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Az útmutatóból számos hasznos információt kaphat az új NISSAN GT-R-rel 
kapcsolatban.

A gépjármű rendszereiről és tulajdonságairól részletes leírást talál a gépjármű 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓjában. Kérjük vegye figyelembe, hogy bizonyos 
tulajdonságok opcionálisak és előfordulhat, hogy nem vonatkoznak az Ön 
járművére. Az egyes tulajdonságok használatára vonatkozó korlátozásokkal 
kapcsolatban lapozza fel a Használati Útmutató GT-R áttekintése fejezetet. ÉLVEZD A VEZETÉST!
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Intelligenskulcs-rendszer
Az intelligens kulcs- rendszer lehetővé teszi az ajtók és a csomagtér ajtajának 
nyitását és zárását anélkül, hogy a kulcskártyát ki kellene vennie a zsebéből 
vagy a tárcájából. Az ajtók vagy a csomagtartó kinyitásához vagy bezárásához 
hatótávolságon belül egyszerűen nyomja meg az A  gombot az ajtónyitó 
fogantyún vagy a B  gombot a csomagtartón.
Az ajtók záráshoz vagy kinyitásához használhatja a kulcson található  vagy 

 gombokat is, vagy nyomja meg a  gombot a kulcson a csomagtartó 
kinyitásához.

B

A

Ha szüksége lenne rá, akkor a kulcs burkolatán belül talál egy hagyományos fém 
kulcsot, amellyel ki tudja nyitni vagy be tudja zárni a vezető felőli ajtót és el tudja 
indítani a motort (lásd 15. oldal).

Kulcs szükség esetére

AjTók – NyITáS éS ZáRáS

CSomAGTARTó kINyITáSA A GépjáRmű 
belSejéből

Nyomja a csomagtartó nyitó gombját lefelé, 
hogy a gépjármű belsejéből ki tudja nyitni  
a csomagtartót.

A CSomAGTARTó NyITáSáNAk leTIlTáSA

 Állítsa a kesztyűtartóban található 
gombot OFF állásba, hogy 
megakadályozza a csomagtartó 
gépjárművön belülről vagy kívülről 
történő kinyitását, illetve a csomagtartó 
ne legyen nyitható sem a csomagtér 
gépjárműben található nyitó gombjával, 
sem a nyitáskérő gombbal, sem pedig az 
intelligens kulcson található  gombbal.

Használja ezt a kapcsoló állást illetve zárja be a kesztyűtartót ha a gépjárművet 
parkolófiúra bízza, így a csomagtartóban hagyott értékek nem hozzáférhetők.
A normál működéshez való visszatéréshez állítsa a kapcsolót ON állásba.

Nyitási módok
Lopásbiztos üzemmódot is lehet választani, amely esetben először csak a vezető 
felőli ajtó nyílik ki. Az összes ajtó kinyitható ha megnyomja az ajtókilincsen 
található fekete gombot vagy a  gombot még egyszer.

Alapbeállításként a “kényelmi mód” van beállítva; ebben az esetben minden ajtó 
kinyílik a nyitás gomb  megnyomására.
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bIZToNSáGI ReNdSZeRek

Az Ön gépjárműve kétféle biztonsági rendszerrel van felszerelve:

•	 Lopásgátló rendszer (riasztó)
•	 Immobilizer

A lopásgátló rendszer akkor lép működésbe, ha a motorháztetőt, az ajtót illetve  
a csomagtartót anélkül nyitják ki, hogy az intelligens kulcsot használták volna; ha 
a rendszer a gépkocsi belsejében mozgást vagy dőlésszögében változást észlel.
Ha a riasztó bekapcsol a vészvillogó villog és egy hangjelzés 30 másodpercig 
hallható.
A gépjármű immobilizer rendszere letiltja a motor indítását a regisztrált intelligens 
kulcs használata nélkül.

A biztonsági rendszerek élesítése

A
Zárja be az összes ajtót az intelligens 
kulcsot használva: a biztonsági rendszer 
automatikusan működésbe lép.
A vészvillogó A  gyorsan villog kb. 20 
másodpercig (készenléti időszak), majd 
átvált lassú villogásba, jelezve, hogy a 
rendszer működésre kész.

