dodržujte pokyny uvedené níže tak, aby se za-
bránilo vzniku skvrn nebo změně barev kol:

• Nepoužívejte čistidlo s obsahem silných kyse-
lin nebo alkaloidů na čištění kol.

• Nenanášejte čistič kol, když jsou kola horká.
Teplota kol by měla být stejná jako teplota
vzduchu.

• Důkladně kola opláchněte pro odstranění čis-
tidla do 15 minut po nanesení čistidla.

CHROMOVANÉ ČÁSTI
Všechny chromované části pravidelně čistěte ne-
brusným leštidlem na chrom, aby se zachoval po-
vrch.
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Pomocí vysavače nebo prachové štětky občas od-
straňte prach z ozdobných lišt, plastových dílů a se-
dadel. Otřete vinylové a kožené povrchy čistým a
měkkým hadříkem zvlhčeným vodou s trochou jem-
ného mýdla, potom je otřete suchým hadříkem.

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.

Používejte jen vodou zvlhčený jemný hadřík při čiš-
tění sklíček měřicích přístrojů.

UPOZORNĚNÍ
• Nikdy nepoužívejte benzín, ředidlo, ani jiné po-

dobné látky.

• Malé částečky špíny mohou poškrábat a po-
škodit kožené povrchy, měly by se odstranit
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 ochranu lá-
tek, pokud to výslovně nedoporučuje výrobce.

• Na sklíčka přístrojů nepoužívejte čistidlo plas-
tů nebo skla. Mohla by sklíčka 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 povrchem
interiéru.

• Tekuté osvěžovače vzduchu bývají připnuty na
větracích otvorech. Tyto výrobky mohou způso-
bit bezprostřední poškození a barevné skvrny,
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 (strana
řidiče)
Výše uvedená ilustrace platí pro modely s
pravostranným řízením (RHD).

Toto vozidlo je vybaveno držáky předních rohoží
jA , které fungují jako pomůcka pro jejich umístění.
Rohože NISSAN jsou navržené přímo do vašeho vo-
zu.

Rohož umístíte tak, že prostrčíte svorku rohože skrz
průchodku, přičemž rohož usadíte uprostřed pro-
storu pro nohy.

Pravidelně kontrolujte, zda jsou rohože správně
umístěné.

ČIŠTĚNÍ SKLA
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.

NCE468

ČIŠTĚNÍ INTERIÉRU
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UPOZORNĚNÍ
Při čištění vnitřku oken nepoužívejte ostré ná-
stroje, čističe s brusnou složkou nebo dezinfekční
prostředky na bázi chlóru. Mohly by poškodit prv-
ky zadních oken (třeba odmlžování okna).

BEZPEČNOSTNÍ PÁSY

VAROVÁNÍ
• Nedovolte, aby se do navíječe dostaly mokré

pásy.

• Nepoužívejte bělící činidla, barviva nebo che-
mická rozpouštědla při čištění bezpečnost-
ních pásů, jelikož mohou velmi vážně oslabit
jejich tkaninu.

Bezpečnostní pásy se myjí houbou a málo koncen-
trovaným mýdlovým roztokem.

Před použitím nejdřív pásy nechte vysušit ve stínu.
„Bezpečnostní pásy“ v kapitole „1. Bezpečnost — se-
dadla, bezpečnostní pásy a doplňkový zádržný sys-
tém“

NEJBĚŽNĚJŠÍ PŘÍČINY KOROZE
VOZIDLA
• Nahromadění nečistot zadržujících vlhkost a

usazenin v plechových dílech karoserie, duti-
nách a ostatních místech.

• Poškození lakovaného povrchu a jiných ochran-
ných nátěrů, která jsou způsobená štěrkem a ka-
mínky nebo menšími dopravními kolizemi.

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
plechových dílů podlahy.

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.

Koroze se rovněž urychlí v oblastech, kde teploty
zůstávají nad bodem mrazu.

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 zkontrolujte menší poškození lakovaných
povrchů, a naleznete-li nějaké, opravte je co nej-
dříve.

• Udržujte volné odvodňovací otvory na spodku
dveří a v zadních dveřích, aby se zabránilo aku-
mulaci vody.

• 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 omýváním po-
mocí hadice. Nečistoty odstraňujte pomocí vy-
savače nebo smetáku.

• Nikdy nedovolte, aby se voda nebo jiné teku-
tiny dostaly do styku s elektronickými sou-
částmi uvnitř vozidla, protože by je to mohlo
poškodit.

Chemikálie používané pro odstraňování námrazy ze
silnic jsou extrémně korozivní. Urychlují korozi a po-
škození součástí na spodní části karosérie jako je

OCHRANA PROTI KOROZI
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výfukový systém, palivové a brzdové potrubí, brz-
dová lanka, plechové díly podlahy a blatníky.

V zimě je nutno provádět pravidelnou očistu
spodní části karoserie.

Informace o další ochraně proti rzi a korozi, jež mů-
žete v některých oblastech potřebovat, vám poskyt-
ne prodejce NISSAN nebo značkový servis.
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Některé každodenní a pravidelné úkony údržby jsou
nezbytné, aby zůstal zachován dobrý mechanický
stav vašeho vozu i jeho emisní hodnoty a výkon mo-
toru.

Majitel zodpovídá za to, aby byla prováděna speci-
fická i celková údržba vozu.

Jako majitel vozu jste jediný, kdo může zajistit, aby
vaše vozidlo dostalo správnou údržbu.

PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA
Z důvodů snadného provádění jsou položky pláno-
vané údržby popsány a uvedeny v samostatně do-
dávaných Záručních informacích a příručce pro
údržbu. Pomocí této příručky zajistíte, aby na va-
šem vozidle NISSAN byla prováděna správná údrž-
ba 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.

Celková údržba vyžaduje minimální mechanické
dovednosti a jen pár obecných nástrojů.

Tyto kontroly či prohlídky můžete provádět vy sami,
kvalifikovaný technik nebo váš prodejce NISSAN ne-
bo značkový servis.

KDE HLEDAT SERVISNÍ SLUŽBY
Pokud je potřeba provést údržbu nebo máte pocit,
že se na voze objevila závada, nechte systémy zkon-
trolovat a seřídit u autorizovaného prodejce NISSAN
nebo ve značkovém servisu.

Při každodenním provozu vozidla je nutno pravidel-
ně provádět obecnou celkovou údržbu předepsa-
nou v této části. Pokud zjistíte neobvyklé zvuky, vib-
race nebo zápach, pátrejte po příčině nebo nechte
kontrolu provést u dealera NISSAN nebo v odbor-
ném servisu. Dále byste měli upozornit prodejce NIS-
SAN nebo autorizovaný servis, pokud jsou nezbytné
opravy.

Při provádění kontrol nebo údržby důsledně dodr-
žujte „Bezpečnostní opatření při údržbě“ uvedená
dále v této části.

VYSVĚTLENÍ POLOŽEK CELKOVÉ
ÚDRŽBY
Další informace o následujících bodech s hvěz-
dičkou (*) se nacházejí níže v této kapitole.

Zde uvedené úkony údržby je nutno čas od času
provést, pokud nebude uvedeno jinak.

Vnější strana vozidla
Dveře a kapota:
Ověřte, zda všechny dveře a kapota fungují plynule
stejně jako zadní dveře, víko zavazadlového prosto-
ru a zadní okno. Ověřte, zda se všechny zámky za-
mykají správně. Podle potřeby je promažte. Ujistěte
se, že sekundární zámek brání v otevření kapoty,
když je uvolněn primární zámek. Jezdíte-li s vozi-
dlem v oblastech, kde se používá posypová sůl ne-
bo jiné korozivní materiály, často kontrolujte mazá-
ní.

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 předních světel.

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, zářezy
nebo nadměrné opotřebení pneumatik.

Obměna pneumatik*:
V případě, že jsou přední a zadní pneumatiky stejné
velikosti; pneumatiky byste měli vždy po 10 000 km
(6000 mílích) vzájemně zaměnit.

Pneumatiky se směrovým označením lze obměňo-
vat pouze mezi zadními a předními.

Po dokončení obměny pneumatik se ujistěte, že
směrové označení ukazuje ve směru otáčení kol.

Když se rozměr předních pneumatik liší od zadních,
pneumatiky nelze obměňovat.

Interval obměny pneumatik závisí na způsobu jízdy
a na stavu vozovek.

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.

POŽADAVKY NA ÚDRŽBU CELKOVÁ ÚDRŽBA
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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 pravidelné 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. Zkontrolujte funkci posilovače brzd. Rohož
udržujte mimo dosah pedálu.

Parkovací brzda*:
Zkontrolujte, zda parkovací brzda správně funguje.
Zkontrolujte, zda páka parkovací brzdy má správ-
nou dráhu. Také se ujistěte, že vozidlo pevně stojí na
poměrně prudkém kopci pouze se zataženou par-
kovací 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 podmínkách řízení, například
příliš volný chod, obtížné řízení nebo neobvyklé zvu-
ky.

Výstražná světla a akustické signály:
Ujistěte se, že všechna výstražná/informativní svět-
la a akustické signály správně fungují.

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
Položky údržby zde uvedené kontrolujte pravidelně,
např. vždy, když kontrolujete nebo doplňujete mo-
torový olej.

Baterie* (kromě bezúdržbových baterií):
Zkontrolujte hladinu kapaliny v každém článku. Mě-
la by být mezi ryskami <UPPER> a <LOWER>. U vozi-
del provozovaných ve vyšších teplotách nebo v ná-
ročných podmínkách je třeba provádět kontrolu
hladiny kapaliny v baterii častěji.

Hladina brzdové a spojkové kapaliny*:
Ověřte, zda je hladina brzdové a spojkové kapaliny
mezi ryskou <MAX> a <MIN> na nádržce.

Hladina chladicí kapaliny*:
Hladinu chladicí kapaliny kontrolujte, když je motor
studený. Ujistěte se, že hladina chladicí kapaliny je
mezi ryskami <MAX> a <MIN> na nádržce.

Hnací řemeny motoru*:
Ujistěte se, že hnací řemen(y) motoru není/nejsou
roztřepen(y), opotřebován(y), poškozen(y) nebo za-
maštěn(y).

Hladina motorového oleje*:
Se zaparkovaným vozidlem (na vodorovném místě)
a vypnutým motorem zkontrolujte hladinu.

Únik kapaliny:
Kontrolujte pod vozidlem únik paliva, oleje, vody ne-
bo jiných kapalin, pokud vozidlo nějakou dobu stojí.
Voda kapající z klimatizace po jejím použití je nor-
mální. Pokud byste zaznamenali jakýkoli únik nebo
pokud jsou zjevné benzínové výpary, zjistěte příčinu
a nechte je okamžitě opravit.

Kapalina do ostřikovače předního skla*:
Zkontrolujte, zda je v nádržce dostatek kapaliny.

POKYNY PRO ÚDRŽBU
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.

• Zaparkujte vozidlo na rovném povrchu, zajis-
těte parkovací brzdou a zablokujte kola, aby
se zabránilo vozidlu v pohybu. Přesuňte řadicí
páku do polohy N (neutrál).

• Při každé výměně dílů či opravě neopomeňte
otočit spínač zapalování do polohy OFF nebo
LOCK.

• Váš vůz je vybaven automatickým chladicím
ventilátorem motoru. Může se kdykoliv bez
upozornění zapnout, a to i v případě, že spínač
zapalování je v poloze OFF a motor není v cho-

Údržba a „Udělej si sám“ 235



du. Aby nedošlo ke zraněním, vždy odpojte zá-
porný kabel baterie, než začnete pracovat v
blízkosti ventilátoru.

• Nepracujte pod kapotou motoru, pokud je mo-
tor horký. Vždy vypněte motor a počkejte až
se ochladí.

