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Töltőberendezés

Töltőcsatlakozók

Normál töltő használata

Töltés állapotát jelző lámpa

Normál töltés befejezése után

A NISSAN LEAF töltőrendszere

Gyors töltő használata

Gyors töltés befejezése után

V2X töltés/táplálás használata

V2X töltés/táplálás befejezése után

Akkumulátor töltése
Ebben a fejezetben magyarázatot talál a NISSAN LEAF Li-ion 
akkumulátorának töltési módjaira.
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 Csatlakozóaljzat
NISSAN EVSE: Csatlakoztassa a 
csatlakozót egy külön erre 
a célra kiépített 220 - 240 V AC 
csatlakozóaljzatba

 Biztonsági fedél
A töltés befejezése után figyeljen 
arra, hogy a biztonsági fedél 
visszakerüljön a helyére

 Vezérlődoboz visszajelző lámpái
Ha a piros lámpa felvillan, 
a rendszer hibát észlelt a töltés 
folyamatában.
Ebben az esetben vegye fel 
a kapcsolatot egy megfelelő 
tudással rendelkező NISSAN LEAF 
szervizzel, például egy NISSAN 
által jóváhagyott elektromos 
gépjármű kereskedővel.

READY ZÖLD

CHARGE NARANCSSÁRGA

FAULT PIROS

A vezérlődoboz visszajelző lámpái által jelölt állapotokkal 
kapcsolatos további részletekért lásd a NISSAN LEAF használati 
útmutatóját.

TÖLTŐBERENDEZÉS
Több mód létezik a NISSAN LEAF Li-ion akkumulátorának feltöltésére:

Házi töltőberendezés használata
A NISSAN azt javasolja, hogy az EN61851-nek 
megfelelő házi töltőállomást szerelje fel egy külön 
erre a célra kialakított 220 - 240 V-os áramkörre, 
amelyet olyan elektromos szakember épített ki, 
akit a NISSAN EMO javasolt.

A NISSAN EVSE kábel használata
Az otthoni hálózathoz alkalmas csatlakozóval szerelt NISSAN EVSE kábel 
elsődleges felhasználási területe a nyilvános töltőállomás; 8-10 amperes AC 
áramfelvételt (3kW max) biztosít az akkumulátor töltéséhez.

Ha a NISSAN EVSE töltőt házi elektromos csatlakozóval használja,  
fontos annak szem előtt tartása, hogy a NISSAN LEAF folyamatosan 
magas elektromos terhelés alatt tartja a hálózatot, így annak meg kell 
felelnie legalább a nemzeti előírásoknak; megfelelően kell felszerelni; 
megfelelően karban kell tartani.

 • A NISSAN LEAF töltéséhez ne használjon olyan elektromos 
csatlakozót, amely nem felel meg legalább a hazai 
előírásoknak.
 • Ha otthonának elektromos hálózata elavult vagy azt nem 
ellenőrizteti rendszeresen, javasoljuk a vezetékek és az 
aljzatok villanyszerelővel való ellenőriztetését a töltés előtt.
 • Az otthoni elektromos hálózat rendszeres ellenőrzése vagy 
karbantartása elengedhetetlen a 220 - 240 V AC hálózatról 
való biztonságos töltéshez.
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A Mode-3 kábel használata
A Mode-3 kábel az otthoni, kábel nélkül beszerelt 
töltőállomásokon, illetve nyilvános töltőállomásokon 
használható.

Ezzel 16-32 amperes AC teljesítmény (6,6 kW max) 
érhető el az akkumulátor töltése során.

 Csatlakozóaljzat
Mode-3: Illessze a dugót a Mode-3  
kimeneti egységbe az otthoni 
töltőállomáson vagy a nyilvános 
töltőállomáson

 Vezeték
 Biztonsági fedél
A töltés befejezése után figyeljen arra, 
hogy a biztonsági fedél visszakerüljön 
a helyére

V2X eszköz
A V2X (gépjármű-minden) lehetővé teszi az EV számára, 
hogy elektromos áramot szolgáltasson egy otthon vagy 
egy épület, stb. számára. A V2X a következő funkciókkal 
rendelkezik:

 •  Gépjármű-otthon (V2H)
 •  Gépjármű-épület (V2B)
 •  Gépjármű-hálózat (V2G)
 •  Gépjármű-rakomány (V2L)
 •  Gépjármű-gépjármű (V2V)

További információkkal kapcsolatosan konzultáljon egy V2X eszköz 
gyártóval, vagy egy V2X töltés/táplálás szolgáltatóval.

Amikor a Li-ion akkumulátor elérhető töltöttsége/táplálása 
és a Li-ion akkumulátor kapacitása megjelenik a V2X eszközön, 
a kijelzett értékek eltérhetnek a Li-ion akkumulátor tényleges 
töltési/táplálási kapacitásától.

TÖLTŐCSATLAKOZÓK
A Li-ion akkumulátor feltöltésére két módszer létezik:

  Gyorstöltő csatlakozója
– Gyorstöltővel
– V2X eszközzel

  Normál töltő csatlakozója:
– Otthoni töltő egységgel (otthoni töltéshez javasolt)
– NISSAN EVSE kábel (ha van)
– Mode-3 kábellel (ha van)

Nyomja meg a fület, hogy a szükséges aljzaton a kupakot kinyithassa. 
Amikor a kupakot visszanyomja, automatikusan a helyére ugrik.

A normál töltő csatlakozójával csak 3kW/7kW-os töltés 
lehetséges.
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TÖLTÉS ÁLLAPOTÁT JELZŐ LÁMPA
A töltés állapotjelző lámpái (  - )  
jelzik a töltés állapotát és láthatók 
mind a gépjármű belsejéből,  
mind pedig kívülről.

Ha a normál 
töltő csat-
lakozójának 
zárja 
kioldásra 
kerül

Az összes állapotjelző lámpa (  - )  
villog és három figyelmeztető hangot 
is hall, amikor a normál töltő csatlako-
zójának gombját az intelligens kulcson 
megnyomja, vagy ha a töltőnyílás 
fedelének nyitógombját megnyomja.

Ha a normál 
töltőcsatla-
kozója nincs 
megfelelően 
csatlakoz-
tatva

Az összes állapotjelző lámpa (  - ) 
villog, továbbá 30 másodpercen belül 
három figyelmeztető hangot is hall,  
ha a töltő csatlakozója nincs 
megfelelően csatlakoztatva a normál 
töltő csatlakozójára.

Időzített 
töltésre kész

Ha az időzített töltés be van állítva,  
az állapotjelző lámpák világítanak 
az  -  sorrend szerint. Az állapotjelző 
lámpák kb. 5 perc után kikapcsolnak.

Azonnal 
töltésre kész

Ha a főkapcsoló OFF állásban van 
és az azonnali töltés gombját  
megnyomta annak ellenére, hogy a töltő 
kábele nincs csatlakoztatva, az   
állapotjelző lámpa világít, jelezve,  
hogy a gépjármű készen áll az azonnali 
töltésre.

0 - 33%

34 - 66%

67 - 100%

Töltés 
közben

Ha a Li-ion akkumulátor töltése 
folyamatban van, a töltés állapotjelző 
lámpái a Li-ion akkumulátor 
töltöttségének függvényében változnak.

Teljesen 
feltöltve

Az összes állapotjelző lámpa (  - )  
világít, ha a Li-ion akkumulátor fel van 
töltve a maximális szintre.

Ha a  
állapotjelző 
lámpa villog

A  állapotjelző lámpa villog,ha a rend-
szer a 12 voltos akkumulátort tölti.
Az állapotjelző lámpa kb. 5 percig villog, 
ha a normál töltőberendezés elektromos 
ellátása a töltés közben megszakad.
A visszajelző villog, ha a következő 
rendszerek működésben vannak:
•  Klíma vez. Időzítő beállítása
•  Távvezérelt klímaszabályozás 
(navigációs rendszerrel szerelt modellek)

•  Li-ion akkumulátor melegítője (ha van)

Ha nincs 
töltés

Az állapotjelző lámpák nem világítanak,  
ha sem a Li-ion akkumulátor, sem pedig 
a 12 voltos akkumulátor nem töltődik.

A töltés állapotát jelző lámpáknak több funkciója van.  
További információkért lapozza fel a “Töltéssel kapcsolatos 
visszajelző lámpák” részt a CH részben, a NISSAN LEAF 
használati útmutatójában.
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A NISSAN LEAF TÖLTŐRENDSZERE
A NISSAN LEAF Li-ion akkumulátora két módon tölthető fel:

 • Gyorstöltés
 • Normál töltés

Töltés típusa Töltő csatlakozó Kábel csatlakozó Vezérlőegység Elektromos Tartalom

Gyorstöltés

Gyors töltés csatlakozó

Nyilvános töltőállomás használata,  
amely megfelel a CHAdeMO 
szabványnak.

Normál töltés

Normál töltés csatlakozója Normál töltőállomás 
kábellel

Normál töltőállomás használata kábel 
segítségével.

1 2

3 4

1 2

3 4

NISSAN Mode-3 kábel és normál töltőállomás 
használata EV csatlakozóaljzattal.

Normál töltés csatlakozója Csatlakozó Normál töltőállomás EV 
csatlakozóaljzattal

NISSAN EVSE használata.
Csak az Electro-Mobility Operator (EMO) 
által erre a célra kiépített otthoni elektromos 
csatlakozóaljzatokat használjon.

Normál töltés csatlakozója Otthoni csatlakozó Otthoni csatlakozóaljzat

V2X*1töltés/ 
táplálás

Gyors töltés csatlakozó

Használja az otthonában, irodájában,  
stb. telepített V2X eszközt.

*1:  V2X (gépjármű-minden); Az EV hogy elektromos áramot szolgáltat egy otthon vagy egy épület, stb. számára (pl. gépjármű-otthon (V2H), gépjármű-épület (V2B), 
gépjármű-hálózat (V2G), gépjármű-rakomány (V2L), gépjármű-gépjármű (V2V)).
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Gyorstöltés
A gyors töltés során nyilvános töltőállomásokat használhat (50kW teljesít-
ménnyel). A NISSAN LEAF-fel kompatibilis töltőket a CHAdeMO standardnak 
megfelelően fejlesztették ki.
A Nissan LEAF töltési védőelemekkel van ellátva, amelyek védelmet 
biztosítanak az akkumulátor számára, ha az eléri a hosszabb töltési időt 
eredményező adott hőmérsékletet.
A töltési idő függ a töltési feltételektől, ide értve a töltő típusát és állapotát,  
az akkumulátor és a környezeti hőmérsékletet.
Az egymást követő sikeres gyors töltések ideje meghosszabbodik, 
ha az akkumulátor hőmérsékletéből adódóan aktiválódik az akkumulátor 
védelmét szolgáló technológia.

Ha a töltésfolyamat megszakad, újraindíthatja a folyamatot 
a start gomb, gyorstöltő állomáson való ismételt 
megnyomásával. Ha az akkumulátor hőmérséklete a piros 
zóna felé közelít, hogy megvédje az akkumulátort, a gyors 
töltés áramfelvétele korlátozásra kerül és a töltés tovább tart.

Normál töltés: otthoni töltőberendezéssel
A normál töltés legbiztonságosabb és legkényelmesebb módja a 220 - 240 V-os 
hálózatra tervezett otthoni töltőberendezéssel történő töltés, amelyet a NISSAN 
által jóváhagyott EMO-val (Electro-Mobility Operator) kell felszereltetni.
Ezeket a töltőegységeket könnyű használni és a NISSAN LEAF számára 
a maximális AC kimenetet biztosítják. Másik előnye, hogy a NISSAN LEAF-et 
az éjszaka folyamán teljesen feltöltheti, miközben az utastér felfűtésére is  
használhatja.

Normál töltés: NISSAN EVSE kábellel
A NISSAN EVSE kábel olyan otthoni csatlakozókkal használható, ahol nincs 
dedikált EV (elektromos gépjármű) töltőállomás, és 8-10 amperes töltéssel 
látja el az akkumulátort. A normál töltési idővel kapcsolatban lásd a gépjármű 
információs kijelzőjét.

Ha a NISSAN EVSE töltőt házi elektromos csatlakozóval használja, 
fontos annak szem előtt tartása, hogy a NISSAN LEAF folyamatosan magas 

Gyorstöltés nem érhető el ezen a csatlakozón keresztül.

elektromos terhelés alatt tartja a hálózatot, így annak meg kell felelnie legalább 
a nemzeti előírásoknak; megfelelően kell felszerelni; megfelelően karban kell 
tartani.
A NISSAN LEAF töltéséhez ne használjon olyan elektromos csatlakozóaljzatot, 
amely nem felel meg legalább a hazai előírásoknak. Ha otthonának elektromos 
hálózata elavult vagy azt nem ellenőrizteti rendszeresen, javasoljuk a vezetékek 
és az aljzatok villanyszerelővel való ellenőriztetését a töltés előtt.

Vegye figyelembe a következő pontokat, amelyek csak a NISSAN LEAF töltésére 
vonatkoznak:

 • Ne használjon hosszabbítókat, a legtöbb hosszabbító nem képes 
megfelelően továbbítani a felvett áramot és a töltés során felmelegedhet.

 • Ne használjon adaptereket, mivel az EVSE-t nem adapterekkel való 
használatra tervezték és azok felmelegedhetnek.

 • Győződjön meg róla, hogy a NISSAN LEAF-et olyan áramkörről tölti, 
amelyet csak erre a célra alakítottak ki; olyan áramkör, amely megszakító-
val és egy elektromos csatlakozóval rendelkezik. A legtöbb garázs 
elektromos ellátása külön áramkörről történik, de a házban található 
elektromos csatlakozóaljzatok egy körvezetéken találhatók. 
A körvezetékek túlterhelődhetnek azoktól az elektromos eszközöktől, 
amelyek a NISSAN LEAF töltésére használt elektromos áramkörre vannak 
csatlakoztatva.

 • Ha kopás, sérülés vagy elszíneződés jelét látja, ne használja az aljzatot 
töltésre.

 • Rendszeresen ellenőrizze az elektromos csatlakozót és cserélje le, 
ha kopás, sérülés vagy elszíneződés jeleit látja.

 • A NISSAN EVSE töltővel történő biztonságos és megbízható 
töltés érdekében minden esetben szigorúan tartsa be a 
NISSAN műszaki útmutatásait; ezek a NISSAN LEAF 
használati útmutató CH fejezetében találhatók.
 • Az elektromos gépjármű márkakereskedője részletes 
információkat biztosít az adott országban elérhető partner 
EMO-ról (Electro-Mobility Operator), akik felkereshetik Önt és 
felülvizsgálhatják az elektromos hálózatát, továbbá 
útmutatást nyújthatnak a NISSAN LEAF helyes töltési 
gyakorlatával kapcsolatban.

Az otthoni elektromos hálózat rendszeres ellenőrzése vagy 
karbantartása elengedhetetlen a 220 - 240 V AC hálózatról való 
biztonságos töltéshez.
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NORMÁL TÖLTŐ HASZNÁLATA
A normál töltést a következő kábelek segítségével végezheti el:

 • A házi töltőberendezéshez csatlakoztatott kábel.
 • A Mode-3 kábel a házi töltőberendezéshez vagy nyilvános 

töltőberendezéshez csatlakoztatva.
 • EVSE kábel egy nyilvános töltőállomáson otthoni elektromos 

csatlakozóval.

 • A NISSAN EVSE töltővel történő biztonságos és megbízható 
töltés érdekében minden esetben szigorúan tartsa 
be a NISSAN műszaki útmutatásait; ezek a NISSAN LEAF 
használati útmutató CH fejezetében találhatók.
 • Az otthoni elektromos hálózat rendszeres ellenőrzése vagy 
karbantartása elengedhetetlen a 220 - 240 V AC hálózatról 
való biztonságos töltéshez.

