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Kérjük vegye figyelembe, hogy bizonyos tulajdonságok opcionálisak és előfordulhat,  
hogy nem vonatkoznak az Ön járművére.

A gépjármű rendszereiről és tulajdonságairól részletes leírást talál a gépjármű használati 
útmutatójában. ÉLVEZD A VEZETÉST!
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AJTÓK - NYITÁS ÉS ZÁRÁS
Az ajtókat bezárhatja vagy kinyithatja, ha a kulcskártyán vagy az intelligens 
kulcson megnyomja a zárás  vagy nyitás  gombot.

Intelligenskulcs-rendszer
Az intelligenskulcs-
rendszer egy olyan 
rendszer, amely 
lehetővé teszi az ajtók 
és a csomagtartó 
kulcs nélküli nyitását és 
zárását, ha az intelligens 
kulcs hatótávolságon 
belül van. Az ajtó 
nyitásához nyomja meg 
a nyitáskérő gombot 
az ajtónyitó fogantyún, 
majd húzza meg a kilincset. A csomagtartó nyitásához nyomja meg a nyitó 
gombot . A csomagtartó kinyitásához nyomja meg a  gombot.  
Az ajtók vagy a csomagtartó nyitásához nyomja meg a gombot a 
csomagtartó fogantyúján.

Biztonsági reteszelő rendszerrel rendelkező modellek:
Egyszeri lenyomásra lezárja a központi zárat, melyet a lámpák rövid 
villanása jelez. Kétszeri lenyomáskor beindul a biztonsági reteszelő rendszer, 
melyet a lámpák hosszabb villanása jelez.

Kulcskártya Intelligens kulcs

Ajtónyitási módok
Két különböző nyitási mód választható ki:
 � Szelektív ajtónyitási mód – Először csak a vezetőoldali ajtó nyílik ki azt 

követően, hogy a vezetőoldali ajtó nyitáskérő gombját a fogantyún 
megnyomta vagy a  gombot a kulcskártyán megnyomta. Az összes 
ajtó kinyitásához nyomja meg valamelyik gombot még egyszer.

 � Kényelmes ajtónyitási mód – Minden ajtó kinyílik, ha az ajtónyitó 
fogantyú gombját vagy a  gombot a kulcskártyán egyszer 
megnyomja.

Az alapértelmezett beállítás a “Kényelmes ajtónyitási mód”.
Az üzemmódok közötti váltáshoz használja a [Vehicle Settings] menüt a 
gépjármű információs kijelzőjén.

ÜZEMANYAGFELTÖLTÉS
Amikor a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja, az üzemanyag visszajelzője az 
üzemanyagtartályban lévő üzemanyag körülbelüli mennyiségét mutatja.  
A még megtehető távolság a gépjármű információs kijelzőjének alján 
jelenik meg.
Ha az üzemanyag szintje alacsony, egy figyelmeztetés jelenik meg a 
gépjármű információs kijelzőjén, továbbá a még megtehető távolság 
szimbóluma átvált sárgára. A lehető leghamarabb, mielőtt a távolság elérné 
a “0” értéket, töltse fel a járművet.
 A műszerfalon megjelenő benzinkút szimbólum ( ) emlékeztet arra, 
hogy az üzemanyagtöltő nyílás a gépjármű jobb oldalán található.

A tanksapka fedelének kinyitásához 
nyomja meg, majd engedje fel az 
üzemanyagtartály fedelét.
A feltöltés után forgassa el az 
üzemanyagtöltő- nyílás fedelét, amíg 
kattanó hangot nem hall.

  Mindig tartsa be a címkén látható üzemanyag előírásokat .Megjegyzés:
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ÜLÉS BEÁLLÍTÁSA

Manuális ülésállítás

 Húzza meg az ülés horizontális állításához.
 Húzza meg a kart az üléstámla szögének állításához.
 Húzza meg/nyomja meg a kart az üléslap emeléséhez/leengedéséhez.

AZ ELSŐ UTASOLDALI LÉGZSÁK KIKAPCSOLÁSA
Ha a gyújtáskapcsoló a LOCK 
pozícióban van, a gépjármű pedig áll. 
Nyomja befelé és fordítsa el a kapcsolót 
az <OFF> állásba, így kikapcsolhatja az 
első utasoldali légzsákot.

Ha az első utasoldali légzsák ki van 
kapcsolva, akkor az első utasoldali 
légzsák OFF visszajelző lámpája  
világít a kombinált műszeren és a 
középső konzolon  is.
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KORMÁNYKERÉK BEÁLLÍTÁSA

Oldja ki a rögzítőkart  az ábrán látható módon, majd állítsa be a 
kormánykereket a kívánt pozícióba (előre vagy hátra , fel vagy le .  
Erősen nyomja vissza a rögzítőkart a megfelelő pozícióba, hogy rögzíthesse 
a kormánykereket.
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FÉNYSZÓRÓ  
(AUTOMATIKUS VILÁGÍTÁS/ÜDVÖZLŐFÉNY)
Automatikus világítás
Fordítsa a fényszóró 
kapcsolóját <AUTO> állásba. 
A fényszórók automatikusan 
felkapcsolnak, illetve 
lekapcsolnak a külső 
fényviszonyok függvényében.

Üdvözlőfény
Az üdvözlőfény ON vagy OFF állásba állítható a gépjármű információs 
kijelzőjének [Beállítások] menüjében. Ha ON állásban van, az első nappali 
menetfény és a hátsó lámpák körülbelül 30 másodpercig világítanak az 
ajtók kinyitása után. Egy kis ideig még világítanak az ajtó zárása után.

Automatikus ablaktörlő rendszer
Állítsa az ablaktörlő kapcsolókarját <AUTO> állásba; az ablaktörlők 
automatikusan működésbe lépnek, ha a rendszer esőt érzékel a szélvédőn. 
Az ablaktörlő érzékenységét beállíthatja, ha a kapcsolóját elforgatja a rajzon 
látható módon:

 = érzékenyebb,
 = kevésbé érzékeny.

AUTO

OFF

KÜLSŐ TÜKRÖK
Manuális behajtás

A visszapillantó tükrök a külső visszapillantó tükrök 
behajtó gombjának  lenyomásakor csukódnak be.
A kihajtásukhoz nyomja meg újból a gombot.

Tükörállítás
A külső tükröket beállíthatja a  kapcsoló beállítani 
kívánt irányba mozgatásával.
Ha kiválasztott egy oldalt, a  kapcsoló segítségével 
beállíthatja a pozícióját.

Automatikus behajtás
A visszapillantó tükrök automatikusan kinyílnak, bekapcsolja a gyújtást 
vagy amikor a gépjármű ajtói nyitva vannak. A gépjármű információs kijelző 
[Mirrors] menüjével kijelölheti az időpontot, amikor automatikusan kinyílnak 
vagy becsukódnak a tükrök.
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GÉPJÁRMŰ INFORMÁCIÓS KIJELZŐJE

A gépjármű információs kijelzője középen, a fordulatszámmérő és 
a kilométeróra között helyezkedik el és itt jelennek meg a hasznos 
információk és figyelmeztetések. Lehetővé teszi, hogy igény szerint alakítsa 
a gépjármű és a rendszerek beállításait; ehhez használja a kormánykerék 
bal oldalán található kapcsolókat. A gépjármű specifikációjától függően a 
gépjármű információs kijelzőjén a következő információk jelenhetnek meg:

 � Navigációs utasítások lépésről-lépésre
 � Audio
 � Gépjármű beállításai
 � Fedélzeti számítógép információi
 � Vezetőasszisztens figyelmeztetések és beállítások
 � ProPILOT / Intelligens sebességszabályozás / Sebességszabályozó 
rendszer információk

 � Figyelmeztetések és riasztások
 � Keréknyomás információk
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FÉNYERŐ SZABÁLYOZÁSA/KILOMÉTERSZÁMLÁLÓ 
VISSZAÁLLÍTÓ GOMBJA
Nyomja meg a fényerőszabályozó 
gomb — vagy + oldalát , hogy a 
gépjármű információs kijelzőjének 
fényerejét megváltoztathassa.

Röviden nyomja meg a <TRIP RESET> 
gombot , hogy a kettős 
kilométerszámláló A és B útja, illetve az 
összes megtett kilométer között tudjon 
váltani.

Nyomja a gombot és tartsa lenyomva körülbelül 1 másodpercig,  
hogy az A vagy B utat lenullázhassa.

FŰTÉS ÉS LÉGKONDICIONÁLÁS (MANUÁLIS)

 Légáramlás szabályozó gomb
 <A/C> (Légkondicionáló) gomb
 Ventilátor sebességét szabályozó tárcsa
 Levegőkeringetés gombja
 Hőmérsékletszabályozó tárcsa
 Külső levegő keringetése gomb
 Hátsó ablak párátlanítója

A/C
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ÜLÉSFŰTÉS

Az ülések felmelegíthetők a beépített melegítőkkel. A  és  kapcsolók 
a fűtő- és légkondicionáló egységen találhatók és egymástól függetlenül 
működtethetők.
1. Indítsa be a motort.
2. Válassza ki a fűtéstartományt.

Nyomja meg egyszer a magas fűtés (2 visszajelző lámpa), nyomja meg 
újból az alacsony fűtés (1 visszajelző lámpa) kiválasztásához.