• Pokud musíte pracovat se zapnutým moto-
rem, držte ruce, oděvy, vlasy a nářadí mimo
pohybující se ventilátory, řemeny a jiné pohyb-
livé části.

• Doporučujeme sundat si kravatu, šperky, jako
jsou prsteny, hodinky, atd., než začnete praco-
vat na vozidle.

• Pokud musíte zapnout motor v uzavřeném
prostoru, jako je garáž, zajistěte vhodné od-
větrání výfukových plynů.

• Nikdy nevstupujte pod vozidlo, pokud je po-
depřeno zvedákem.

• Kouřící materiály, plameny a jiskry udržujte z
dosahu paliva a baterie.

• Nikdy nepřipojujte a neodpojujte baterii ani
žádný konektor tranzistorového dílu, když je
spínač zapalování v poloze ON.

• U modelů s benzínovým motorem a systé-
mem vícebodového vstřikování (MFI) by měl
palivový filtr a palivová vedení obsluhovat
prodejce NISSAN nebo značkový servis, proto-
že palivová vedení jsou pod silným tlakem, i
když je motor vypnutý

• Nikdy nenechávejte motor nebo příslušný ko-
nektor kabelového svazku odpojený, když je
spínač zapalování v poloze ON.

• Vždy používejte ochranu očí, kdykoli pracuje-
te na vozidle.

• Nedodržením těchto nebo jiných logických
opatření a pokynů může dojít k vážným zra-
něním nebo poškození vozu.

NISSAN Blue Citizenship

Nesprávně zlikvidovaný motorový olej a/nebo
jiné kapaliny z vozu mohou znečistit životní
prostředí. Vždy dodržujte místní předpisy pro
likvidaci kapalin vozidla.

Tento oddíl poskytuje návod pro ty položky, které
jsou dostatečně snadné, aby je mohl provést maji-
tel.

Měli byste si uvědomit, že neúplné nebo nesprávné
provedení servisních prací může vést k potížím s
provozem nebo zvýšení emisí, může také ovlivnit
vaši záruku. Pokud máte pohybnosti v oblasti ser-
visu, nechte práce provést u prodejce NISSAN ne-
bo ve značkovém servisu.

Přehled informací o motorovém prostoru najdete
v „Motorový prostor“ v kapitole „0. Ilustrovaný ob-
sah“.

KRYT PODVOZKU ( je-li ve výbavě)
Při provádění některých kontrol nebo prací údržby
je nutné demontovat kryt podvozku.

Kryt podvozku demontujte takto:

1. Začněte odzadu a odstraňte úchytky, jak je vy-
značeno na obrázku.

2. Posuňte kryt z dolní části vozidla.

UPOZORNĚNÍ
Než s vozidlem opět pojedete, dobře kryt podvoz-
ku zajistěte.

NDI1660

MOTOROVÝ PROSTOR

236 Údržba a „Udělej si sám“



VAROVÁNÍ
• Nikdy nesnímejte víčko nádržky chladicí ka-

paliny, když je motor horký. Natlakovaná ka-
palina z nádrže chladicí kapaliny by mohla
způsobit vážné popáleniny. Vyčkejte, až mo-
tor a chladič vychladnou.

• Chladicí kapalina motoru je jedovatá a je nut-
no ji řádně uskladnit v označených nádobách
mimo dosah dětí.

Chladicí systém motoru je u výrobce naplněn vyso-
ce kvalitní chladicí náplní motoru s životností jeden
rok a déle. Vysoce kvalitní chladicí kapalina motoru
obsahuje specifické složky pro účinnou protikoroz-
ní a protimrazovou funkci. Proto není třeba do chla-
dicího systému přidávat další přísady.

UPOZORNĚNÍ
• Do chladicího systému nikdy nepřidávejte

žádná aditiva, např. těsnění chladiče. Aditiva
mohou ucpat chladicí systém a způsobit po-
škození motoru, převodovky a/nebo chladicí-
ho systému.

• Když doléváte nebo vyměňujete chladicí ka-
palinu, používejte originální chladicí kapalinu
NISSAN nebo kvalitativní ekvivalent ve vhod-
ném směsném poměru. Příklady směsného
poměru jsou zobrazeny v následující tabulce:

Vnější teplota
klesne na Složení

°C °F

Chladicí
kapalina

(koncentro-
vaná)

Deminera-
lizovaná nebo

destilovaná
voda

−25 −13 40% 60%
−35 −30 50 % 50 %

Použijte originální chladicí kapalinu NISSAN nebo
kvalitativní ekvivalent. Při použití jiných typů chla-
dicí náplně by mohlo dojít k poškození chladicího
systému motoru.

Chladič je vybaven tlakovým víkem. Aby nedošlo k
poškození motoru, používejte pouze originální víko
chladiče NISSAN nebo ekvivalent, je-li nutná výmě-
na.

KONTROLA HLADINY CHLADICÍ
KAPALINY MOTORU

Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v nádržce,
když je motor studený. Pokud je hladina chladicí ka-
paliny pod úrovní MIN ➁, doplňte chladicí kapalinu
po úroveň MAX ➀. Pokud je nádržka prázdná, zkon-
trolujte hladinu chladicí kapaliny v chladiči, když je
motor studený. Pokud je v chladiči nedostatek chla-
dicí kapaliny, nalijte do chladiče chladicí kapalinu až
po plnicí otvor a doplňte ji i do nádrže chladicí kapa-
liny až po úroveň MAX ➀.

UPOZORNĚNÍ
Pokud je potřeba často do chladicího systému
doplňovat chladicí kapalinu, nechejte jej zkontro-
lovat u prodejce NISSAN nebo ve značkovém
servisu.

NIC3039

CHLADICÍ SYSTÉM MOTORU
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VÝMĚNA CHLADICÍ KAPALINY
MOTORU
Větší opravy chladicího systému musí provádět pro-
dejce NISSAN nebo značkový servis. Servisní postu-
py najdete v příslušné uživatelské příručce NISSAN.

Je-li nezbytné provést kontrolu nebo výměnu, NIS-
SAN doporučuje kontaktovat prodejce NISSAN ne-
bo značkový servis.

Nesprávným servisem nebo výměnou chladicí ka-
paliny motoru může dojít ke zhoršení výkonu tope-
ní a přehřátí motoru.

Žlutě zabarvenou chladicí kapalinu motoru, kterou
je systém chlazení naplněn z výroby, lze směšovat s
originální chladicí kapalinou motoru NISSAN L255N
(modře zabarvená) bez problémů se slučitelností.

VAROVÁNÍ
• Chladicí kapalinu nikdy nevyměňujte, pokud je

motor horký, mohli byste se opařit.

• Nikdy nesnímejte víčko chladiče, když je mo-
tor horký. Kapalina unikající z chladiče pod vy-
sokým tlakem by mohla způsobit závažné po-
páleniny.

• Vyvarujte se přímému kontaktu použité kapa-
liny s kůží. Pokud dojde ke kontaktu s kůží, dů-
kladně si ji umyjte mýdlem a dostatečným
množstvím vody, a to co nejdříve.

• Skladujte chladicí kapalinu mimo dosah dětí a
zvířat.

NISSAN Blue Citizenship

Chladicí kapalina motoru musí být řádně zlik-
vidována. Ověřte si místní předpisy.

KONTROLA HLADINY
MOTOROVÉHO OLEJE

UPOZORNĚNÍ
Pravidelně kontrolujte hladinu oleje. Při provozu
s nedostatečným množstvím oleje může dojít k
poškození motoru, přičemž takové poškození ne-
ní pokryto zárukou.

➀ Běžný rozsah

➁ Ryska MIN

➂ Ryska MAX

jA Motor HR09DET/HR10DET/HR10DDT

jB Motor K9K

jC Motor BR10DE

1. Zaparkujte vůz na rovné ploše a zatáhněte par-
kovací brzdu.

2. Nastartujte motor. Pokud je motor studený, na-
startujte a nechte jej běžet na volnoběh, dokud
nedosáhne provozní teploty (přibližně 5 minut).

3. Vypněte motor.

4. Počkejte alespoň 15 minut, než motorový olej na-
teče zpět do olejové vany.

5. Vyjměte měrku a otřete ji.

6. Znovu ji zasuňte až na doraz.

7. Vyjměte měrku znovu a zkontrolujte hladinu ole-
je. Měla by být v běžném rozsahu ➀.

8. Pokud je hladina oleje pod ryskou minima ➁, ote-
vřete plnicí víko oleje a otvorem doplňte doporu-
čený olej. Nepřelévejte ➂.

9. Znovu zkontrolujte hladinu oleje měrkou.

Je obvyklé přidávat motorový olej mezi intervaly
údržby v závislosti na náročnosti provozních pod-
mínek nebo na vlastnostech používaného moto-
rového oleje. Více motorového oleje se spotřebu-
je častým zrychlováním/zpomalováním, zvláště
při vysokých otáčkách motoru. Když je motor no-
vý, je pravděpodobné, že bude spotřeba vyšší. Po-
kud je spotřeba oleje po ujetí cca 5000 km
(3000 mil) vyšší než 0,5 litru na 1000 km (621 mil),
kontaktujte dealera NISSAN nebo značkový ser-
vis.

NDI1674

MOTOROVÝ OLEJ
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VÝMĚNA MOTOROVÉHO OLEJE A
FILTRU MOTOROVÉHO OLEJE

VAROVÁNÍ

NISSAN Blue Citizenship

Použitý olej nevylévejte na zem, do kanálů, řek
atd. Měl by být zlikvidován v zařízení, jež dis-
ponuje vhodnými nástroji.

• NISSAN doporučuje, abyste se v případě po-
třeby výměny oleje obrátili na dealera nebo
značkový servis NISSAN.

• Pozor, abyste se nepopálili, motorový olej je
horký.

• Dlouhodobý a opakovaný kontakt s použitým
motorovým olejem může vyvolat rakovinu ků-
že.

• Zabraňte přímému kontaktu kůže s použitým
olejem. Pokud dojde ke kontaktu s kůží, dů-
kladně si ji umyjte mýdlem a dostatečným
množstvím vody, a to co nejdříve.

• Použitý olej skladujte v označených nádobách
mimo dosah dětí.

UPOZORNĚNÍ
Použitý olej je nutno řádně zlikvidovat.
Ověřte si místní předpisy.

Výměna motorového oleje

NDI1665

Modely s motorem HR09DET, HR10DET a HR10DDT

NDI1677

Model s motorem BR10DE
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➀ Víčko plnicího hrdla oleje

➁ Víčko vypouštění oleje

➂ Filtr oleje

1. Zaparkujte vůz na rovné ploše a zatáhněte par-
kovací brzdu.

2. Nastartujte motor. Pokud je motor studený, na-
startujte a nechte motor běžet na volnoběh, až
teplota motoru dosáhne provozní teploty (při-
bližně 5 minut).

3. Vypněte motor.

4. Počkejte nejméně 15 minut, než motorový olej
nateče zpět do olejové vany.

5. Demontujte kryt podvozku ( je-li ve výbavě)
Viz „Kryt podvozku ( je-li ve výbavě)“ výše v této
kapitole.

6. Pod výpustnou zátku umístěte velkou vypouš-
těcí vanu.

7. Francouzským klíčem vytáhněte výpustnou zát-
ku.

8. Vyjměte plnicí víčko a všechen olej vypusťte.

Pokud je nutno vyměnit olejový filtr, vyjměte jej a
vyměňte nyní. Viz „Výměna filtru motorového
oleje“ dále v této kapitole.