Kapcsolja le a NISSAN LEAF főkapcsolóját.1

Normál töltés: Mode-3 kábellel
A NISSAN elektromos gépjármű márkakereskedője további információkat 
ad, hogy az adott országban elérhető-e a kábel. 
A Mode-3 kábelt (2. vagy 3. típus) elektromos gépjármű töltéséhez tervezték 
és a nyilvános töltőállomásokon, illetve egyes otthoni töltőállomásokon 
is használhatók. A Mode-3 kábelhez nem szükséges a vezetékbe épített 
vezérlődoboz, mivel a biztonsági kommunikáció közvetlenül 
a csatlakozóaljzat és az autó között történik. A Mode-3 kábel a maximum 
teljesítményt biztosítja a NISSAN LEAF normál töltéséhez.

Általános töltés:
A töltési idő a Li-ion akkumulátor hőmérsékletétől függ 
és a hőmérséklet csökkenésével növekszik.

Parkolás extrém hideg körülmények között:
 • Extrém hideg körülmények esetén az akkumulátor 
melegítője (ha van) automatikusan bekapcsol 
(például -20°C alatt (-4°F)) így akadályozva meg a Li-ion 
akkumulátor fagyását. Csatlakoztassa a töltő kábelét 
a gépjárműhöz, amikor a NISSAN LEAF-et hideg időjárási 
körülmények között legalább egy napra leállítja.
 • Az akkumulátorfűtő működése leáll, ha a Li-ion akkumulátor 
töltöttségi szintje (SOC) 30% alá csökken. Ha a gépjárművet 
hosszabb ideig extrém hideg körülmények között hagyja,  
a Li-ion akkumulátor megfagyhat és nem tudja elindítani  
a NISSAN LEAF járművet.

További információért lapozza fel a NISSAN LEAF használati 
útmutatóját.
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3 Csatlakoztassa a Mode-3 kábelt vagy az EVSE kábelt 
(amelyik elérhető) a csatlakozóaljzathoz.

4 Normál töltéshez nyissa fel a töltőnyílást 
és illessze a kábelcsatlakozót a helyére.
Győződjön meg róla, hogy a csatlakozó 
teljesen benyomásra került, így megkez-
dődhet az automatikus zárás és töltés.
Megerősítésként egy hangjelzést fog 
hallani.

Nyissa fel a töltőnyílások fedelét. Ezt két módon teheti meg:

• Nyomja meg és tartsa lenyomva a töltőnyílás nyitó gombját  
az intelligens kulcson körülbelül 1 másodpercig VAGY

• Nyomja meg a töltőnyílás fedelének nyitógombját ,  
amely a műszerfalon található.

A töltőnyílások fedele kinyílik és egy figyelmeztető hangot 
hall. Ezzel egy időben a töltés állapotát jelző lámpák is 3-szor 
felvillannak.

2 5 Ha a töltés megkezdődik, két figyelmeztető hangot hall 
és a töltés visszajelző lámpája felvillan.

6 Az időzített töltés felülírásához (ha van beállítva), 
illetve a töltés azonnali megkezdéséhez nyomja 
meg az azonnali töltés gombját.

Esős napokon ellenőrizze, hogy nem került-e víz a töltő 
csatlakozójába.

A töltés nem kezdődik meg azonnal, ha van beállított időzített 
töltés. Nyomja meg az azonnali töltés gombját, hogy a töltést 
azonnal megkezdhesse.
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NORMÁL TÖLTÉS BEFEJEZÉSE UTÁN

A töltés befejezéséhez nyomja meg a töltőkábel csatlakozójának 
záró gombját az intelligens kulcson több, mint 1 másodpercig 
vagy nyomja meg a töltőnyílás fedelének kioldó gombját.

1

Távolítsa el a töltőkábel csatlakozóját 
a töltő csatlakozóból.2

3 Ha a Mode-3 kábelt vagy a NISSAN EVSE kábelt használta, 
távolítsa el a kábelt a csatlakozóaljzatból.

4 A védőkupak felhelyezése után zárja le a töltőnyílások fedelét is.

 • A kábelcsatlakozót tartsa szárazon és különös figyelemmel 
járjon el, amikor nedves körülmények között használja.
 • Szikra keletkezhet, ha a csatlakozót töltés közben távolítja el.

A töltést bármikor leállíthatja, ha a csatlakozót leválasztja.

GYORS TÖLTŐ HASZNÁLATA

 • A gyorstöltő használatával kapcsolatos speciális 
műveletekről szóló leírásokat és utasításokat használat előtt 
el kell olvasni és meg kell érteni.
 • Esős napokon ellenőrizze, hogy nem került-e víz a töltő 
csatlakozójába.

1 Kapcsolja le a NISSAN LEAF főkapcsolóját.

Nyissa fel a töltőnyílások fedelét. Ezt két módon teheti meg:

• Nyomja meg és tartsa lenyomva a töltőnyílás nyitó gombját  
az intelligens kulcson körülbelül 1 másodpercig VAGY

• Nyomja meg a töltőnyílás fedelének nyitógombját , 
amely a műszerfalon található.

A töltőnyílások fedele kinyílik és egy figyelmeztető hangot 
hall. Ezzel egy időben a töltés állapotát jelző lámpák is 3-szor 
felvillannak.

2
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a gyorstöltéshez és 
csatlakoztassa a kábelcsatlakozót 
a csatlakozóaljzatba.

4 Illessze a töltőkábel csatlakozójának 
bevágását  a gyors töltő csatlakozójá-
hoz és nyomja le a csatlakozót az aljzat 
aljáig  (nem kell használni a  vagy  
elemeket ebben a fázisban).

Húzza meg a zárókart  felfelé,  
hogy kioldhassa a töltő csatlakozóját.5

 

GYORS TÖLTÉS BEFEJEZÉSE UTÁN

6 Győződjön meg róla, hogy a rögzí-
tőkar  az ábrán látható módon 
rögzítve van.

Kövesse a gyorstöltő állomással kapcsolatos utasításokat, 
hogy a töltést elkezdhesse. Ha a töltő berendezés megfelelően 
telepítve van és töltésre kész, két figyelmeztető hangot hall 
és a töltés állapotjelző lámpája megváltozik.

7

Győződjön meg róla, hogy a töltés befejeződött; nézze mega 
töltés állapotát jelző lámpát a műszerfalon. A töltő csatlakozója 
lecsatlakoztatható a gépjárműről, ha a töltés befejeződött.

1

2 Csúsztassa hátra a kar tartóelemét . 
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a töltőkábel csatlakozóján,  
hogy kioldhassa a rögzítőkart .

Távolítsa el a töltőkábel csatlakozóját a gépjárműből 
a megfelelő módon.4

Zárja le a gyorstöltő csatlakozó védőfedelét.5

A töltőnyílás fedelének bezárása.6
A gyorstöltő használatával kapcsolatos speciális műveletekről 
szóló leírásokat és utasításokat használat előtt el kell olvasni 
és meg kell érteni.

A töltést bármikor megszakíthatja, ha a stop gombot 
a töltőállomáson megnyomja.

V2X TÖLTÉS/TÁPLÁLÁS HASZNÁLATA

 • A V2X eszköz használatával kapcsolatos speciális 
műveletekről szóló leírásokat és utasításokat használat 
előtt el kell olvasni és meg kell érteni.
 • Esős napokon ellenőrizze, hogy nem került-e víz a töltő 
csatlakozójába.

1 Kapcsolja le a NISSAN LEAF főkapcsolóját.

Nyissa fel a töltőnyílások fedelét. Ezt két módon teheti meg:

• Nyomja meg és tartsa lenyomva a töltőnyílás nyitó gombját  
az intelligens kulcson körülbelül 1 másodpercig VAGY

• Nyomja meg a töltőnyílás fedelének nyitógombját ,  
amely a műszerfalon található.

A töltőnyílások fedele kinyílik és egy figyelmeztető hangot 
hall. Ezzel egy időben a töltés állapotát jelző lámpák is 3-szor 
felvillannak.

2
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a gyorstöltéshez és csatlakoztassa 
a kábelcsatlakozót a 
csatlakozóaljzatba.

4 Illessze a töltőkábel csatlakozójának 
bevágását  a gyors töltő 
csatlakozójához és nyomja 
le a csatlakozót az aljzat aljáig  
(nem kell használni a  vagy  elemeket 
ebben a fázisban).

Húzza meg a zárókart  felfelé,  
hogy kioldhassa a töltő csatlakozóját.5

6 Győződjön meg róla, hogy a rögzí-
tőkar  az ábrán látható módon 
rögzítve van.

Kövesse a V2X eszközön feltüntetett utasításokat,  
hogy a töltést/táplálást megkezdhesse. Ha a töltő berendezés 
megfelelően telepítve van és töltésre/táplálásra kész,  
két figyelmeztető hangot hall és a töltés állapotjelző lámpája 
megváltozik.

7
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V2X TÖLTÉS/TÁPLÁLÁS BEFEJEZÉSE UTÁN

Győződjön meg róla, hogy a töltés/táplálás befejeződött;  
nézze meg a töltés/táplálás állapotát jelző lámpát 
a műszerfalon. A töltő csatlakozója lecsatlakoztatható 
a gépjárműről, ha a töltés/táplálás befejeződött.

1

2 Csúsztassa hátra a kar tartóelemét . 

3 Nyomja meg a gombot  
a töltőkábel csatlakozóján,  
hogy kioldhassa a rögzítőkart .

Távolítsa el a töltőkábel csatlakozóját a gépjárműből 
a megfelelő módon.4

Zárja le a gyorstöltő csatlakozó védőfedelét.5

A töltőnyílás fedelének bezárása.6
A gyorstöltő használatával kapcsolatos speciális műveletekről 
szóló leírásokat és utasításokat használat előtt el kell olvasni 
és meg kell érteni.

A töltés/táplálást bármikor leállíthatja a V2X eszközből.
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Rögzítőfék használata

Sebességváltó kar használata

Mérők és mérőműszerek

Az intelligens kulcs használata

Áramellátás bekapcsolása

Fűtés és légkondicionáló működése

Áramellátás kikapcsolása

Az első utasoldali légzsák deaktiválása

Felkészülés az indulásra
Ebben a fejezetben bemutatjuk az elektromos ellátás be- és 
kikapcsolásának lépéseit, amelyek szükségek lehetnek indulás előtt.
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RÖGZÍTŐFÉK HASZNÁLATA
Elektronikus rögzítőfék (ha van)
Az elektronikus rögzítőféket 
behúzhatja vagy kioldhatja 
a rögzítőfék gombjának 
működtetésével:

 • A behúzáshoz:
Húzza fel a kapcsolót.  
A jelzőlámpa felvillan.

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

Manuális rögzítőfék (ha van)
A rögzítőféket behúzhatja vagy kioldhatja a rögzítőfékpedál segítségével:

 • A behúzáshoz:
Határozottan nyomja 
le a rögzítőfékpedált .

 • A kioldáshoz:
Rögzítse a gépjárművet 
a lábfékpedállal .  
Erősen nyomja le, majd 
engedje fel a rögzítőfékpedált ,  
így kioldhatja a rögzítőféket.

 • Ha a rögzítőféket manuálisan rögzítette,  
a fék automatikusan kiold, amikor a gázpedált lenyomja 
és a sebességváltó kar D (haladás) vagy R (hátramenet) 
állásban van.
 • A rögzítőfék nem lép működésbe automatikusan.

SEBESSÉGVÁLTÓ KAR HASZNÁLATA

 Sebességváltó helyzetjelzője
 Választókar
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P (parkolás): Nyomja meg a <P> pozíciókapcsolót.
Használja ezt a váltókar állást, ha a gépjárművel leparkolt vagy 
ha a gépjárművet READY to drive állásba állítja. Győződjön meg róla,  
hogy a jármű teljesen megállt, mielőtt az P (parkolás) állásba kapcsolna.

R (hátramenet): Csúsztassa el a váltókart oldalra és előre, miközben 
a fékpedál le van nyomva.
Ezt az állást hátramenetre használja. Győződjön meg róla, hogy a jármű 
teljesen megállt, mielőtt az R (hátramenet) állásba kapcsolna.

N (üres): Csúsztassa el a váltókart oldalra és tartsa meg ebben a pozícióban, 
amíg a váltó N (üres) állásba nem vált.
Ilyenkor se előre-, se hátramenetben nincs a jármű. A gépjármű READY to 
drive állásba állítható ebben a pozícióban. Vezetés közben ne váltson N (Üres) 
állásba.

D (haladás): Csúsztassa el a váltókart oldalra és hátra, miközben a fékpedál 
le van nyomva.
Használja ezt az állást a normál előrehaladáshoz.

B: Ha a választókar <D> állásban van, mozdítsa el oldalra és hátra még 
egyszer.
Ha a B pozíciót használja, a regeneratív fék nagyobb mértékben vehető 
igénybe, amikor a gázpedált felengedi, összehasonlítva a D (haladás) 
állással.

A váltókar minden esetben visszatér középső állásba, ha elengedi.

Sebességváltó helyzetjelzője
Az aktuálisan kiválasztott váltókar pozíciót 
a váltókar helyzetjelzője jeleníti meg.

MÉRŐK ÉS MÉRŐMŰSZEREK
Gépjármű információs kijelzője

 Teljesítmény- visszajelző
 Figyelmeztető/visszajelző lámpák
– Irányjelző/Elakadásjelző lámpa
– Első biztonsági öv figyelmeztető lámpája

 Óra
 Közlekedési jelzőtáblák felismerése
 Külső hőmérséklet
 Kilométeróra
 Vezetési hatótáv
 A Li-ion akkumulátor elérhető töltöttségét megjelenítő műszer
 Sebességváltó helyzetjelzője
 ECO visszajelző
 E-Pedal visszajelző
 Kilométerszámláló/kettős kilométerszámláló
 Gépjármű információs kijelzője
– Fedélzeti számítógép
– Az időzítő visszajelzője
– Időzített töltés*
– Klímavezérlő időzítő*

 Figyelmeztető/visszajelző lámpák
– READY to drive visszajelző lámpa

*: ha van
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EV

Lehetővé teszi az EV 
specifikus információk 
megtekintését,  
mint például az elérhető 
hatótávot vagy a töltési 
időt.

Audio

Lehetővé teszi az aktuális 
audio kiválasztással 
kapcsolatos információk 
megtekintését.

Navigáció

Lehetővé teszi a tervezett 
útvonallal és irányokkal 
kapcsolatos információk 
megtekintését.

Eco

Információt nyújt arról, 
hogy vezetési stílusa 
mennyire gazdaságos.

Információ

Lehetővé teszi 
a gépjárművel kapcsola-
tos információk,  
például a keréknyomás 
és ProPILOT megtekin-
tését. Ezekben a beállítá-
sokban az információk 
személyre szabhatók.

Figyelmezte-
tések

Lehetővé teszi a műsze-
ren megjelenő  
figyelmeztetésekkel 
kapcsolatos információk 
megtekintését.  
Ha nincsenek aktív figyel-
meztetések,  
ez a kategória nem 
érhető el.

Beállítások

Lehetővé teszi a beállítás 
menü elérését;  
a ÓÔ vezérlőket  
használva átgörgetheti 
az opciókat.

Gépjármű információs kijelző vezérlői

A ÑÒ vezérlőket használva navigálhat 
a kijelző menüben. Ahogy fent is látható,  
a kiválasztott kategória kijelölésre kerül.

OKOK

OK OK

OK OK

OKOK

OK OK

OK OK

A ÓÔ vezérlőket használva válthat a kiválasztott kategória nézetei között. 
Az egyes kategóriákhoz számos nézet érhető el, amelyekben 
az “információ” mennyisége és tartalma személyre szabható.