3. A fűtés kikapcsolásához nyomja meg ismét a gombot.
Győződjön meg róla, hogy a jelzőlámpák kialudtak.

A típus

PUSH
A/C

B típus

ON OFF

AUTO A/C

MAX

AUTO A/C

FŰTÉS ÉS LÉGKONDICIONÁLÁS (AUTOMATIKUS)

 Hőmérsékletszabályozó tárcsa
 <AUTO> gomb
 Kijelző
 <A/C> (Légkondicionáló) gomb
 Ventilátor sebességét szabályozó tárcsa
 Levegőkeringetés gombja
 Hátsó ablak párátlanítója
 Levegőáramlás vezérlőgombja
 Első párátlanító MAX gomb
 ON OFF gomb

ON OFF

AUTO A/C

MAX

AUTO A/C
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NYOMÓGOMBOS GYÚJTÁSKAPCSOLÓ
A motor elindítása a nyomógombos gyújtáskapcsoló segítségével:
1. Manuális sebességváltóval szerelt modellek esetén: nyomja le a 

tengelykapcsoló pedált és állítsa a sebességváltót N (üres) állásba.
Automata (DCT) sebességváltóval szerelt modellek esetén:  
nyomja le a fékpedált vagy állítsa a sebességváltót P (parkolás) vagy  
N (üres) állásba.

2. Nyomja meg a nyomógombos gyújtáskapcsolót, hogy a motort 
elindíthassa.

A motor megállítása a nyomógombos gyújtáskapcsoló segítségével:
1. Álljon meg a gépjárművel.
2. Manuális sebességváltóval szerelt modellek esetén: nyomja le a 

tengelykapcsoló pedált és állítsa a sebességváltót N (üres) állásba.
Automata (DCT) sebességváltóval szerelt modellek esetén:  
nyomja le a fékpedált vagy állítsa a sebességváltót P (parkolás) vagy  
N (üres) állásba.

3. Nyomja meg a nyomógombos gyújtáskapcsolót, hogy a motort 
leállíthassa. A gyújtáskapcsoló ekkor OFF állásba vált.

4. Az ajtó kinyitása után a gyújtáskapcsoló állása OFF állásból átvált LOCK 
állásba és a kormányzár is aktiválódik.

Auto kiegészítő
A kényelem fokozása érdekében a gyújtáskapcsolón már nincs külön  
ACC (kiegészítő) állás. Az audio- és navigációs rendszer anélkül is 
bekapcsolható, hogy a kulcsot a kapcsolóba helyezné vagy a start gombot 
megnyomná.
A motor leállítása után is hallgathatja az audiorendszert. Rövid idő elteltével 
a rendszer automatikusan kikapcsol, hogy kímélje az akkumulátort. 
Ha hosszabb ideig szeretné hallgatni az audiorendszert, állítsa a 
gyújtáskapcsolót ON állásba, majd újra OFF állásba.

THERMACLEAR SZÉLVÉDŐ

 A szélvédő párátlanításához/
jégmentesítéséhez, indítsa be a motort és 
nyomja meg a ThermaClear gombot .  
A visszajelző lámpa felvillan. Nyomja le 
ismét a gombot a ThermaClear rendszer 
kikapcsolásához.

A ThermaClear rendszer megközelítőleg 4 perc után automatikusan 
kikapcsol — ha a szélvédő ez előtt letisztul, nyomja meg újra a gombot a 
ThermaClear rendszer kikapcsolásához.
A ThermaClear gomb a fűtő és légkondicionáló megszokott ON OFF 
gombját helyettesíti. A rendszer kikapcsolásához forgassa el a ventilátor 
sebességét szabályozó tárcsát a legalacsonyabb sebességre,  
várjon megközelítőleg 1 másodpercet, majd forgassa a tárcsát tovább az 
OFF állásba.

FRONT REAR

AUTO A/COFF

K
e

zd
é

s

F16HU HU



10

VÁLTÓFÜL
Az alapértelmezett vezetési üzemmód a „D” (auto).
A manuális sebességváltási üzemmódban a sebességváltó fül 
meghúzásával választhatja ki.

A visszakapcsoláshoz, húzza meg a 
baloldali váltófület (-)   .

A felkapcsoláshoz, húzza meg a 
jobboldali váltófület (+)   .

Ha rövid ideig húzza be a fület, a 
manuális sebességváltási üzemmódra 
váltás ideiglenes és a legutolsó 

sebességváltástól számított megközelítőleg 10 másodpercig tart.  
A kiválasztott sebességfokozatot pedig a gépjármű információs kijelzőn 
láthatja, a „D” betűvel együtt. Ha hosszabb ideig húzza be a fület,  
akkor a manuális sebességváltási üzemmód lesz beállítva addig, amíg ki 
nem kapcsolja.
Manuális sebességváltási üzemmódban, az aktuális sebességfokozat a 
helyzetjelzőn jelenik meg a műszerfalon, az „M” betűvel együtt.

A manuális sebességváltási üzemmód kikapcsolásához, húzza a jobb oldali 
váltófület, amíg a gépjármű vissza nem áll az alapértelmezett  
„D” üzemmódba.

OK

STOP/START RENDSZER
A Stop/Start rendszer automatikusan leállítja és újraindítja a motort, 
ha a gépjármű áll, hogy kedvezőbb legyen az üzemanyagfogyasztás,  
illetve csökkentse a károsanyag-kibocsátást.

Ha a rendszer leállítja a motort, az <AUTO> 
szimbólum megjelenik a gépjármű információs 
kijelzőjének jobb alsó sarkában.

A Stop/Start rendszer aktiválása:
 � Manuális sebességváltóval szerelt modellek 

esetében állítsa meg teljesen a gépjárművet, 
járassa a motort alapjáraton üres fokozatban 
és engedje fel a tengelykapcsoló pedált.

 � Automata (DCT) sebességváltóval szerelt 
modellek esetében: állítsa meg teljesen a 
gépjárművet, majd nyomja le a lábfékpedált 
vagy állítsa a sebességváltót N (üres) vagy 
P (parkolás) állásba.

Az automatikus féktartás funkció aktiválását 
követően leveheti a lábát a fékpedálról, amint az 
automatikus féktartás visszajelző (zöld) lámpája 
kigyullad, így a motor nem fog automatikusan 
elindulni.

A motor újraindítása, amikor a Stop/Start rendszer aktív:
 � Manuális sebességváltóval szerelt modellek esetében a motor azonnal 

újraindul, amikor a tengelykapcsoló pedált lenyomja, hogy sebességi 
fokozatba (előre vagy hátra) kapcsoljon.

 � Automata (DCT) sebességváltóval szerelt modellek esetében:
 �Ha az automatikus féktartás visszajelző (zöld) lámpája világít, 
váltson D (haladás) vagy R (hátramenet) állásba, vagy nyomja le a 
gázpedált a motor elindításához vagy az elinduláshoz.
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  Ha a gázpedált használja a motor újraindításához, 
a gépjármű elindulása előtt kisebb késlekedésre kell 
számítania a motor újraindításából adódóan.

Megjegyzés:
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 �Ha az automatikus féktartás funkció ki van kapcsolva, vagy a 
visszajelző lámpa nem világít, a motor újraindul amikor leveszi a 
lábát a fékpedálról, vagy D (haladás) vagy R (hátramenet) állásba vált.

A Stop/Start rendszer deaktiválódik, amikor kikapcsolja a biztonsági övet 
vagy kinyitja az ajtót, amikor a rendszer még működésben van. 
Ilyen esetekben manuálisan indítsa újra a motort.

A rendszer deaktiválására figyelmeztető üzenet röviden megjelenik a 
gépjármű információs kijelzőjén. Ahhoz, hogy tovább tudjon haladni, 
amikor a rendszer deaktiválódik, manuálisan újra kell indítania a motort a 
gyújtáskapcsoló segítségével.

A Stop/Start rendszer kikapcsolása
A Stop/Start rendszer kikapcsolható az 
adott út időtartamára, ha beállítja a  
Stop/Start rendszer OFF kapcsolóját 
<OFF> állásba; a Stop/Start rendszer 
OFF szimbólum megjelenik a gépjármű 
információs kijelzőjének jobb alsó 
sarkában. Következő alkalommal,  
amikor a gyújtáskapcsolót bekapcsolja, a 
rendszer automatikusan újra aktiválódik.

  A Stop/Start bizonyos körülmények között nem működik, 
például a motor még nem érte el az üzemi hőmérsékletet. 
Ez a normál működés része és nem jelenti a rendszer 
meghibásodását.

Megjegyzés:

  Annak ellenére, hogy a rendszer automatikusan leállította 
a motort az utazás végén, a motort normál módon ki 
kell kapcsolni a gyújtáskulccsal vagy a nyomógombos 
gyújtáskapcsolóval.

Megjegyzés:

VEZETÉSI ÜZEMMÓD
Az üzemmódválasztó kapcsoló a sebességváltó kar alatt található.
A vezetési körülményektől függően három vezetési üzemmód ([STANDARD], 
[SPORT] and [ECO]) közül választhat.

[STANDARD] üzemmód
A [STANDARD] üzemmód használata normál vezetési körülmények között 
javasolt. Alapértelmezésként a [STANDARD] üzemmód aktív.

[SPORT] üzemmód
A [SPORT] üzemmód használata akkor javasolt, ha szeretne nagyobb 
teljesítménnyel vezetni. A [SPORT] üzemmód beállításához nyomja felfelé 
a vezetési üzemmód gombot. A [STANDARD] üzemmódba visszatéréshez 
nyomja újból felfelé a vezetési üzemmód gombot.

[ECO] üzemmód
Az [ECO] üzemmód akkor javasolt, ha a legjobb üzemanyagfogyasztást 
szeretné elérni. Az [ECO] üzemmódban a motorvezérlés és az erőátvitel a 
gazdaságos vezetésre van beállítva.
Az [ECO] üzemmód beállításához nyomja lefelé a vezetési üzemmód 
gombot. A [STANDARD] üzemmódba visszatéréshez nyomja újból lefelé a 
vezetési üzemmód gombot.
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RÖGZÍTŐFÉK 
(ELEKTRONIKUS/ NEM ELEKTRONIKUS)
Nem elektronikus

A rögzítőfék alkalmazásához húzza fel a 
rögzítőfék karját .