9. Vyčistěte a vraťte zpět výpustnou zátku s novou
podložkou. Pevně utáhněte výpustnou zátku klí-
čem. Nevyvíjejte přílišnou sílu.
Utahovací momenty výpustné zátky:

HR09DET
10 Nm (7 ft-lb)
HR10DET
10 Nm (7 ft-lb)
HR10DDT
25 Nm (18 ft-lb)
BR10DE
25 Nm (18 ft-lb)
K9K
20 Nm (15 ft-lb)

10. Doplňte motor doporučeným motorovým ole-
jem a množstvím. (Viz „Kapacity a doporučené
typy kapalin/maziv“ v kapitole „9. Technické in-
formace“.)

Pokud motor plníte olejem, nechejte měrku
oleje na místě.

11. Řádně nainstalujte víčko plnicího hrdla olejové
nádrže zpět.

12. Nastartujte motor.

13. Kontrolujte výskyt úniku oleje kolem výpustné
zátky. Podle potřeby opravte.

14. Zkontrolujte hladinu oleje měrkou. Podrobnosti
viz „Kontrola hladiny motorového oleje“ výše v
této kapitole.

NDI1676

Vozidlo s motorem K9K
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Výměna filtru motorového oleje

➀ Víčko plnicího hrdla oleje

➁ Víčko vypouštění oleje

➂ Filtr oleje

1. Zaparkujte vůz na rovné ploše a zatáhněte par-
kovací brzdu.

2. Vypněte motor.

NDI1665

Modely s motorem HR09DET, HR10DET a HR10DDT

NDI1677

Model s motorem BR10DE
NDI1676

Vozidlo s motorem K9K

Údržba a „Udělej si sám“ 241



3. Vypusťte motorový oleje podle správného postu-
pu. (Viz „Výměna motorového oleje“ výše v této
kapitole.)

4. Povolte filtr motorového oleje klíčem na filtr mo-
torového oleje.

Podle typu motoru může být nutno použít speci-
ální víčkový typ klíče. Pro více informací kontak-
tujte prodejce NISSAN nebo kvalifikovaný servis.

5. Vyjměte filtr motorového oleje tak, že jej otočíte
rukou.

6. Otřete montážní povrch filtru motorového oleje
čistým hadrem.

Je nutné odstranit zbytky starých těsnění na
montážním povrchu.

7. Naneste nový motorový olej na těsnění nového
olejového filtru.

8. Šroubováním nainstalujte olejový filtr, dokud ne-
ucítíte mírný odpor, pak utáhněte ještě o 2/3
otočky, aby byl filtr spolehlivě utažen.
Utahovací moment olejového filtru:

K9K
14 Nm (10 ft-lb)
BR10DE
14 Nm (10 ft-lb)

Utahovací moment víčka olejového filtru:
HR09DET
32 Nm (24 ft-lb)
HR10DET
32 Nm (24 ft-lb)
HR10DDT
32 Nm (24 ft-lb)

9. Doplňte motorový olej. (Viz „Výměna motorové-
ho oleje“ výše v této kapitole.)

10. Nastartujte motor a kontrolujte úniky kolem ole-
jového filtru. Podle potřeby opravte.

11. Vypněte motor a počkejte několik minut.

12. Zkontrolujte hladinu motorového oleje podle
příslušného postupu. (Viz „Kontrola hladiny mo-
torového oleje“ výše v této kapitole.)

CHRAŇTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
NISSAN Blue Citizenship

Je nezákonné znečišťovat odpady, vodní toky a pů-
du. Pro likvidaci použitého oleje a použitých olejo-
vých filtrů používejte autorizované středisko pro
sběr odpadu. Pokud si nejste jisti, požádejte o radu
o likvidaci místní úřady.

Vyhlášky týkající se znečištění životního prostře-
dí se budou lišit podle státu.

1. Řemenice klikové hřídele

2. Automatický napínač hnacího řemenu

3. Alternátor

4. Kompresor klimatizace

.: Kontrolní bod napnutí

1. Řemenice klikové hřídele

2. Vodní čerpadlo

NDI1673

Motor K9K

NDI1673

Motor HR10DET/HR10DDT

HNACÍ ŘEMENY
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3. Alternátor

4. Kompresor klimatizace

. Kontrolní bod napnutí

1. Vodní čerpadlo

2. Napínací řemenice

3. Řemenice klikové hřídele

4. Alternátor

5. Řemenice napínáku

6. Kompresor klimatizace

. Kontrolní bod napnutí

1. Alternátor

2. Vodní čerpadlo

3. Řemenice klikové hřídele

4. Kompresor klimatizace

.: Kontrolní bod napnutí

VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že je spínač zapalování v poloze OFF.

Proveďte vizuální kontrolu každého řemene, zda ne-
nese známky opotřebení, pořezání, roztřepení nebo
uvolnění. Pravidelně kontrolujte jejich stav a napnu-
tí. Pokud je řemen ve špatném stavu nebo uvolněný,
nechte jej vyměnit či seřídit u prodejce NISSAN nebo
ve značkovém servisu.

VAROVÁNÍ
Ověřte, zda je motor a spínač zapalování vypnutý
a že je parkovací brzda zatáhnutá.

Zapalovací svíčky vyměňujte podle harmonogramu
údržby. Další informace viz samostatně dodávané
Záruční informace a příručka pro údržbu nebo

Pokud je potřeba provést výměnu, kontaktujte pro-
dejce NISSAN nebo značkový servis.

ZAPALOVACÍ SVÍČKA S PLATINOVOU
ELEKTRODOU ( je-li součástí
výbavy)

Zapalovací svíčky s platinovou elektrodou není nut-
no vyměňovat tak často jako běžné zapalovací svíč-
ky. Tyto zapalovací svíčky mají vydržet mnohem dé-
le než běžné zapalovací svíčky.

UPOZORNĚNÍ
• Zapalovací svíčky s platinovou elektrodou ne-

používejte opakovaně pomocí čištění nebo re-
pasování.

NDI1666

Motor HR09DET

NDI1672

Motor BR10DE

SDI2020Z

ZAPALOVACÍ SVÍČKY
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• Vždy vyměňujte za doporučený typ zapalova-
cích svíček s platinovou elektrodou.

ZAPALOVACÍ SVÍČKA S IRIDIOVOU
ELEKTRODOU ( je-li součástí
výbavy)
Zapalovací svíčky s iridiovou elektrodou není nutno
vyměňovat tak často jako běžné zapalovací svíčky.
Tyto zapalovací svíčky mají vydržet mnohem déle
než běžné zapalovací svíčky.

UPOZORNĚNÍ
• Zapalovací svíčky s iridiovou elektrodou nepo-

užívejte opakovaně pomocí čištění nebo repa-
sování.

• Vždy vyměňujte za doporučený typ zapalova-
cích svíček s iridiovou elektrodou.

ZAPALOVACÍ SVÍČKY S NIKLOVOU
ELEKTRODOU ( je-li ve výbavě)
Zapalovací svíčky s niklovou elektrodou není nutno
vyměňovat tak často jako běžné zapalovací svíčky.
Tyto zapalovací svíčky mají vydržet mnohem déle
než běžné zapalovací svíčky.

UPOZORNĚNÍ
• Zapalovací svíčky s niklovou elektrodou nepo-

užívejte opakovaně pomocí čištění nebo repa-
sování.

• Vždy vyměňujte za doporučený typ zapalova-
cích svíček s niklovou elektrodou.

KONTROLA PARKOVACÍ BRZDY

Z uvolněné polohy pomalu a pevně zatáhněte par-
kovací brzdu nahoru. Překročí-li počet cvaknutí uve-
dený rozsah, kontaktujte dealera NISSAN nebo
značkový servis.

8 až 9 cvaknutí

Tažná síla 196 N (20 kg, 44 lb)

KONTROLA BRZDOVÉHO PEDÁLU

VAROVÁNÍ
Pokud se brzdový pedál nevrátí do původního
provozního stavu, nechte jej zkontrolovat u pro-
dejce NISSAN nebo ve značkovém servise.

Za běžícího motoru zkontrolujte vzdálenostjA mezi
horním povrchem pedálu a kovovou podlahou. Po-
kud překračuje uvedený rozsah, kontaktujte deale-
ra NISSAN nebo značkový servis.
jA : Síla sešlápnutí

490 N (50 kg, 110 lb)
Vozidlo s pravostranným řízením (RHD):
86 mm (3,4 in) nebo více
Vozidlo s levostranným řízením (LHD)
83 mm (3,3 in) nebo více

SDI1447AZ DI1020MRZ

BRZDY

244 Údržba a „Udělej si sám“



Samonastavitelné brzdy
Váš vůz je vybaven samonastavitelnými brzdami.
Kotoučové brzdy se sami nastavují při každém pou-
žití brzdového pedálu.

Výstraha opotřebení brzdových
destiček
Opotřebení destiček kotoučových brzd na vašem
vozidle se projevuje slyšitelně. Když brzdová destič-
ka potřebuje vyměnit, bude při jízdě vytvářet škra-
bavý zvuk o vysoké frekvenci. Škrabavý zvuk bude
znít bez ohledu na to, zda je sešlápnutý brzdový pe-
dál. Jestliže zaslechnete 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.

Zadní bubnové brzdy nemají zvukové indikátory
opotřebení. Pokud byste někdy zaslechli neobvykle
hlasitý zvuk ze zadních bubnových brzd, dejte je co
nejdříve zkontrolovat u prodejce NISSAN nebo v kva-
lifikovaném servisu.

Měly by se dodržovat pravidelné kontroly brzd. Další
informace naleznete ve zvláštní příručce pro údrž-
bu.

POSILOVAČ BRZD
Funkci posilovače brzd zkontrolujte takto:

1. S vypnutým motorem několikrát přišlápněte brz-
dový pedál a ujistěte se, že se vzdálenost, kterou
urazí, nemění.

2. Při sešlápnutém brzdovém pedálu nastartujte
motor. Pedál by měl mírně klesnout.

3. Sešlápněte brzdový pedál a vypněte motor. Drž-
te sešlápnutý brzdový pedál asi 30 sekund. Výš-
ka pedálu by se neměla změnit.

4. Nechte motor běžet 1 minutu bez nesešlápnu-
tého brzdového pedálu, potom ho vypněte. Ně-
kolikrát sešlápněte brzdový pedál. Hloubka se-
šlápnutí pedálu se s každým sešlápnutím rovno-
měrně zmenší, jak se z posilovače ztrácí podtlak.

Pokud brzdy nepracují správně, nechte je zkontro-
lovat prodejcem NISSAN nebo ve značkovém ser-
visu.

VAROVÁNÍ
• Používejte jen novou kapalinu ze zapečetěné

nádoby. Staré, nekvalitní nebo znečištěné ka-
paliny mohou poškodit brzdový systém. Pou-
žití nesprávné kapaliny může poškodit brzdo-
vý/spojkový systém a ovlivnit schopnost vozi-
dla zabrzdit.

• Vyčistěte víčko plnění, než je odstraníte.

• Brzdová kapalina je jedovatá a je nutno ji řád-
ně uskladnit v označených nádobách mimo
dosah dětí.

UPOZORNĚNÍ
Nerozlévejte kapalinu na lakované plochy. Poško-
díte tím lak. Pokud kapalinu rozlijete, okamžitě ji
smyjte dostatečným množstvím vody.

Zkontrolujte hladinu kapaliny v nádrži. Jestliže je
brzdová kapalina pod ryskou <MIN>➁, rozsvítí se
kontrolka brzd. Dolijte kapalinu po rysku <MAX>➀.

NDI1659

BRZDOVÁ/SPOJKOVÁ KAPALINA
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Pro doporučený typ kapaliny viz „Kapacity a dopo-
ručené typy kapalin/maziv“ v kapitole „9. Technické
informace“.

