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AJTÓK - NYITÁS ÉS ZÁRÁS
Az ajtókat bezárhatja vagy kinyithatja, ha a kulcskártyán vagy az intelligens 
kulcson megnyomja a zárás  vagy nyitás  gombot.

Intelligenskulcs-rendszer
Az intelligenskulcs-rendszer lehetővé teszi az ajtók/csomagtartó nyitását 
és zárását anélkül, hogy a kulcsot ténylegesen használnia kellene. 
Egyszerűen nyomja meg a fogantyúkon vagy a csomagtér fogantyúján 
található fekete gombot, így nyithatja vagy zárhatja a gépjárművet.

Hagyományos kulcs Intelligens kulcs

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

követően, hogy a fekete gombot a vezetőoldali ajtó kilincsén 
megnyomta.

 Az összes ajtó kinyílik azt követően, hogy a fekete gombot az ajtó 
kilincsén, vagy a  gombot a kulcskártyán még egyszer megnyomta.

 • Kényelmes ajtónyitási mód – Ha az ajtónyitó fogantyún vagy a 
kulcskártyán a  gombot egyszer megnyomja, az összes ajtó kinyílik.

Az alapértelmezett beállítás a “Kényelmes ajtónyitási mód”. A nyitási 
módok közötti váltáshoz nyomja meg és tartsa nyomva a zárás  és 
nyitás  gombot a kulcskártyán (hagyományos kulccsal szerelt modellek) 
együttesen 5 másodpercig.
Intelligenskulcs-rendszer esetében a nyitási módot a gépjármű információs 
kijelzőjének [BEÁLLÍTÁSOK] menüjében választhatja ki.

ÜLÉS BEÁLLÍTÁSA

 A vízszintes beállításhoz húzza meg az ülés alatt található kart felfelé.
 Forgassa el a gombot, hogy az első ülés háttámlájának szögét 
megváltoztathassa.

 Az ülés magasságának beállításához nyomja meg/húzza meg a kart.
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Az ablaktörlő érzékenységét beállíthatja, ha a kapcsolóját elforgatja a rajzon 
látható módon:

 = érzékenyebb,
 = kevésbé érzékeny.

GYÚJTÁSKAPCSOLÓ ÁLLÁSAI
LOCK pozícióból indul. Ha a start/stop 
gombot a tengelykapcsoló pedál lenyomása 
nélkül nyomja meg egymás után többször, a 
gyújtáskapcsoló ON állásból OFF állásba vált. 
OFF pozícióból a LOCK állást érheti el, ha egy 
ajtót kinyitott vagy becsukott: a kormányzár 
bezár.

A MOTOR ELINDÍTÁSA ÉS MEGÁLLÍTÁSA AZ 
INTELLIGENS KULCS SEGÍTSÉGÉVEL
Az intelligenskulcs-rendszer lehetővé teszi a motor indítását és megállítását 
anélkül, hogy a kulcsot ki kellene vennie a zsebéből vagy táskájából.

A motor elindítása:
1. Manuális sebességváltóval szerelt modellek:
 nyomja le a tengelykapcsoló pedált és állítsa a sebességváltót  

N (üres) állásba.
 Automata (Xtronic) váltóval szerelt modellek: 
 nyomja le a fékpedált vagy állítsa a sebességváltót P (parkolás) vagy  

N (üres) állásba.
2. Nyomja meg a nyomógombos gyújtáskapcsolót, hogy a motort 

elindíthassa.

A motor leállítása:
1. Álljon meg a gépjárművel.
2. Manuális sebességváltóval szerelt modellek esetén: nyomja le a 

tengelykapcsoló pedált és állítsa a sebességváltót N (üres) állásba.
 Automata (Xtronic) sebességváltóval szerelt modellek esetén: nyomja le 

a fékpedált vagy állítsa a sebességváltót P (parkolás) vagy  
N (üres) állásba.

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

OFF

LOCK

OFF

ON

STOP

START

AZ ELSŐ UTASOLDALI LÉGZSÁK DEAKTIVÁLÁSA
Ha hátrafelé néző gyermekülést használ az első utas oldali ülésen,  
az utas oldali első légzsákot először deaktiválni kell.

Az első utasoldali légzsák deaktiválására 
szolgáló kapcsoló a kesztyűtartóban 
található.