A rögzítőfék kioldásához erősen nyomja le 
és tartsa nyomva a lábfékpedált.  
Enyhén húzza fel a rögzítőfék karját, nyomja 
be és tartsa lenyomva a gombot ,  
majd teljesen engedje le a kart .
Elindulás előtt győződjön meg róla, hogy a 
kézifék figyelmeztető lámpája kialudt-e.

Elektronikus
Az elektronikus rögzítőféket behúzhatja vagy 
kioldhatja a rögzítőfék kapcsolójának  
működtetésével.

A behúzáshoz:
Húzza fel  a kapcsolót  és felvillan a visszajelző 
lámpa.

A kioldáshoz:
 Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, nyomja le a 
fékpedált, majd nyomja a kapcsolót  lefelé .  
A visszajelző lámpa kialszik.

Elindulás előtt győződjön meg róla, hogy a kézifék figyelmeztető lámpája 
kialudt-e.

Az elektronikus rögzítőfék ezen felül rendelkezik egy automatikus behúzási 
és kiengedési funkcióval is.
A rögzítőfék automatikusan kiold, amikor elindul a gázpedál segítségével.

Amikor a gépjármű áll, az elektronikus rögzítőfék automatikusan rögzítésre 
kerül, ha a motort leállítja a gyújtáskapcsolóval.

  Bizonyosodjon meg arról, hogy behúzza a rögzítőféket, 
mielőtt elhagyná a gépjárművet.

Megjegyzés:
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NISSANCONNECT (NAVIGÁCIÓVAL) (A TÍPUS)

 Érintőképernyő.
 Nyomja meg az audio be-, kikapcsolásához (ON/OFF), forgassa el a hangerő 
beállításához.

 Nyomja meg a gombot, hogy az audio képernyőt megjeleníthesse.
 Nyomja meg, hogy a kijelző nappali/éjszakai megvilágítása között válthasson.
 Nyomja meg, hogy a térképet megjeleníthesse a kijelzőn.
 Nyomja meg a gombot, hogy az alap menü képernyőt megjeleníthesse
 Nyomja meg a visszapillantó/Intelligent Around-View Monitor megjelenítéséhez.
 Nyomja meg, hogy a következő állomást kiválaszthassa, illetve a külsőleg 
csatlakoztatott eszközről a következő zeneszámra ugorhasson.

 Nyomja meg, hogy az előző állomást kiválaszthassa, illetve a külsőleg csatlakoztatott 
eszközről az előző zeneszámot lejátszhassa.

 Nyomja meg, hogy visszatérhessen az előző képernyőre vagy törölhesse a 
kiválasztást.

 Forgassa el, hogy a menü listáját átlapozhassa, a térkép nézetben pedig 
nagyíthasson vagy kicsinyíthessen, illetve nyomja meg, hogy a menü egy kiválasztott 
elemébe beléphessen/megerősíthesse.

CAMERAMAPAUDIO

Telefon Otthoni cím hozzáadása CélHasznos helyek BeállításokNagyítKicsinyít

  Az egység működésével kapcsolatos részletekért lapozza 
fel a NissanConnect használati útmutatóját.

Megjegyzés:

NISSANCONNECT (NAVIGÁCIÓ NÉLKÜL) (B TÍPUS)

 Érintőképernyő.
 Nyomja meg az audio be-, kikapcsolásához (ON/OFF), forgassa el a hangerő 
beállításához.

 Nyomja meg a gombot, hogy az AUDIO képernyőt megjeleníthesse.
 Nyomja meg, hogy a kijelző nappali/éjszakai megvilágítása között válthasson.
 Nyomja meg a gombot, hogy a telefon képernyőt megjeleníthesse.
 Nyomja meg a gombot, hogy az alap menü képernyőt megjeleníthesse
 Nyomja meg a visszapillantó/Intelligent Around-View Monitor megjelenítéséhez.
 Nyomja meg, hogy a következő állomást kiválaszthassa, illetve a külsőleg 
csatlakoztatott eszközről a következő zeneszámra ugorhasson.

 Nyomja meg, hogy az előző állomást kiválaszthassa, illetve a külsőleg csatlakoztatott 
eszközről az előző zeneszámot lejátszhassa.

 Nyomja meg, hogy visszatérhessen az előző képernyőre vagy törölhesse a 
kiválasztást.

 Forgassa el, hogy a menü listáját átlapozhassa, nyomja meg, hogy a menü egy 
kiválasztott elemébe beléphessen/megerősíthesse.

Telefon CD DAB

VéletlenÖsszes

FM BeállításokUSBBT audio

11:56SB-phone

N/AForrás

BT menü Albumok
Szám

0:14

11:56SB-phone

N/AForrás

BT menü Albumok
Szám

0:14

CAMERAAUDIO

  Az egység működésével kapcsolatos részletekért lapozza 
fel a NissanConnect használati útmutatóját

Megjegyzés:
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AUDIO EGYSÉG (C TÍPUS)
 9 MM

 Főkapcsoló gomb / Hangerő-szabályozó <VOL> tárcsa
 <SETTINGS> gomb
 Kijelző
 Rádió üzemmód: Előre programozott gomb

 iPod/USB/Bluetooth audio üzemmód: Ismétlés <RPT> gomb
 Rádió üzemmód: Előre programozott <MIX> gomb
   Rádió üzemmód: Előre programozott gomb
 Rádió üzemmód: Előre programozott gomb 

 USB vagy telefon üzemmód: Gyors keresés gombja
 Megerősítő <OK> gomb / <MENU> tárcsa
 Kijelző fényerő (Nappali/Éjszakai üzemmód) gomb

 Forgassa el a <MENU> tárcsát a kijelző fényerejének beállításához. A megvilágítás 
szintje a fényszóró kapcsolójához van kapcsolva. Ha a fényszóró kapcsolója ON 
állásban van a fényerő automatikusan csökken. Nyomja meg a gombot, hogy a 
fényerő szintjének állapota között válthasson.

 Lejátszás gyorsan előre (Cue) / Következő zeneszám és visszatekerés / Előző 
zeneszám gombok

 <RADIO> gomb
 <MEDIA> gomb

 audioforrások között váltás (USB, AUX, BT Audio) (ha csatlakoztatva van)
 <DISP> gomb

 Információkat jelenít meg a kijelzőn, ha elérhetőek (zenei címkék, RDS, stb.)
 Nyomja meg a gombot, hogy a telefon képernyőt megjeleníthesse.
 Vissza gomb

  Az egység működésével kapcsolatos részletekért lapozza 
fel a gépjármű használati útmutatóját

Megjegyzés:

AUDIO- ÉS MENÜVEZÉRLŐ KORMÁNYKERÉK 
KAPCSOLÓK

 Menüvezérlő /  <OK>
  Nyomja meg a  gombokat, hogy a gépjármű információs 

kijelzőjének elemei között navigálhasson.
  Nyomja meg a  gombokat, hogy az egyik kijelzőről 

a következőre válthasson (pl.: a gépjármű információs 
kijelzőjét átválthassa audio üzemmódra).

  Nyomja meg az <OK> gombot gépjármű információs 
kijelzőjén lévő elem kiválasztásához.

 Vissza
  Nyomja meg a  gombot, hogy visszatérhessen az előző 

képernyőre vagy törölhesse az aktuális kiválasztást.
 Hangoló gombok
  Nyomja meg a  /  gombokat, hogy az állomást vagy a 

zeneszámot kiválaszthassa.
  A gépjármű információs kijelzőjének állapotától függően a 

hangoló gombokat használhatja az audio vezérlésére is.
 Rádió:

•   A  /  megnyomása röviden: Következő vagy előző 
előre programozott állomás

•   A  /  megnyomása hosszan: Következő vagy előző 
állomás

  Apple CarPlay, Android Auto, CD, iPod,  
USB eszköz vagy Bluetooth audio:
•   A  /  megnyomása röviden: Következő vagy az 

aktuális zeneszám eleje
•   A  /  megnyomása hosszan: Előre- vagy hátratekerés

 Hangerő
  Nyomja meg a + vagy a − gombot, hogy a hangerőt 

növelhesse vagy csökkenthesse.

OK
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USB/AUX CSATLAKOZÁSOK
Az Ön gépjárműve fel van szerelve kiegészítő bemeneti csatlakozókkal 
(USB és 3,5 mm jack). Ezeken a bemeneteken keresztül csatlakoztathatja 
egy android okostelefonját, iPhone, iPad, iPod, MP3 lejátszóját, illetve egyéb 
kompatibilis eszközét az audiorendszerhez. NissanConnect audio egység 
esetén: Nyomja meg a <MEDIA> gombot az audio egységen és válassza ki 
a csatlakoztatott külső eszközről történő lejátszást. NissanConnect 
Services (+) egységek esetén: Válassza ki az USB eszközt forrásként a 
forrásválasztó képernyőn a csatlakoztatott külső eszközről történő 
lejátszás érdekében.

Az USB és AUX csatlakozók a középső konzolon találhatók.

 � iPhone, iPod/iPad csatlakoztatásakor használjon eredeti, Apple által 
tanúsított USB kábelt.

 � Android okostelefon használatakor használjon az eredeti kábeleket, 
amelyeket az eszközökhöz kapott.

 Van egy további USB töltő aljzat a kartámasz hátuljánál.Megjegyzés:

NAVIGÁCIÓ
Célállomás beállítása
1. Érintse meg a [Térkép] gombot a 

képernyő menüsávján.