Pokud je třeba doplňovat kapalinu často, je nutno
nechat brzdový systém zkontrolovat u prodejce
NISSAN nebo ve značkovém servisu.

VAROVÁNÍ
• Používání motoru bez vzduchového filtru Vám

nebo jiným osobám může způsobit popálení.
Vzduchový filtr nejen čistí nasávaný vzduch,
ale brání i plamenům při zpětném rázu moto-
ru. Pokud není vzduchový filtr nainstalován a
dojde ke zpětnému rázu motoru, můžete se
popálit.

• Nejezděte bez vzduchového filtru.

• Při práci na motoru bez vzduchového filtru
buďte opatrní.

Viskózní děrnou pásku filtračního prvku byste ne-
měli čistit a použít znovu.

Suchou děrnou pásku filtračního prvku lze čistit a
použít znovu.

Vyměňte jej v souladu s harmonogramem údržby
uvedeném v samostatně dodávané příručce Záruč-
ní informace a příručka pro údržbu.

Pokud potřebuje provést údržbu nebo výměnu, kon-
taktujte dealera NISSAN nebo značkový servis.

LIŠTY STĚRAČŮ PŘEDNÍHO SKLA
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.

Pokud se vyskytne místní znečištění okna, pak es
mohly do lišty stěrače dostat nečistoty nebo jiné
cizorodé látky. K odstranění nečistot nastříkejte me-
zi horní plasový kryt a gumovou lištu vodu.

Vyčistěte vnější stranu předního skla nebo okna
zadních dveří čisticím roztokem nebo slabým my-
cím přípravkem. Přední sklo je čisté, pokud se ne-
tvoří kapičky při oplachování 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.

VZDUCHOVÝ FILTR LIŠTY STĚRAČŮ
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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.

Výměna
1. Zvedněte ramínko stěrače z čelního skla.

2. Nadzvedněte úchytkujA a pak posuňte lištu stě-
rače dolů po ramínku stěrače, abyste ji vyjmuli ➀.

3. Vyjměte lištu stěrače.

4. Do ramínka stěrače zasuňte novou lištu, dokud
nezacvakne.

5. Zavřete úchytku, abyste zajistili lištu stěrače.

6. Vraťte ramínko stěrače zpět do původní polohy.

UPOZORNĚNÍ
• Po výměně lišt vraťte ramínko stěrače do pů-

vodní polohy. Jinak by mohlo dojít k jeho po-
škození při otevření kapoty.

• Opotřebované lišty stěračů předního skla mo-
hou poškodit přední sklo a bránit řidiči ve vý-
hledu.

• Ramínko stěrače je opatřeno pružinou. Při
zvedání ramínka stěrače zajistěte, aby nena-
razilo na čelní sklo. Jinak byste mohli čelní sklo
poškodit.

• Mezi gumovou lištu a ramínko stěrače by se
mohly zachytit cizorodé látky nebo jiné zne-
čištění. Tímto by se na předním okně mohly
vytvořit pruhy.

LIŠTA STĚRAČE NA ZADNÍM OKNĚ

Výměna
Je-li lišta stěrače opotřebená, vyměňte ji.

1. Zdvihněte lištu stěrače ze zadního okna ➀.

2. Vyjměte lištu stěrače otočením směrem nahoru
➁.

3. Do ramínka stěrače zasuňte novou lištu, dokud
nezacvakne.

4. Vraťte ramínko stěrače zpět do původní polohy.

UPOZORNĚNÍ
• Opotřebené lišty stěračů mohou poškodit

zadní okno a narušit výhled řidiče.

SDI1865Z

NDI1658

NDI1528
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VAROVÁNÍ
Nemrznoucí směs ostřikovačů je jedovatá a musí
být řádně uskladněna v označených nádobách
mimo dosah dětí.

Kontrolujte hladinu kapaliny v nádržce ostřikovače
oken. Jestliže je hladina nízká, dolijte kapalinu až po
rysku MAX.

Přilejte čisticí prostředek do vody pro lepší čištění. V
zimním období přilijte nemrznoucí ostřikovací ka-
palinu. Dodržujte pokyny výrobce v oblasti směs-
ného poměru.

UPOZORNĚNÍ
• Nenahrazujte nemrznoucí kapalinu do moto-

ru za ostřikovací kapalinu. Mohlo by tím dojít k
poškození laku.

• Vždy používejte kapalinu do ostřikovačů, kte-
rou doporučuje NISSAN.

NDI1657

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.

KAPALINA OSTŘIKOVAČE BATERIE
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BATERIE VOZIDLA
POZNÁMKA

Dbejte, aby nedošlo k situacím, které by mohly
případně vést k vybití baterie a nemožnosti na-
startovat, jako je:

1) Instalace nebo dlouhodobé používání elektro-
nických příslušenství, která spotřebovávají
napětí baterie, když motor neběží (nabíječky
telefonů, přístroje GPS, přehrávače DVD atd.).

2) S vozidlem se nejezdí pravidelně nebo jen na
krátké vzdálenosti.

Takových případech může být nutné baterii na-
bít, aby se zachoval její dobrý technický stav.

Umístění baterie

VAROVÁNÍ
• V blízkosti baterie se nesmí vyskytovat ote-

vřený oheň, elektrické jiskření nebo cigareta.
Vodík produkovaný elektrolytem je třaskavi-
na. Třaskavé plyny mohou způsobit ztrátu zra-
ku nebo úraz. Zabraňte tomu, aby se dostala

akumulátorová kyselina do očí nebo do kon-
taktu s pokožkou, oblečením nebo lakovaný-
mi povrchy. Kyselina sírová může způsobit
ztrátu zraku nebo úraz. Po manipulaci s bate-
rií nebo víčkem baterie se nedotýkejte nebo
neprotírejte své oči. Pečlivě si umyjte ruce. Po-
kud se kyselina dostane do kontaktu s očima,
kůží nebo oděvem, okamžitě proplachujte vo-
dou alespoň 15 minut a vyhledejte lékařskou
pomoc.

• Nepoužívejte vozidlo, když je hladina kapaliny
v baterii nízká. Nízká hladina kapaliny může
způsobit větší zatížení baterie a její zahřívání,
zkrácení životnosti a někdy i explozi.

• Kdykoliv pracujete na baterii či v její blízkosti,
vždy noste vhodné ochranné brýle a sundejte
šperky.

• Úchytky baterie, kontakty a další součásti ob-
sahují olovo a olovnaté sloučeniny. Po mani-
pulaci s nimi si umyjte ruce.

• Baterii ukládejte mimo dosah dětí.

• Baterii nenaklánějte. Udržujte víčka větracích
průduchů utažená a baterii ve vodorovné
poloze.

Pro modely se systémem Stop/Start viz „Startování
z baterie jiného vozidla“ v kapitole „6. V případě nou-
ze“.

POZNÁMKA

Nepokoušejte se baterii otevřít. Jestliže máte po-
dezření na nízkou hladinu kapaliny v baterii, kon-
taktujte prodejce NISSAN nebo značkový servis.

STARTOVÁNÍ POMOCÍ KABELŮ Z
BATERIE JINÉHO AUTA
Pokud je nutné nastartovat z baterie jiného vozidla,
čtěte „Startování z baterie jiného vozidla“ v kapitole
„6. V případě nouze“. Pokud se vám nepodaří nastar-
tovat pomocí kabelů z baterie jiného vozidla, bude
možná nutné vyměnit baterii. Kontaktujte prodejce
vozů NISSAN nebo značkový servis.

VÝMĚNA BATERIE
Výměna baterie v integrovaném klíči

UPOZORNĚNÍ
• Nedovolte dětem manipulovat s baterií a s vy-

jmutými částmi.

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

• Při výměně baterií dejte pozor, aby se do sou-
částí nedostal prach nebo olej.

• Při nesprávně provedené výměně lithiové ba-
terie hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňte pou-
ze za stejný nebo ekvivalentní typ.

• Baterii vždy držte za okraje tak, jak je vyobra-
zeno. Držení baterie za kontaktní plochy váž-
ně snižuje její kapacitu.

NDI1730
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Výměna baterie:

1. Vložte hrot plochého šroubováku nebo jiného
vhodného nástroje do štěrbiny a páčením vyklop-
te víčko.

2. Přední částjA udržujte směrem dolů, jak ukazuje
obrázek, a nadzvedněte zadní částjB klíče.

3. Vyměňte baterii za novou.

V modelech vybavených integrovaným klíčem
používejte tento typ baterie:

CR2032

• Nedotýkejte se obvodů a kontaktů, mohlo by
dojít k poškození přístroje.

• Ujistěte se, že strana s + směřuje na správnou
stranu pouzdra tak, jak je vyobrazeno.

4. Kryt vraťte na místo v obráceném pořadí jeho
odejmutí a pevně zatlačte.

5. Pomocí tlačítek zkontrolujte, zda klíč správně
funguje.

Kontaktujte prodejce NISSAN nebo značkový servis,
pokud potřebujete pomoc s výměnou baterie.

Výměna baterie v inteligentním klíči

UPOZORNĚNÍ
• Nedovolte dětem manipulovat s baterií a s vy-

jmutými částmi.

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

• Při výměně baterií dejte pozor, aby se do sou-
částí nedostal prach nebo olej.

• Při nesprávně provedené výměně lithiové ba-
terie hrozí nebezpečí výbuchu. Vyměňte pou-
ze za stejný nebo ekvivalentní typ.

NDI1429

Typ A

NDI1656

Typ B
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Výměna baterie:

1. Uvolněte pojistný kolík na zadní straně inteligent-
ního klíče a vyjměte mechanický klíč.

2. Do drážky v rohu zasuňte malý šroubovák a toči-
vým pohybem oddělte horní část od spodní. Na
ochranu krytu použijte tkaninu.

3. Vyměňte baterii za novou.

• Doporučená baterie: CR2025 nebo ekvivalent

• Nedotýkejte se obvodů a kontaktů, mohlo by do-
jít k poškození přístroje.

• Ujistěte se, zda strana je u spodní části pouz-
dra.

4. Zarovnejte okraje vrchní a spodní části ➀ a sou-
časně je stiskněte, dokud se bezpečně neuzavřou
➁.

5. Stiskněte tlačítka pro kontrolu jeho funkce.

Pokud budete při výměně potřebovat pomoc, kon-
taktujte dealera NISSAN nebo značkový servis.

UPOZORNĚNÍ
• Neuzemňujte příslušenství přímo na kontakt

baterie. Tímto způsobem by došlo k obejití
systému ovládání proměnlivého napětí a ba-
terie vozidla by se nemusela zcela nabít.

• Elektrické příslušenství používejte při spuště-
ném motoru, aby nedošlo k vybití baterie
vozidla.

Váš vůz je vybaven systémem ovládání proměnli-
vého napětí. Tento systém měří stupeň elektrického
vybití baterie a ovládá napětí generované alterná-
torem.

SDI2451

SDI2452Z

SYSTÉM OVLÁDÁNÍ PROMĚN-
LIVÉHO NAPĚTÍ ( je-li součástí
výbavy)
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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.

• Při odpojování konektoru nikdy netahejte za
svazek nebo za dráty.

• Při odpojování konektoru dávejte pozor, abys-
te nepoškodili podpůrný držák konektoru.

Pokud nějaké elektrické vybavení nefunguje, zkont-
roluje, zda není spálená pojistka.

Pojistková skříňka je umístěna ve spodní části pří-
strojové desky na straně řidiče.

Příslušné obvody ➁ jsou vyznačeny na vnitřní stra-
ně víčka pojistkové skříňky.

1. Dbejte na to, aby zapalování bylo v poloze <LOCK>
a spínač předních světlometů byl v poloze <AU-
TO>.

2. Otevřete víko pojistkové skříňky.

3. Vyhledejte a vyjměte pojistku vytahovačem po-
jistek ➀ ( je-li ve výbavě).

POZNÁMKA

Vytahovač pojistek je umístěn v pojistkové
skříňce.