A biztonsági rendszerek kikapcsolása
Nyisson ki egy ajtót az intelligens kulcsot használva vagy nyomja meg a  
gombot az intelligens kulcson.

ÜléS beállíTáSA

Elektromosan állítható ülések – nem NISMO modellek

Elektromosan állítható ülések – NISMO modellek

Vízszintes beállítás Az üléstámla 
dőlésszögének 

beállítása

Az ülőlap függőleges 
beállítása (hátsó rész, 

csak a vezetőoldali ülés)

Az ülőlap függőleges beállítása 
(első rész, csak a vezetőoldali 

ülés)

B: Üléstámla ledöntéseA: Vízszintes beállítás

A

B
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kÜlSő TÜkRök beállíTáSA

1 2

1.  A külső tükrök beállítására szolgáló gomb elforgatásával kiválaszthatja,  
hogy a vezetőoldali vagy az utasoldali tükröt szeretné-e beállítani.

2.  Mozgassa a gombot, hogy a kiválasztott tükröt beállíthassa.

koRmáNykeRék beállíTáSA

Nyomja le az A  vagy a B  kart, hogy kioldhassa a kormánykereket.

Kar A : Függőleges állítás
Kar B : Teleszkópos állítás

A kívánt beállítások elérése után húzza felfelé a kart, hogy a kormánykereket  
a beállított pozícióban rögzíteni tudja.

A B

beSZálláST SeGíTő fuNkCIó

Nem NISMO modellek

A hátsó ülésre való be- illetve kiszállás megkönnyítése érdekében emelje fel az 
első ülés oldalán található kart, döntse előre az üléstámlát és a vezetőoldali ülés 
oldalán található gombok segítségével csúsztassa előre az ülést.

NISMO modellek

Ahhoz, hogy könnyebben be- vagy kiszállhasson a hátsó ülésről, húzza meg az 
első ülés oldalán található kart A , billentse előre az üléstámlát, húzza meg az 
első ülés oldalán található beállító kart B  és csúsztassa előre az ülést. 

A

B
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AblAkTöRlők

Automatikus ablaktörlő rendszer
Ha az ablaktörlő kapcsolója "AUTO" állásban van, az ablaktörlő automatikusan 
működésbe lép- a legmegfelelőbb sebességet kiválasztva-, ha esőt érzékel  
a szélvédőn.

B

A

Az eső érzékelésének érzékenysége állítható, ha a kapcsológyűrűt a jelzett 
módon elforgatja:
A  = érzékenyebb, 
B  = kevésbé érzékeny.

kÜlSő lámpák

Automatikus világítás
Ha a lámpa kapcsolója "AUTO" állásba van kapcsolva, akkor a világítás 
automatikusan fel- illetve lekapcsolódik a fényviszonyoktól függően.

GépjáRmű INfoRmáCIóS kIjelZője

A gépjármű információs kijelzőjén számos figyelmeztető üzenet illetve az 
általános működéssel kapcsolatos tipp jeleníthető meg A .

Ha egy figyelmeztetés jelenik meg (pl.: alacsony olajnyomás, rendszer hibás 
működése, stb.) a sárga figyelmeztető háromszög B  villan fel és figyelmeztető 
hangot hall.
Ilyen esetben kövesse az információs kijelzőn megjelenő utasításokat.

Amikor kevésbé kritikus üzenetek vagy működéssel kapcsolatos tippek jelennek 
meg a kijelzőn, a sárga figyelmeztető háromszög nem villan fel és figyelmeztető 
hangot sem hall.

B

A

AdApTív elSő féNySZóRóReNdSZeR

Az adaptív első fényszórórendszer (AFS) 
automatikusan beállítja a fényszórók által 
megvilágított távolságot, így javítva a 
látási körülményeket nagy sebességgel 
történő éjszakai vezetés során.