2. A célállomás beállításához válassza ki 
a kívánt beviteli módot az almenüből, 
illetve a bevitelt.

MENÜ

00:28 25.0kmMégse

Telefon BeállításokAudioInformáció MENÜ Térkép Kapcsolatok

MENÜ

12:25Cél

Otth. címre

Cím

Hasznos helyek

Címjegyzék

Előző célok

Tárolt útvonalak

Munkahelyi cím

Destinations by 
Google™

POI vagy cím megadása
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Illesztési folyamat (kivéve C típus)
Az audioegységen:
1. A Kapcsolatok képernyő 

megjelenítéséhez használja a 
[Kapcsolatok] lehetőséget a Menüsávon 
vagy a [Beállítások] menüt.

2.  Lépjen be a jelenleg csatlakoztatott 
eszközöket mutató [Bluetooth] fülre.

3.  Érintse meg az [Új hozzáadása] 
lehetőséget, melyet követően egy 
üzenet jelenik meg.

4. Kövesse a képernyőn, valamint a 
mobiltelefonján / audio eszközén 
megjelenő utasításokat a párosítás 
befejezése érdekében. 
 
 
 
 

5. A párosított telefon/eszköz hozzáadásra kerül a Bluetooth kapcsolatok 
képernyőn látható listához.

MENÜ

00:28 25.0kmMégse

Telefon BeállításokAudioInformáció MENÜ Térkép Kapcsolatok

Új hozzáadása

Mégse

A rendszer arra vár, hogy a készülék kezdje a 
párosítást. A mobilkészülék BT beállítások 
menüjében állítsa be, hogy a készülék keressen 
BT eszközöket a közelben és válassza ki ezt

Kapcsolatok

Nincs kapcsolat
Galaxy A5 (2017)

Új hozzáadása (4/6)

Bluetooth WIFI USB

Nincs kapcsolat
iPhone XR

Kapcsolatok

Nincs kapcsolat
Galaxy A5 (2017)

Új hozzáadása (4/6)

Bluetooth WIFI USB

Új hozzáadása

Mégse

A rendszer arra vár, hogy a készülék kezdje a 
párosítást. A mobilkészülék BT beállítások 
menüjében állítsa be, hogy a készülék keressen 
BT eszközöket a közelben és válassza ki ezt: 
MYCAR.

Kérjük, Bluetooth eszközén erősítse meg, 
hogy a 655038 PIN látható.

  Ha a Bluetooth opció 
nem érhető el, távolítsa 
el az USB kábelt 
a csatlakoztatott 
eszközökből

Megjegyzés:

 � Egy másik eszköz nevének megérintésével átválthat a csatlakoztatott 
eszközre.

 � A [ ] lehetőség megérintését követően az eszközét használhatja a 
kihangosítós telefonrendszerrel, Bluetooth kapcsolaton keresztül.

 � A [ ] lehetőség megérintését követően az eszközét Bluetooth audio 
streaming-hez használhatja, Bluetooth kapcsolaton keresztül.

 � A [ ] lehetőség megérintését követően kijelölheti a kedvenc kapcsolatát, 
melyeket egy csillag fog jelölni.

 � A [ ] lehetőség megérintését követően mobiltelefonos információk és 
opciók jelennek meg a képernyőn, ide értve az illesztett eszköz 
eltávolításának lehetőségét is.

Illesztési folyamat (C típus)
Az audioegységen:
 � Nyomja meg a „Telefon” gombot az 

audioegységen vagy a 
kormánykeréken, válassza ki a 
[Bluetooth] opciót és nyomja meg az 
<ENTER> (vagy az <OK>) gombot.

 � Válassza ki a [Pair Device] elemet,  
majd nyomja meg az <ENTER> (vagy az <OK>) gombot.

A mobiltelefonon:
 � Győződjön meg róla, hogy a 

Bluetooth be van kapcsolva.
A mobiltelefonon keressen Bluetooth 
eszközöket. Ha a mobiltelefon 
felismeri a gépjármű rendszerét, 
a rendszer azt kéri, hogy: 
-  adja meg a PIN kódot (0000)
vagy
-  adja meg a jelszót, ahogy a kijelzőn látható.

 � A PIN kód vagy a jelszó megadása után 
az illesztési folyamat be is fejeződik.

Az egység automatikusan csatlakozik a 
mobiltelefonhoz a következő alkalommal, 
amikor a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja.

Scan devices

Settings
Pair device

AF

54..
To Pair

Enter Pin
0000

AF

Pairing request
Confirm password

148855

MOBILTELEFON CSATLAKOZTATÁSA BLUETOOTH®-ON KERESZTÜL
A Bluetooth technológiát használva csatlakoztathatja (“illesztheti”) mobiltelefonját a gépjármű kihangosítós telefonjához.

  A Bluetooth, iPod / USB csatlakoztatás részleteivel kapcsolatban lapozza fel a gépjármű használati útmutatóját vagy a NissanConnect használati 
útmutatóját.

Megjegyzés:
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TÉRKÉPADATOK FRISSÍTÉSE (A TÍPUS)

A NissanConnect Services (A típus) rendszerrel rendelkező modellek 
esetében a navigációs térkép automatikusan frissül vezeték nélküli térkép 
frissítések útján. A vezeték nélküli frissítések tartalmazzák az új utakat, 
az építés alatt álló utakat, illetve a sebességkorlátozásokban bekövetkezett 
változtatásokat. Ha megváltoztatta az országot, teljes körű térkép frissítésre 
lesz szüksége. A térképadatokat USB vagy Wi-Fi segítségével frissítheti.
Részletekért tekintse meg a Navigációs rendszer használati útmutatóját.

Frissítés USB eszköz használatával
Kérjük, kövesse a www.nissan-europe.com honlapon található lépéseket.

Frissítés vezeték nélküli LAN (Wi-Fi) használatával
A térkép adatait akkor is frissítheti, ha a gépjárművét csatlakoztatja egy 
Wi-Fi hálózathoz.
Wi-Fi kommunikációt egy Wi-Fi hálózat, okostelefon, stb. segítségével 
hozhat létre.

Bizonyosodjon meg róla, hogy a gépjárműve csatlakozik egy elérhető  
Wi-Fi hálózathoz:
1. Érintse meg a [Beállítások], majd a [Kapcsolatok] lehetőséget a 

Menüsávon
2. Nyissa meg az éppen csatlakoztatott eszközöket tartalmazó [WIFI] fület.
3. Érintse meg a csatlakoztatni kívánt hálózat nevét.
4. Adja meg a hálózati jelszót (ha van), majd érintse meg az [OK] 

lehetőséget. 
A csatlakozást követően a képernyőn egy üzenet jelenik meg.

A rendszer Wi-Fi hálózathoz történő csatlakoztatását követően:
5. Nyomja meg a <MENU> gombot.
6. Érintse meg az [Információ], majd a [Rendszerinfó] lehetőséget a 

menüsávon.
7. Érintse meg a [Térkép frissítés] lehetőséget.
8. Érintse meg az [Update via Smartphone or Wi-Fi Hotspot] lehetőséget. 

Egy megerősítést szolgáló üzenet jelenik meg.
9. Érintse meg a [Terület kiválaszt.] lehetőséget, válassza ki a frissíteni 

kívánt területet, majd érintse meg az [OK] lehetőséget.
10. A kiválasztott terület frissítéséhez érintse meg a [Igen] lehetőséget.
11. A frissítés befejezését követően érintse meg az [OK] lehetőséget.

RENDSZER SZOFTVER FRISSÍTÉSE 
(KIVÉVE C TÍPUS)

A rendszer szoftverfrissítéseit Wi-Fi segítségével töltheti le.
1.  Csatlakoztassa a gépjárművét egy Wi-Fi hálózathoz.
2.  Nyomja meg a <MENU> gombot.
3.  Érintse meg az [Információ], majd a [Rendszerinfó] lehetőséget a 

menüsávon.
4.  Érintse meg a [Szoftverfrissítés] elemet.
5.  Érintse meg a [Szoftverfrissítés elindítása] elemet. Megjelenik a jelenlegi 

szoftververzió száma és az utolsó ellenőrzés dátuma.
6.  Elérhető frissítések kereséséhez érintse meg a [Frissítések ellenőrzése] 

elemet. Az elérhető frissítés megerősítését követően egy üzenet  
jelenik meg.

7.  A rendszer szoftverének letöltésének és a frissítés megkezdésének 
elindításához érintse meg a [Letöltés] lehetőséget.

8.  A szoftverfrissítés befejezését követően állítsa a gyújtáskapcsolót OFF 
állásba, majd várjon 20 percet a vezérlőpanelen és a kormánykeréken 
található kapcsolók működtetése nélkül.

9.  A gyújtáskapcsoló ON állásba történő átállítását követően a frissített 
szoftver elérhetővé válik
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APPLE CARPLAY (KIVÉVE C TÍPUS)
Az Apple CarPlay funkció 
használatához csatlakoztasson egy 
kompatibilis iPhone-t a gépjármű 
középső konzolján található USB 
csatlakozóhoz, eredeti iPhone 
csatlakozó segítségével.
Az Apple CarPlay funkcióval a 
gépjárműbe épített rendszer 
megjeleníti az iPhone egyes funkcióit, 
illetve a funkciók azon keresztül is 
vezérelhetők. Az Apple CarPlay tartalmazza a Siri funkciót is, amely lehetővé 
teszi egyes műveletek hangvezérléssel történő végrehajtását.

A Siri funkció aktiválása érdekében nyomja meg és tartsa lenyomva 
a Hangfelismerő rendszer gombját a kormánykerék jobb oldalán.

Tipp:

Az Apple CarPlay rendszerrel kapcsolatos további információkért lapozza fel 
a NissanConnect különálló használati útmutatóját.
Az Apple CarPlay képernyő elhagyásához érintse meg a  elemet, 
majd válassza ki a [Nissan] lehetőséget az Apple CarPlay képernyőn.

 � A kijelzőn megjelenő alkalmazások, illetve nyelvi beállítások 
az iPhone beállításaitól függően eltérők lehetnek.

