
 
 

      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Nissan σας είναι πλέον συμβατό με οποιοδήποτε Google Assistant και Amazon 

Echo Device. Συνδέστε το Nissan σας, λάβετε πληροφορίες και ελέγξτε διάφορες 

λειτουργίες για απόλυτη άνεση και ευκολία. 
 

 

Ξεκινάτε πάντα τη συνομιλία σας με το «OK GOOGLE, ASK NISSAN» 

για το Google Assistant ή το «ALEXA, ASK NISSAN» για το Amazon Alexa. 

Μόλις συνδεθείτε, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες εντολές για να μιλήσετε στο 

Nissan σας.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Η συμβατότητα του Nissan με τη συσκευή Google Assistant και Amazon Echo ποικίλλει 

ανάλογα με το μοντέλο ή την έκδοση του αυτοκινήτου σας, θα χρειαστείτε επίσης ένα 

smartphone με συμβατό λειτουργικό σύστημα iOS ή Android και μια κάρτα SIM με επιλογή 

δεδομένων από έναν πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.Τα Amazon, Alexa και όλα τα 

σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της.



be flashed. 

to your car. Happy driving! 

Juke** are locked. 

« OK GOOGLE, ASK NISSAN » 

« ALEXA, ASK NISSAN » 
 

 

 
 

to send my home* address to my car 
Got it. I’ve sent your home* address 

 
All sorted. I’ve sent your work* address 

to your car. Have a good journey ! 

to switch to my Juke** You’re now connected to your Juke**. 

Right now, your Juke** is parked at 

Cranfield Rd, United Kingdom. 

to flash my lights 
OK. The lights on your Juke** will 

 
I’m here to help you manage your 

NISSAN remotely. You can check where 

to give me a tutorial your car is, send a destination to it 

and other things. Would you like some 

examples of what you can ask me ? 
 

are my doors locked? 
Don’t worry. All the doors on your 

 

You drove in total 2 hours 5 minutes 

Sunday October 25th, with your Juke**. 

for my notifications There  are  2  new  notifications  for  you... 

 

 

 

 
 

 
* Τόσο η διεύθυνση του σπιτιού όσο και της εργασίας πρέπει να είναι 

προκαθορισμένη στην ενότητα προφίλ σας στην εφαρμογή 

smartphone NissanConnect Service 

** Παραδείγματα που δίνονται για το μοντέλο Juke, οι απαντήσεις θα 

προσαρμοστούν στο πραγματικό όχημα που είναι συνδεδεμένο στην 

εφαρμογή NissanConnect Services. 

Τα Amazon, Alexa και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά 

σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της. 

where is my car parked? 

to set my work* address in the car 

for how much time I drove yesterday 