A rendszer be- vagy kikapcsolásához 
(ON vagy OFF), nyomja meg az  
AFS ON/OFF gombot, amely a műszerfal 
panel alsó részén található.
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SebeSSéGválTó, felfÜGGeSZTéS éS eSp 
beállíTáSA

A gépjármű menetkarakterisztikája saját kívánság 
szerint beállítható úgy, hogy a sebességváltó, 
a felfüggesztés és az elektronikus stabilizáló 
program (ESP) tulajdonságait egyesével 
beállítja.

  Sebességváltó beállításának kapcsolója

  Felfüggesztés beállításának kapcsolója

  ESP beállításának kapcsolója

Minden egyes kapcsoló 3 állásba állítható:
R-mode:  Nyomja a kapcsolót 1 másodpercig, hogy az R-üzemmódot 

kiválaszthassa, amely optimum teljesítményt és kezelhetőséget 
nyújt

Normal mode:  Nyomja/húzza a kapcsolót középső állásba, hogy  
a mindennapi vezetéshez a normál üzemmódot kiválaszthassa

Special mode:  Nyomja le az egyes kapcsolókat, hogy a speciális 
üzemmódokat kiválaszthassa:

 Sebességváltó kapcsolója: <SAVE> üzemmód
 Felfüggesztés kapcsolója: <COMFORT> üzemmód
 ESP kapcsolója: <ESP OFF> üzemmód
megjegyzés:
1)  Nyomja le és tartsa nyomva az <ESP OFF> kapcsolót 1 másodpercig, hogy az 

ESP-t kikapcsolhassa.
2)  Az egyes kapcsolók beállításaival illetve azok a gépjármű vezethetőségére 

vonatkozó hatásaival kapcsolatban lapozza fel a gépjármű használati útmutatóját.
3)  Az ESP használatára vonatkozó korlátozásokkal kapcsolatban lapozza fel  

a Használati Útmutató GT-R áttekintése fejezetet.

fedélZeTI SZámíTóGép

A

B

Nyomja meg a NEXT gombot A , hogy a fedélzeti számítógép üzemmódjait 
átlapozhassa.
Az ENTER gomb B  megnyomásával megerősítheti vagy elvetheti a fedélzeti 
számítógép beállításait.

Fedélzeti számítógép funkciói

  Üzemanyagfogyasztás

  Sebesség

  Beállított utazósebesség (lásd 9. oldal)

  Átlagfogyasztás és sebesség

  Eltelt idő és megtett távolság

  “Kiürülésig megtehető távolság” (a következő tankolásig 
még megtehető távolság)

  Külső hőmérséklet
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SebeSSéGválTáSI módok

Automatikusan illetve a kormánykeréken található váltófülek segítségével is 
válthat sebességet.

Automatikus sebességváltás
Állítsa a sebességváltó kart <A> állásba. 
[A] felirat jelenik meg a kijelzőn.

Kézi sebességváltás 
1.  Állítsa a sebességváltó karját <M> állásba vagy működtesse az egyik 

váltófület a kormányon.
 [M] világít a kijelzőn.
2.  A jobb oldali váltófület A  használva váltson fel, a bal oldali váltófület B  

használva váltson le.

 A kiválasztott fokozat megjelenik a kijelzőn.

AB

AuTomATIkuS SebeSSéGTARTó ReNdSZeR 
működéSe

Az automatikus sebességtartás beállítása: 

1.  Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, nyomja meg a sebességtartó 
rendszer főkapcsolóját  a kormánykeréken az automatikus sebességtartó 
rendszer bekapcsolásához (lásd a 10. oldalt).

  A [CRUISE] jelzőlámpa B  felvillan.
2.  Gyorsítsa fel a gépjárművet a kívánt sebességre és nyomja meg a <SET-> 

kapcsolót  (lásd a 10. oldalt).
  A [SET] lámpa C  felvillan és a gépjármű tartja a beállított sebességet A  

anélkül, hogy a gázpedált le kellene nyomnia.

Az automatikus sebességtartó rendszer működésének törléséhez:
Enyhén nyomja meg a fékpedált vagy nyomja meg a <CANCEL> gombot 

 vagy a főkapcsolót  a kormánykeréken, hogy törölni tudja a rendszer 
működését.