 � Ellenőrizze a CarPlay beállításokat, ha az Apple CarPlay nem 
indul el automatikusan: A [Beállítások] menüből lépjen az Ò 
[Appok] menübe Ò Válassza ki a telefonját a listából Ò 
majd válassza az [Engedély. az USB csatl. Után] menüből a 
[Mindig] lehetőséget.

 � Az egység működésével kapcsolatos részletekért lapozza fel 
a NissanConnect használati útmutatóját, vagy látogasson el 
az Apple-támogatás honlapra a további hibakereséshez.

 � Az Apple CarPlay funkciók elérhetősége függhet az adott 
országtól / régiótól.

Megjegyzés:

Telefon

Most játszott Podcastok Hangoskönyvek Spotify

Zene Térképek Üzenetek

ANDROID AUTO (KIVÉVE C TÍPUS)
Az Android Auto használata 
érdekében előzetesen töltse le az 
Android Auto alkalmazást a Google 
Play Store áruházból az Androidos 
telefonjára.
Az Android Auto funkciót azt 
követően használhatja, 
hogy egy eredeti, jóváhagyott kábel 
segítségével egy kompatibilis Android 
telefont csatlakoztat a gépjármű 
középső konzolján található USB csatlakozóhoz.
Az Android Auto segítségével a gépjárműben található rendszer 
használható az egyes Android telefonok funkcióinak megjelenítéséhez, 
illetve vezérléséhez. Az Android Auto támogatja a Talk to Google 
funkciót, amely lehetővé teszi egyes műveletek hangvezérléssel történő 
végrehajtását.

A Talk to Google funkció aktiválása érdekében nyomja meg és tartsa 
lenyomva a Hangfelismerő rendszer gombját a kormánykerék jobb 
oldalán.

Tipp:

Az Android Auto rendszerrel kapcsolatos további információkért tekintse 
meg a NissanConnect különálló használati útmutatóját és az Android  
Auto honlapját.
Az Android Auto képernyő elhagyásához érintse meg a  lehetőséget az 
Android Auto képernyőn.

 � A kijelzőn megjelenő alkalmazások, illetve nyelvi beállítások 
az Android telefon beállításaitól függően eltérők lehetnek.

 � Ellenőrizze az Android Auto beállításokat, ha az Android Auto 
nem indul el automatikusan: A [Beállítások] menüből lépjen 
az Ò [Appok] menübe Ò Válassza ki a telefonját a listából Ò 
majd válassza az [Engedély. az USB csatl. után] menüből a 
[Mindig] lehetőséget.

 � Az egység működésével kapcsolatos részletekért lapozza fel 
a NissanConnect használati útmutatóját, vagy látogasson el 
a Google Súgó honlapra a további hibakereséshez.

 � Az Android Auto funkciók elérhetősége függhet az adott 
országtól / régiótól.

Megjegyzés:

Google Maps

D127

A12

7 minRue Jean Pierre Timbaud

34 min
27 km • 15:20
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HANGFELISMERŐ RENDSZER
A kormánykerék vezérlőgombjain található Hangfelismerő rendszer  
gombja számos célra használható:

Siri/ Talk to Google
Kompatibilis telefon Bluetooth-on keresztül történő csatlakoztatását 
követően nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot a Siri/Talk to 
Google funkció bekapcsolásához.

Beépített hangfelismerő rendszer
Nyomja meg a  gombot, hogy a beépített hangfelismerő rendszert 
aktiválni tudja.

 � Utca navigáció:
 -  A Cím várossal együttesen történő alkalmazása biztosítja a 

legpontosabb találatot:
 -  "Go to 10 Downing Street, London"
 � Érdekes pontok (POI) navigáció:

 -  Az Érdekes pont (POI) várossal együttesen történő alkalmazása 
biztosítja a legpontosabb találatot:

 -  "Find Twickenham Stadium in London"

  A Beépített hangfelismerő rendszer funkcióinak 
elérhetősége függ a kiválasztott nyelvi beállítástól,  
valamint a helyszíntől.

Megjegyzés:

Ha a  gomb lenyomását követően megjelenik egy elem a 
képernyőn (pl. Telefon, Navigáció, Audio, Információ) a rendszer 
javaslatokat biztosít a kérését illetően a legjobb eredmény elérése 
érdekében. Ez legfőképpen a navigációs funkciók használatára 
irányuló igény esetén lehet hasznos.

Tipp:

NISSANCONNECT SERVICES (A TÍPUS)
A fejlett technológia segítségével a NissanConnect egységek és a 
kapcsolódó okostelefon alkalmazás különböző szolgáltatások egyre 
növekvő választékát kínálják:

 • CSATLAKOZÁS: Csatlakoztassa Android vagy iOS eszközét a zavartalan 
kapcsolódáshoz, beleértve a hangvezérlést is. Hozzáférhet kedvenc 
zenéihez, üzeneteihez és egyéb alkalmazásaihoz, hogy vezetés 
közben is tudjon tájékozódni, illetve szórakozni.

 • NAVIGÁCIÓ ÉS VEZETÉS: A lépésről lépésre történő navigáció, 
beleértve a gépjárműre letöltést és az érdekes helyeket, oda viszi Önt, 
ahová mennie kell. A többek között üzemanyagfogyasztásba és 
átlagsebességbe bepillantás segíthet a még jobb vezetésben.

 • BIZTONSÁG ÉS A GÉPJÁRMŰ ÁLLAPOTA : Bajban van? A riasztások és 
jelentések, amelyek megmondják, hogy mi a gond az új Nissan Juke 
gépjárművével.

 • KÉNYELEM ÉS NYUGALOM : A NissanConnect Services alkalmazás 
segítségével hozzáférhet a távoli szolgáltatásokhoz, beleértve az 
útvonaltervezést is. Ha bármikor segítségre volna szüksége,  
csupán egy kattintásra van a Nissan Assistance.

Olvassa be a QR kódot a NissanConnect Services alkalmazás letöltéséhez, 
majd pedig csatlakoztassa a NissanConnect rendszeréhez.

NissanConnect
Services

LETÖLTÉS:Letölthető az

  A Távoli szolgáltatások listája nem teljes körű. 
Folyamatosan érkeznek új szolgáltatások és frissítések. 
A NissanConnect Services szolgáltatásokkal kapcsolatos 
további információkért tekintse meg a helyi Nissan 
weboldalt.

Megjegyzés: S
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Gépjármű regisztrálása a NissanConnect Services 
alkalmazás segítségével

1. Letöltés / Alkalmazás megnyitása
 Telepítse a NissanConnect Services alkalmazást a telefonjára a Google 

Play Store vagy az App Store áruházból.
2. Jelentkezzen be vagy hozzon létre egy fiókot
 Hozzon létre egy fiókot az alkalmazásban, vagy jelentkezzen be, 

ha korábban már létrehozott egy fiókot.
3. Adja meg a VIN számot az alkalmazásban
 Regisztrálja a gépjárművét a 17 számjegyű VIN-szám (Gépjármű-azonosító) 

segítségével. A VIN számot a gépjármű forgalmi engedélyén van 
feltüntetve, vagy a használati útmutató alapján keresse meg, hol található 
a VIN szám a gépjárművén.

4. Párosítási kód beszerzése a gépjárműtől
 Az első aktiváláshoz kapcsolja be a szórakoztató tájékoztatás rendszert 

és a kezdőlapon válassza ki az alábbiakat:
 [Beállítások] Ò [NissanConnect Services] Ò [Információs csatornák] Ò 

[Csatornalista szerkesztés] Ò [Csatornalista frissítése] Ò [Igen].
 Ezt követően a „Fiókadatok” mappának láthatóvá kell válnia.
 Ahhoz, hogy gépjárművét párosítsa az alkalmazással, válassza az 

alábbiakat:
 [Információ] Ò [NissanConnect Services] Ò [Információs csatornák] Ò 

[Account Information] Ò [Car Pairing Code]
5. Írja be a párosítási kódot az alkalmazásba
 Írja be a párosítási kódot az okostelefonján található NissanConnect 

Services alkalmazásba.
6. Hitelesítse, majd várja meg az aktiválást
 A felhasználási feltételek elfogadását követően a szolgáltatások pár 

órán belül aktiválva lesznek.

 � Az illesztési folyamat befejeztével minden szolgáltatása 
elérhetővé válik. Kérjük, hagyjon elegendő időt a 
szolgáltatások teljes körű aktiválásához.

 � Kérjük, a további információkért tekintse át a 
NissanConnect Services Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) 
oldalát.

Megjegyzés:

HANGFELISMERŐ RENDSZER (A TÍPUS)
Az Ön NissanConnect rendszere valós idejű közlekedési információkat 
jeleníthet meg nagyobb utcai lefedettség mellett. Bekapcsolást követően 
automatikusan megjelenik, amennyiben támogatott területen van, 
megfelelő lefedettséggel.
A Premium Traffic információk bekapcsolt állapotának megerősítéséhez,  
a NissanConnect főmenüből lépjen át a [Beállítások] Ò [Navigáció] Ò 
[Közlek. inform. beállítások] menübe és bizonyosodjon meg róla, hogy a 
[Premium Traffic használata] BE van kapcsolva.
A Premium Traffic használatához szükség van a NissanConnect Services 
alkalmazás aktiválására.

GÉPJÁRMŰ KAPCSOLAT ÁLLAPOTJELZŐ 
(A ÉS B TÍPUS)

 Navigációval rendelkező NissanConnect (A típus) rendszer és navigáció nélküli  
(B típus) NissanConnect Services rendszer esetén. Gépjármű kapcsolat állapotjelző: 

 Hálózati jel erősség OK  Nincs hálózati jel

CAMERAMAPAUDIO

MENU

Less Than Jake
Last Hour of the Last...