4. Pokud je pojistka rozpojenajA , vyměňte ji za no-
voujB .

5. Zavřete víko pojistkové skříňky.

POZNÁMKA

Pokud se nová pojistka rozpojí po montáži,
nechte elektrický systém zkontrolovat a opra-
vit prodejcem NISSAN nebo značkovým servi-
sem.

NDI1433

Levá strana

NDI1755

Pravá strana

POJISTKY
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Pojistkový vypínač pro dlouhodobé
skladování
Pro zachování kapacity baterie je z výroby vypnut
pojistkový vypínač ➂ pro dlouhodobé skladování.
Před dodáním vozidla zákazníkovi je tento spínač
zapnut (stisknut) a musí stále zůstat zapnutý.

Pokud jakékoliv elektrické zařízení nefunguje, de-
montujte pojistkový vypínač pro dlouhodobé skla-
dování a zkontrolujte, zda není rozpojena některá
pojistka.

POZNÁMKA

Dojde-li k závadě na pojistkovém vypínači pro
dlouhodobé skladování nebo k otevření pojistky,
spínač není potřeba vyměňovat. V takovém pří-
padě vyjměte pojistkový vypínač pro dlouhodobé
skladování a vyměňte jej za novou pojistku o stej-
né hodnotě.

Jak demontovat pojistkový vypínač pro
dlouhodobé skladování:
1. Chcete-li vyjmout pojistkový vypínač pro dlouho-

dobé skladování, musí být spínač zapalování
v poloze <LOCK>.

2. Ujistěte se, že je spínač světlometu v poloze <AU-
TO>.

3. Demontujte kryt pojistkové skříně.

4. Stiskněte pojistné úchytky po stranách pojistko-
vého vypínače pro dlouhodobé skladování ➂.

5. Pojistkový vypínač pro dlouhodobé skladování
vytáhněte rovně ven z pojistkové skříňky.

MOTOROVÝ PROSTOR

UPOZORNĚNÍ
Nikdy nepoužívejte pojistku s vyšší nebo nižší
hodnotou proudu, než jak je uvedeno na krytu
pojistkové skříňky.

Pokud nějaké elektrické vybavení nefunguje, zkont-
roluje, zda není spálená pojistka.

1. Dbejte na to, aby zapalování bylo v poloze <LOCK>
a spínač předních světlometů byl v poloze <AU-
TO>.

2. Otevřete kapotu. Podrobnosti viz „Kapota“ v ka-
pitole „3. Kontrola a seřízení před jízdou“.

3. Sundejte kryt pojistek.

Sejměte spony ➀ ( jsou-li součástí výbavy) a
vzduchové vedení ➁ ( je-li součástí výbavy).

4. Vyhledejte pojistku, kterou potřebujete vyměnit.

5. Vytahovačem pojistek vyjměte pojistku ( je-li sou-
částí výbavy). Vytahovač pojistek je umístěn v po-
jistkové skříňce v prostoru pro cestující.

6. Pokud je pojistka rozpojenajA , vyměňte ji za no-
voujB .

7. Nainstalujte kryty spojů pojistek.

8. Zavřete kapotu.

POZNÁMKA

Pokud se nová pojistka rozpojí po montáži,
nechte elektrický systém zkontrolovat a opra-
vit prodejcem NISSAN nebo značkovým servi-
sem.

NDI1089
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PŘEDNÍ SVĚTLOMETY
Uvnitř čoček externích světel se může v dešti nebo
myčce automobilů dočasně vytvořit mlha. Rozdíl
teplot mezi vnějškem a vnitřkem skel může způso-
bovat zamlžení. Nejde o chybnou funkci. Nahroma-
dí-li se uvnitř čoček větší množství vody, kontaktujte
prodejce NISSAN nebo značkový servis.

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 proudem,

nikdy se nesnažte upravovat či demontovat
sestavu LED světlometů.

• Pokud je potřeba provést výměnu, kontaktuj-
te prodejce NISSAN nebo značkový servis.

Výměna žárovky halogenového
světlometu
Halogenové světlomety jsou částečně uzavřené a
jsou v nich použity vyměnitelné (halogenové) žá-
rovky. Lze je vyměnit z prostoru motoru, aniž byste
vyjímali jednotku světlometu.

UPOZORNĚNÍ
Uvnitř halogenové žárovky je uzavřen vysokotla-
ký halogenový plyn. Při poškrábání skleněné baň-
ky nebo upuštění může žárovka prasknout.

1. Odpojte záporný kabel akumulátoru.

2. Odpojte elektrický konektor od zadní části žá-
rovky.

3. Stlačením a otočením uvolněte žárovku světlo-
metujA .

4. Vytáhněte žárovku světlometujB . Při vytahová-
ní se žárovkou netřepejte ani netočte.

5. Opačným postupem nasaďte novou žárovku.

UPOZORNĚNÍ
• Při manipulaci se žárovkou se nedotýkejte

skleněné baňky.

• Použijte stejné číslo a příkon, který měla pů-
vodní žárovka:

• Vozidlo s halogenovými světly

Žárovka dálkových světel: 65W (H9)

Žárovka potkávacích světel: 55W (H11)

• Nenechávejte žárovku vymontovanou z před-
ního světlometu příliš dlouho, jelikož by se do
tělesa světla mohl dostat prach, vlhkost a kouř,
a to by ovlivnilo výkon předního světla.

Pokud jste vyměnili pouze žárovku, není nutné svět-
la seřizovat. V případě potřeby seřízení světlometu
navštivte prodejce NISSAN nebo značkový servis.

Uvnitř čoček vnějších světel se může v dešti nebo
myčce automobilů dočasně vytvořit mlha. Rozdíl
teplot mezi vnějškem a vnitřkem skel může způso-
bovat zamlžení. Nejde o chybnou funkci. Nahroma-
dí-li se uvnitř čoček větší množství vody, kontaktujte
prodejce NISSAN nebo značkový servis.

NDI1664

SVĚTLA
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VNĚJŠÍ SVĚTLA
Položka Výkon (W)
Přední směrové světlo 21
Přední obrysové světlo LED*
Potkávací 55 (H11)
Dálková 65 (H9)
Přední mlhové světlo ( je-li
součástí výbavy) 35* (H8)

Přední mlhové světlo ( je-li
součástí výbavy) LED*

Boční směrové světlo LED*
Zadní sdružený světlomet

Směrový signál 21*
Koncové světlo 5*
Brzdové světlo 21*
Světlo zpátečky 16*

Zadní mlhové světlo 21
Třetí brzdové světlo LED*
Osvětlení registrační značky 5*

*: Pro výměnu kontaktujte prodejce NISSAN nebo
značkový servis.

VNITŘNÍ SVĚTLA
Položka Výkon (W)
Vnitřní čtecí světlo LED diody
Světlo kabiny 8
Osvětlení zavazadlového
prostoru ( je-li součástí
výbavy)

5
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UMÍSTĚNÍ SVĚTEL
1. Zadní směrové světlo

2. Světlo zpátečky

3 Brzdové/koncové světlo

4. Třetí brzdové světlo

5. Osvětlení zavazadlového prostoru

6. Osvětlení registrační značky

7. Zadní mlhové světlo

8. Přední obrysové světlo/světlo pro denní
provoz

9. Přední směrové světlo

10. Přední mlhové světlo ( je-li součástí výbavy)

11. Světlomet dálkový (halogen)/Dálkový a
potkávací (LED)

12. Světlomet potkávací (halogen)/Doplňkový
potkávací (LED)

13. Vnitřní světlo

14. Boční směrové světlo

NDI1667
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DEMONTÁŽ

MONTÁŽ

Postup výměny
Všechna ostatní světla jsou typu A, B, C, D, E nebo F.
Při výměně žárovky nejdříve sundejte sklo nebo kryt
světla.

SDI1679

JVM0004XZ

Přední směrové světlo (příklad)
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Pro výměnu žárovky zadní mlhovky:

1. Sejměte světlo pomocí vhodného nástrojejA .

2. Odpojte objímku žárovky jB a pak vyměňte žá-
rovkujC .

3. Instalaci proveďte v opačném pořadí než
demontáž.

Výměna žárovky osvětlení zavazadlového prostoru
( je-li součástí výbavy):

1. Sejměte světlojA pomocí vhodného nástroje.

2. Sejměte krytkujB .

3. Vyměňte žárovku.

NDI1655

Zadní mlhové světlo

NDI1654

Světlo kabiny

JVM0007XZ

Osvětlení zavazadlového prostoru ( je-li součástí
výbavy)

258 Údržba a „Udělej si sám“



Při prázdné pneumatice, viz „Prázdná pneumatika“
v kapitole „6. V případě nouze“.

SYSTÉM SLEDOVÁNÍ TLAKU
V PNEUMATIKÁCH (TPMS) ( je-li ve
výbavě)
Systém sledování tlaku v pneumatice (TPMS) sledu-
je tlak ve všech pneumatikách kromě rezervy. Roz-
svítí-li se kontrolka nízkého tlaku pneumatiky, jedna
nebo více pneumatik je nedostatečně nafouknutá.

Systém TPMS se aktivuje pouze tehdy, když vozidlo
jede rychleji než 25 km/h (16 MPH). Tento systém
také nemusí detekovat náhlý pokles tlaku pneuma-
tiky (např. prázdnou pneumatiku při jízdě).

Další podrobnosti o systému TPMS viz „Bezpečnost-
ní opatření při startování a jízdě“ v kapitole „5. Star-
tování a jízda“.

Další informace najdete v „ Kontrolka nízkého tlaku
pneumatiky/závady systému kontroly tlaku pneu-
matik (TPMS) ( je-li součástí výbavy)“ v kapitole
„2. Nástroje a ovladače“.

HUŠTĚNÍ PNEUMATIKY
Pravidelně kontrolujte huštění pneumatiky (včetně
náhradní pneumatiky). Nesprávné huštění pneuma-
tiky může mít negativní dopad na životnost pneu-
matiky a ovládání vozidla.

POZNÁMKA

Nesprávně nahuštěné pneumatiky mohou vést
ke snížení ovladatelnosti a řidič může mít pocit,
že je problém v řízení: vždy udržujte pneumatiky
nahuštěné na správné hodnoty.

Tlak pneumatiky kontrolujte, když jsou pneumatiky
chladné. Pneumatiky jsou CHLADNÉ, když vozidlo
parkuje tři a více hodin nebo ujelo méně než 1,6 km
(1 mile). Tlak pneumatiky ZA STUDENA je uveden na
štítku pneumatik. (Pro umístění šítku pneumatiky
viz „Identifikace vozidla“ v kapitole „9. Technické in-
formace“.).

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

UPOZORNĚNÍ
• Při výměně nebo změně pneumatik zajistěte,

aby všechny čtyři pneumatiky byly stejného
typu (tj. letní, univerzální nebo zimní) i kon-
strukce.

• Prodejce NISSAN nebo značkový servis vám
jistě pomohou s informacemi o typu, rozměru,
povolené rychlosti a dostupnosti pneumatik.

Pneumatiky pro výměnu mohou mít nižší povole-
nou rychlost než pneumatiky od výrobce a nemu-
sejí se shodovat s potenciální maximální rychlostí
vozidla. Nikdy nepřekračujte maximální povolenou
rychlost pneumatiky.

Vozidla vybavená systémem kontroly tlaku pne-
umatik (TPMS):

Dojde-li k výměně pneumatik za pneumatiky bez
specifikovaných snímačů tlaku, systém TPMS nebu-
de správně fungovat. Kontaktujte prodejce vozů
NISSAN nebo značkový servis.