A

CB
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koRmáNykeRék veZéRlőGombjAI

Bal oldal
1.  Hangerő beállító gomb.
  Nyomja meg a <+> vagy <-> oldalt a gombon, hogy növelni vagy 

csökkenteni tudja a hangerőt.

2. Vissza gomb.
  Nyomja meg, hogy visszatérhessen az előző képernyőre, nyomja meg és 

tartsa lenyomva, hogy a hangfelismerést befejezhesse.

3. FEL/LE nyilak/<ENTER>

  Rádió üzemmódban billentse meg a kapcsolót felfelé/lefelé, hogy az elérhető 
állomások között kereshessen. Röviden billentse meg a kapcsolót, hogy az 
előre beállított állomást átugorhassa.

  CD/USB/iPod audio üzemmódban billentse meg és tartsa lenyomva  
a gombot, hogy a zeneszámot gyorsan pörgethesse előre/hátra. Röviden 
billentse meg a gombot, hogy az előző/következő zeneszámra ugorhasson.

  A menüben billentse meg a kapcsolót, hogy a menüben navigálhasson. 
Nyomja meg az <ENTER> gombot, hogy a bemenetet vagy a kiválasztást 
megerősíthesse. 

4. <SOURCE> gomb.

  A gomb megnyomásával megjelenítheti az audioforrás képernyőt, ahol 
választhat az AM/FM/DAB/CD/USB/iPod/Bluetooth Audio/AUX bemenetek 
közül).

Jobb oldal

5.  Automatikus sebességszabályozó főkapcsolója.
  Nyomja meg a gombot a sebességszabályozó rendszer be-/kikapcsolásához.

6.  <RES +>/<SET ->/<CANCEL>
  Nyomja meg a <RES +> gombot, hogy a törlés után visszatérhessen  

a sebességszabályozó rendszerhez, vagy növelhesse a sebességet.

  Nyomja meg a <SET -> gombot, hogy a beállíthassa a sebességszabályozó 
rendszer sebességét, vagy csökkenthesse a sebességet.

  Nyomja meg a <CANCEL> gombot, hogy ideiglenesen törölhesse  
a sebességszabályozó működését.

7.  <MRK> gomb.
  Nyomja meg a gombot, hogy rögzíthesse az utazás idejét, amikor  

a stopperórát használja.

8. <START/STOP>
  A gomb megnyomásával elindíthatja/leállíthatja a stopperórát a stopperóra 

képernyőn.

9.  Telefon gomb.

  Nyomja meg a gombot, hogy fogadhassa a bejövő hívást vagy 
megjeleníthesse a telefon menüt. 

10.  Beszéd gomb.
  Nyomja meg a gombot, hogy elindíthassa a hangfelismerő rendszert.  

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot a hangfelismerés befejezéséhez.

R
35

H
U

N

H
U

N



11

Multifunkciós kijelző működése

  A gomb megnyomásával a rendszert be-, kikapcsolhatja (ON/OFF). Forgassa el  
a hangerő beállításához.

  Nyomja meg az <AUDIO> gombot többször egymás után, hogy a kívánt 
audioforrást kiválaszthassa.

  Nyomja meg a <MAP> gombot, hogy az aktuális térkép nézetet megjeleníthesse. 
Nyomja meg a  gombot, hogy a nappali/éjszakai üzemmódok között 
válthasson.

  Nyomja meg a < /MENU> gombot, hogy a fő menübe beléphessen.
  Nyomja meg a CD kiadásához.
  Érintőképernyő: érintse meg az opciókat és ikonokat, amelyek megjelennek  
a kijelzőn, hogy kiválaszthassa azokat.

  SD kártya nyílása, a navigációs térkép adatait tartalmazó kártyához. A kártya 
kiadásához nyissa ki a fedelet és nyomja meg az SD kártyát a kiadáshoz.

  Nyomja meg a <FUNCTION> opciót, hogy többfunkciós kijelzőt megjeleníthesse.
  Nyomja meg, hogy a kiválaszthassa és előre/hátra tekerhesse a CD lemezen 
található zeneszámokat vagy behangolhassa a rádióállomásokat.