 Bármilyen kategória is legyen kiválasztva, a teljesítmény visszajelzője 
látható lesz a képernyő jobb alsó sarkában.
 A körülbelül maximális elérhető hatótáv a kijelző aljára kerül.
 A megjelenített távolság átváltható az aktuális út információkra 
az út visszaállítás gombbal.

OKOK

OK OK

OK OK

120 km 575 km43%

12:25 25°c

20

40

60
80 100

km/h
120

140

160

180e-Pedal OFFTPMS-beállítások
EV Settings
Járműbeállítások

Járművezető támogatása

1/2
5

Kijelző testreszabása

ESP Setting
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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 között váltani tudjon.

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

AZ INTELLIGENS KULCS HASZNÁLATA
Az intelligens kulcs funkciói
Ha az intelligens kulcsot magánál tartja, a gépjárművet kinyithatja vagy 
bezárhatja szimplán úgy, hogy az ajtónyitón található gombot megérinti, 
anélkül, hogy a kulcsot a zsebéből vagy táskájából kivenné.

 • Ha a gépjárművet az intelligens kulcs segítségével szeretné 
bezárni vagy kinyitni, a kulcsnak a működési tartományon 
belül kell lennie.
 • További részletekért lapozza fel a NISSAN LEAF használati 
útmutatóját.

Távvezérlő funkciók
Ha a gépjárművön kívül tartózkodik vagy attól távolabb, minden ajtó 
és a hátsó ajtó is kinyitható az intelligens kulcs nyitás és zárás funkciójával.
A töltőnyílás fedelét is felnyithatja, ha az intelligens kulcson található 
gombokat használja.

Záró kapcsoló
Bezárhatja az összes ajtót, illetve a hátsó ajtót.

Nyitó kapcsoló
Kinyithatja az összes ajtót, illetve a hátsó ajtót.

Töltőnyílás fedelének nyitó gombja
Kinyithatja a töltőnyílás fedelét.
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Navigációs rendszerrel szerelt modellek: ha hangos navigálás 
szükséges, állítsa be a célállomást a navigációs rendszeren .4

Ellenőrizze, hogy a Li-ion akkumulátor töltési szintje 
és a becsült hatótávolság megjelenik-e a kijelzőn .5

ÁRAMELLÁTÁS KIKAPCSOLÁSA

Nyomja meg az OK gombot a nyilatkozatot megjelenítő 
képernyőn, amikor a navigációs rendszer a teljes telematikus 
funkcióval indul.

ÁRAMELLÁTÁS BEKAPCSOLÁSA
49,2 

Nyomja le a fékpedált .1

Nyomja meg a főkapcsolót .2

Ellenőrizze, hogy a READY to drive visszajelző lámpa  világít-e.3
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Ha a gépjárművel megállt, nyomja meg a P (parkolás) pozíció 
kapcsolóját  a választókaron, miközben a fékpedált nyomja .
Ellenőrizze, hogy a gépjármű P (parkolás) állásban van úgy, 
hogy leellenőrzi a választókar visszajelzőjét, amely a sebes-
ségváltó kar mellett található, vagy a gépjármű információs 
kijelzőjét.

1

Húzza be az elektronikus rögzítőféket (ha van) vagy nyomja 
le a lábbal működtetett rögzítőféket (ha van) .2

Állítsa a főkapcsolót  OFF állásba.3

Ha a parkoló fel van szerelve töltő berendezéssel,  
szükség szerint töltse fel a Li-ion akkumulátort .4
Ha a főkapcsoló gombot úgy nyomja meg, hogy a fékpedál 
nincs lenyomva, a főkapcsoló állapota a rajzon jelöltek szerint 
változik:
ACC Ò ON Ò OFF Ò ACC

AZ ELSŐ UTASOLDALI LÉGZSÁK DEAKTIVÁLÁSA
Az első utasoldali légzsák deaktiválásához használatos kapcsoló 
a kesztyűtartóban található.

Az első utasoldali légzsák kikapcsolása

Ezt akkor hajtsa végre, ha egy megfelelő, hátrafelé néző 
gyermekülés van beszerelve. További információért lapozza 
fel a NISSAN LEAF használati útmutatóját.

Győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló OFF állásban van.1

Helyezze a mechanikus kulcsot az első utasoldali légzsák 
kapcsolójába. A mechanikus kulccsal kapcsolatos részletekért, 
lásd a NISSAN LEAF használati útmutatóját.

2

Nyomja be és fordítsa el a kulcsot <OFF> állásba.
Az első utasoldali légzsák figyelmeztető lámpája továbbra is 
világít, így jelezve, hogy az első utasoldali légzsák deaktiválva van.

3
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FŰTÉS ÉS LÉGKONDICIONÁLÓ MŰKÖDÉSE  
(A típus)

 Ventilátor sebességét szabályozó tárcsa: Beállítja a ventilátor sebességét.
  Kikapcsolja a légkondicionáló rendszert.
  Bekapcsolhatja a levegőkeringetés üzemmódot, így elkerülheti, 
hogy a rendszer külső levegőt szívjon az utastérbe.
  Ki- vagy bekapcsolhatja a szélvédő páramentesítését.
  Ki- vagy bekapcsolhatja a hátsó ablak páramentesítését.
 Megjeleníti a légkondicionáló beállításait.
  Bekapcsolja az automatikus légkondicionáló vezérlő üzemmódját 
(AUTO üzemmód).
 Klímavezérlő tárcsa: Beállítja a klímavezérlő rendszer hőmérsékletét.
  Be- vagy kikapcsolja a fűtést.
  Megváltoztatja a fűtő-/légkondicionáló rendszerből áramló 
levegő irányát.
  Be- vagy kikapcsolja (hűtő és párátlanító) a légkondicionáló 
rendszert.

PUSH

OFF
PUSH

AUTO

REAR

HEAT MODE A / C

 • Az optimális komfort érdekében állítsa be a kívánt 
hőmérsékletet a  tárcsát használva, majd nyomja meg 
az <AUTO>  gombot.
 • Az áramfelvétel csökkentéséhez az AUTO üzemmód 
kikapcsolhatja az A/C kompresszort. Nyomja meg a szélvédő 
párátlanító gombját  ha a szélvédő bepárásodik.
 • Az áramfelvétel csökkentéséhez és az utasfülke friss 
levegővel való átszellőztetéséhez kapcsolja ki a <HEAT>  
és <A/C>  kapcsolókat.  
A ventilátor sebessége és a levegő áramlása kívánság szerint 
beállítható.

FŰTÉS ÉS LÉGKONDICIONÁLÓ MŰKÖDÉSE  
(B típus)

  Beállítja a klímavezérlő rendszer hőmérséklet értékeit.
  Be- vagy kikapcsolja a fűtést.
  Megváltoztatja a fűtő-/légkondicionáló rendszerből áramló 
levegő irányát.
  Ki- vagy bekapcsolja az automatikus klímaszabályozást.
  Világít, ha az időzített klímavezérlés aktiválva van.
  Bekapcsolja a levegőkeringetés üzemmódot, így elkerülheti, 
hogy a rendszer kintről szívjon levegőt az utastérbe.
  Ki- vagy bekapcsolhatja a szélvédő páramentesítését.
  Beállítja a ventilátor sebességét.
  Be- vagy kikapcsolja (hűtő és párátlanító) a légkondicionáló 
funkciókat.
  Ki- vagy bekapcsolja a klímaszabályozás üzemmódot.
  Ki- vagy bekapcsolja a hátsó ablak páramentesítő üzemmódot.

 • A fűtés és A/C beállítások a navigációs rendszer képernyőjén 
jelennek meg.
 • Az optimális komfort érdekében állítsa be a kívánt 
hőmérsékletet a  gombokat használva, majd nyomja meg 
az <AUTO>  gombot.
 • Az áramfelvétel csökkentéséhez az AUTO üzemmód 
kikapcsolhatja az A/C kompresszort. Nyomja meg a szélvédő 
párátlanító gombját  ha a szélvédő bepárásodik.
 • Az áramfelvétel csökkentéséhez és az utasfülke friss 
levegővel való átszellőztetéséhez kapcsolja ki a <HEAT>  
és <A/C>  kapcsolókat. A ventilátor sebessége és a levegő 
áramlása kívánság szerint beállítható.
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Audio-/navigációs rendszer

NISSAN Connect Services

Premium Traffic információk (A típus)

Rendszer szoftver frissítése (A és B típus)

Térképadatok frissítése (A típus)

Apple CarPlay (A és B típus)

Android Auto (A és B típus)

Audiorendszer (navigációs rendszerrel nem rendelkező modellek)

USB és AUX

Hátsó USB töltő csatlakozók

Szórakoztató tájékoztatás 
és csatlakozás
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AUDIO-/NAVIGÁCIÓS RENDSZER  
(NissanConnect rendszerrel ellátott modellek)

  Nyomja meg, hogy a nappali (auto) képernyő (világos) és az éjszakai 
képernyő (sötét) között váltani tudjon. Nyomja meg és tartsa nyomva a kijelző 
be-/kikapcsolásához. Nyomja meg ismét a kijelző bekapcsolásához.

  Nyomja meg a gombot, hogy az ALAP MENÜ képernyőt 
megjeleníthesse.

  Nyomja meg a jelenlegi helyzet térképének megjelenítéséhez.  
Nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy a hangnavigálást megismételhesse.

  Nyomja meg a gombot, hogy a Telefon menü képernyőt 
megjeleníthesse.

  Nyomja meg a gombot, hogy az audio képernyőt megjeleníthesse.
  Nyomja meg, hogy az audiorendszert ON vagy OFF állásba állíthassa. 
Forgassa el a hangerő szabályozásához.

BeállításokTelefon Otth. címre KicsinyítHasznos helyek NagyítCél

A típus  
(Kombinált audio- és navigációs rendszer)

VOL

PUSH OK

AUDIO

MENU

BACK

CAMERA

12:25iPhone 5

Dal címe
Album címe

Előadó neve

1:31

Forrás

iPod menü

BeállításokTelefon AM BT AudioFM iPodDAB BeállításBeállításeá ásokokokokkTelefonTTelefonTelefonTelefonTelefonTTe AMAMAMAM BT AudioBT AudioBT AudioFMFMFMFM iPodiPodiPodiPodDABDABDAB

12:25iPhone 5

Dal címe
Album címe

Előadó neve

1:31

Forrás

iPod menü

B típus  
(Audiorendszer navigáció nélkül)

 
 Intelligent Around View Monitorral szerelt modellek:
 Nyomja meg a gombot, hogy az Intelligent Around View Monitor képernyőjére 

válthasson.
 Visszapillantó monitorral szerelt modellek:
 Nyomja meg a gombot, hogy a visszapillantó monitor képernyőjére válthasson.

  A gomb megnyomásával behangolhatja a rádiót és kiválaszthatja/
újraindíthatja a zeneszámot. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, 
hogy a következő/előző elérhető állomásra ugorhasson vagy a zeneszámot 
gyorsan előre vagy hátra tekerhesse zenehallgatás közben.

  Nyomja meg az előző/fő képernyőhöz való visszatéréshez.
 Ha a menü képernyő megjelenik, forgassa el a tárcsát, hogy a képernyőn 
az elemet kiválaszthassa.

 Nyomja meg, hogy kiválaszthassa az elemet vagy a beállítást.
 A térkép képernyőn forgassa el a térkép felbontásának módosításához.

 Érintőképernyős kijelző: Különböző információk és működési menük 
jeleníthetők meg a folyadékkristályos képernyőn. A működtetéshez érintse 
meg az opciókat és ikonokat.

Célállomás beállítása (A típus)
 

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

12:25Cél

Otthoni címre

Cím

Hasznos helyek

Címjegyzék

Előző célok

Töltőállomások

Munkahelyi cím

Destinations by
Google™

POI vagy cím megadása

12:25Cél

Otthoni címre

Cím

Hasznos helyek

Előző célok

Töltőállomások

Munkahelyi c

POI vagy cím megadása
2

Érintse meg a [Térkép] gombot 
a képernyő menüsávján.

MENÜ 12:25

BeállításokKapcsolatokMENÜAudioInformációTelefon Térkép

POI vagy cím 
keresése

Híváslista

Energiafel-
használás

Töltőállomások

Audio

Audio KI

1
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Elérhető lehetőségek a célállomás megadására:
[POI vagy cím megadása] Szabad szöveges funkció, amely 

célállomást keres, cím vagy POI név alapján.
[Töltőállomások]  A töltőállomások listájából állít be 

célállomást.
[Destinations by Google TM] Google keresés alapján állít be egy helyet 

célállomásnak.
A célállomás beállításának egyéb módjait és azok magyarázatait 
a NissanConnect használati útmutatójában találja meg.

Közeli töltőállomások keresése
Ellenőrizheti az elérhető töltőállomásokat a tartózkodási helye közelében 
vagy az útvonal mentén, ha van beállítva.

Érintse meg a [Near Current Location] opciót.3

A tartózkodási helye közelében található töltőállomások 
megjelennek. Ha megérinti a kívánt töltőállomás nevét, 
célállomásként beállításra kerül. Letöltheti az állomás részleteit 
úgy, hogy megérinti a töltőállomás ikonját a töltőállomás neve 
mellett.

4

Nyomja meg a <MAP> gombot majd érintse meg a [Célpont] 
opciót a Menüsávon.1

Érintse meg a [Töltőállomás] opciót.2

NISSAN CONNECT SERVICES

Ebben a gépjárműben megtalálható egy olyan egység is, amelyet TCU-nak 
hívnak (Telematics Control Unit). Az egység, illetve a Nissan adatközpont 
közötti kommunikáció számos szolgáltatást tesz lehetővé.
Ha a rendszer csatlakozik a Nissan adatközponthoz, egy antenna ikon 
jelenik meg a képernyőn. A szolgáltatást olyan helyen használja, 
ahol a jelzés jó vételt jelez a képernyőn.

A NissanConnect összekapcsolt szolgáltatásainak használata 
információt cserél a gépjárműve és a Nissan adatközpontja 
között.
A szolgáltatások használatához el kell fogadnia a Nissan 
titoktartási nyilatkozatát.
A titoktartási nyilatkozat elutasítása esetén bizonyos opciók 
és funkcionalitások letiltásra kerülnek. 
A beállítások menüben, a státusz módosításával lehetősége 
van bármikor megváltoztatnia döntését.
A Nissan titoktartási nyilatkozatával kapcsolatos további 
információkért lapozza fel a NissanConnect használati 
útmutatót.
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Regisztráció

1. Letöltés /  
Alkalmazás megnyitása 

 Telepítse a NissanConnect 
Services alkalmazást a 
telefonjára a Google Play 
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
 Bejelentkezést követően az alkalmazás utasításait követve szerezze 

be a párosítási kódot a gépjármű szórakoztató tájékoztatás rendszerétől. 
A gépjármű kezdőlapján nyomja meg a következőket : Információ Ò 
NissanConnect Services Ò Információs csatornák Ò Fiókadatok* Ò 
Gépjármű párosítási kód

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.

* Végezzen frissítést az alábbi módon, ha nem jelenik meg az [Account Information] 
mappa: [Beállítások] Ò [NissanConnect Services] Ò [Information Channel] Ò 
[Edit Channel List] Ò [Update Channel List] Ò [Igen]. Ezt követően az [Account 
Information] mappának láthatóvá kell válnia.

NissanConnect
Services

LETÖLTÉS:Letölthető az

 Az illesztési folyamatot követően pár órába telhet,  
amíg minden funkcionalitás elérhető nem lesz.