Borders & Boundaries (Reis

BT audio

Søg POI eller 
adresse

Telefonliste

Til hjemadresse
(gem lokalitet)

Tidligere 
destinationer

MENUTelefon Information Kort Indstilling.Forbindelser

Forrás

Audio
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PARKOLÓ SZENZOROK
Ha a parkolószenzor (szonár) aktiválva van, a [Parking Aids] jelenik meg a 
gépjármű információs kijelzőjén.

Ha a rendszer egy tárgyat észlel a gépjármű hátuljánál vagy elejénél 
(ha van), ez megjelenik a kijelzőn és a rendszer hallható figyelmeztetést ad. 
A sípoló hangok frekvenciája növekszik ahogy a gépjármű közelebb kerül az 
akadályhoz.

A kormánykerékre szerelt vezérlők között található <OK> gomb,  
lehetővé teszi a vezető számára, hogy a parkolószenzor (szonár) rendszert 
kikapcsolja. A parkolószenzor (szonár) rendszer automatikusan bekapcsol a 
következő körülmények között:

 � Ha a gyújtáskapcsolót OFF állásból ON állásba állítja.
 � Ha a váltókart R (hátramenet) állásból bármilyen más állásba állítja.
 � Ha a jármű sebessége kb. 10 km/h (6 MPH) alá csökken.

Az automatikus bekapcsolás funkció be-, illetve kikapcsolható a [Kijelző] 
opcióval a beállítások menüben.

A parkolószenzor különböző beállításainak megváltoztatásához válassza ki 
a [Parking Aids] opciót a gépjármű információs kijelzőjén.

VEZETÉSI SEGÉDRENDSZEREK ÁTTEKINTÉSE
Az Ön gépjárműve a következő vezetési segédrendszerekkel lehet 
felszerelve:

 • Elektronikus Stabilizáló Program (ESP)
 • Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)
 • Intelligent Lane Intervention (ILI) / Sávelhagyást megelőző rendszer (LDP)
 • Holttér figyelmeztető rendszer (BSW)
 • Intelligens holttér-beavatkozó rendszer
 • Hátsó keresztforgalmi figyelmeztető funkció (RCTA)
 • Intelligens vészfékező rendszer (IEB)
 • Sebességkorlátozó
 • Sebességszabályozó rendszer
 • Intelligens sebességszabályozó (ICC), Kormányzást segítő funkcióval
 • ProPILOT
 • Intelligent Driver Alertness (IDA)
 • Közlekedési jelzőtáblák felismerése
 • Intelligent Around View Monitor (IAVM)
 • Mozgótárgy figyelő rendszer (MOD)
 • Parkoló szenzorok
 • Visszagurulás-gátló rendszer (HSA)
 • Aktív menetstabilizátor
 • Keréknyomást figyelő rendszer (TPMS)

Ha a rendszerek aktiválva vannak, akkor a vonatkozó információk a 
gépjármű információs kijelzőjén láthatóak.

Vezetési segédeszközök beállításai
A vezetési segédeszközök be-, kikapcsolhatók (ON/OFF) a [Beállítások] 
menüből vagy a kormánykerék bal oldalán található <OK> gomb 
megnyomásával, ha a [Driving Aids] képernyő látható a gépjármű 
információs kijelzőjén.
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INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR (IAVM)
Az IAVM rendszer segít a gépjármű 
irányításában úgy, hogy felismeri a 
gépjármű környezetében található 
tárgyakat, pl. amikor a gépjárművel 
parkol.
A rendszer automatikusan 
bekapcsol, ha a hátramenetet 
kiválasztja vagy ha az első parkoló 
szenzor egy tárgyat érzékel. 
Manuálisan is aktiválhatja a rendszert, ha megnyomja a <CAMERA> gombot 
a NissanConnect egységen.
Azonban a rendszer nem fogja észlelni a lökhárító alatti apró tárgyakat, 
illetve előfordulhat, hogy nem érzékeli a lökhárítóhoz közeli vagy a földön 
található tárgyakat.
A monitoron megjelenő vonalak a jármű mozgásterét mutatják, valamint 
a lökhárító és az akadály közötti távolságot. A megjelenített vonalak az 
akadály és a lökhárító közötti távolságokat jelzik, a következő módon:

 0,5 m (1,5 ft) – piros
 1 m (3 ft) – sárga
 2 m (7 ft) – zöld
 3 m (10 ft) – zöld

MOD

Ellenőrizze a biztonságot.

MODMOD MOD

VISSZAPILLANTÓ MONITOR
Ha a sebességváltó karját R 
(hátramenet) állásba állítja, a monitoron 
(NissanConnect kijelző) megjelenik a 
gépjármű mögötti kép. A rendszert úgy 
tervezték meg, hogy segítse a vezetőt 
a gépjármű mögött található nagyobb 
álló akadályok felismerésében.  
Célja, hogy segítségével elkerülhető 
legyen a gépjármű hátramenetben 
történő károsítása. Azonban a rendszer nem fogja észlelni a lökhárító alatti 
apró tárgyakat, illetve előfordulhat, hogy nem érzékeli a lökhárítóhoz közeli 
vagy a földön található tárgyakat.
A monitoron megjelenő vonalak a jármű mozgásterét mutatják,  
valamint a lökhárító és az akadály közötti távolságot. A megjelenített 
vonalak az akadály és a lökhárító közötti távolságokat jelzik, a következő 
módon:

 0,5 m (1,5 ft) – piros
 1 m (3 ft) – sárga
 2 m (7 ft) – zöld
 3 m (10 ft) – zöld

MOZGÓTÁRGY FIGYELŐ RENDSZER (MOD)
Az around view monitor rendszer 
fel van szerelve egy mozgótárgy- 
figyelő (MOD) funkcióval. 
A MOD visszajelző átvált kék színre 
a képernyőn, jelezve, hogy melyik 
üzemmódban működik. 
Ha a rendszer mozgó tárgyat 
érzékel, egy sárga négyzet jelenik 
meg a kamera képe körül, továbbá 
egy figyelmeztető hangjelzés is 
megszólal, figyelmeztetve a mozgó 
tárgyra.

Ellenőrizze a biztonságot.

MOD

Ellenőrizze a biztonságot.

MODMOD MOD
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 <RES+> kapcsoló
  <CANCEL> kapcsoló
  <SET-> kapcsoló
  A sebességkorlátozó rendszer ON/OFF 
kapcsolója

  A sebességszabályozó rendszer ON/OFF 
kapcsolója

SEBESSÉGKORLÁTOZÓ
Nyomja meg a sebességkorlátozó rendszer kapcsolóját , gyorsítson fel a 
kívánt sebességhatárra és nyomja meg a <SET-> gombot .  
A beállított sebességérték megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén 
és a sebességkorlátozó visszajelzője zöldre vált. Állítsa a sebességhatárt 
felfelé vagy lefelé a <RES+>  vagy <SET-> gomb megnyomásával. Törölje a 
sebességkorlátozó működését a <CANCEL> gomb megnyomásával .

A sebességkorlátozó kikapcsolásához nyomja meg a sebességkorlátozó 
főkapcsolóját. Ha a sebességkorlátozó engedélyezve van és a gépjármű 
sebessége túllépi a beállított határértéket (pl. lejtőn lefelé), egy figyelmeztető 
hangjelzés szólal meg. Ha a gázpedált teljesen lenyomja, a sebességkorlátozó 
felülírásra kerül és a gépjármű a beállított határértéken felül gyorsul.

SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ RENDSZER 
(ProPILOT vagy Intelligens sebességszabályozó (ICC) 
rendszer nélküli modellek)

Nyomja meg a sebességszabályozó rendszer ON/OFF kapcsolóját ,  
gyorsítson fel a kívánt sebességre és nyomja meg a <SET-> gombot ;  
a beállított utazósebesség megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén és 
a sebességszabályozó rendszer visszajelző lámpája átvált zöldre.  
A gépjármű tartja a beállított utazósebességet anélkül, hogy a gázpedált le 
kellene nyomnia. Állítsa az utazósebességet felfelé vagy lefelé a <RES+>   
vagy <SET-> gombok megnyomásával. Az utazósebesség törléséhez 
nyomja meg a fék- vagy tengelykapcsoló pedált vagy a <CANCEL> 
gombot . Az utazósebességhez visszatérhet a <RES+> gomb 
megnyomásával. A sebességszabályozó rendszer kikapcsolásához nyomja 
meg újra a sebességszabályozó rendszer ON/OFF kapcsolóját.

INTELLIGENS SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ (ICC) ÉS 
KORMÁNYZÁST SEGÍTŐ RENDSZER  
(Kézi sebességváltó)

Az alapok

Intelligens sebességszabályozás
Az ICC segít fenntartani az elöl haladó gépjárműhöz mért távolságot.

Kormányzást segítő funkció
 A Kormányzást segítő funkció segít a forgalmi sáv közepében tartani a 
gépjárművet enyhén kanyargós autópályákon.

  A sebességszabályozó, illetve sebességkorlátozó rendszer 
működésével kapcsolatos részletekért lapozza fel a 
gépjármű használati útmutatóját.

Megjegyzés:

  Az ICC rendszer 30 km/h (19 MPH) sebesség felett 
működik és aktív marad, miközben nyomva tartja a 
tengelykapcsolót a sebességváltáshoz. Ha a sebesség 
30 km/h (19 MPH) alá esik egy elöl haladó gépjármű miatt, 
az ICC rendszer kikapcsol.

Megjegyzés:

 �   Az ICC vagy a Kormányzást segítő funkció nem vezeti a 
gépjárművet Ön helyett.
 �   Álljon készen arra, hogy bármelyik pillanatban Önnek kell vezetnie 
a járművet.
 �   Ön, mint vezető, folyamatosan felügyelje a járművet a vezetési 
segédrendszerek használata közben.
 �   A Kormányzást segítő funkció nem működik 60 km/h (37 MPH) 
alatt. 