Az első utasoldali légzsák 
deaktiválásához nyomja be, majd 
fordítsa el a kapcsolót az <OFF> állásba.

FÉNYSZÓRÓK ÉS 
ABLAKTÖRLŐK
Automatikus világítás
Ha a lámpa kapcsolója <AUTO> állásba van kapcsolva, akkor a világítás 
automatikusan fel- illetve lekapcsolódik a környezeti fényviszonyoktól 
függően.
Az első és/vagy hátsó ködlámpák felkapcsolásához forgassa el a  
belső gyűrűt.

Távolsági fényszóró-asszisztens
Ha a lámpa kapcsolója <AUTO> állásban van és a lámpa kapcsolóját a 
távolsági fényszóró pozícióba állítja, a távolsági fényszóró-asszisztens 
engedélyezésre kerül. A fényszórót a rendszer automatikusan tompított 
üzemmódba kapcsolja, ha másik gépjárművet észlel a jármű 
előtt. Ha a távolsági fényszóró-asszisztens engedélyezve van,  
a fényszóró-asszisztens visszajelző lámpája világít a 
műszerfalon.

Automatikus ablaktörlő rendszer
Állítsa az ablaktörlő kapcsolóját <AUTO> állásba, ilyenkor az ablaktörlő 
automatikusan működésbe lép - a legmegfelelőbb sebességet kiválasztva -, 
ha esőt érzékel a szélvédőn.

AUTO
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GÉPJÁRMŰ INFORMÁCIÓS KIJELZŐJE

A gépjármű információs kijelzője (A vagy B típus) a fordulatszámmérő 
és kilométeróra között található. A kijelző típusától és a gépjármű 
specifikációjától függően, a következő információk jelennek meg:
 • Felső rész:

-  Óra, külső hőmérséklet és a közlekedési jelzőtáblákat felismerő 
rendszer információi

-  Vezetési segédrendszerek ikonjai/a műszerek és a 
sebességszabályozó/sebességkorlátozó információi

 • Fő kijelző:
- Figyelmeztetések és riasztások
- Fedélzeti számítógép adatai (üzemanyagfogyasztás, sebességek, 
megtehető távolság, út adatai)
- Alvázvezérlő információi
- Navigáció lépésről lépésre
- Keréknyomás
- Gépjármű beállításai

 • Alsó rész
- Sebességváltó visszajelzője
- Újratöltésig még megtehető távolság (’Distance to Empty’),
- Kilométerszámláló és kettős kilométerszámláló adatai (A/B)
- Automatikus Stop/Start rendszer információja

A gépjármű információs kijelzőjével kapcsolatos további adatokért lásd a 
gépjármű használati útmutatóját.

A típus (TFT kijelző) B típus (LCD kijelző)
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STOP/START RENDSZER
A Stop/Start rendszer automatikusan megállítja a motort, amikor a 
gépjármű megáll, így kerülve el a szükségtelen üzemanyag-fogyasztást és 
kipufogógáz- kibocsátást, majd újraindítja a motort, amikor Ön megpróbál 
a gépjárművel elhajtani.
Ha a Stop/Start rendszer aktív, az <AUTO> visszajelző 
lámpa világít a műszerfalon.

A Stop/Start rendszer ideiglenes kikapcsolásához nyomja meg 
a Stop/Start rendszer <OFF> kapcsolóját; az <AUTO> visszajelző 
kialszik a műszerfalon, ugyanakkor a kapcsoló visszajelző 
lámpája felvillan.

A STOP/START rendszer bizonyos körülmények között 
nem működik (pl.: alacsony motorhőmérséklet, alacsony 
akkumulátor töltöttség, stb.). A Stop/Start rendszer 
működésével kapcsolatos részletekért lapozza fel a 
gépjármű használati útmutatóját.

Megjegyzés:

ÜZEMANYAGFELTÖLTÉS
Az üzemanyag- visszajelző megjelenik, ha a gyújtáskapcsolót ON állásba 
állítja. Amikor emelkedőn/lejtőn vagy kanyargós úton halad, az üzemanyag 
a tartályban elmozdulhat. Ez ideiglenesen befolyásolhatja a szintmérő által 
kijelzett üzemanyag-mennyiséget vagy az üzemanyaggal kapcsolatos 
információkat, például a megtehető távolságot (kiürülésig még hátralévő 
távolság). A műszerfalon megjelenő benzinkút szimbólum  emlékeztet 
arra, hogy az üzemanyagtöltő nyílás a gépjármű bal oldalán található.