Megjegyzés:

Távoli okostelefon funkciók
 • Li-ion akkumulátor állapotának ellenőrzése
 • Feltöltött állapot / Csatlakoztatott vagy nem csatlakoztatott állapot 
 • Távvezérelt klímaszabályozás/Távvezérelt klíma-ellenőrző
 • Autó-helymeghatározó, távoli kürt és lámpák:

 -  Találja meg a gépjárművét bárhol, GPS-koordináták alapján.
 -  Távolról bekapcsolhatja a gépjármű kürtjét és fényszóróit is, 

a parkolóban álló gépjármű megtalálása érdekében.
 • Door-to-Door Navigation

 -  Háztól házig történő navigáció az autós és kézben tartott navigációs 
szolgáltatások szinkronizálásával, a gépjármű leparkolását követően.
 • Vezetési történet és elemzés:

 -  Nyomon követheti az útjait és az üzemanyagfogyasztását 
az okostelefonjáról.

Autós csatlakoztatható funkciók
 • Legfrissebb töltőállomás információk, pillanatnyi állapottal együtt,  

ha van
 • A TomTom vállalat által biztosított valós idejű közlekedési információk 

és szolgáltatások:
 -  Valós idejű közlekedési információkat fogadhat és tarthat megfigyelés 

alatt valamennyi út esetében.
 -  Ellenőrizheti a dugókat, lezárt utakat és frissített sebességkorlátozásokat, 

stb.
 • Google célállomás keresés:

 -  Intuitív, könnyen használható, online kereső eszköz, amellyel könnyen 
megtalálhatja a célállomásait.
 • Google Utcakép és Műholdkép:

 -  A pontos célállomás megtekintése érdekében a megérkezést 
követően váltson át Műholdképről az Utcakép lehetőségre.

 Ne feledje, hogy a Távoli szolgáltatások listája nem 
teljes körű. Új szolgáltatások fedélzeti szoftverfrissítés 
vagy NissanConnect Services alkalmazás frissítés útján 
lesznek elérhetőek.
 A navigációs telematikával kapcsolatos további 
információkért lapozza fel a NissanConnect használati 
útmutatóját.

Megjegyzés:
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PREMIUM TRAFFIC INFORMÁCIÓK (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 
[Forgalmi adatok beállításai] menübe és bizonyosodjon meg róla, 
hogy a [Use Premium Traffic] BE van kapcsolva.
A Premium Traffic használatához szükség van a NissanConnect Services 
alkalmazásra.

RENDSZER SZOFTVER FRISSÍTÉSE (A és B típus)

A rendszer szoftverfrissítéseit a TCU segítségével végezheti el.
1. Nyomja meg a <MENU> gombot.
2. Érintse meg az [Információ], majd a [System Information] lehetőséget 

a Menüsávon.
3. Érintse meg a [Software Update] elemet.
4. Érintse meg a [Start Software Update] elemet. Megjelenik a jelenlegi 

szoftververzió száma és az utolsó ellenőrzés dátuma.
5. Elérhető frissítések kereséséhez érintse meg a [Check for an Update] 

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

6. A rendszer szoftverének letöltésének és a frissítés megkezdésének 
elindításához érintse meg a [Download] lehetőséget.

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

8. A főkapcsoló ON állásba történő átállítását követően a frissített szoftver 
elérhetővé válik

A NISSAN által üzemeltetett NissanConnect egy olyan 
szolgáltatás, amely kiegészítő funkciókat biztosít a NISSAN 
adatközponton keresztül. Lehetővé teszi a töltőállomás 
információinak frissítését, illetve az akkumulátor töltésének 
és a légkondicionáló, illetve a fűtés működésének távvezérlését. 
A NissanConnect használatához regisztrálni kell 
a szolgáltatásra. További információkért vegye fel a kapcsolatot 
a NISSAN által tanúsított elektromos gépjármű kereskedővel.

TÉRKÉPADATOK FRISSÍTÉSE (A típus)

A térképadatokat USB vagy a Navigáció menü segítségével frissítheti. 
Részletekért tekintse meg a Navigációs rendszer használati útmutatóját.

Frissítés USB eszköz használatával
A térkép USB használatával történő frissítési eljárással kapcsolatos 
részletes utasításokért vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedőjével vagy 
töltse le a Nissan Driver’s Guide mobil alkalmazást az iTunes App Store-ból 
vagy a Google Play áruházból. Az okostelefonja segítségével szkennelje 
be a hátoldalon található kódot a Nissan Driver’s Guide alkalmazás 
letöltéséhez.

Frissítés összekapcsolt szolgáltatásokkal
A térképadatok frissítését a TCU (Telematikai vezérlőegység) segítségével is 
elvégezheti.
1. Nyomja meg a <MENU> gombot.
2. Érintse meg az [Információ], majd a [System Information] lehetőséget 

a Menüsávon.
3. Érintse meg a [Map Update] lehetőséget.
4. Érintse meg a [Map Update Settings] lehetőséget.
5. Jelölje ki a térképen a frissíteni kívánt területet. Egy megerősítést 

szolgáló üzenet jelenik meg. Amikor a rendszer legközelebb elindítja,  
egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, amennyiben van elérhető 
térképadat frissítés.

6. Érintse meg az [Igen] lehetőséget a térképadatok frissítéséhez.

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.
1. Csatlakoztassa a gépjárművét egy elérhető Wi-Fi hálózathoz.
2. Nyomja meg a <MENU> gombot.
3. Érintse meg az [Információ], majd a [System Information] lehetőséget 

a Menüsávon.
4. Érintse meg a [Map Update] lehetőséget.
5. Érintse meg a [Update via Wi-Fi] lehetőséget.
6. Jelölje ki a frissíteni kívánt területet, majd érintse meg a [Kezdés] 

lehetőséget.
7. A frissítés befejezését követően érintse meg az [OK] lehetőséget.

ZE
1

HU HU

31



S
zó

ra
k

o
z

ta
tó

 t
á

jé
k

o
z

ta
tá

s
 é

s
 c

s
a

tl
a

k
o

zá
s

APPLE CARPLAY (A és B típus)

Az Apple CarPlay funkciót azt 
követően használhatja, hogy egy 
kompatibilis iPhone-t csatlakoztat 
a gépjármű középső konzolján 
található USB csatlakozóhoz.
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 képernyőből való kilépéshez, nyomja meg a <MENU> 
gombot.

 � 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: Érintse meg 
a [Connections] lehetőséget a Menüsávon,  
lépjen át az [Alkalmazások] menübe és érintse meg 
az Apple CarPlay eszköz neve mellett található 
információ ikont a beállítások módosításához.

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

Megjegyzés:

Telefon

Most játszott Podcastok Hangoskönyvek Spotify

Zene Térképek ÜzenetekTelefon Zene Térképek Üzenetek

Siri működése
A Siri segítségével az iPhone egyes funkciói hangvezérléssel is 
működtethetők, ha az Apple CarPlay aktiválva van.
A Siri három különböző módon indítható el:

 • Nyomja meg és tartsa lenyomva a -t a kormánykeréken.
 • Érintse meg és tartsa nyomva a  gombot az Apple CarPlay 

képernyőn.
 • Mondja ki a “Hey Siri” parancsot (ehhez szükséges a “Hey Siri” 

engedélyezése az iPhone-on).

Telefon működése
Ha aktivált Apple CarPlay mellett szeretné használni a telefonját,  
kövesse a következő lépéseket:

A megjelenő képernyőt használva indítson hívást.2
ANDROID AUTO (A és B 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 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.

Érintse meg a [Telefon] lehetőséget a Car Play főképernyőjén.1

Google Maps

D127

A12

7 minRue Jean Pierre Timbaud

34 min
27 km • 15:20
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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: [Beállítások] menü Ò 
[Alkalmazások] Ò [Android Auto].

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

Megjegyzés:

Hangvezérlés
Az Android készülék egyes funkciói hangvezérléssel is vezérelhetők, ha az 
Android Auto aktív. A hangvezérlés három különböző módon indítható el:

 • Nyomja meg és tartsa lenyomva a -t a kormánykeréken.
 • Érintse meg a  opciót az Android Auto képernyő jobb felső 

sarkában.
 • Mondja ki az “OK Google” parancsot (megfelelő beállítás szükséges 

az Android készüléken).

Telefon működése
Ha aktivált Android Auto mellett szeretné használni a telefonját,  
kövesse a következő lépéseket:

A megjelenő képernyőt használva indítson hívást.2

Érintse meg a Telefon ikont az Android auto menüsávon1

AUDIORENDSZER 
(navigációs rendszerrel nem rendelkező modellek)

  Hangerőszabályozó gomb.
  ON/OFF (KI/BE) kapcsoló gomb.

  Kikapcsolja a kijelzőt, miközben az audiofunkciók aktívak 
maradnak.
  Az AM/FM rádiósávok között vált.
  Nappal/Éjszakai (kijelző fényereje) gomb.
  Közlekedési hírek gomb.
  Lejátszás gyorsan hátra (Review)/Előző zeneszám gomb.
 Kijelző.
  Lejátszás gyorsan előre (Cue)/Következő zeneszám gomb.
  Beállítás gomb.
 CD-nyílás.
  gomb.
  CD kiadása gomb.
  Kiválasztja az audio bemeneti forrást (Tuner/CD/AUX/USB).
  Telefon gomb.
 Rádió üzemmód: Hangolás tárcsa

 Audio egység üzemmód: Menü tárcsa
 Megerősítő  gomb.

 CD, AUX vagy telefon üzemmód: Gyors keresés gombja.
 Rádió üzemmód: Előre programozott gomb.
 CD üzemmód:  gomb.
 CD üzemmód:  gomb.

TA
VOL MENU

RADIO

DISP

SETUP

RPT MIX
21 3 4 5 6

A-Z

10:4 5FM1-1

METROAF

ENTER

MEDIA
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USB ÉS AUX
Az USB és AUX csatlakozók a középső konzolon találhatók.

 USB (Universal Serial Bus) Csatlakozási port.
 Kiegészítő csatlakozó.

AUX

 • iPhone, iPod/iPad csatlakoztatásakor használjon eredeti, 
Apple által tanúsított USB kábelt, hogy a csatlakozási 
problémákat megelőzhesse.
 • Android okostelefonok használatakor alkalmazzon olyan 
eredeti kábeleket, amelyeket az eszközökhöz kapott.

HÁTSÓ USB TÖLTŐ CSATLAKOZÓK

A középső konzol hátulján található USB töltő csatlakozók lehetővé teszik 
az utasok számára, hogy feltölthessék elektronikus eszközeiket.
A hátsó USB csatlakozókat nem arra tervezték, hogy az eszköz a gépjármű 
audiorendszeréhez csatlakozzon.
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Hogyan vezessük a NISSAN LEAF-et

E-Pedal működése

A NISSAN LEAF parkolása

Fényszóró és ablaktörlő működése

Kormánykerék vezérlőgombjai

Keréknyomás ellenőrző rendszer

A NISSAN LEAF vezetése
Ebben a fejezetben információkat talál a NISSAN LEAF vezetésével, 
parkolásával kapcsolatban, illetve a gépjármű működésével kapcsolatban.
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HOGYAN VEZESSÜK A NISSAN LEAF-ET

Azt követően, hogy a gépjárművet READY to drive állásba 
állította, teljesen nyomja le a lábfékpedált ,  
mielőtt a választókart D (haladás) állásba állítja .
A választókart úgy alakították ki, hogy a lábfékpedált  
le kelljen nyomni azt megelőzően, hogy P (parkolás) állásból 
bármelyik haladás állásba állíthassa, miközben a főkapcsoló ON 
állásban van.
A váltókart nem lehet P (parkoló) állásból bármelyik sebességi 
fokozatba állítani, ha a főkapcsoló LOCK, OFF vagy ACC állásban 
van, vagy a kulcs el lett távolítva.

1

Tartsa lenyomva a lábfékpedált  és mozdítsa a váltókart D 
(haladás) állásba .2

Engedje ki a rögzítőféket  és engedje fel a lábfékpedált ,  
majd hozza mozgásba a járművet a gázpedál 
megnyomásával.

3

E-PEDAL MŰKÖDÉSE
Az e-Pedal rendszer lehetővé teszi a vezető számára, hogy lelassítsa vagy 
megállítsa a gépjárművet, illetve álló helyzetben tartsa csak a gázpedál 
működtetésével. Ezzel az asszisztenssel a vezető megspórolhatja 
a gázpedál és a fékpedál közötti lábváltásokat.

 Gyorsítás
 Növelje a gépjármű sebességét úgy, 

hogy normál módon lenyomja 
a gázpedált.

 Lassítás  
(a fékpedál helyett)

 A regeneratív fékezés működésbe lép,  
és a vezető úgy lassíthatja 
a gépjárművet, hogy felengedi 
a gázpedált.

 Megállás  
(a fékpedál helyett)

 Amikor felengedi (leveszi a lábát) 
a gázpedált, a gépjármű lelassul 
és lassan megáll, anélkül,  
hogy a fékpedált le kellene nyomnia. 
A megállást követően a gépjármű 
automatikusan álló helyzetben marad.

A e-pedal rendszert úgy tervezték, hogy segítse a gyakori 
fékezéseket. Csak kisebb manőverek esetén lassítja és állítja 
meg a járművet. Erősebb fékezés vagy vészfékezés esetén 
szükséges a fékpedál működtetése. 
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Rendszer aktiválása
Az e-Pedal rendszer aktiválásához állítsa a főkapcsolót READY to drive 
vagy ON állásba és húzza meg az e-Pedal kapcsolót, amely a középső 
konzolon található.

Rendszer deaktiválása
Az e-Pedal rendszer deaktiválásához állítsa a főkapcsolót READY to drive 
vagy ON állásba, nyomja le a fékpedált és húzza meg az e-Pedal kapcsolót.
Az e-Pedal rendszer OFF állásba állításához, miközben a gépjárművet 
az e-Pedal rendszer tartja álló helyzetben, nyomja le a fékpedált,  
majd húzza meg az e-Pedal kapcsolóját.
Ha a fékpedál nincs lenyomva, amikor az e-Pedal rendszer kapcsolóját 
működteti, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a gépjármű információs 
kijelzőjén.

Az e-Pedal rendszer minden egyes 
alkalommal ON vagy OFF állásba 
vált, amikor az e-Pedal kapcsolót  
meghúzza. (Az e-Pedal visszajelző 
a gépjármű információs kijelzőjén 
az e-Pedal rendszer állapotát jelzi.) 
Ha az e-Pedal rendszer aktiválva 
van, a gázpedál karakterisztikája 
jelentősen megváltozik és a gázpedál 
a hagyományostól eltérően működik. 
Vezetés előtt ellenőrizze az e-Pedal 
rendszer (ON vagy OFF) állapotát 
a gépjármű információs kijelzőjén.

e-Pedal

Ha a [Mode Memory] 
be van kapcsolva 
a gépjármű információs 
kijelzőjének [Beállítások] 
menüjében, az EV 
rendszer indításakor 
az e-Pedal rendszer 
(ON vagy OFF) beállítása 
újra aktiválódik. 

120 km 575 km43%

12:25 25°c

20

40

60

e-Pedal OFF

e-Pedal ---

Mode Memory ON
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A NISSAN LEAF PARKOLÁSA

Húzza be a rögzítőféket .2

Állítsa a főkapcsolót OFF állásba.3

Ha a parkoló fel van szerelve töltő berendezéssel,  
szükség szerint töltse fel a Li-ion akkumulátort.4

Ha a gépjárművel megállt, 
nyomja meg a P (parkolás) 
pozíció kapcsolóját  
a választókaron,  
miközben a fékpedált 
nyomja . Ellenőrizze, 
hogy a gépjármű P 
(parkolás) állásban van 
úgy, hogy leellenőrzi 
a választókar visszajelzőjét, 
amely a sebességváltó kar 
mellett található,  
vagy a gépjármű 
információs kijelzőjét.

1
FÉNYSZÓRÓ ÉS ABLAKTÖRLŐ MŰKÖDÉSE
Hogyan működtesse a fényszórót
Forgassa el a kapcsolót és állítsa be azt a  pozícióval szembe,  
hogy az a következők szerint működjön.