Az ICC és a Kormányzást segítő fejlett vezetéstámogató rendszerek. 
Jelen kézikönyv ezen rendszerek biztonságos használatához biztosít 
információkat.

Javasolt ezt az útmutatót figyelmesen elolvasni, és az ICC vagy 
a Kormányzást segítő rendszer használata előtt a használati 
útmutatóban található információkat megérteni.
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PROPILOT (Automata sebességváltó)

Az alapok

Mi az a ProPILOT?
A ProPILOT egy három fő funkcióval rendelkező vezetőasszisztens rendszer:

Intelligens sebességszabályozás
A ProPILOT segít fenntartani az elöl haladó gépjárműhöz mért távolságot.

Közlekedési dugó:
Ha egy elöl haladó gépjármű megáll, a gépjármű lelassul, megáll, 
majd pedig álló helyzetben marad.
Ha a gépjárműve 3 másodpercnél hosszabb ideig áll, az elöl haladó 
gépjármű pedig gyorsítani kezd, nyomja meg a <RES+> kapcsolót vagy 
enyhén nyomja le a gázpedált a tovább haladáshoz.

Kormányzást segítő funkció
A ProPILOT segít a forgalmi sáv közepében tartani a gépjárművet enyhén 
kanyargós autópályákon.

  A ProPILOT 30 km/h (20 MPH) sebesség felett működik. 
Ha egy másik gépjárművet követ és a gépjármű elkezd 
lassítani, majd megáll, az ICC rendszer lelassítja a 
járművet, hogy fenntartsa a kiválasztott távolságot, 
amíg a gépjármű meg nem áll.

Megjegyzés:

 �  A ProPILOT rendszer nem vezeti a gépjárművet Ön helyett.
 �  Álljon készen arra, hogy bármelyik pillanatban Önnek kell vezetnie 
a járművet.
 �  Ön, mint vezető, folyamatosan felügyelje a járművet a ProPILOT 
használata közben.
 �A Kormányzást segítő funkció nem működik 60km/h (37 MPH) 
alatt, ha nincs elöl haladó gépjármű.

A ProPILOT egy fejlett vezetéstámogató rendszer. Jelen kézikönyv 
ezen rendszerek biztonságos használatához biztosít információkat.

Javasolt ezt az útmutatót figyelmesen elolvasni, és a ProPILOT 
rendszer használata előtt a használati útmutatóban található 
információkat megérteni.

Hogyan aktiválhatjuk:

  Nyomja meg és engedje fel a vezetési 
asszisztens kapcsolót az Intelligent Cruise 
Control üzemmód bekapcsolásához.

  Ha elérte a kívánt sebességet, nyomja meg 
a <SET-> gombot.

  A távolság kapcsolót használva állítsa be azt 
a távolságot, amellyel követni szeretné az elöl 
haladó járművet.

A vezetési asszisztens kapcsoló  megnyomása készenléti módba 
kapcsolja a Kormányzást segítő funkciót, valamint az Intelligent Lane 
intervention (ILI) és a Holttér-beavatkozó (BSI) rendszert (függ a vezetési 
segédeszközök beállításaitól).

Hogyan törölhetjük:
 � Nyomja meg a törlés vagy a vezetési asszisztens kapcsolót 
vagy

 � Hozza működésbe a fékeket a fékpedál megnyomásával

A kijelző áttekintése
 Beállított sebesség
 Beállított követési távolság
 Ha a kormányzást segítő funkció aktív,  
a függőleges vonalak, illetve a kormánykerék 
ikon zöldre vált. Ha a kormányzást segítő 
funkció készenléti üzemmódba vált,  
ezek szürkére változnak.

 Ha az ICC aktív és a rendszer elöl haladó 
járművet észlel, a gépjármű megjelenítésre 
kerül.

  Nyomja meg és tartsa nyomva a vezetési asszisztens 
kapcsolót a hagyományos Cruise Control üzemmód 
bekapcsolásához.

Megjegyzés:
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Hogyan aktiválhatjuk:

  Nyomja meg a kék ProPILOT assist gombot a 
kormánykerék jobb oldalán.

  Ha elérte a kívánt sebességet, nyomja meg 
a <SET-> gombot.

  A távolság kapcsolót használva állítsa be azt 
a távolságot, amellyel követni szeretné az elöl 
haladó járművet.

A ProPILOT kapcsoló  megnyomása készenléti módba kapcsolja a 
Kormányzást segítő funkciót, valamint az Intelligent Lane Intervention (ILI) 
rendszert (függ a vezetési segédeszközök beállításaitól).

Hogyan törölhetjük:
 � Nyomja meg a törlés vagy a ProPILOT kapcsolót 
vagy

 � Hozza működésbe a fékeket a fékpedál megnyomásával

A kijelző áttekintése
 Beállított sebesség
 Beállított követési távolság
 Ha a kormányzást segítő funkció aktív, 
a függőleges vonalak, illetve a kormánykerék 
ikon zöldre vált. Ha a kormányzást segítő 
funkció készenléti üzemmódba vált,  
ezek szürkére változnak.

 Ha a ProPILOT aktív és a rendszer elöl haladó 
járművet észlel, a gépjármű megjelenítésre 
kerül.

Nyomja meg és tartsa nyomva a ProPILOT assist 
kapcsolót a hagyományos Cruise Control üzemmód 
bekapcsolásához.

Megjegyzés:
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HOLTTÉR FIGYELMEZTETŐ RENDSZER (BSW)
A BSW rendszer 32 km/h (20 MPH) feletti sebességnél működik.
A külső tükrön található holttér figyelmeztető lámpa felvillan, 
ha gépjárművet érzékel a holttér zónában. Ha az irányjelzőt 
aktiválja, a rendszer figyelmeztető hangjelzést kétszer szólaltat 
meg és a holttér figyelmeztető rendszer visszajelző lámpája villog,  
ezzel figyelmeztetve a vezetőt.

A holttér figyelmeztető lámpa addig villog, amíg az 
észlelt jármű el nem hagyja az érzékelési zónát.

INTELLIGENS HOLTTÉR-BEAVATKOZÓ RENDSZER 
(BSI)
A BSI rendszer csak kb. 60 km/h (37 MPH) felett működik.
Ha a rendszer egy gépjárművet érzékel a holttér zónában, a gépjárműve 
pedig kezd közeledni a sávelválasztó vonalhoz, a BSI rendszer figyelmeztető 
hangjelzést szólaltat meg (háromszor), villogni kezd a BSW visszajelző 
lámpa és segít, hogy a gépjármű visszatérjen a forgalmi sávba.

A BSI rendszert ON állásba kell kapcsolni a gépjármű információs kijelzőjén, 
majd pedig minden alkalommal aktiválnia kell a kapcsoló segítségével,  
ha elindítja a motort.
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INTELLIGENS VÉSZFÉKEZŐ RENDSZER
Az Intelligent Emergency Braking (IEB) rendszer segíti Önt, hogy elkerülhesse 
a frontális ütközést. A rendszer akkor működik, ha a sebesség kb.  
5 km/h-nál (3 MPH) magasabb. A rendszer egy radar szenzort, amely az első 
lökhárító mögött található, illetve egy kamerát, amely a szélvédő mögött 
található, használ és amely kiszámítja a távolságot az Ön gépjárműve és az 
elöl haladó gépjármű között.

Intelligent Emergency Braking (IEB) – ha gépjármű 
észlelhető
Ha az elöl haladó gépjárműhöz mért távolság túl kicsi, 
az előzetes ütközés-figyelmeztető lámpa  felvillan (sárga) és 
hangjelzés szólal meg.
Ha a távolság tovább csökken, a hangjelzés frekvenciája 
nagyobb lesz, az Intelligent Emergency Brake Warning  
villog (piros), illetve a rendszer részlegesen működésbe hozza 
a fékeket.
Ha a távolság még mindig csökken, az aktív fékrendszer működésbe lép, 
hogy elkerülje az elöl haladó gépjárművel való ütközést vagy csökkentse 
annak hatásait.

Ha gépjármű került észlelésre

Előzetes ütközés-
figyelmeztető

Fék automatikusan 
működésbe hozva

Fékerő 
megnövelve

Távolság

Lassítás
Aktiválódik a 
fékrendszer 
szivattyúja

Intelligens vészfékező rendszer (IEB) – ha gyalogos 
vagy kerékpáros észlelhető
Ha a rendszer úgy érzékeli, fennáll a gyalogos- vagy kerékpáros gázolás 
kockázata, az Intelligent Emergency Brake Warning  villog (piros), 
egy figyelmeztető hangjelzés szólal meg és a rendszer részlegesen 
működésbe hozza a fékeket.
Ha az ütközés elkerülhetetlennek tűnik, az IEB rendszer automatikusan erős 
fékezést hajt végre.

Ha gyalogos került észlelésre

Fék automatikusan 
működésbe hozva Fékerő megnövelve

Távolság

Lassítás
Aktiválódik a 
fékrendszer 
szivattyúja

 � Az intelligens vészfékező rendszer egy kiegészítő rendszer a vezető 
számára. A rendszer nem figyeli a közlekedési helyzeteket a vezető 
helyett, illetve nem felelős a biztonságos vezetésért.  
A figyelmetlenségből vagy veszélyes vezetésből fakadó baleseteket 
nem akadályozza meg.

 � Előfordulhat, hogy az intelligens vészfékező rendszer nem működik 
minden közlekedési helyzetben, minden időjárási vagy közlekedési 
körülmény között.

 � Az IEB ikon villogni kezd, ha erős napfény vagy egyéb erős fény éri a 
kamerát, ezt követően az IEB rendszer ideiglenesen kikapcsol.