Az tanksapka 
fedelének 
kinyitásához 
és a tanksapka 
tárolásához:  
A feltöltés után 
forgassa el az 
üzemanyagtöltő- 
nyílás fedelét, amíg 
kattanó hangot 
nem hall.

AUTO

OFF
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KETTŐS KILOMÉTERSZÁMLÁLÓ/A TANK 
KIÜRÜLÉSÉIG MEGTEHETŐ TÁVOLSÁG KIJELZŐJE

A kilométerszámláló/kettős 
kilométerszámláló  megjeleníti a gépjárművel összesen megtett 
távolságot (ODO), illetve az egyes utak során megtett távolságokat  
(A út/B út).
A <TRIP/RESET> vagy <TRIP> kapcsoló  rövid megnyomásával a 
következők szerint válthatja a kijelzést: 
A út Ò B út Ò ODO Ò A út.

Az A vagy B út kilométerszámlálójának visszaállításához nyomja meg  
és tartsa lenyomva a <TRIP/RESET> vagy a <TRIP> kapcsolót több,  
mint egy másodpercig.

A tank kiürüléséig megtehető távolság kijelzője  megjeleníti azt a 
becsült távolságot, amelyet a gépjárművel még meg lehet tenni az 
üzemanyatartály újratöltése előtt.

KERÉKNYOMÁS ELLENŐRZŐ RENDSZER
A keréknyomást figyelő rendszer (TPMS) felügyeli az 
összes abroncs, kivéve a pótkerék levegőnyomását.  
Ha a rendszer azt érzékeli, hogy egyik kerék nyomása 
jelentősen alacsonyabb, a TPMS figyelmeztető  
lámpája  felvillan és a TPMS visszajelzés  
(a  vagy a ) megjelenik a gépjármű információs 
kijelzőjén, megjelölve az érintett abroncsot.

C11:14 21
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Low tyre pressure

Ha a TPMS figyelmeztető lámpája világít és a jelzés 
is látható, a lehető leghamarabb álljon meg a 
gépjárművel és fújassa fel az abroncso(ka)t a megfelelő 
hideg keréknyomásra, amely a vezetőoldali középső 
oszlopon elhelyezett címkéről olvasható le.
A TPMS rendszer részleteivel kapcsolatban lapozza fel a 
gépjármű használati útmutatóját

VÁLTÁS
Automata (Xtronic) váltóval szerelt modellek
A fékpedál lenyomása mellett nyomja meg a(z)  
gombot, majd állítsa a sebességváltó kart az alábbi 
állások egyikébe:

[P] - Parkolás 
[R] - Hátramenet
[N] - Üres
[D] - Haladás
[L] - Alacsony 

 • Az [L] (Alacsony) üzemmód akkor használatos, ha meredek dombokon 
lassan gurul fel, ha mély hón, homokban vagy sárban lassú sebességgel 
vezet, vagy ha meredek lejtőkön ki szeretné használni a motorfék 
maximális erejét.

A SPORT üzemmód  be-, illetve kikapcsolásához nyomja meg a(z)  
gombot, miközben a sebességváltó kar a [D] (Haladás) állásban van:
 • A SPORT üzemmód akkor 

használatos, ha nyújtott 
emelkedő halad felfelé vagy 
lefelé, ahol motorfék vagy 
erőteljes gyorsítás szükséges.  
A váltómű automatikusan egy 
másik fokozatot választ ki, 
amellyel a motor nagyobb erőt 
ad le.

K14 HU HU
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SEBESSÉGVÁLTÓ VISSZAJELZŐJE

A sebességváltó visszajelzője  megjelenik a kijelzőn, ha magasabb vagy 
alacsonyabb fokozatba váltás javasolt. Ha a visszajelző megjelenik a 
kijelzőn, a jelzésnek megfelelően kapcsoljon fel vagy vissza.

KORMÁNYKERÉK VEZÉRLŐK (GÉPJÁRMŰ 
INFORMÁCIÓS KIJELZŐJE ÉS AUDIO VEZÉRLŐK)

 Audio hangerő fel/le

 Vezérlőgombok a gépjármű információs 
kijelzőjén található menük lapozásához és 
a kiválasztások megerősítéséhez (csak az 
A típusú (TFT) kijelzővel szerelt modellek).