Szimbó-
lum

Fény-
szóró

Szélesség-
jelzők,  
hátsó 

lámpák, 
rendszám-
tábla-vilá-

gítás

<AUTO> Automatikus

—

Távolsági fényszóró-asszisztens
A távolsági fényszóró- asszisztens akkor működik, ha a gépjármű 
sebessége kb. 40 km/h (25 MPH) vagy több. Ha egy, a szembejövő forgalmi 
sávban közlekedő gépjármű vagy egy elöl haladó gépjármű tűnik fel az Ön 
gépjárműve előtt amikor a távolsági fényszóró fel van kapcsolva, a rendszer 
automatikusan lekapcsolja a távolsági fényszórót.

 Távolsági fényszóró asszisztens visszajelző lámpája
A visszajelző lámpa világít, amikor a fényszórók felkapcsolódnak,  
miközben a fényszóró kapcsolója <AUTO> állásban van és a távolsági 
fényszóró van kiválasztva. Ez azt jelzi, hogy a távolsági fényszóró asszisztens 
működésben van.

A távolsági fényszóró- asszisztens működése
A távolsági fényszóró- asszisztens aktiválásához állítsa a fényszóró 
kapcsolóját <AUTO> állásba és nyomja előre a kart (távolsági fényszóró 
állás). A távolsági fényszóró- asszisztens visszajelző lámpája világít, 
miközben a fényszórók fel vannak kapcsolva.
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Ha a távolsági fényszóró visszajelző lámpája nem világít a fenti 
körülmények között, az azt jelzi, hogy a rendszer nem működik megfelelően. 
Ellenőriztesse a rendszert egy megfelelő tudással rendelkező NISSAN LEAF 
szervizzel, például egy NISSAN által jóváhagyott elektromos gépjármű 
kereskedővel.

Ha a gépjármű sebessége kb. 25 km/h (16 MPH) alá csökken, a fényszóró 
tompított állásba vált.

A távolsági fényszóró- asszisztens kikapcsolásához állítsa a fényszóró 
kapcsolóját  állásba vagy állítsa a fényszórót tompított állásba a kar 
semleges állásba mozdításával.

Kényelmi világítás
A Barátságos Világítás funkció kényelmi célt szolgál. Lehetővé teszi,  
hogy a jármű fényszórói még akkor is világítsanak, amikor a főkapcsolót 
már OFF vagy LOCK állásba állította.
Ha a fényszóró kapcsolóját egyszer meghúzza felfelé, aktiválja a fényszórót, 
majd 30 másodpercet követően automatikusan kikapcsol.
Ha többször, maximum négyszer húzza meg a kart, ez az időtartam 2 percre 
növelhető, 30 másodperces lépésekben.

Hogyan működtesse az ablaktörlőt
Nyomja a kart felfelé vagy lefelé, hogy az ablaktörlőt a táblázatban található 
módon működtethesse.

Kar állása Ablaktörlő működése

<AUTO>: Automatikus ablaktörlő működés

LO ( ) : Alacsony sebességű folyamatos ablaktörlő működés

HI ( ) : Nagy sebességű folyamatos ablaktörlő működés

MIST: Az ablaktörlő csak egyszer működik

Mosó működtetése

Ha az automatikus ablaktörlő működést választja, beállíthatja az esőérzékelő 
érzékenységét (törlési intervallum) úgy, hogy a belső kapcsolót elforgatja.

 Ha Öntől egyre távolabb fordítja, az intervallumok egyre rövidebbek 
lesznek.
 Ha egyre közelebb fordítja, az intervallumok egyre hosszabbak lesznek.

OFF

AUTO
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KORMÁNYKERÉK VEZÉRLŐGOMBJAI
A típus B típus C típus

OK

A kormánykerék bal oldalán található vezérlőgombok segítségével 
vezérelheti az audiorendszert és a gépjármű információs kijelzőjét.

A kormánykerék jobb oldalán található vezérlőgombok segítségével 
vezérelheti a sebességkorlátozó berendezést, a sebességszabályozó 
berendezést/ProPILOT, illetve a kihangosítós telefonrendszert.

Az egyes gombok használatával kapcsolatos részletekért 
lapozza fel a NISSAN LEAF különálló használati útmutatóját 
és a navigációs rendszer használati útmutatóját.

 Menü vezérlő
 <OK> kapcsoló
 Vissza kapcsoló
 Hangoló kapcsolók
 Hangerő kapcsoló

 Távolság kapcsoló
 <RES+> kapcsoló
 <CANCEL> kapcsoló
 <SET-> kapcsoló
 A sebességkorlátozó rendszer főkapcsolója 
(ON/OFF)
 ProPILOT

 Intelligens sebességszabályozás
 Sebességszabályozó rendszer
 Hangfelismerő rendszer
 Kihangosítós működtetés
 Hangfelismerő rendszer (ha van)

 Kihangosítós működtetés
 Hívás vége gomb
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KERÉKNYOMÁS ELLENŐRZŐ RENDSZER
A keréknyomás figyelő rendszer (TPMS) folyamatosan figyeli az abroncsok 
nyomását, miközben a gépjárművel 25 km/h-nál (16 MPH) magasabb 
sebességgel halad.

Ha a TPMS figyelmeztető lámpa és a figyelmeztető üzenet 
megjelenik, állítsa meg a gépjárművet egy biztonságos helyen 
és ellenőrizze, hogy biztonságban folytathatja-e az utat.  
Ha igen, fújassa fel az abroncsot a javasolt HIDEG értékre, 
amint lehet.

2

Ha a rendszer vezetés közben alacsony 
keréknyomást érzékel, a TPMS figyelmeztető 
lámpa felvillan a gépjármű információs kijelzőjén.

Ugyanakkor az alacsony keréknyomásra 
figyelmeztető üzenet megjelenik a gépjármű 
információs kijelzőjén.

Gumiabroncsnyomások

kPa

1

TPMS rendszer visszaállítása
Ahhoz, hogy a TPMS rendszer megfelelően működjön, a visszaállítást 
a következő esetekben el kell végezni:

 • ha a keréknyomást beállította
 • ha a kereket vagy az abroncsot kicserélte
 • ha kerekeket átcserélte, elölről hátra és/vagy balról jobbra

A TPMS visszaállításához hajtsa végre a következő lépéseket:

Húzza be a rögzítőféket, majd nyomja meg a P (parkolás) 
pozíció kapcsolóját a sebességváltón.2

Állítsa be a keréknyomást mind a négy keréken a javasolt 
HIDEG értékre, amely a vezetőoldali középső oszlopon található 
táblán olvasható. Használjon mérőműszert a keréknyomás 
ellenőrzéséhez.

3

Állítsa a főkapcsolót ON állásba. Ne indítsa el az elektromos 
gépjármű rendszert.4

A gépjármű információs kijelzőjén lépjen a [Beállítások] 
menübe.5

A járművel egy biztonságos, vízszintes helyen álljon meg.1
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Válassza ki a [TPMS-beállítások] menüt.6

Válassza ki a [TPMS alaphelyzetbe állt] opciót, majd nyomja 
meg az <OK> gombot a kormánykeréken a kalibrálás 
megkezdéséhez.

7

A folyamat befejezéséhez indítsa el az elektromos gépjármű 
rendszert, majd vezesse a gépjárművet 25 km/h-nál (16 MPH) 
magasabb sebességgel.

8
TPMS üzenetek
A következő figyelmeztető lámpák és üzenetek jelenhetnek meg 
a gépjármű információs kijelzőjén:

TPMS visszajelző 
lámpa(k) Lehetséges okok Javasolt művelet

Gumiabroncsnyomások

kPa

Alacsony 
keréknyomás.

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.

AKKUMULÁTORKÍMÉLŐ (ECO) ÜZEMMÓD
ECO üzemmód

  <ECO> üzemmód gombja 
(ProPILOT Park funkcióval 
rendelkező modellek)

  <ECO> üzemmód gombja 
(ProPILOT Park funkcióval 
nem rendelkező modellek)

 Az ECO üzemmód 
segít csökkenteni az 
energiafelhasználást úgy,  
hogy csökkenti a gyorsítás 
mértékét a D (Drive) állásban 
mért gázpedál reakcióhoz 
képest. Használja az ECO 
üzemmódot a maximális 
hatótávolság eléréséhez, 
illetve a városi közlekedéshez.

 • Az ECO üzemmód bekapcsolásához nyomja meg az ECO kapcsolót. 
Az ECO üzemmód visszajelző megjelenik a gépjármű információs 
kijelzőjén.

 • Az ECO üzemmód kikapcsolásához nyomja meg ismét az ECO 
kapcsolót. Az ECO üzemmód visszajelzője nem világít.

ECO üzemmód visszajelző
Ez a visszajelző a gépjármű információs kijelzőjén 
látható, amikor az ECO üzemmód aktiválva van.

ECO

e-Pedal OFF

ECO
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ECO vezetési stílus
A “sportos” vezetési stílus nagy mértékben növeli az energiafelhasználást 
a Li-ion akkumulátorból. Kapcsolja ki az e-pedal rendszert, kerülje a hirtelen 
gyorsításokat és óvatosan lassítson, használja a regeneratív fékrendszert 
a lehető legnagyobb mértékben, válasszon megfelelő utazósebességet, 
hogy minimalizálhassa az energiafelhasználást és maximalizálhassa 
a gépjármű hatótávolságát.

ECO klímavezérlő beállítások
A fűtő/légkondicionáló rendszer által, a Li-ion akkumulátorból felvett áram 
mennyisége csökkenthető a megfelelő hőmérséklet beállításával.  
A megfelelő hőmérséklet kiválasztásával csökkentheti azt az áramfelvételt, 
amelyet a fűtő és légkondicionáló rendszer igényel.

Az áramfelvétel csökkentéséhez és az utasfülke friss levegővel való 
átszellőztetéséhez kapcsolja ki a <HEAT> és <A/C> kapcsolókat.  
A ventilátor sebessége és a levegő áramlása kívánság szerint beállítható.

HOGYAN ÁLLÍTSON BE IDŐZÍTETT TÖLTÉST

Használja a időzített töltést, hogy meghatározza a Li-ion akkumulátor 
töltésének időpontját. A gépjármű automatikusan megkezdi a töltést 
a beállított időpontban, ha a töltő csatlakozója csatlakoztatva van 
a gépjárműhöz. Az időzítést nem kell minden egyes alkalommal újra 
beállítani, amikor a Li-ion akkumulátor töltése szükséges.

Az időzített töltés két időpontot tud tárolni, a töltés kezdetét és végét.  
Az időzítés alkalmazható a hét egyes napjaira megadott töltési 
időpontokhoz.

EV Settings

Charge Timer 1

Charge Timer 2

Charge Time Screen

Climate Ctrl. Timer 1

Climate Ctrl. Timer 2

Charge Timer 1

Timer
Start Time
End Time

12:00 AM
12:00 AM

Full charge has priority
Days
Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.

ON

ON

OK

Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy az [EV Settings] opciót 
kiválaszthassa, majd nyomja meg az <OK> gombot.2

Nyomja a  vagy a  gombot, amíg a [Charge Timer1] vagy 
[Charge Timer2] kiválasztásra nem kerül, majd nyomja meg 
az <OK> gombot.

3

Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy az [Időzített riasztás] 
opciót kiválaszthassa, majd nyomja meg az <OK> gombot. Ha 
az időzítő be van kapcsolva, a visszajelző lámpa felvillan.

4

Nyomja a  vagy a  gombot, amíg a [Start Time] kiválasztásra 
nem kerül, majd nyomja meg az <OK> gombot.5

Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy az órát beállíthassa, 
majd nyomja meg az <OK> gombot.6

Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy a percet beállíthassa, 
majd nyomja meg az <OK> gombot.7

Nyomja meg a  vagy a  gombot a [Beállítások] kiválasztáshoz 
a gépjármű információs kijelzőjén.1
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Nyomja a  vagy a  gombot, amíg a [End Time] kiválasztásra 
nem kerül, majd nyomja meg az <OK> gombot.8

Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy az órát beállíthassa, 
majd nyomja meg az <OK> gombot.9

Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy a percet beállíthassa, 
majd nyomja meg az <OK> gombot.10

Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy kiválaszthassa 
azt a napot, amelyen szeretné aktiválni a klímavezérlő időzítőt, 
majd nyomja meg az <OK> gombot. Nyomja meg a  gombot, 
hogy visszatérhessen az előző képernyőre.

11

A beállítás befejezése után állítsa a főkapcsolót OFF állásba, 
majd csatlakoztassa a töltő csatlakozóját a gépjárműhöz.12

HOGYAN ÁLLÍTHATJA BE A KLÍMAVEZÉRLŐ 
IDŐZÍTŐJÉT

Miközben a töltő csatlakozója csatlakoztatva van a gépjárműhöz,  
ez a funkció előre felmelegíti vagy lehűti az utasteret, hogy a hőmérsékletet 
még az utazás megkezdése előtt beállítsa. Ezzel csökkenthető a Li-ion 
akkumulátorból történő áramfelvétel.
A klímavezérlő időzítése működésbe hozza a légkondicionálót, a töltő 
energiáját felhasználva. A rendszer nem használja a Li-ion akkumulátor 
elektromos energiáját.
A klímavezérlő időzítője két különböző időzítő beállítást tesz lehetővé. 
Az egyes időzítő funkciók úgy is beállíthatók, hogy a hét eltérő napjain 
aktiválódjanak.
Ha a klímavezérlő időzítőjét egyszer beállította, a rendszer végrehajtja 
a beállított légkondicionálást. Nem kell a klímavezérlő időzítést beállítani 
minden napra.

Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy az [EV Settings] opciót 
kiválaszthassa, majd nyomja meg az <OK> gombot.2

Nyomja meg a  vagy a  gombot a [Climate Ctrl. Timer1] vagy 
[Climate Ctrl. Timer2] kiválasztásához, majd nyomja meg 
az <OK> gombot.

3

EV Settings

Charge Timer 1

Charge Timer 2

Charge Time Screen

Climate Ctrl. Timer 1

Climate Ctrl. Timer 2

Climate Ctrl. Timer 1

Timer
Departure Time
Climate Temperature

4:20 AM
18˚C

Battery Operation OK
Days
Sun. Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat.

ON

ON

OK

Nyomja meg a  vagy a  gombot a [Beállítások] kiválasztáshoz 
a gépjármű információs kijelzőjén.1
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Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy az [Időzített riasztás] 
opciót kiválaszthassa, majd nyomja meg az <OK> gombot a 
beállítás aktiválásához. Ha az időzítő be van kapcsolva,  
a visszajelző lámpa felvillan.

4

Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy az [Departure time] 
opciót kiválaszthassa, majd nyomja meg az <OK> gombot.5

Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy az [Óra]-t beállíthassa, 
majd nyomja meg az <OK> gombot.6

Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy a [Perc]-et 
beállíthassa, majd nyomja meg az <OK> gombot.  
A beállítás 10 perces lépésekben módosítható.

7

Nyomja meg a  vagy a  gombot,  
hogy az [Climate Temperature] opciót kiválaszthassa,  
majd nyomja meg az <OK> gombot.

8

Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy a klíma 
hőmérsékletét kiválaszthassa, majd nyomja meg az <OK> 
gombot.

9

Nyomja meg a  vagy a  gombot, hogy a [Days] opciót 
kiválaszthassa, majd nyomja meg az <OK> gombot.  
Az aláhúzott nap a kiválasztott nap. Nyomja meg a  vagy a  
gombot, hogy kiválaszthassa azt a napot, amelyen szeretné 
aktiválni a klímavezérlő rendszert, majd nyomja meg az <OK> 
gombot. A kiválasztott gomb visszajelzője világít.

10

Azt követően, hogy a hét napját beállította, nyomja meg a  
gombot és térjen vissza az előző képernyőhöz. A hét beállított 
napja fehéren világít.