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 na boční straně pneu-
matiky. Pneumatiky na sníh mají lepší trakci na sně-
hu než pneumatiky určené 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 na sníh nebo pneumatiky určené
pro celoroční použití na všech čtyřech kolech.

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.

Pneumatiky na sníh budou obvykle určeny pro nižší
rychlost než pneumatiky od výrobce a nemusejí od-
povídat potenciální maximální rychlosti vozidla. Ni-
kdy nepřekračujte maximální povolenou rychlost
pneumatiky.

KOLA A PNEUMATIKY
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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.

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.

Jezděte navíc nižší rychlostí. Jinak můžete poškodit
vozidlo a/nebo negativně ovlivnit ovládání a cho-
vání vozidla.

Sněhové řetězy je nutno instalovat pouze na před-
ní kola, nikoli na zadní. Nikdy neinstalujte řetězy na
dojezdovou náhradní pneumatiku (POUZE PRO DO-
ČASNÉ POUŽITÍ). Sněhové řetězy nepoužívejte na
suchých vozovkách.

OBMĚNA PNEUMATIK

NISSAN doporučuje obměňovat pneumatiky kaž-
dých 10.000 km (6.000 mil). Interval obměny pneu-
matik však závisí na způsobu jízdy a na stavu vozo-
vek.

Pro postup výměny pneumatik viz „Prázdná
pneumatika“ v kapitole „6. V případě nouze“.

VAROVÁNÍ
• Po výměně nahustěte pneumatiky na správný

tlak.

• Utáhněte matice kola po ujetí prvních 1 000
km (600 miles) (platí i pro prázdnou pneuma-
tiku, atd.).

• Do obměny pneumatik nezahrnujte dočasnou
náhradní pneumatiku.

• Nesprávně zvolená pneumatika, její montáž,
péče o ni či údržba mohou mít vliv na bezpeč-
nost vozidla s následkem nehody a zranění.

Pokud si nejste jisti, kontaktujte prodejce
NISSAN nebo výrobce pneumatiky.

Pro modely vybavené systémem
kontroly tlaku pneumatik (TPMS)
Po provedené obměně pneumatik musí být reseto-
ván systém TPMS. Viz „Resetování TPMS“ v kapitole
„5. Startování a jízda“ pro podrobnosti o postupu
resetování.

➀ Ukazatel opotřebení

➁ Značka umístění ukazatele opotřebení.
Umístění jsou označena pomocí „ “, „TWI“
atd. podle typu pneumatik.

OPOTŘEBENÍ A POŠKOZENÍ
PNEUMATIKY
Pneumatiky pravidelně kontrolujte kvůli opotřebe-
ní, prasklinám, vybouleninám nebo předmětům za-
chyceným ve vzorku. Pokud objevíte přílišné opo-
třebení, praskliny, vybouleniny nebo hluboké zářezy,
vyměňte ihned pneumatiku.

SDI1662Z

SDI1663Z
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V originálních pneumatikách je indikátor opotřebe-
ní ➀. Když je ukazatel opotřebení vidět, pneumatiku
vyměňte.

Nesprávná manipulace s náhradní pneumatikou
může vést k vážným zraněním. Potřebujete-li opra-
vit náhradní pneumatiku, kontaktujte prodejce NIS-
SAN nebo značkový servis.

STÁŘÍ PNEUMATIK
Nikdy nepoužívejte pneumatiku déle než šest let bez
ohledu na to, zda byla používána nebo ne.

Kvalita pneumatik klesá s věkem i se způsobem po-
užívání. Pneumatiky si nechte kontrolovat a vyva-
žovat u prodejce NISSAN nebo ve značkovém ser-
visu.

VÝMĚNA PNEUMATIK A KOL

VAROVÁNÍ
Neinstalujte deformované kolo nebo pneumati-
ku, ani když byly opraveny. Taková kola či pneu-
matiky mohou mít konstrukční vady a mohly by
způsobit závadu bez varování.

Při výměně pneumatiky používejte stejný rozměr,
rychlost a nosnost jako původní pneumatika. Pro
doporučené typy a velikosti pneumatik a kol viz „Ko-
la a pneumatiky“ v kapitole „9. Technické informace“.

Použití jiných pneumatik kromě doporučených ne-
bo smíšené použití pneumatik jiných značek, kon-
strukce (diagonální, pneumatiky s úhlopříčnými pá-
sy nebo radiální) může mít negativní dopad na jízdu,
brzdění, ovladatelnost, světlost, světlost karoserie-
pneumatika, světlost od sněhových řetězů, kalibraci
tachometru, sklon světlometů a výšku nárazníku.

VAROVÁNÍ
Některé tyto vlivy mohou vést k nehodám a mo-
hou způsobit vážná zranění osob.

Pokud z jakéhokoliv důvodu měníte kola, vždy je vy-
měňte za kola se stejnou hloubkou zálisu. Kola s
jiným zálisem by mohly vést k časnějšímu opotře-
bení pneumatik, možná ke snížené ovladatelnosti
vozu a/nebo vzájemnému tření s brzdovými kotou-
či/bubny. Toto tření může vést ke snížené účinnosti
brzd a/nebo časnému opotřebení brzdové
destičky/čelistí.

U systému TPMS ověřte následující ( je-li ve výbavě).

VAROVÁNÍ
• Po provedené výměně pneumatiky nebo kola

musí být resetován systém TPMS. (Viz „Rese-
tování TPMS“ v kapitole „5. Startování a jízda“
pro podrobnosti o postupu resetování.)

• Když je namontována náhradní pneumatika
nebo je kolo vyměněno, systém TPMS nebude
fungovat a kontrolka bude blikat přibližně 1
minutu. Po uplynutí 1 minuty kontrolka zůsta-
ne svítit. Co nejdříve se obraťte na prodejce vo-
zů NISSAN nebo na značkový servis, aby vám
pneumatiku vyměnili a/nebo resetovali sys-
tém.

• Montáž pneumatik, které neodpovídají origi-
nálním specifikacím NISSAN, by mohla ovlivnit
správnou funkci systému TPMS.

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.

Kola je nutno vyvažovat po demontáži z vozidla. Vy-
važování předních kol na vozidle by mohlo vést k
poškození převodovky.

NÁHRADNÍ PNEUMATIKA
Normální náhradní pneumatika
S vaším vozem je dodávána sandardní pneumatika
(stejný rozměr jako silniční kola).

Dojezdová náhradní pneumatika ( je-li
součástí výbavy)
Dodržujte následující opatření, pokud musíte použít
náhradní pneumatiku, jinak by mohlo dojít k poško-
zení vozu nebo jeho zapojení do nehody.

SDI1912Z

Štítek náhradní pneumatiky ( je-li ve výbavě)
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UPOZORNĚNÍ
• Náhradní pneumatika by měla být používána

jen v nouzových případech. Při první příleži-
tosti by měla být vyměněna za standardní
pneumatiku.

• Při jízdě s náhradní pneumatikou buďte opa-
trní.

• Vyhýbejte se prudkým zatáčkám a prudkému
brzdění.

• Nejezděte s vozidlem rychleji než 80 km/h (50
MPH).

• Na náhradní pneumatice nepoužívejte sněho-
vé řetězy. Sněhové řetězy nejdou na náhradní
pneumatiku řádně uchytit a mohly by způso-
bit poškození vozidla.

• Při jízdě na vozovce pokryté sněhem nebo le-
dem by se měla na zadních kolech použít ná-
hradní pneumatika a na předních kolech (po-
háněných) by se měla použít originální pneu-
matika. Řetězy používejte jen na dvou
předních originálních pneumatikách.

• Vzorek náhradní pneumatiky se opotřebuje
rychleji než na originální pneumatice. Jakmile
se na náhradní pneumatice objeví ukazatele
opotřebení, tak ji vyměňte.

• Jelikož je náhradní pneumatika menší než
běžná pneumatika, sníží se světlá výška. Abys-
te se vyvarovali poškození vozidla, nepřejíž-
dějte přes překážky. Také s vozidlem nejezdě-
te do automatických myček, neboť by mohlo
dojít k zachycení.

• Náhradní pneumatiku nepoužívejte na jiném
vozidle.

• V daném okamžiku nepoužívejte více náhrad-
ních pneumatik než jednu.

SADA NÁŘADÍ PRO OPRAVU
PÍCHNUTÉ PNEUMATIKY ( je-li
součástí výbavy)
Sada nářadí pro opravu píchnuté pneumatiky je do-
dávána k vozidlu namísto náhradní pneumatiky. Sa-
da pro opravu musí být používána pro dočasné za-
lepení menší díry v pneumatice. Po použití sady pro
opravu navštivte co nejdříve dealera NISSAN nebo
značkový servis, aby pneumatiku zkontroloval a
opravil/vyměnil.

UPOZORNĚNÍ
Sadu nářadí pro opravu píchnuté pneumatiky ne-
používejte za následujících podmínek. Kontaktuj-
te dealera NISSAN nebo značkový servis nebo
profesionální asistenční službu:

• jestliže těsnicí prostředek překročil datum po-
užitelnosti (uvedené na štítku na láhvi)

• jestliže je díra nebo řez přibližně 4 mm (0.16 in)
nebo větší

• jestliže je poškozena boční strana pneumati-
ky

• jestliže došlo k výrazné ztrátě tlaku vzduchu v
pneumatice

• jestliže je pneumatika zcela vychýlena ven ne-
bo dovnitř ráfku

• jestliže je poškozen ráfek pneumatiky

• Jestliže jsou prázdné dvě pneumatiky nebo
více.

Je-li to možné, nechte vůz odtáhnout do servisu,
kde vám prázdnou pneumatiku opraví nebo vymě-
ní.

Viz „Prázdná pneumatika“ v kapitole „6. V případě
nouze“ pro více podrobností.
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Následují přibližné kapacity. Skutečná plnicí množství se od nich mohou mírně lišit. Při plnění postupujte podle části „8. Údržba a udělej si sám“, kde zjistíte správné
plnicí kapacity.

Typ kapaliny

Kapacita (přibližná)

Doporučené kapaliny/maziva
Metrické

Jednotky
Imperiální
Jednotky

US
míry

Palivo 41 l 9 gal. 11 gal Viz „Informace o palivu“ dále v této kapitole.
Motorový olej*

Vypustit
a
doplnit
*: Další
infor-
mace viz
„Moto-
rový
olej“
výše v
této
kapitole.

HR09DET

S výměnou
olejového filtru 4,1 l 3-1/2 qt 4-3/8

qt
• Doporučujeme originální olej „Nissan Motor Oil Synthetic Technology 5W-30 C3“.
• Jestliže výše uvedený motorový olej není k dispozici, použijte „motorový olej Nissan“

nebo ekvivalent, který vyhovuje následující kvalitě a viskozitě: ACEA C3 SAE 5W-30
nebo ACEA A3/B4 SAE 5W-40.

Bez výměny
olejového filtru 3,8 l 3-1/4 qt 4 qt

BR10DE

S výměnou
olejového filtru 3,1 l 2-3/4 qt 3-3/8

qt
• Doporučujeme originální olej „Nissan Motor Oil Synthetic Technology 5W-30 C3“.
• Jestliže výše uvedený motorový olej není k dispozici, použijte „motorový olej Nissan“

nebo ekvivalent, který vyhovuje následující kvalitě a viskozitě: ACEA C3 SAE 5W-30
nebo ACEA A3/B4 SAE 5W-40.