  Nyomja meg a <BACK> gombot, hogy visszatérhessen az előző képernyőre vagy 
törölhesse a képernyőn bevitt karaktereket.

  Forgassa el a tárcsát, hogy átlapozhassa a menü elemeket vagy nagyíthassa/
kicsinyíthesse a megjelenített térképet.

  Ha a menü megjelenik, forgassa el a tárcsát, hogy egy elemet kiválaszthasson  
a menü képernyőn.

  Ha nincs megjelenített menü, nyomja meg a tárcsát az audio beállítások 
módosításához. 

VOLUME

PUSH
PUSH SOUND

MENU

AUDIO

FUNCTION

MAP

BACK

klímASZAbályoZáS

 Szélvédő párátlanító kapcsolója.
  <AUTO> üzemmód kapcsoló: nyomja meg az automatikus klímavezérlő üzemmód 
bekapcsolásához.

  Vezető oldali hőmérsékletszabályozó tárcsa: forgassa el, hogy a kettős 
üzemmódban a vezető oldali hőmérsékletet beállíthassa.

 Légkondicionáló rendszer kijelzője
  <DUAL> üzemmód kapcsoló: nyomja meg, hogy a kettős üzemmódot 
bekapcsolhassa, amelyben a vezető és utas oldali hőmérsékleteket külön állíthatja.

  Utas oldali hőmérsékletszabályozó tárcsa: forgassa el, hogy a kettős üzemmódban 
az utas oldali hőmérsékletet beállíthassa.

  Friss levegő beszívását szabályozó kapcsoló: a gomb megnyomásával 
kiválaszthatja a friss levegő beszívását.

  Hátsó ablak párátlanító gombja: nyomja meg a hátsó ablak párátlanítójának 
bekapcsolásához.

 ON/OFF kapcsoló: nyomja meg a klímavezérlő rendszer BE/KIkapcsolásához
  Ventilátor sebességét szabályozó kapcsoló: nyomja meg a gomb valamelyik 
oldalát a ventilátor sebességének beállításához.

  <MODE> kapcsoló: nyomja meg többször egymás után, hogy a légáramlás 
kimenetét kiválaszthassa.

  Légkondicionáló (<A/C>) gombja: nyomja meg a légkondicionáló  
BE/KIkapcsolásához.

  Levegőkeringetés gombja: a gomb megnyomásával kiválaszthatja, hogy  
a rendszer az utastérben keringesse a levegőt (a külső friss levegő beszívása 
blokkolva).

mulTIfuNkCIóS kIjelZő
A multifunkciós kijelző segítségével vezérelheti az audio és a navigációs 
rendszer működését. Ezen felül a gépjármű különböző rendszerei is 
megjeleníthetők a multifunkciós kijelzőn.

A multifunkciós kijelző működtethető az érintőképernyő vagy a kijelző vezérlő 
segítségével.

ON•OFF MODE A/C
AUTO

PUSH

DUAL
PUSH
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Kiegészítő bemenetek
USB/AUX csatlakozók találhatók a középső 
kartámaszban, amelyek segítségével 
zeneszámok vagy videók játszhatók vissza  
a gépjármű rendszerén az iPod©-ról, az USB 
memóriáról vagy egy kompatibilis eszközről. 
Nyomja meg az <AUDIO> gombot  
a multifunkciós kijelzőn vagy a <SOURCE> 
gombot a kormánykerék bal oldalán, hogy az 
USB vagy az AUX bemeneten keresztül csatlakozatott eszközről a zeneszámok 
lejátszását kiválaszthassa.

Kijelző vezérlő használata
A kijelző vezérlő a középső 
konzolon található.
1.  Nyomja meg  

a <BACK> gombot, 
hogy visszatérhessen az 
előző képernyőre vagy 
törölhesse a képernyőn 
bevitt karaktereket.

2.  Nyomja meg  
a  gombot, hogy 
megjeleníthesse az KEZDŐ MENÜ-t.

3.  Nyomja meg a <MAP/VOICE> gombot, hogy megjeleníthesse a gépjármű 
jelenlegi helyzetét a térképen.

  Nyomja meg és tartsa lenyomva az utolsó kimondott navigációs utasítás 
megismétléséhez.