11

A beállítás befejezése után állítsa a főkapcsolót OFF állásba, 
majd csatlakoztassa a töltő csatlakozóját a gépjárműhöz.12
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Vezetési segédrendszerek ProPILOT

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer ProPILOT megismerése

Intelligent Lane Intervention 
(Sávelhagyást megelőző rendszer)

Parkolás a ProPILOT segítségével

Holttér figyelmeztető rendszer Intelligens vészfékező rendszer

Hátsó keresztforgalmi figyelmeztető funkció Intelligens ütközés előtti vészfékező rendszer (I-FCW)

Automatikus sebességtartó és sebességkorlátozó rendszer Intelligent Driver Alertness

Intelligens sebességszabályozás Közlekedési jelzőtáblák felismerése

Vezetési segédrendszerek
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VEZETÉSI SEGÉDRENDSZEREK
A rendelkezésre álló vezetési segédrendszerek nem helyettesítik a 
megfelelő vezetési műveleteket és nem úgy tervezték,  
hogy megakadályozza a gondatlan, figyelmetlen vagy éppen feledékeny 
vezetési stílust. A vezető felelőssége, hogy mindig megfelelő figyelmet 
fordítson a biztonságos vezetésre, a megfelelő forgalmi sávban tartsa 
és megfelelően kontrollálja a gépjárművet.

SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZTETŐ RENDSZER
A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW) az útburkolati jeleket figyeli,  
a belső tükör felett elhelyezett kamerát felhasználva.
Az LDW rendszer a gépjármű információs kijelzőjén megjelenő 
visszajelzéssel, illetve hangjelzéssel figyelmezteti a vezetőt,  
hogy a gépjármű kezdi elhagyni a forgalmi sávot.

LDW rendszer működése

 LDW visszajelző
 Kormánykerékre szerelt vezérlők
 Gépjármű információs kijelzője

252
km POWER

ECO

e-Pedal OFF

120.5 km84%

12:25 25°c

20

40

60
80 100

km/h
120

140

160

180

Az LDW rendszer figyelmeztet a sávelhagyásra 
ha a gépjármű 60 km/h 
(37 MPH) és annál magasabb sebességgel 
halad és a sávelválasztó felfestések tiszták.
Ha a gépjármű megközelíti a baloldali vagy 
jobboldali sávelválasztó vonalat,  
egy figyelmeztető hangjelzés szólal meg, 
illetve az LDW visszajelzője villogni kezd a 
gépjármű információs kijelzőjén,  
így figyelmeztetve a vezetőt.
A figyelmeztetés megszűnik ha a gépjármű 
visszatér a forgalmi sáv közepébe.

LDW rendszer aktiválása/deaktiválása
A LDW rendszer engedélyezéséhez vagy letiltásához a következő lépéseket 
hajtsa végre:

A [Lane Departure Warning] opció mellett megjelenő jelzés azt 
jelzi, hogy a rendszer be van kapcsolva ON.3

INTELLIGENT LANE INTERVENTION  
(Sávelhagyást megelőző rendszer)

Az Intelligent Lane Intervention rendszer (ILI) az útburkolati jeleket figyeli,  
a belső tükör felett elhelyezett kamerát felhasználva.
Az ILI rendszer figyelmeztetést jelenít meg a gépjármű információs 
kijelzőjén, illetve egy figyelmeztető hangjelzést szólaltat meg, ha a gépjármű 
elhagyni készül az adott forgalmi sávot.

A [Beállítások] menüben válassza ki 
a [Járművezető támogatása] opciót.1

Válassza ki a [Sáv] almenüt az <OK> gomb megnyomásával.2
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A fékrendszer használatával segít visszatérni a forgalmi sáv közepébe.

ILI rendszer működése

Az ILI rendszer nem aktív, ha a sávváltás jelzéséhez használja 
az irányjelzőt.

Az ILI rendszer az Intelligent Lane Intervention kapcsoló  
műszerfal panelen történő megnyomásával, vagy a ProPILOT 
kapcsoló  (ha van) kormánykeréken történő megnyomásával 
kapcsolható be. Ez megjeleníti a(z)  ikont a gépjármű 
információs kijelzőjén.

Az ILI csak akkor működik, ha a gépjármű sebessége nagyobb, 
mint 60 km/h (37 MPH), és az útburkolati jelek megfelelően 
láthatók az úton.

* A kék ProPILOT ikon csak a ProPILOT rendszerrel szerelt 
modellekre vonatkozik. Az ILI attól függetlenül aktiválódik,  
hogy az ikon kék vagy fehér.

Az ILI rendszernek minden esetben be kell kapcsolnia,  
amikor a gépjárművet elindítja.

POWER

ECO

e-Pedal OFF

120.5 km84%

12:25 25°c

20

40

60
80 100

km/h
120

140

160

180

*

1

A sebességkorlátozó aktiválásával az ILI is bekapcsolásra kerül 
a ProPILOT rendszerrel rendelkező modellekben, ha az ILI nem 
került deaktiválásra a gépjármű információs kijelzőjének 
beállítások menüjében.

ILI rendszer aktiválása/deaktiválása

Ha úgy gondolja, az ILI rendszert ki is kapcsolhatja a gépjármű információs 
kijelzőjén keresztül.

Ha a gépjármű megközelíti a baloldali vagy 
jobboldali sávelválasztó vonalat, egy figyelmeztető 
hangjelzés szólal meg, illetve az ILI visszajelzője 
villogni  kezd a gépjármű információs kijelzőjén, 
így figyelmeztetve a vezetőt. Ugyanekkor 
az ILI rendszer működésbe lép és a fékrendszer 
használatával segít visszatérni a forgalmi sáv 
közepébe.

POWER

ECO

e-Pedal OFF

120.5 km84%

12:25 25°c

20

40

60
80 100

km/h
120

140

160

180

2

Ez csak a ProPILOT rendszerrel rendelkező modellekre 
vonatkozik.

A kormánykeréken 
található  vagy  nyilakat 
használva lépjen be a gépjármű 
információs kijelzőjének 
Beállítások menüjébe.

1
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Válassza ki a [Járművezető 
támogatása] opciót a menüből 
a kormánykeréken található  
vagy  nyilak segítségével,  
majd nyomja meg <OK> 
gombot.

Beállítások
1/2

14:50
ESP Setting
Járművezető támogatása
Kijelző testreszabása
Járműbeállítások
EV Settings
TPMS-beállítások

2

Válassza ki a [Sáv] opciót 
a menüből a kormánykeréken 
található  vagy  nyilak 
segítségével, majd nyomja 
meg <OK> gombot.

Járművezető támogatása
1/2

14:50
Steering Assist
Sáv
Holttér
Vészfék
Sebességkorlátozás tábla
Parkolássegítők

BE

BE

3

Válassza ki a [Lane Departure 
Prevention] opciót a menüből 
a kormánykeréken található  
vagy  nyilak segítségével,  
majd nyomja meg <OK> 
gombot, hogy az állapotot BE 
állásról KI állásra változtathassa.

Az ILI rendszer újra aktiválható 
az <OK> gomb megnyomásával, 
a KI állás átvált BE állásra.

Sáv 14:50
Lane Departure Warning
Lane Departure Prevention

BE

BE

Sáv 14:50
Lane Departure Warning
Lane Departure Prevention

BE

BE

4

HOLTTÉR FIGYELMEZTETŐ RENDSZER
Vezetés közben a holttér figyelmeztető rendszer (BSW) segít felhívni 
a vezető figyelmét a párhuzamos sávban jelen lévő másik gépjárműre.
A BSW rendszer azokat a radar szenzorokat használja, amelyek a hátsó 
lökhárító mögött találhatók, hogy a szomszédos forgalmi sávban közlekedő 
gépjárműveket érzékelje.

BSW rendszer működése

A BSW rendszer csak kb. 32 km/h (20 MPH) felett működik.
Ha a radar gépjárművet érzékel, az oldalsó visszajelző lámpa világít.

Oldalsó visszajelző Hangjelzés

Ha az irányjelzőt akkor aktiválja, 
amikor a rendszer gépjárművet észlel Villog Kétszer

Ha a gépjárművet azt követően észleli, 
hogy a vezető az irányjelzőt aktiválta Villog -

 • Az oldalsó visszajelző lámpa világít néhány másodpercig, 
amikor a főkapcsolót ON állásba állítja.
 • Az oldalsó visszajelző fényerejét módosíthatja a gépjármű 
információs kijelzőjén.
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BSW rendszer aktiválása/deaktiválása
A BSW rendszer be,- illetve kikapcsolható a [Beállítások] menüben a gépjármű 
információs kijelzőjén.

Majd válassza ki a [Vezetési segédrendszerek] opciót. 2

Válassza ki a [Holttér] almenüt az <OK> gomb 
megnyomásával. 3

A [Figyelmeztetés] opció mellett megjelenő "pipa" azt jelzi, hogy a rendszer 
be van kapcsolva.

A [Beállítások] menüben válassza ki a [Járművezető támogatása] 
opciót. 1

HÁTSÓ KERESZTFORGALMI FIGYELMEZTETŐ 
FUNKCIÓ
A hátsó keresztforgalmi figyelmeztető (RCTA) rendszer akkor nyújt 
segítséget, amikor a parkolóhelyről tolat ki. Amikor a gépjármű 
hátramenetben van, a rendszer kialakításánál fogva érzékeli a gépjármű 
bal és jobb oldaláról érkező egyéb járműveket. Ha a rendszer keresztirányú 
forgalmat érzékel, riasztást ad.
Az RCTA rendszer a hátsó lökhárító két oldalán található radar szenzorokat 
használja a közeledő gépjármű érzékelésére.

RCTA rendszer működése

 Oldalsó visszajelző lámpa
 Gépjármű információs kijelzője
 Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

Az RCTA rendszer segít felhívni a vezető figyelmét a gépjármű mögött közeledő 
másik gépjárműre, miközben a gépjárművel a parkolóhelyről tolat ki.
Ha a sebességváltó karját R (hátramenet) állásba állítja és a gépjármű 
sebessége kevesebb, 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.
A radar szenzorok a közeledő gépjárművet már 20 m-es (66 ft) távolságról 
érzékelik.
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RCTA rendszer aktiválása/deaktiválása
Az RTCA rendszer engedélyezéséhez vagy letiltásához a következő 
lépéseket hajtsa végre:

Válassza ki a [Parkolássegítők] opciót, majd nyomja meg 
az <OK> gombot.2

Ahhoz, hogy az RCTA rendszert be- vagy kikapcsolhassa, 
használja a  és a  gombokat a menüben történő 
navigáláshoz, majd nyomja meg az <OK> gombot egy elem 
kiválasztásához vagy módosításához.

3

Az RCTA rendszer bekapcsolásához használja az <OK> gombot,  
így kipipálhatja a [Cross Traffic] opciót.

Nyomja meg a  vagy  gombot, amíg a [Beállítások] meg nem 
jelenik a gépjármű információs kijelzőjén, majd nyomja meg 
az <OK> gombot. Használja a  vagy a  gombot a 
[Járművezető támogatása] kiválasztásához. Majd nyomja meg 
az <OK> gombot.

1

AUTOMATIKUS SEBESSÉGTARTÓ ÉS 
SEBESSÉGKORLÁTOZÓ RENDSZER

  <RES +> kapcsoló (visszatérés)
  <CANCEL> kapcsoló
  <SET −> kapcsoló

  A sebességkorlátozó rendszer főkapcsolója 
(ON/OFF)

  Az automatikus sebességszabályozó 
berendezés főkapcsolója (ON/OFF)

Sebességszabályozó rendszer
Az automatikus sebességszabályozó rendszert 30 km/h (20 MPH) felett 
lehet használni, és ebben az esetben még a gázpedálra sem kell lépnie.
Az automatikus sebességszabályozó rendszer önmagától kikapcsol,  
ha a gépjármű sebessége több, mint 13 km/h- val (8 MPH) a beállított 
sebesség alá csökken.
A sebességváltó N (üres) állásba állításával törli a sebességszabályozó 
működését.
A fékpedál lenyomása törli a sebességszabályozó rendszert és a visszajelző 
kialszik.
A sebességszabályozó rendszer kapcsolói a kormánykeréken találhatók 
( jobb oldalon).

Az automatikus sebességszabályozó berendezés bekapcsolása
Nyomja meg a sebességszabályozó rendszer főkapcsolóját .  
A sebességszabályozó visszajelzője az utoljára beállított sebességgel  
(vagy a “– – –” jellel) együtt megjelenik a gépjármű információs kijelzőjének 
felső részén.

Az utazósebesség beállítása

Nyomja meg a <SET −> kapcsolót , majd engedje fel.2

Gyorsítson fel a kívánt sebességre.1
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A sebességszabályozó visszajelzője zölden, a beállított 
sebességgel (a kívánt utazósebesség) együtt megjelenik 
a gépjármű információs kijelzőjén.

3

Vegye le a lábát a gázpedálról.4
A gépjármű ekkor már tartani fogja a beállított sebességet.

Sebességkorlátozó
A sebességkorlátozó 30 km/h (20 MPH) és 144 km/h (90 MPH) közötti 
tartományban állítható be. A sebességkorlátozó rendszer kapcsolói 
a kormánykeréken találhatók ( jobb oldalon).

A sebességkorlátozó bekapcsolása
A sebességkorlátozó rendszer a motor beindítása után vagy vezetés 
közben kapcsolható be.
Nyomja meg a sebességkorlátozó rendszer főkapcsolóját (ON/OFF) .
A sebességkorlátozó jele és a beállított sebességérték megjelenik 
a gépjármű információs kijelzőjén, illetve a beállított sebesség visszajelzőjén 
“– – –” látható.
A visszajelző színe, illetve a beállított sebesség érték jelzi a sebességkorlátozó 
rendszer állapotát.

A sebességkorlát beállítása

Nyomja meg a <SET −> gombot .
• Ha a gépjármű megállt, a beállított sebességérték 30 km/h 

(20 MPH) lesz.
• Vezetés közben a beállított sebességérték az éppen aktuális 

sebesség lesz.

1

Ha a sebességkorlátozó rendszer beállításra került, a rendszer 
szimbóluma és a beállított sebesség megjelenik a gépjármű 
információs kijelzőjén. A korlátozó szimbóluma zöldre vált.

2

INTELLIGENS SEBESSÉGSZABÁLYOZÁS
Az Intelligent Cruise Control (ICC) rendszer állandó 
sebességet tart fent vagy tartja a beállított 
távolságot az elöl haladó járműhöz képest 
a beállított sebességgel.
A gépjármű a beállított sebességgel halad,  
ha az úttesten nincs akadály.

  ICC kapcsolók
  Az automatikus sebességszabályozó berendezés főkapcsolója (ON/OFF)

Az ICC rendszer a két sebességtartó üzemmód közül az egyikre állítható be:
 • Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód:

 A kiválasztott távolság tartása az Ön és az elöl haladó gépjármű között, 
a beállított sebességig.

 A gépjármű- gépjármű távolság üzemmódot kiválaszthatja, 
ha a sebességszabályozó ON/OFF kapcsolót gyorsan megnyomja 
és felengedi.

 • Hagyományos (fix sebességes) sebességszabályozó üzemmód:
 Utazás a beállított sebességgel.
 Az ICC rendszer nem működtethető, ha a sebességkorlátozó rendszer 

be van kapcsolva.
 A hagyományos (fix sebességes) sebességszabályozó üzemmód 

kiválasztásához nyomja meg és tartsa nyomva a sebességszabályozó 
ON/OFF kapcsolót több, mint 1,5 másodpercig.
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Ha az egyik üzemmódot kiválasztotta, nem válthat a másik üzemmódra. 
Az üzemmód megváltoztatásához nyomja meg a sebességszabályozó 
rendszer ON/OFF gombját  egyszer, hogy a rendszert kikapcsolja OFF. 
Majd nyomja meg a sebességszabályozó rendszer ON/OFF gombját   
újra a rendszer visszakapcsolásához és a kívánt üzemmód kiválasztásához.
Az ICC rendszer beállításairól mindig győződjön meg a gépjármű 
információs kijelzőjéről.