 Rádió üzemmód:
 Hangoló gombok

 CD üzemmód:
 Rövid megnyomás: következő zeneszám/aktuális zeneszám eleje
 Hosszú megnyomás: gyorsan előre/hátra

 CD MP3/WMA fájlokkal, iPod, USB eszköz, Bluetooth audio üzemmód:
 Rövid megnyomás: következő zeneszám/aktuális zeneszám eleje
 Hosszú megnyomás: mappaváltás

 BACK gomb: visszatérhet az előző képernyőre vagy kiléphet/törölheti a 
menü elemet.

A típus B típus

12550 km
345

OK

KORMÁNYKERÉK VEZÉRLŐK 
(SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ RENDSZER, 
SEBESSÉGKORLÁTOZÓ ÉS HANGFELISMERŐ 
RENDSZER)

 <CANCEL> kapcsoló
 <RES/+> kapcsoló
 <SET-> kapcsoló
 Sebességkorlátozó főkapcsoló
 Sebességtartó főkapcsoló
 Telefon vezérlőkapcsoló
 Hangfelismerő rendszer gombja

Hangfelismerő rendszer
A Hangfelismerő rendszer gombja  segítségével elindíthatja a 
hangfelismerést. B típusú audio egység esetén: Elindul a külső 
hangfelismerés (Siri / Talk to Google). C típusú audio egység esetén:  
A fedélzeti hangfelismerés a gomb általános lenyomásával elindul.  
A gomb hosszú megnyomásával elindul a külső hangfelismerés  
(Siri / Talk to Google).

A kormánykeréken található főkapcsolóval be-, kikapcsolhatja a kapcsolódó 
sebességszabályozó és korlátozó rendszereket. A sebességkorlátozó vagy 
a sebességszabályozó visszajelző lámpája világít.

Sebességszabályozó rendszer
Nyomja meg a sebességszabályozó 
rendszer főkapcsolóját , gyorsítson 
fel a kívánt utazósebességre és 
nyomja meg <SET/-> ; a beállított 
utazósebesség vagy a [SET] jelzés 
megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén a sebességszabályozó 
rendszer visszajelzőjével együtt.
A gépjármű tartja a beállított utazósebességet anélkül,  
hogy a gázpedált le kellene nyomnia.
Állítsa az utazósebességet felfelé vagy lefelé a <RES/+>  
vagy <SET/->  gombok megnyomásával.
Az utazósebesség törléséhez nyomja meg a fék- vagy 
tengelykapcsoló pedált vagy a <CANCEL>  gombot.
Az utazósebességhez visszatérhet a <RES/+> gomb 
megnyomásával .
A sebességszabályozó rendszer kikapcsolásához nyomja 
meg a sebességszabályozó rendszer főkapcsolóját .

C11:14 21
100 km/h
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Sebességkorlátozó
Nyomja meg a sebességkorlátozó 
rendszer főkapcsolóját , gyorsítson 
fel a kívánt sebességhatárra és 
nyomja meg a <SET/-> gombot 
. A beállított sebességkorlát vagy a 
[SET] jelzés megjelenik a gépjármű 
információs kijelzőjén, a sebességkorlátozó visszajelzőjével együtt.
Állítsa a sebességhatárt felfelé vagy lefelé a <RES/+>  
vagy <SET/->  gomb megnyomásával.
Törölje a sebességkorlátozó működését a <CANCEL> 
gomb megnyomásával .

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

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

Megjegyzés:

ULTRAHANGOS PARKOLÓSZENZOR- RENDSZER

Az ultrahangos szenzorok, amelyek a hátsó lökhárítóba kerültek beépítésre, 
tolatás közben megmérik a hátsó lökhárító és a gépjármű mögött található 
akadály közötti távolságot. A rendszer automatikusan aktiválódik, amikor a 
hátramenet (R) sebességfokozatot kiválasztja. A hátramenet kiválasztása 

C11:14 21 100 km/h

után a gépjármű felülnézete jelenik meg a gépjármű információs kijelzőjén. 
A kijelzőn az akadály gépjárműhöz mért távolsága (1,5 méter alatt) látható. 
Ha a gépjármű közelebb került az akadály(ok)hoz, a zöld szín sárgára, 
majd pirosra vált, illetve a szakaszos figyelmeztető hangjelzés folyamatos 
hangjelzésre vált. A folyamatos hangjelzés és a piros szín azt jelzi, hogy az 
akadály nagyon közel van a gépjármű mögött.