V
e

ze
té

s
i s

e
g

é
d

re
n

d
s

ze
re

k

F16 HU HU



27

SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZTETŐ RENDSZER 
(LDW)
A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW) akkor lép 
működésbe, ha a sebesség kb. 60 km/h-nál (37 MPH) 
magasabb. Ha a forgalmi sáv valamelyik oldalát megközelíti, 
a kormánykerék rezegni kezd és az LDW visszajelző lámpa 
sárgán villogni kezd a gépjármű információs kijelzőjén,  
így figyelmeztetve a vezetőt.

A gépjármű információs kijelzőjén a [Beállítások] menüt használva be-, illetve 
kikapcsolhatja az LDW rendszert. Az LDW rendszer bekapcsolását követően 
egy szürke LDW ikon jelenik meg a gépjármű információs kijelzőjén

A motort újraindításakor az LDW állapot (be vagy ki) eltárolásra kerül.

INTELLIGENT LANE INTERVENTION (ILI)  
(Sávelhagyást megelőző rendszer)

Az Intelligent Lane intervention (ILI) rendszer kb. 60 km/h (37 MPH) feletti 
sebességnél működik. Ha a forgalmi sáv valamelyik oldalát megközelíti, 
a kormánykerék rezegni kezd és az ILI visszajelző lámpa sárgán villogni kezd 
a gépjármű információs kijelzőjén, így figyelmeztetve a vezetőt.
Az ILI a fékrendszer használatával segít a járművet a forgalmi sáv közepén 
tartani.

 � Az Intelligent Emergency Braking rendszer működésével 
kapcsolatos részleteket keresse a gépjármű használati 
útmutatójában.

 � Előfordulhat, hogy bizonyos körülmények között az IEB 
rendszer nem működik, ha azt érzékeli, hogy a gépjármű 
álló tárgynak, jelzőtáblának vagy korlátnak ütközhet.

 � Az IEB rendszer működésbe hozhatja a fékrendszer 
szivattyúját. A szivattyú működési zajai hallhatók, amely a 
normál működés része.

Megjegyzés: ILI rendszer aktiválása
Az ILI rendszert minden egyes alkalommal be kell kapcsolni az ILI 
kapcsolóval, amikor a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja. Az ILI rendszer 
bekapcsolása jelezve van a gépjármű információs kijelzőjén.

ILI rendszer deaktiválása
Használja a gépjármű információs kijelzőjét az ILI rendszer kikapcsolásához.
[Beállítások] Ò [Driver Assistance] Ò [Lane]

HÁTSÓ KERESZTFORGALMI FIGYELMEZTETŐ 
FUNKCIÓ
A hátsó keresztforgalmi figyelmeztető (RCTA) rendszer akkor nyújt 
segítséget, amikor a parkolóhelyről tolat ki. Ha a sebességváltó kart  
R (hátramenet) állásba állítja és a gépjármű sebessége alacsonyabb, mint 
kb. 8 km/h (5 MPH), az RCTA rendszer működésbe lép. Ha a radar valamelyik 
oldalról közeledő gépjárművet érzékel, a rendszer hangjelzést ad (egyszer), 
illetve a visszajelző villogni kezd azon az oldalon, ahonnan a gépjármű 
közelít.

VISSZAGURULÁS- GÁTLÓ
A visszagurulás- gátló rendszer automatikusan működésbe hozza a 
fékeket 2 másodpercre, így akadályozva meg a gépjármű visszagurulását, 
amikor emelkedőn indul el. A visszagurulás- gátló rendszer automatikusan 
működésbe lép a következő feltételek fennállása esetén:

 � A sebességváltó előremeneti fokozatban (a gépjármű felfelé néz) vagy 
hátramenetben (gépjármű lefelé néz) van,

 � Teljesen megállította a járművet egy emelkedőn a lábfékpedál 
segítségével,

 � Az emelkedő meredeksége meghaladja a 3 fokot.
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INTELLIGENT DRIVER ALERTNESS (IDA)
A vezető koncentrációját figyelő rendszer az utazás első 20 percében 
megtanulja az Ön vezetési stílusát. Ezt követően a rendszer figyeli az Ön 
kormánymozdulatait és figyelmezteti Önt, ha a koncentrációja csökken.

A vezető koncentrációját figyelő rendszer be- vagy kikapcsolható a 
[Beállítások] menüben.

Az IDA nem használható a ProPILOT vagy az ICC és a Kormányzást segítő 
rendszerekkel együtt.

KÖZLEKEDÉSI JELZŐTÁBLÁK FELISMERÉSE
Az utoljára felismert jelzőtábla 
(sebességkorlátozás, figyelmeztető 
tábla, stb.) megjelenik a gépjármű 
információs kijelző felső részének 
közepén.
A közlekedési jelzőtáblákat felismerő 
rendszer be-, kikapcsolható a 
[Beállítások] menüben.

A NissanConnect (navigációval) rendszerrel szerelt modellek esetében a 
sebességkorlátozások a navigációs rendszer adatai, illetve a kamera által 
felismert táblák kombinációja alapján kerülnek megjelenítésre.
A NissanConnect (navigáció nélkül) rendszerrel rendelkező vagy nem 
rendelkező modellek esetében a rendszer csak a kamera által felismert 
sebességkorlátozásokat jeleníti meg.
Ha nincs elérhető sebességkorlátozás információ sem 
a navigációs adatokból, sem a kamerából, 
a “- - -” jelenik meg. Ez nem jelenti a rendszer hibás 
működését.
Ha a rendszer azt érzékeli, hogy feltételes 
sebességkorlátozás van érvényben, mindkét sebesség 
megjelenik a gépjármű információs kijelzőjének felső 
részén.
A feltételes sebességkorlátozás részletei a gépjármű 
információs kijelzőjének közlekedési jelzőtábla 
felismerő képernyőjén találhatók.

Driver Assistance
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KERÉKNYOMÁS ELLENŐRZŐ RENDSZER
A keréknyomás ellenőrző rendszer (TPMS) folyamatosan 
ellenőrzi a kerekek nyomását, a célértékhez viszonyítva. 
Ha egy vagy több abroncs nyomása  jelentősen eltér 
a célértéktől , a keréknyomás ellenőrző rendszer 
figyelmeztetést jelenít meg a gépjármű 
információs kijelzőjén, illetve a kombinált 
műszer figyelmeztető lámpája világít.

 A keréknyomás ellenőrző rendszer nem aktiválódik, amíg a 
gépjárművel el nem éri a 25 km/h (16 MPH) sebességet.

TPMS beállítások
A TPMS rendszer a következő beállításokat teszi lehetővé:
 � Beállíthatja az első kerekek nyomás célértékét
 � Beállíthatja a hátsó kerekek nyomás célértékét
 � Keréknyomás mértékegységének kiválasztása (kPa, psi, bar, kgf/cm2)
 � Rendszer kalibrálása

A TPMS beállítások megváltoztatásához a következők szerint járjon el:
1. Lépjen be a [Beállítások] menübe.
2. Válassza ki a [Tyre Pressures] elemet.

  A rendszer kalibrálására akkor is szükség lehet, ha a 
tényleges (külső) hőmérséklet jelentősen eltér azoktól a 
feltételektől, amikor a TPMS rendszert eredetileg kalibrálta. 
A rendszer kalibrációjával kapcsolatos összes részletért 
lapozza fel a gépjármű használati útmutatóját.

Megjegyzés:

Tyre Pressures
bar

2.3

2.1 2.12.1

2.32.3

TPMS üzenetek

TPMS 
visszajelző 
lámpa(k)

Lehetséges okok Javasolt művelet

Alacsony keréknyomás.
Új vagy áthelyezett TPMS 
szenzorok 
(beleértve alternatív kerekek 
felszerelését is).

Fújassa fel az abroncso 
(ka)t a megfelelő nyomásra.

Az eredeti NISSAN TPMS 
szenzor egy vagy több 
keréken hiányzik.

Szereljen fel eredeti NISSAN 
TPMS szenzor(oka)t.

TPMS rendszer rádió 
interferencia.

Távolodjon el az 
interferenciát okozó 
területtől.

TPMS alkatrészek hibás 
működése.

Vegye fel a kapcsolatot egy 
NISSAN márkakereskedővel 
vagy szakszervizzel.
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SEGÉLYHÍVÓ GOMB
Automatikus segélyhívás
Ha a légzsák vezérlőegysége azt érzékeli, hogy frontális vagy oldalsó 
ütközés történt vagy a gépjármű felborult, a rendszer automatikusan 
segélyhívást indít a vészhelyzeti központba. Ezzel egy időben továbbítja az 
gépjárművel kapcsolatos információkat (gépjármű helye,  
sebessége és haladási iránya). Ha a vészhelyzeti központban fogadták az 
Ön segélyhívását, a kezelő megpróbál kapcsolatba lépni az utassal.

MANUÁLIS SEGÉLYHÍVÁS KEZDEMÉNYEZÉSE
A segélyhívást manuálisan is kezdeményezheti az <SOS> gomb 
megnyomásával, amely a fej feletti vezérlőpanelen található.
1. Nyomja be  és nyissa ki  az  

<SOS> burkolatot.
2. Nyomja meg a <SOS> gombot .
 Ezzel segélyhívást indít a 

segélyhívásokat fogadó központba.
3. Amikor a hívást a központ fogadja, 

beszéljen a személyzettel.
 Ha szeretné törölni a segélyhívást, 

nyomja meg és tartsa lenyomva 
az <SOS> gombot néhány 
másodpercig, még az előtt, hogy a 
segélyhívás a központtal létrejönne.  
A hívás nem törölhető azt követően,  
hogy a kapcsolat létrejött.V
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