 • További információért lapozza fel a NISSAN LEAF használati 
útmutatóját.
 • A ProPILOT ICC opció egyes funkciói nem érhetők el ICC-vel 
szerelt járművekben. 

Ha egyetlen gépjárművet sem követ és álló gépjárművek felé 
közeledik, a fékpedál működtetésével kell a gépjárművet álló 
helyzetbe hozni.

PROPILOT
Az alapok

Mi az a ProPILOT?
A ProPILOT egy EYES ON / HANDS ON, egysávos,  
vezetőasszisztens rendszer két fő funkcióval:

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

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

 • 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 ProPILOT egy fejlett vezetéstámogató rendszer.  
A NISSAN LEAF használati útmutatója további részletes 
információkkal szolgál a rendszer biztonságos üzemeltetésével 
kapcsolatban.

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

Hogyan törölhetjük:
 • Nyomja meg a törlés 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 rendszer elöl haladó járművet észlel, a gépjármű megjelenítésre 
kerül.

A ProPILOT kijelzővel kapcsolatos további információkért lásd 58.

120.5 km84% 84%259km

12:25 25°cCRUISE

e-Pedal OFF

ECO

PROPILOT MEGISMERÉSE
A ProPILOT rendszer feladata, hogy segítse a vezetőt az autópálya egy 
sávjában maradni.

A ProPILOT rendszer két különböző 
funkcióval rendelkezik:
 �  Intelligens sebességszabályozó (ICC) 

rendszer
 � Kormányzást segítő funkció

Intelligent Cruise Control (ICC) (ProPILOT)
Az ICC a hűtőmaszk mögött található radart  használja 
az elöl haladó jármű távolságának felmérésére.
Az ICC beállítja a gépjármű sebességét, hogy fenntarthassa 
a kiválasztott távolságot az elöl haladó gépjárműhöz képest:

 � Ha az elöl haladó jármű lassít, az ICC csökkenti 
a sebességet, hogy fenntarthassa a kiválasztott 
távolságot.

 � Ha az elöl haladó jármű gyorsít, az ICC növeli 
a sebességet, hogy fenntarthassa a kiválasztott 
távolságot, amíg el nem éri a beállított (SET) 
sebességet. Ennél a pontnál az ICC fenntartja 
a beállított sebességet.

Az ICC rendszert 30 és 144 km/h (20 - 90 MPH) közötti értékekre lehet 
beállítani.

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.

Ha a gépjármű csak pár másodpercig áll, a ProPILOT rendszer 
automatikusan elindítja a járművet, amikor az elöl haladó jármű is elindul. 
Ha a gépjármű több másodpercig áll, nyomja meg a <RES+> gombot vagy 
nyomja le a gázpedált, hogy elindulhasson.
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Kormányzást segítő funkció
A kormányzást segítő funkció az első szélvédő mögé felszerelt 
többfunkciós kamerát  használja, így segítve a vezetőt 
a forgalmi sáv közepében tartani a járművet,  
amíg a rendszer egyértelmű útburkolati jeleket észlel.

A kormányzást segítő funkció nem érhető el 60km/h (37 MPH)  
alatt, kivéve, ha a rendszer egy elöl haladó járművet észlel.
A kormányzást segítő funkció csak akkor aktiválható,  
ha az Intelligent Cruise Control is aktív.

Kormányzást segítő funkcióval kapcsolatban tartsa 
szem előtt
A kormányzást segítő funkció egy kisegítő szolgáltatás, és a vezető 
számára nyújt segítséget.

A kormányzást segítő funkció érzékeli, hogy keze a kormánykeréken van-e. 
Ha a rendszer nem érzékeli kezeit a kormánykeréken, egy vizuális riasztás 
jelenik meg a műszeren, amelyet hangjelzés is követ. Ha kezeit továbbra 
sem helyezi a kormánykerékre, a rendszer álló helyzetig lassítja 
a gépjárművet. Ez a folyamat megszakítható, ha visszateszi kezeit 
a kormánykerékre.

A kormányzást segítő funkció segít a forgalmi sáv közepén tartani 
a gépjárművet kanyarodás közben is, amely azonban függ a jármű 
sebességétől és a kanyar ívétől. Ha a kanyar íve túl szűk ahhoz 
a sebességhez, amellyel a jármű halad, a kormányzást segítő funkció 
törlésre kerül, és a rendszer figyelmezteti, hogy segítség nélkül kell 
a műveletet végrehajtani.

Ha egyetlen gépjárművet sem követ és álló gépjárművek felé 
közeledik, a fékpedál működtetésével kell a gépjárművet álló 
helyzetbe hozni.

A kormányzást segítő funkció használata közben is fordítson 
megfelelő figyelmet a gépjármű működtetésére.

ProPILOT rendszer vezérlői

 Gépjármű információs kijelző konfigurálható a következők 
megjelenítéséhez:

 • ProPILOT rendszer kijelzője 
 • Egyéb információk, kis ProPILOT visszajelző ikonokkal 

 ProPILOT kapcsoló: 
 A ProPILOT rendszert készenléti üzemmódba állítja, vagy a ProPILOT 

rendszert kikapcsolja.

A kormányzást segítő funkciót a következő szituációkban 
történő használatra tervezték:

 • Autópályák, ahol a szembejövő forgalmat rögzített 
sávelválasztók választják el
 • Kevésbé kanyargós autópályák
 • Megfelelően látható útburkolati jelekkel és forgalmi 
résztvevőkkel rendelkező autópályák
 • Autópályák, ahol nem találhatók parkoló autók, gyalogosok, 
kerékpárosok és állatok

A kormányzást segítő funkció használata nem javasolt egyéb 
szituációkban.

POWER

ECO

e-Pedal OFF

120.5 km84%

12:25 25°c

20

40

60
80 100

km/h
120

140

160

180

ZE
1

HU HU

56



V
e

ze
té

s
i s

e
g

é
d

re
n

d
s

ze
re

k

 <SET-> kapcsoló: 
 Aktiválja a ProPILOT rendszert és beállítja a kívánt utazósebességet (SET) 

vagy lépésekben csökkenti az utazósebességet.
 • A <SET-> nyomva tartásával 10 km/h-s (5 MPH) lépésekben 

csökkentheti a beállított (SET) sebességet.
 Távolság kapcsoló – megnyomva válthat az ICC távolság beállításai 
között:

 • Long (Hosszú)
 • Medium (Közepes)
 • Short (Rövid)

 <RES+> kapcsoló: 
 Újra aktiválja a ProPILOT rendszert a beállított utazósebességen vagy 

lépésekben növeli a sebességet.
 • A <RES+> nyomva tartásával 10 km/h-s (5 MPH) lépésekben növelheti 

a beállított (SET) sebességet.
 • Ha aktív ProPILOT rendszer mellett a gépjármű néhány másodpercig 

áll a forgalomban, a <RES+> kapcsoló megnyomásával újra elindulhat.
 <CANCEL> kapcsoló:

 A ProPILOT rendszert készenléti üzemmódba állítja.
 Kormányzást segítő funkció kapcsoló:

 Be- vagy kikapcsolja a kormányzás segítő funkciót, miközben a ProPILOT 
aktív.
 Irányjelző vezérlés:

 Ideiglenesen kikapcsolja a kormányzást segítő funkciót, amikor sávot 
vált. A kormányzást segítő funkció automatikusan helyreáll azt követően, 
hogy a műveletet befejezte és a feltételek is teljesülnek.

A ProPILOT aktiválása
 Nyomja meg a ProPILOT (törlés) kapcsolót 

 Ezzel készenléti üzemmódba állíthatja a ProPILOT rendszert,  
és a gépjármű információs kijelzőjén  a következők jelennek meg:

 Gyorsítson vagy lassítson a járművel a kívánt sebességre
 Nyomja meg a <SET-> gombot 

 Az ICC azonnal aktiválódik, és a forgalomtól függően a gépjármű 
információs kijelzőjén a következők jelennek meg:

   --- 
km/h

Elöl haladó jármű 
érzékelve

 110
km/h

Nincs elöl haladó 
jármű érzékelve

 110
km/h
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 Kormányzást segítő funkció automatikus aktiválása
 Ez akkor fordulhat elő, amikor ProPILOT rendszer alkalmazkodik 

a körülményekhez és a fennálló körülmények elégségesek.
 Ez megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén:

A ProPILOT törlése
A ProPILOT rendszer törléséhez a következő módok valamelyikét 
használhatja:

 • Állítsa készenléti üzemmódba a rendszert:
 • Nyomja meg a <CANCEL>  gombot a kormánykeréken.
 • Érintse meg vagy nyomja le a fékpedált.

 • Ez nem törli a ProPILOT rendszer működését, ha a gépjármű 
áll és a ProPILOT aktív.

 • Kapcsolja ki a rendszert:
 • Nyomja meg a ProPILOT  gombot a kormánykeréken.

Elöl haladó jármű 
érzékelve

 110 
km/h

Nincs elöl haladó 
jármű érzékelve

 110
km/h

ProPILOT rendszer kijelzője és visszajelzői

 Sávelválasztó vonal visszajelzője
 Azt jelzi, hogy a rendszer észlelt-e sávelválasztó felfestéseket.

Csak a ProPILOT 
rendszer 
kijelzőjén 

megjelenített 
információ

Ideiglenesen 
megjelenített 

információ, 
miközben a 

ProPILOT aktív

Kormányzást 
segítő funkció 

kikapcsolva

Kormányzást 
segítő funkció 

készenléti 
üzemmódban

Kormányzást 
segítő funkció 

aktív

Sávelhagyás 
észlelve
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 Beállított távolság visszajelzője
 Megjeleníti a kiválasztott távolságot.

Nagy távolság az Ön gépjárműve, illetve az elöl haladó gépjármű 
között. Ez a ProPILOT rendszer alapértelmezett beállítása.

Közepes távolság az Ön gépjárműve, illetve az elöl haladó 
gépjármű között.

Kis távolság az Ön gépjárműve, illetve az elöl haladó gépjármű 
között.

 Elöl haladó gépjármű érzékelése, visszajelző
 Jelzi, hogy a rendszer érzékelt-e elöl haladó járművet.

Elöl haladó jármű 
érzékelve
A gépjármű az elöl haladó 
járműhöz képest tartja 
fent a távolságot.

Nincs elöl haladó jármű 
érzékelve
Az Ön gépjárműve tartja 
a vezető által kiválasztott 
sebességet.

 Kormányzást segítő visszajelző
 Jelzi a kormányzást segítő funkció állapotát a visszajelző színével.

 ProPILOT aktiválása
 Megjelenik, ha a ProPILOT rendszer aktiválva van.

Off Készenlét Aktív Hibás működés

 Sebességtartó állapot visszajelzője/figyelmeztetése
 Megjeleníti a sebességtartó funkció állapotát a visszajelző színével 

és a visszajelző/figyelmeztetés formájával.

ICC ki ICC készenlét

ICC (Distance Control 
Mode) aktív
Elöl haladó jármű 
érzékelve
A gépjármű az elöl haladó 
járműhöz képest tartja 
fent a távolságot.

ICC (Distance Control Mode) 
aktív
Nincs elöl haladó jármű 
érzékelve
A gépjármű tartja a vezető 
által beállított sebességet.

ICC hibás működése ICC hibás működése

 ProPILOT állapot
 Jelzi a ProPILOT rendszer állapotát a visszajelző színével6,615 6,615 

 Beállított sebesség visszajelzője
 Jelzi a beállított gépjármű sebességet.

Off Be-Készenlét Be-Aktív
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ProPILOT használata bizonyos forgalmi helyzetekben

Előzés
ProPILOT használata esetén, amikor jelzi a sávváltást, a ProPILOT 
automatikusan felgyorsítja a gépjárművet, hogy segítsége az előzést,  
ha az aktuális sebessége alacsonyabb, mint a beállított sebesség.

A ProPILOT automatikusan csökkenti a sebességet, hogy növelje az elöl 
haladó járműhöz mért távolságot, ha az előzési manőver nem kerül 
végrehajtásra egy bizonyos időtartamon belül. Javasolt folyamatosan 
figyelemmel kísérni a távolságot az Ön gépjárműve és az elöl haladó 
gépjármű között, és visszatérni manuális sebességszabályozásra,  
ha szükséges.

Sávváltás jelzésekor a kormányzást segítő funkció automatikusan átvált 
készenléti üzemmódba, és az előzési manővert a kormányzást segítő 
funkció nélkül kell végrehajtani.

Az előzést a helyi törvényeknek és szabályoknak megfelelően kell 
végrehajtani. Ha az előzést nem jelzi, a kormányzást segítő funkció 
működése törlésre kerül. Észlelheti a Lane Departure Warnings és Intelligent 
Lane Intervention rendszer működését is, ha aktívak.

Eső
A ProPILOT enyhe esőben használható, azonban nagy esőben 
a kormányzást segítő funkció működése automatikus törlésre kerül,  
ha az ablaktörlők nagy sebességgel működnek (Auto ablaktörlő beállítások). 
Egy hangjelzés szólal meg, ha a kormányzást segítő funkció törlésre kerül.
Ha az ablaktörlők sebességét magasra állítja manuálisan, a kormányzást 
segítő funkció törlésre kerül.
Ahhoz, hogy a kormányzást segítő funkció működését helyreállíthassa az 
esőt követően, nyomja meg a kormányzást segítő funkció gombját egyszer.

Alacsony látótávolság
Ha a látótávolság alacsony,  
a kamera nem képes észlelni 
az útburkolati jeleket,  
és a kormányzást segítő funkció 
törlésre kerül és nem lesz elérhető. 
Egy hangjelzés szólal meg,  
ha a kormányzást segítő funkció 
törlésre kerül.

Javasolt a körülményeknek 
megfelelően haladni a gépjárművel 
és megfontolni, hogy a feltételek 
megfelelőek-e a ProPILOT használatához.
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Útburkolati jelek
A kormányzást segítő funkció az útburkolati jeleket használva azonosítja 
be a forgalmi sávot, amelyben halad.
Komplex vagy gyengén látható útburkolati jelek befolyásolhatják a rendszer 
működését és eltéréseket eredményezhetnek a gépjármű útvonalában. 
Fokozott figyelem szükséges olyan utakon, ahol a forgalmi sávok szűkek, 
előfordulhat, hogy a kormányzást segítő funkció nem aktiválódik.

Példa olyan útburkolati jelekre, amelyek befolyásolhatják a rendszer 
működését, vagy amelyek között a rendszer nem is működik.

Közlekedés más résztvevői
A közlekedés más résztvevői bevághatnak Ön elé, vagy elfoglalhatják 
az Ön gépjárműve és az elöl haladó gépjármű közötti távolságot,  
amikor a ProPILOT rendszert használja. A gépjármű ilyenkor lelassít,  
hogy növelje a távolságot az elöl haladó gépjárműhöz képest.

Kormányzás felülírása
Ha a kormányzást segítő funkció használata közben megfelelő erőt fejt 
ki, a kormányzást segítő funkció törlésre kerül, ilyenkor a kormányzást 
segítő funkció nélkül kell irányítani a járművet.

Közlekedési dugó
ProPILOT használata közben, ha a forgalom sebessége 60km/h (37 MPH) 
alá csökken, a kormányzást segítő funkció aktív marad, feltéve, hogy a elöl 
haladó jármű elég közel marad ahhoz, hogy a ProPILOT rendszer továbbra 
is kövesse.

Ha a forgalom sebessége 30 km/h (20 MPH) alá csökken, az ICC továbbra 
is aktív marad, feltéve, hogy a rendszer elöl haladó járművet észlel.