Bez výměny
olejového filtru 2,7 l 2-3/8 qt 2-7/8

qt

HR10DET

S výměnou
olejového filtru 4,1 l 3-1/2 qt 4-3/8

qt • Doporučujeme originální olej „Nissan Motor Oil Synthetic Technology 5W-30 C3“.
• Jestliže výše uvedený motorový olej není k dispozici, použijte „motorový olej Nissan“

nebo ekvivalent, který vyhovuje následující kvalitě a viskozitě: ACEA C3 SAE 5W-30.Bez výměny
olejového filtru 3,6 l 3-1/4 qt 4 qt

HR10DDT

S výměnou
olejového filtru 4,1 l 3-1/2 qt 4-3/8

qt • Doporučujeme originální olej „Nissan Motor Oil Synthetic Technology 5W-30 C3“.
• Jestliže výše uvedený motorový olej není k dispozici, použijte „motorový olej Nissan“

nebo ekvivalent, který vyhovuje následující kvalitě a viskozitě: ACEA C3 SAE 5W-30.Bez výměny
olejového filtru 3,8 l 3-1/4 qt 4 qt

K9K

S výměnou
olejového filtru 4,8 l 4-1/4 qt 5-1/8

qt

• Euro 6C: Doporučujeme originální olej „Nissan Motor Oil Synthetic Technology 5W-30
C3“.
• Jestliže výše uvedený motorový olej není k dispozici, použijte „motorový olej

Nissan“ nebo ekvivalent, který vyhovuje následující kvalitě a viskozitě: ACEA C3 SAE
5W-30.

• Euro 6B: Doporučujeme originální olej „Nissan Motor Oil Synthetic Technology 5W-30
C4“.
• Jestliže výše uvedený motorový olej není k dispozici, použijte „motorový olej

Nissan“ nebo ekvivalent, který vyhovuje následující kvalitě a viskozitě: ACEA C4 SAE
5W-30.

Bez výměny
olejového filtru 4,7 l 4-1/8 qt 5 qt

KAPACITY A DOPORUČENÉ TYPY KAPALIN/MAZIV
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Typ kapaliny

Kapacita (přibližná)

Doporučené kapaliny/maziva
Metrické
Jednotky

Imperiální
Jednotky US míry

Motorová chladicí kapalina
(včetně nádrže o kapacitě 0,7 l (7/8 qt)

• Originální chladicí kapalina motoru NISSAN
L255N nebo kvalitativní ekvivalent*
*: Další informace viz „Chladicí systém motoru“
dále v této kapitole.

HR09DET 5,9 l 5-1/4 qt 6-1/4 qt

BR10DE 5,8 l 5-1/8 qt 6-1/8 qt

HR10DET 6,2 l 6–1/4 qt 5–1/2 qt

HR10DDT 6,65 l 6–3/8 qt 5–3/4 qt

K9K 6,3 l 6-2/3 qt 5–1/2 qt

Převodový olej manuální
převodovky (MT)

5MT 2,3 l 2 qt 2–3/8 qt

• Použijte originální „Nissan převodový olej
MT-XZ pro osobní vozidla“ nebo ekvivalent.

• Jestliže není k dispozici originální „Nissan
převodový olej MT-XZ pro osobní vozidla“,
můžete jako dočasnou náhradu použít olej API
GL-4, viskozita SAE 75W-80. Jakmile to však
bude možné, použijte „Nissan převodový olej
MT-XZ pro osobní vozidla“.

6MT 1,4 l 1–1/4 qt 1–1/2 qt

Kapalina převodovky Xtronic (CVT) 6,9 l 6-1/8 qt 7–3/8 qt

• Originální kapalina NISSAN CVT NS-3
• Používejte pouze originální kapalinu NISSAN

CVT NS-3. Použitím jiné převodové kapaliny
než originální převodové kapaliny NISSAN
CVT NS-3 poškodíte převodovku CVT. Na
takové poškození se nevztahuje záruka.

• Pro podrobnosti nebo údržbu se obraťte na
prodejce NISSAN nebo na značkový servis.

Brzdová a spojková kapalina Naplňte na správnou úroveň hladiny kapaliny podle
části „8. Údržba a udělej si sám“

• Originální brzdová kapalina NISSAN nebo
ekvivalentní DOT 4+ třída 6

Univerzální vazelína — — — • NLGI č. 2 (Lithiová báze)

Chladivo klimatizačního systému 450 ±35 g • HFO1234yf (R1234yf)

Maziva systému klimatizace 90 cm3 — — • Olej YR20 nebo ekvivalentní
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INFORMACE O PALIVU
Zážehový motor

UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte olovnatý benzín. Používání olovna-
tého benzínu poškozuje katalytický konvertor.

Kompatibilní paliva pro zážehové motory

Zážehové motory jsou kompatibilní s aktuálními a
budoucími evropskými normami pro biopaliva.

m Benzín vyhovující normě EN228
a míchaný s biopalivy vyhovujícími
normě EN15376.

m
Motor HR09DET, HR10DDT a HR10DET:
Pro všechny destinace používejte BEZOLOVNATÝ
BENZÍN s oktanovým číslem minimálně 95 (RON).

POZNÁMKA

Pro destinace mimo Evropy (včetně Izrael, Turec-
ko, Francouzská Guyana, Martinik, Reunion, Gua-
deloupe), pokud nepoužijete speciální bezolov-
natý benzín, lze používat BĚŽNÝ BEZOLOVNATÝ
benzín s oktanovým číslem nejméně 91 (RON) při
nepatrně sníženém výkonu. Pro maximální výkon
vozu a ideální ovladatelnost se však doporučuje
používat speciální bezolovnatý benzín 95 (RON).

Motor BR10DE:
Používejte bezolovnatý benzín s oktanovým číslem
minimálně 95 (RON).

Vznětový motor
Motor K9K:

Kompatibilní paliva pro naftové motory

Dieselový motor je kompatibilní s aktuálními a
budoucími evropskými normami pro biopaliva.

m
Nafta vyhovující normě EN590
a míchaná s biopalivy podle normy
EN14214 (obsahující mezi 0 a 7 %
metylesterů mastných kyselin).

m
Nafta vyhovující normě EN16734
a míchaná s biopalivy podle normy
EN14214 (obsahující mezi 0 a 10 %
metylesterů mastných kyselin).

Používejte motorovou naftu s cetanovým číslem
nad 51 a méně než 10 ppm síry (EN590 a specifikace
Euro 6).

Pokud jsou k dispozici dva druhy paliva, použijte
zimní, nebo letní palivo v závislosti na následujících
tepelných podmínkách.

• Nad –7 °C (20 °F). . . Motorová nafta letního typu.

• Pod –7 °C (20 °F). . . Motorová nafta zimního typu.

Pokud máte jakékoli pochybnosti, prosím kontak-
tujte prodejce NISSAN nebo značkový servis.

UPOZORNĚNÍ
• Nepoužívejte domácí topný olej, petrolej ani

jiná alternativní paliva do vznětového motoru,
mohlo by dojít k poškození motoru.

• Nepřilévejte benzín ani jiná alternativní paliva
do motorové nafty.

• Nepoužívejte palivo pro letní období v teplo-
tách pod -7 °C (20 °F). V chladných teplotách se
v palivu utvoří vosk, který může vést k tomu,
že motor nepoběží plynule.

DOPORUČENÁ HODNOTA SAE
VISKOZITY
Olej pro benzínový motor
Motor HR09DET:

Používejte POUZE 5W-30 C3 nebo 5W-40 A3/B4

Motor BR10DE:

Používejte POUZE 5W-30 C3 nebo 5W-40 A3/B4

Motor HR10DDT:

Používejte pouze 5W-30 C3

Motor HR10DET:

Používejte POUZE 5W-30 C3

Olej pro vznětový motor
• Motor K9K EURO 6C:

Používejte POUZE 5W-30 C3

• Motor K9K EURO 6B:

Používejte POUZE 5W-30 C4
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CHLADIVA A MAZIVA SYSTÉMU
KLIMATIZACE
Systém klimatizace ve vašem vozidle je nutno plnit
chladicím médiem HFO1234yf (R1234yf) a mazivem
NISSAN A/C System Oil Typ YR20 nebo ekvivalen-
tem.

UPOZORNĚNÍ
Použití jiných chladiv nebo maziv způsobí vážné
poškození a povede k nutnosti výměny celého kli-
matizačního systému vozidla.

NISSAN Blue Citizenship

Vypouštění chladiv do atmosféry je v některých ze-
mích a oblastech zakázáno. Chladivo HFO1234yf
(R1234yf) ve vašem voze nepoškozuje zemskou ozó-
novou vrstvu. Nicméně v malé míře přispívá ke glo-
bálnímu oteplování. NISSAN doporučuje, aby bylo
všechno chladivo řádně zachyceno a recyklováno
Ohledně údržby klimatizace kontaktujte prodejce
NISSAN nebo značkový servis.
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Model HR09DET HR10DET HR10DDT BR10DE K9K
Typ Zážehový, 4–takt Zážehový, 4–takt Zážehový, 4–takt Zážehový, 4–takt Vznětový, 4–takt
Uspořádání válců 3 válce v řadě 3 válce v řadě 3 válce v řadě 3 válce v řadě Řadový 4-válec

Vrtání x zdvih mm (in) 72,2 x 73,1
(2,846 x 2,878)

72,2 x 81,35
(2,842 x 3,202)

72,2 x 81,35
(2,842 x 3,202)

71 x 84
(2,795 x 3,307)

76,0 x 80,5
(2,992 x 3,169)

Objem cm3 (cu in) 899 (54,85) 999 (60,96) 999 (60,97) 999 (60,96) 1 461 (89,15)
Otáčky volnoběhu v
poloze N ot/min 870 800 ± 50 850 900 ± 50 850 ± 50

Časování vstřikování
(BTDC) stupeň — — — — —

Zapalovací svíčky Standard ILKAR7J7G ILKAR7Q7 SILZKFR8D7G REA8MX —
Mezera zapalovací
svíčky mm (in) 0,6 (0,02) 0,6 (0,02) 0,7 (0,02) 0,9 ± 0,05 —

Funkce vačkového hřídele Tichý rozvodový řetěz Tichý rozvodový řetěz Tichý rozvodový řetěz Rozvodový řetěz Rozvodový řemen

MOTOR
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Položka Rozměr Zális
mm (in)

Silniční
kolo

Ocel
15 x 6J 50 (1,96)

16 x 6J 50 (1,96)

Kolo z
hliníkové
slitiny

16 x 6J 50 (1,96)

17 x 6–1/2J 50 (1,96)

Rozměr
pneumatiky

Konvenční
185/65R15
195/55R16
205/45R17

Náhradní *1,
Sada
nářadí pro
opravu
píchnuté
pneumatiky
*1

T125/70 D15 *1
T125/70 R15 *1

*1: Je-li součástí výbavy

Jednotka: mm (in)

Celková délka 3 999 (157,5)
Celková šířka 1 935 (76,2)
Celková výška 1.455 (57,3)
Rozchod předních
kol

1 510 (59,4)

Rozchod zadních kol 1 520 (59,8)
Rozvor 2 525 (99,4)

Pokud plánujete přejet do jiné země, měli byste si
nejprve zjistit, zda v ní dostupné palivo je vhodné
pro motor vašeho vozu.

Použití paliva s příliš nízkým oktanovým/cetanovým
číslem může vést k poškození motoru. Nejezděte
tedy s vozidlem do oblastí bez dostupného vhod-
ného paliva.

Při převodu vaší registrace do jiné země zkontro-
lujte u příslušných úřadů, zda vozidlo splňuje poža-
davky, jelikož může být problematické vůz upravit. V
některých případech nemůže vozidlo splnit právní
požadavky a v jiných případech může být nezbytné
vozidlo upravit, aby bylo v souladu s konkrétními
zákony a vyhláškami.

Zákony a vyhlášky pro kontrolu emisí vozidel a bez-
pečnostní normy se liší podle země; je tedy možné,
že se specifikace vozu mohou lišit.