4.  Nyomja meg az <OK> gombot, hogy a kiválasztott elembe beléphessen. 
Ha a térkép látható, a térkép menü jelenik meg a kijelzőn az <OK> gomb 
megnyomásával.

  Forgassa el a tárcsát, hogy átlapozhassa a menüt vagy a térkép felbontását 
megváltoztathassa.

  Csúsztassa el a gombot, hogy a képernyőket átlapozhassa, egy elemet  
a menüsávon kiválaszthasson vagy a térképen görgethessen.

A multifunkciós kijelző használatával kapcsolatos részleteket megtalálja  
a navigációs rendszer különálló használati útmutatójában.

mobIlTelefoN CSATlAkoZTATáSA  
blueTooTH-oN keReSZTÜl

Ha az Ön mobiltelefonja támogatja a Bluetooth technológiát, "összepárosíthatja" 
azt a gépjármű rendszerével, hogy kihangosítva használhassa.

Illesztési művelet
1.  Érintse meg/válassza ki a [Beállítások] elemet menüsávon.
2.  Érintse meg/válassza ki a [Bluetooth] és [Eszköz párosítása] opciókat
3.  Érintse meg/válassza ki a [Igen] opciót és kövesse a képernyőn megjelenő 

utasításokat a mobiltelefon illesztéséhez.

megjegyzés:
1)  Ha a mobiltelefon akkumulátora közel van a lemerüléshez, a gépjármű 

rendszerével létrehozott Bluetooth kapcsolat megszakításra kerülhet  
a telefon akkumulátorának kímélése érdekében.

2)  A mobiltelefon párosításával kapcsolatos segítségért keressen fel egy 
NISSAN High Performance Center-t (NHPC).
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keRékNyomáS elleNőRZő ReNdSZeR

A keréknyomás folyamatosan nyomon követhető. Ha a keréknyomás túl alacsony 
lesz, egy figyelmeztetés jelenik meg a gépjármű információs kijelzőjén.
Ezen felül a keréknyomás részletei megjeleníthetők a multifunkciós kijelzőn:

•	 Érintse meg/válassza ki az [INFO] gombot a multifunkciós kijelző menüsávján, 
hogy megjelenítesse az információs képernyőt.

•	 Érintse meg/válassza ki a [Járműadatok], majd a [Abroncsnyomás] opciót.
 A keréknyomás információs képernyője megjelenik.

Ha a keréknyomás túl alacsony, az adott kerék kijelölésre kerül:

•	 Narancssárga: A keréknyomás az elfogadott érték alatt
•	 Piros: Defektes kerék

Abroncsnyomás

2,0 bar

2,0 bar

2,0 bar

2,0 bar

Beállítások

megjegyzés:
1)  A keréknyomás ellenőrző rendszer csak akkor aktiválódik,  

ha a gépjárművet 25 km/h (16 mph) feletti sebességgel vezeti.
2)  A keréknyomás ellenőrző rendszer nem helyettesíti a rendszeres 

karbantartást: ellenőrizze a HIDEG keréknyomást havi rendszerességgel 
és fújja fel az abroncsokat, ha szükséges.

pARkoló SZeNZoR ReNdSZeR

A parkolószenzor hangjelzést ad, 
amellyel figyelmezteti Önt az első 
vagy hátsó lökhárító közelében 
található akadályokról.

A parkoló szenzor visszajelzője is 
megjelenik a multifunkciós kijelzőn, 
jelezve azt a helyet, ahol az akadály 
található.

Ahogy egyre közelebb kerül az akadályhoz, a figyelmeztető hangjelzés 
gyakorisága úgy lesz egyre magasabb, míg el nem éri a folyamatos hangjelzést, 
amikorra már nagyon közel kerül az akadályhoz.

 A parkoló szenzor ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg  
a parkoló szenzor OFF gombját A  a középső konzol alsó részén;  
a visszajelző lámpa B  a kapcsolón kialszik. Nyomja meg a kapcsolót 
újra, hogy a rendszert bekapcsolhassa; a kapcsoló visszajelző 
lámpája felvillan.

vISSZApIllANTó moNIToR

A visszapillantó monitor rendszer segít  
a gépjármű irányításában úgy, hogy 
felismeri a gépjármű környezetében 
található tárgyakat, pl. amikor  
a gépjárművel parkol.
 A rendszer automatikusan aktiválódik,  
ha a hátramenetet kiválasztja.