Ha a forgalom megáll, a ProPILOT automatikusan mozgásba hozza 
a járművet, ha kevesebb, mint néhány másodpercig állt, ha az ICC aktív. 
Ha a gépjármű több másodpercig áll, nyomja meg a <RES+> gombot vagy 
nyomja le a gázpedált, hogy újra elindulhasson.

Ha a gépjármű több másodpercig áll, a ProPILOT készenléti üzemmódba 
vált. Nyomja le a gázpedált, hogy segítség nélkül újra elindulhasson.
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PARKOLÁS A PROPILOT SEGÍTSÉGÉVEL
A ProPILOT Park egy olyan funkció, amely segíti a parkolóhelyre való beállást, 
a párhuzamos parkolást, illetve az orral előre történő parkolást.
Egy kamerarendszert és parkolószenzort (szonár) használ a parkolóhely 
érzékelésére, illetve vezérli a gázpedált, a fékpedált, a kormánykereket 
és a váltásokat, hogy támogassa a parkolási műveletek sorozatát.

ProPILOT Park kapcsoló
Nyomja meg ezt a kapcsolót, hogy a ProPILOT 
Park funkciót aktiválja. Azt követően,  
hogy a parkolási művelet megkezdődik,  
a gépjármű egészen addig mozog,  
amíg a kapcsoló le van nyomva.  
Ha a kapcsolót felengedi, a gépjármű megáll.

ProPILOT Park képernyő

 Parkolóhely észlelés ikonja:
 Jelzi, hogy a parkolóhely melyik oldala lett megtalálva a parkolóhely 

keresés során.
 A parkolóhely jobb oldalt található.
 A parkolóhely bal oldalt található.

 Iránymutató vonalak (Piros):
 Hozzávetőlegesen megjeleníti azt a területet, ahol a gépjármű keresztül 

fog haladni, amikor a parkolási művelet aktív.
 Parkolóhelyet kijelölő négyzet (Kék):

 Ez jelzi azt a hozzávetőleges pozíciót, ahova a gépjármű leparkolásra 
kerül. A négyzet pirosra vált, ha a parkolási művelet aktív.
 Kijelölt parkolóhely:

 Ez jelzi azt a pozíciót, ahova a gépjármű leparkolásra kerül.
 Szabad parkolóhely:

 Ez jelzi a választott parkolási pozíción felül további kijelölhető parkolási 
pozíciókat.
 [Befejezés]/[Mégse]:

 Érintse meg ezt a gombot a ProPILOT Park funkció deaktiválásához.

P

PP
AUTO

P
AUTO

P

MOD
Nyomja meg a "Beállít"-ot a parkolási 
pozíció beállításához.

Tolatás előtt garantálni kell a biztonságot.

Vége Indítás

MOD

MOD

Vége

MOD
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 [Kezdés]:
 Érintse meg ezt a gombot a ProPILOT Park vezérlés indításához.

 Parkolási mód kiválasztásának ikonja:
 Jelzi azt a parkolási módot, amely éppen kiválasztásra került.  

Érintse meg a parkolási mód megváltoztatásához.
 Parkolóhely keresési terület iránymutató vonalak (Zöld)

 Azt jelzi, hogy a rendszer éppen parkolóhelyet keres. A vonalak továbbá 
a gépjármű pozicionálását is elősegítik a parkolóhely keresése során.
 Parkolóhelyet jelölő négyzet módosító ikonja:

 Érintse meg ezt a gombot, hogy beállíthassa a cél parkolási terület 
négyszögét.
 Iránymódosítás pozícióját jelző négyzet (zöld):

 Azt a pozíciót jelzi, ahol megváltozik a gépjármű haladási iránya.
 ProPILOT Park vezérlés ikonja:

 A ProPILOT Park vezérlés állapotát színek jelzik.

 : A parkolási művelet aktív.

 : A parkolási művelet nem aktív.

Parkolás parkolóhelyre
Főbb pontok, amelyeket szem előtt kell tartani a ProPILOT Parking 
használatakor:

 • Ha a parkolóhely az útnak azon a felén helyezkedik el, ahol a vezető 
ül, válassza ki az irányjelző Ñ vagy a Ò használatával.

 • Ha a gépjármű akadályt észlel, a manőver leáll és adott esetben 
törlésre is kerül.

 • Ahhoz, hogy a manővert bármelyik pillanatban leállíthassa,  
engedje el a ProPILOT gombot vagy használja a fékpedált 
a megszakításhoz/törléshez.

Nyomja meg a ProPILOT Park gombot.1

A ProPILOT Park használata közben figyeljen a környezetére 
és azonnal szakítsa meg a manővert, ha a helyzet úgy kívánja.

Tolatás 
parkolóhelyre

Parkolás 
parkolóhelyre

Válassza ki a parkolás módját a parkolás módját kiválasztó 
gomb megnyomásával.
Az útmutatóban az ellentéte látható, de a lépések azonosak.

2

ZE
1

HU HU

63



V
e

ze
té

s
i s

e
g

é
d

re
n

d
s

ze
re

k

Állítsa meg a járművet 
a kiválasztott hely mellett,  
és a rendszer jelzi (P),  
ha a parkolóhelyet felismerte.

3

Ha a rendszer érzékelte 
a parkolóhelyet, használja 
a manuális kiválasztást.  
Érintse meg a nyilakat  
a képernyő jobb felső sarkában, 
majd a megjelenő nyilak 
segítségével állítsa a piros 
jelzéseket a megfelelő pozícióba, 
majd lépjen a következő lépésre.

4

A járműnek D (haladás) állásban kell lennie.

Ha a parkolóhely az útnak azon a felén helyezkedik el,  
ahol a vezető ül, válassza ki az irányjelző Ñ vagy a Ò 
használatával.

Győződjön meg róla, hogy a jármű D (haladás) 
állásban van.
Lenyomott fékpedál mellett nyomja meg 
az indítógombot.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a ProPILOT Park 
gombot, lassan engedje fel a féket, és vegye le kezét 
a kormánykerékről.

5

Ahhoz, hogy a manővert 
bármelyik pillanatban leállíthassa, 
engedje el a ProPILOT gombot 
vagy használja a fékpedált 
a megszakításhoz/törléshez.

7

Az irányjelzők automatikusan 
működésbe lépnek és 
a gépjármű megkezdi 
a manővert.

6
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A ProPILOT Park funkció 
kikapcsolásra kerül, ha a jármű 
leparkolt és felengedi a ProPILOT 
Park gombot. Az elektronikus 
rögzítőfék aktiválásra kerül 
a manőver végén.  
A [Park assist finished] felirat 
jelenik meg.

8

Párhuzamos parkolás
Főbb pontok, amelyeket szem előtt kell tartani a ProPILOT Parking 
használatakor:

 • Ha a parkolóhely az útnak azon a felén helyezkedik el, ahol a vezető 
ül, válassza ki az irányjelző Ñ vagy a Ò használatával.

 • Ha a gépjármű akadályt észlel, a manőver leáll és adott esetben 
törlésre is kerül.

 • Ahhoz, hogy a manővert bármelyik pillanatban leállíthassa, engedje 
el a ProPILOT gombot vagy használja a fékpedált a megszakításhoz/
törléshez.

Ha a gépjármű akadályt észlel, a manőver leáll és adott 
esetben törlésre is kerül.

Nyomja meg a ProPILOT Park gombot.1

Lassan haladjon el a kiválasztott 
parkolóhely előtt annyira,  
hogy a ProPILOT Park felismerje 
és megjelenjen a (P) jelzés.

3

Az érzékelés 10 km/h (6 MPH) sebességig érhető el, és a kamera 
képe látható a középső kijelzőn. 10 km/h (6 MPH) feletti 
sebességnél az érzékelés elérhető, de a kamera képe nem 
jeleníthető meg.

A ProPILOT Park használata közben figyeljen a környezetére 
és azonnal szakítsa meg a manővert, ha a helyzet úgy kívánja.

Válassza ki a parkolás módját a parkolás módját kiválasztó 
gomb megnyomásával.

2

Ha a parkolóhely az útnak azon a felén helyezkedik el, 
ahol a vezető ül, válassza ki az irányjelző Ñ vagy a Ò 
használatával.
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Állítsa meg a gépjárművet, 
amikor a parkolóhelyet 
a (P) jelzés jelöli.

4

Győződjön meg róla, hogy a jármű D (haladás) 
állásban van.
Lenyomott fékpedál mellett nyomja meg 
az indítógombot.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a ProPILOT Park 
gombot, lassan engedje fel a féket, és vegye le kezét 
a kormánykerékről.

5

Az irányjelzők automatikusan 
működésbe lépnek és a gépjármű 
megkezdi a manővert.

6

Ahhoz, hogy a manővert 
bármelyik pillanatban leállíthassa, 
engedje el a ProPILOT gombot 
vagy használja a fékpedált 
a megszakításhoz/törléshez.

7

A ProPILOT Park funkció 
kikapcsolásra kerül, ha a jármű 
leparkolt és felengedi a ProPILOT 
Park gombot. Az elektronikus 
rögzítőfék aktiválásra kerül 
a manőver végén.  
A [Park assist finished] felirat 
jelenik meg.

8

Ha a gépjármű akadályt észlel, a manőver leáll és adott 
esetben törlésre is kerül.
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INTELLIGENS VÉSZFÉKEZŐ RENDSZER

Az Intelligent Emergency Braking (IEB) rendszer segítséget nyújt a vezetőnek, 
amikor fennáll annak kockázata, hogy az azonos forgalmi sávban elöl haladó 
gépjárműnek ütközik.

IEB rendszer működése

Az IEB rendszer akkor lép működésbe, ha a gépjármű sebessége kb. 5 km/h 
(3 MPH) feletti.
Gyalogosokat észlelő rendszer a gyalogosérzékelővel szerelt IEB rendszerben 
a 10 és 60 km/h-es (6 és 37 MPH) sebességtartományban működik.

A gyalogosérzékelővel szerelt IEB 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.

OK

Ha úgy ítéli meg, hogy fennáll az ütközés kockázata, az IEB rendszer 
figyelmeztetést ad a vezető számára az ütközés előtti vészfékező rendszer 
visszajelző lámpa (sárga) felvillantásával, illetve hangjelzéssel.
Ha a vezető gyorsan és erőteljesen lenyomja a fékpedált a figyelmeztetés 
után és az IEB rendszer még mindig úgy érzékeli, hogy fennáll az ütközés 
kockázata, automatikusan növeli a fékerőt.
Ha a vezető semmilyen műveletet nem hajt végre, az IEB rendszer egy 
második vizuális (piros) és hallható figyelmeztetést ad. Ha a vezető 
felengedi a gázpedált, a rendszer részlegesen működésbe hozza a fékeket.
Ha az ütközés hamarosan bekövetkezik, az IEB rendszer erősebb 
automatikus fékezést hajt végre.

IEB rendszer aktiválása/deaktiválása
Az IEB rendszer be- vagy kikapcsolásához használja a következő lépések 
valamelyikét:

A  vagy  kapcsolókat és az <OK> gombot használva 
navigáljon a [Járművezető támogatása] menübe,  
majd onnan a [Vezetési segédrendszerek] menüre.

2

A [Vezetési segédrendszerek] menüben jelölje ki a [Vészfék] 
elemet és az <OK> gomb segítségével váltson 
a [BE] (engedélyezve) vagy a [KI] (letiltva) elemek között.

3
Ha az IEB rendszer ki van kapcsolva, az IEB rendszer figyelmeztető lámpája 
(sárga) világít.

A kormánykerék bal oldalán található  vagy  kapcsolókat 
és az <OK> gombot használva válassza ki a [Beállítások] menüt 
a gépjármű információs kijelzőjén.

1
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INTELLIGENS ÜTKÖZÉS ELŐTTI VÉSZFÉKEZŐ 
RENDSZER (I-FCW)
Az I-FCW rendszer figyelmezteti a vezetőt, amikor az azonos forgalmi 
sávban haladó gépjárművek közül a második gépjármű, amely az elöl 
haladó gépjármű előtt halad, hirtelen fékez.

Az I-FCW rendszer kb. 5 km/h (3 MPH) feletti sebességnél működik.  
Ha fent áll az ütközés veszélye, az I-FCW rendszer figyelmezteti a vezetőt 
az elöl haladó gépjárműre figyelmeztető lámpa felvillantásával ,  
illetve egy hangjelzéssel.

I-FCW rendszer aktiválása/deaktiválása
Az I-FCW rendszer integrálva van az IEB rendszerbe. Az I-FCW rendszer 
számára nincs külön kiválasztási opció a gépjármű információs kijelzőjén. 
Ha az IEB rendszer ki van kapcsolva, az I-FCW rendszer is kikapcsol.

Ha az IEB rendszer ki van kapcsolva, az IEB rendszer figyelmeztető 
lámpája  (sárga) világít.

INTELLIGENT DRIVER ALERTNESS
Az Intelligent Driver Alertness (IDA) rendszer figyeli a vezetési stílust 
és a kormánymozdulatokat egy meghatározott időtartamon keresztül, 
majd észleli a normál mintához mérhető változásokat. Ha a rendszer azt 
érzékeli, hogy a vezető figyelme csökken egy meghatározott időtartamon 
át, figyelmeztető hangjelzést és vizuális figyelmeztetést is ad, hogy a vezető 
tartson szünetet.

IDA rendszer működése
Ez a visszajelző akkor jelenik meg, ha az IDA azt érzékeli, hogy a vezető 
figyelme csökken.

Ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy a vezető 
figyelme csökken vagy fáradt,  
a [Tart egy kis szünetet?] üzenet jelenik meg 
a gépjármű információs kijelzőjén, illetve egy 
figyelmeztető hangot is hall, amikor a gépjármű 
sebessége magasabb, mint 60 km/h (37 MPH).
A rendszer folyamatosan figyeli a vezető 
koncentrációját és egy út alkalmával több 
figyelmeztetést is adhat.
Ha a gépjárművel megáll és újraindítja azt a főkapcsolóval, a rendszer 
visszaáll alaphelyzetbe és elkezdi újra megtanulni a kormánymozdulatokat.

OK OK

Tart egy kis 
szünetet?
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IDA rendszer aktiválása/deaktiválása
Az IDA rendszer engedélyezéséhez vagy letiltásához a következő lépéseket 
hajtsa végre:

Használja a  vagy a  kapcsolókat a [Járművezető támogatása] 
kiválasztásához. Majd nyomja meg az <OK>-t.2

Válassza ki a [Driver Attention Alert] opciót, majd nyomja meg 
az <OK> gombot.3
Amíg a ProPILOT rendszer (ha van) aktiválva van, az IDA rendszer 
kikapcsolva marad.
A ProPILOT rendszer kikapcsolása újra aktiválja az IDA rendszert.

Használja a  vagy a  kapcsolókat a kormánykeréken,  
hogy a [Beállítások] menü megjelenjen a gépjármű 
információs kijelzőjén.

1

KÖZLEKEDÉSI JELZŐTÁBLÁK FELISMERÉSE
A Traffic Sign Recognition (TSR) (közlekedési táblákat felismerő) rendszer 
tájékoztatja a vezetőt az aktuálisan érzékelt sebességkorlátozásról.  
A rendszer érzékeli a többfunkciós első kamera segítségével, amely a belső 
visszapillantó tükör előtt helyezkedik el, a közlekedési tábla információt 
és megjeleníti azt az információs kijelzőn. A TSR információk minden 
esetben a gépjármű információs kijelzőjének tetején jelennek meg, 
illetve opcionálisan megjeleníthetők a kijelző középső részén is.

A rendszer működése

A TSR rendszer be,- illetve kikapcsolható a [Beállítások] menüben 
a gépjármű információs kijelzőjén.

A TSR használata tanácsos, a vezető felelőssége a 
sebességhatárok mindenkori betartása.
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