NISSAN nezodpovídá za jakékoli nedostatky, po-
kud je vozidlo převezeno a registrováno v jiné ze-
mi. Za nezbytné úpravy, přepravu a registraci zod-
povídá majitel.

KOLA A PNEUMATIKY ROZMĚRY PŘI PŘEVOZU NEBO PŘEVODU
VAŠÍ REGISTRACE DO JINÉ ZEMĚ
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Je zakázáno překrývat, přemalovávat, navařovat,
nařezávat, navrtávat, upravovat nebo odstraňovat
identifikační číslo vozidla (VIN).

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO VOZIDLA (VIN)

Identifikační číslo vozidla je vyraženo vedle prohlub-
ně pro náhradní pneumatiku.

ŠTÍTEK VEHICLE IDENTIFICATION
NUMBER (VIN) (IDENTIFIKAČNÍ
ČÍSLO VOZIDLA) ( je-li součástí
výbavy)

Štítek s identifikačním číslem vozidla je vyražen dle
vyobrazení.

SÉRIOVÉ ČÍSLO MOTORU

NTI398 JVT0352XZ

NTI265

Motor HR09DET

NTI099Z

Motor K9K

IDENTIFIKACE VOZIDLA
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Číslo je vylisované na motoru, jak je znázorněno.

ŠTÍTEK PNEUMATIKY

Tlak pneumatiky za studena je vyznačen na štítku
upevněném po straně středového sloupku u řidiče.

TYPOVÝ ŠTÍTEK KLIMATIZACE ( je-li
součástí výbavy)

Štítek je upevněn dle vyobrazení.

NTI400

Motor BR10DE

NTI265

Motor HR10DET

NIC3610

Motor HR10DDT

STI0494Z

STI0739Z
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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 NISSAN nebo na kvalifikovaný servis pro
bezpečnostní opatření nebo speciální pokyny týka-
jící se instalace. Na požádání poskytne váš prodejce
NISSAN nebo kvalifikovaná dílna podrobnější infor-
mace (frekvenční pásmo, výkon, průvodce instalací
atd.), které se týkají instalace. Při nastavení vhodné
polohy antény postupujte takto:

NSD886

INSTALACE RF VYSÍLAČE
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SCHVÁLENÍ RÁDIOVÝCH FREKVENCÍ (PRO EVROPU)
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, Slo-
vensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, 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

433,92 MHz (433,05 MHz – 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.

HOMOLOGAČNÍ ČÍSLO RÁDIA A INFORMACE
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PRO CHORVATSKO
Systém bezklíčového odemykání dveří
( je-li ve výbavě)

m

Systém inteligentního klíče ( je-li
součástí výbavy)

JVT0008X

JVT0009X

JVT0010X
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m

Imobilizér systému zabezpečení proti
krádeži NISSAN (NATS)
Calsonic Kansei Corporation: m

Continental Automotive GmbH:

JVT0011X

JVT0012X

JVT0371X
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INFORMACE O PALIVU
Zážehový motor

UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte olovnatý benzín. Používání olovna-
tého benzínu poškozuje katalytický konvertor.

Kompatibilní paliva pro zážehové motory

Zážehové motory jsou kompatibilní s aktuálními a
budoucími evropskými normami pro biopaliva.

Benzín vyhovující normě EN228
a míchaný s biopalivy vyhovujícími
normě EN15376.

Motor HR09DET, HR10DDT a HR10DET:
Pro všechny destinace používejte BEZOLOVNATÝ
BENZÍN s oktanovým číslem minimálně 95 (RON).

POZNÁMKA

Pro destinace mimo Evropy (včetně Izrael, Turec-
ko, Francouzská Guyana, Martinik, Reunion, Gua-
deloupe), pokud nepoužijete speciální bezolov-
natý benzín, lze používat BĚŽNÝ BEZOLOVNATÝ
benzín s oktanovým číslem nejméně 91 (RON) při
nepatrně sníženém výkonu. Pro maximální výkon
vozu a ideální ovladatelnost se však doporučuje
používat speciální bezolovnatý benzín 95 (RON).

Motor BR10DE:
Používejte bezolovnatý benzín s oktanovým číslem
minimálně 95 (RON).

Vznětový motor
Motor K9K:

Kompatibilní paliva pro naftové motory

Dieselový motor je kompatibilní s aktuálními a
budoucími evropskými normami pro biopaliva.

Nafta vyhovující normě EN590
a míchaná s biopalivy podle normy
EN14214 (obsahující mezi 0 a 7 %
metylesterů mastných kyselin).

Nafta vyhovující normě EN16734
a míchaná s biopalivy podle normy
EN14214 (obsahující mezi 0 a 10 %
metylesterů mastných kyselin).

Používejte motorovou naftu s cetanovým číslem
nad 51 a méně než 10 ppm síry (EN590 a specifikace
Euro 6).

Pro více podrobností viz „Kapacity a doporučené ty-
py kapalin/maziv“ v kapitole „9. Technické informa-
ce“.

UPOZORNĚNÍ
• Nepoužívejte domácí topný olej, petrolej ani

jiná alternativní paliva do vznětového motoru,
mohlo by dojít k poškození motoru.

• Nepřilévejte benzín ani jiná alternativní paliva
do motorové nafty.

• Nepoužívejte palivo pro letní období v teplo-
tách pod -7 °C (20 °F). V chladných teplotách se
v palivu utvoří vosk, který může vést k tomu,
že motor nepoběží plynule.

DOPORUČENÝ MOTOROVÝ OLEJ*
Pro více podrobností viz „Kapacity a doporučené ty-
py kapalin/maziv“ v kapitole „9. Technické informa-
ce“.

TLAK PNEUMATIKY ZA STUDENA
Viz štítek upevněný na středový sloupek na straně
řidiče.

INFORMACE O ČERPACÍCH
STANICÍCH



OHLED NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Naše snažení v rámci NISSAN dostát svým závaz-
kům na ochranu a zachování životního prostředí se
dnes vztahuje na řadu oblastí. V rámci NISSAN pro-
pagujeme nejvyšší možné úrovně prací v každé ob-
lasti a každém regionu naší činnosti.

SOULAD NA KAŽDÉM KROKU
NISSAN se zaměřuje na zajištění skutečnosti, aby
součástky vozů na konci životnosti byly opětovně
využity, recyklovány a použity jako obnovitelný zdroj
a zaručuje shodu s právními normami EU (směrnice
pro vozidla na konci 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 zvý-
šení procenta použitých recyklovaných materiálů

Výrobní fáze
Závody NISSAN ve Velké Británii a ve Španělsku již
dosáhly míry recyklování přes 90 % a snaží se o dal-
ší zlepšení. Závod ve Velké Británii nainstaloval 10
větrných turbín na snížení emisí oxidu uhličitého o
více než 3.000 tun ročně. Závod NMISA (Španělsko)
používá systém solárního ohřevu vody, čímž šetří
energii. Tím se vygeneruje 33 % energie spotřebo-
vané v lázních během lakování vašeho vozu.

Výrobní a distribuční fáze
Účinné využití zdrojů za účelem snížení množství
odpadu vzniklého v průběhu výrobní a distribuční
etapy. NISSAN propaguje aktivity zakládající se na
snižování, opětovném využití a recyklování materi-
álů, kdykoliv je to možné. Cílem společnosti NISSAN
je dosáhnout 100% recyklace pro naše provozy v
Japonsku a celosvětově.

Fáze uživatelská a servisní
Prodejci NISSAN jsou výkladní skříní NISSAN před vá-
mi, našimi zákazníky. Aby splnili vaše očekávání, ne-
nabízejí jen kvalitní služby, ale přistupují také zod-
povědně k životnímu prostředí. NISSAN propaguje
činnosti prodejců v oblasti recyklace odpadu vznik-
lého následkem servisní činnosti.

Fáze likvidace
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. Více informací o způsobu a místě zpra-
cování vašeho vozu na konci životnosti vám poskyt-
ne váš místní prodejce NISSAN, případně navštivte
stránky: www.nissan-europe.com.

CHRAŇTE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ZA
JÍZDY
Vaše chování za jízdy má výrazný vliv na spotřebu
paliva a na životní prostředí. Dodržujte tipy uvedené
níže pro lepší úsporu paliva, lepší návyky při řízení
vozidla a pro lepší přístup k životnímu prostředí sni-
žováním emisí:

Hospodárná jízda
Předvídáním dopravních podmínek a jim odpovída-
jícím chováním snížíte spotřebu paliva a napomů-
žete tak k ochraně našeho přírodního prostředí.
Sundejte nohu z plynu, když se blížíte k semaforu a
nebrzděte na poslední chvíli, až naskočí červená.
Nejezděte příliš rychle, nepřidávejte prudce plyn a
nebrzděte ostře. Získaný čas nenahradí znečištění
životního prostředí. Při jízdě do kopce se snažte udr-
žovat rychlost, snížíte spotřebu paliva a míru zne-
čištění. Udržujte rychlost a tam, kde to dopravní
podmínky umožní, jeďte s vozidlem pomaleji.

Při jízdě mějte zavřená okna
Jízda s otevřenými okny při rychlosti 100 km/h (62
MPH) zvýší vaši spotřebu paliva až o 4 %. Jízda se
zavřenými okny přispívá k nižší spotřebě paliva.

Optimalizujte používání klimatizace
Systém klimatizace má pozitivní účinek na jízdu a
bezpečnost vozidla, příjemně chladí a odvlhčuje, ři-
diči se mají více na pozoru a mají lepší výhled, bude-
li zapotřebí odpařit/odmlžit skla. Použití klimatizace

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (Vozy na
konci životnosti)



však znatelně zvýší spotřebu paliva v městském
provozu. Optimalizujte použití klimatizace tak, že
budete co nejvíce používat větrací otvory.

Na svazích používejte parkovací brzdu
Chcete-li zadržet vozidlo na svahu, užijte parkovací
brzdu. Nepoužívejte spojku pro zadržení vozu na
svahu, jelikož to vede ke zbytečné spotřebě paliva a
opotřebení.

Chcete-li zadržet vozidlo na svahu, užijte parkovací
brzdu. Nepoužívejte spojku (manuální převodovka)
nebo akcelerátor (převodovka typu CVT) k přidržení
vozidla, protože to ke zvýšené spotřebě paliva a
opotřebení.

Udržujte bezpečnou vzdálenost
Předvídejte jízdní podmínky pro plynulejší jízdu, vyš-
ší komfort a bezpečnost při jízdě. Jezděte a udržujte
bezpečnou vzdálenost od ostatních vozidel v pro-
vozu. Tento způsob napomáhá snížit spotřebu pali-
va, jelikož vás nenutí neustále sešlapávat brzdy.

Kontrolujte tlak v pneumatikách
Nízký tlak v pneumatikách zvyšuje spotřebu paliva
stejně jako používání nedoporučených pneumatik.
Správný tlak v pneumatikách zvýší záběr vozu a op-
timalizuje spotřebu paliva.

Nechte své vozidlo pravidelně
kontrolovat v servisu
Pravidelným servisem můžete používat vozidlo v
optimálním stavu a s nejlepší spotřebou paliva. Ne-
chte servis na voze provádět svého prodejce NISSAN
nebo značkový servis, abyste měli jistotu, že je pro-
váděn podle původních norem.



ŠTÍTEK AIRBAGU ( je-li součástí
výbavy)





• V případě nebezpečí ... 6-212

(Prázdná pneumatika, motor nestartuje,
přehřátí, tažení)

• Jak nastartovat motor ... 5-153

• Sledování měřičů a ukazatelů ... 2-52

• Údržba a udělej si sám ... 8-234

• Technické informace ... 9-264
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