Manőverezés előtt 
győződjön meg 
a biztonságról

Érzékelő

a biztonságról

Manőverezés előtt
győződjön meg 
a biztonságról

Érzékelő
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mulTIfuNkCIóS kIjelZő – eGyéNI NéZeTek

EGYÉNI NÉZET 4

NYOMATÉKELOSZTÁS

AWD

RWD
VÁLTÓOLAJ HŐM. VÁLTÓOLAJ NYOM.

MOT.OLAJ NYOM.MOT.OLAJ HŐM.HŰTŐFOLYADÉK HŐM.

x100kPa

AWD

MOT.OLAJ NYOM.MOT.OLAJ HŐM.HŰTŐFOLYADÉK HŐM.

x100kPa

EGYÉNI NÉZET 1

FELTÖLTÉS

x100kPa x100kPa

MOT.OLAJ NYOM.

MOT.OLAJ HŐM.

x100kPa x100kPa

MOT.OLAJ HŐM.

Az alábbiakban néhány példa látható arra vonatkozóan, hogyan lehet a különböző paramétereket a kijelzőn megjeleníteni:

EGYÉNI NÉZET 1

GÁZPEDÁL

FELTÖLTÉS

x100 kPa

GYORSÍTÁSI G-ERŐ

20 mp

FELTÖLTÉS

x100 kPa

20 mp

EGYÉNI NÉZET 1

KANYARODÁSI G-ERŐ KORMÁNYZÁS

SEBESSÉG

km/h

mp.

SEBESSÉG

km/h

EGYÉNI NÉZET 3

ÜZEMANYAG/TÁV

ÜZEMANYAG-TAKARÉK.

ÜZEMANYAG-TAKARÉK.

km

1/100 km

1/100 km

20 perc

km

ÜZEMANYAG-TAKARÉK.

1/100 km

20 perc

A multifunkciós kijelző nézeteinek testreszabásával kapcsolatban lapozza fel a gépjármű használati útmutatóját.

A multifunkciós kijelzőt testre szabhatja, így a gépjármű akár hat rendszerének 
paramétereit vagy teljesítményét is megjelenítheti.

A megjeleníthető paraméterek között szerepelnek az egyes folyadékok 
hőmérsékletei, az olajnyomás, a fékezés és kanyarodás közben fellépő g erő,  
az üzemanyag-fogyasztással kapcsolatos információk, a vezetés egyenletessége, 
stb.

Olyan képernyő is elérhető, amelyen rögzítheti 
a megtett távolságok idejét. A rögzített idők 
elmenthetők egy USB pendriveon, amely 
a középső kartámaszban található USB 
csatlakozóra csatlakoztatható.

A legtöbb képernyő beállítható hogy 3 vagy 6 különböző paramétert jelenítsen meg, ahogy az lent is látható:
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INTellIGeNS kulCS  
működéSe – HIbAelHáRíTáS

Ha az intelligens kulcs eleme lemerül…
Használja a vészhelyzet kulcsot, amely a kulcskártya belsejében található.

Az ajtó kinyitása
Húzza fel az ajtónyitó fogantyút, távolítsa el a cilinder kupakját A  és nyissa  
ki/zárja be az ajtót ahogy az az ábrán is látható.

A

A motor indítása
Annak érdekében, hogy a motort akkor is el tudja indítani, ha az intelligens kulcs 
eleme lemerült, helyezze be az intelligens kulcskártyát a kulcs illesztési helyére az 
ábrán látható módon. A szokásos módon indítsa el a motort.

A csomagtartó kinyitása
Ha a csomagtartót az intelligens kulcs nélkül szeretné kinyitni távolítsa el az 
utasoldali ülések előtt található lapot, helyezze be a vészhelyzet kulcsot, majd 
forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba.
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meGjeGyZéS
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