VISSZAPILLANTÓ/INTELLIGENT AROUND-VIEW 
MONITOR (IAVM)
Parkolás közben például, a 
visszapillantó monitor rendszer 
segít a gépjármű irányításában úgy, 
hogy felismeri a gépjármű mögött 
található tárgyakat. 
Az IAVM rendszer segíthet a 
gépjármű irányításában úgy, hogy 
felismeri a gépjármű környezetében 
található tárgyakat.
A gépjármű rendszere 
automatikusan aktiválódik, ha a 
hátramenetet kiválasztja. Manuálisan 
is aktiválhatja a rendszert, ha 
megnyomja a <CAMERA> gombot 
az audio vagy a NissanConnect 
CONNECT egységen.

A <CAMERA> gomb megnyomásával 
különböző nézetek jeleníthetők meg 
a monitoron.

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

Visszapillantó monitor:

MOD

MODTolatás előtt garantálni kell 
a biztonságot.

IAVM:

MODTolatás előtt garantálni kell a biztonságot.

MOD
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KLÍMASZABÁLYOZÁS
Manuális légkondicionáló rendszer

Szélvédő jégmentesítése/párátlanítása
 • A légáramlat vezérlőtárcsáját  fordítsa el a  pozícióba.
 • Győződjön meg róla, hogy a friss levegő keringetése üzemmód került 

kiválasztásra:  
A típus: a friss levegő keringetését vezérlő kapcsolón  található 
visszajelző lámpának világítania kell.  
B típus: a levegő keringetését vezérlő kapcsolón  található visszajelző 
lámpának nem kell világítania.

 • A ventilátor sebességének vezérlőtárcsáját  állítsa nagy sebességre.
 • A hőmérséklet vezérlőtárcsáját  fordítsa el a magas hőmérséklet felé.
 • A legjobb jégmentesítő/párátlanító hatás elérése érdekében nyomja 

meg az <A/C> gombot , hogy a légkondicionáló rendszert 
bekapcsolhassa; a kapcsolón a visszajelző lámpa világít.

A típus

A/C

B típus

PUSH
A/C

Automatikus légkondicionáló rendszer

Szélvédő jégmentesítése/párátlanítása (AUTO üzemmód)
 • Nyomja meg az <AUTO> tárcsát , hogy kiválaszthassa az AUTO 

üzemmódot: a tárcsa visszajelző lámpája világít.
 • A maximális párátlanító hatás eléréséhez nyomja meg a szélvédő 

párátlanító gombját  . A kapcsoló visszajelzője világít.  
A légkondicionáló rendszer automatikusan bekapcsol, ha a környezeti 
hőmérséklet -2 °C fok felett van és a visszajelző lámpa az <A/C> 
kapcsolón  világít. A levegőkeringetés automatikusan átvált friss 
levegő keringetése üzemmódra. Ilyenkor a levegő keringetését 
szabályozó gomb  visszajelző lámpája kialszik.

 • Forgassa el a hőmérsékletszabályozó tárcsát  magasabb 
hőmérséklet, illetve a ventilátor sebességét szabályozó tárcsát  
magasabb sebesség felé.

A típus

ON OFF

AUTO A/C

MAX

MAX

B típus

ON OFF

AUTO A/C

MAX

MAX

Fűtött ülések
Ha az Ön gépjárműve fel van szerelve fűtött ülésekkel, nyomja meg a fűtött ülések kapcsolóját  (manuális légkondicionáló rendszerrel szerelt modellek) 
ill.  (automatikus légkondicionáló rendszerrel szerelt modellek) egyszer, így az ülések fűtése magasabb hőmérsékleten történik. A kapcsolón található két 
visszajelző lámpa világít.
Nyomja meg a kapcsolót még egyszer, hogy a fűtés alacsonyabb hőmérsékleten történjen. A kapcsolón csak egy visszajelző lámpa világít. Az ülésfűtés 
kikapcsolásához addig nyomja a kapcsolót, amíg a kapcsoló visszajelző lámpája ki nem alszik.
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AM/FM RÁDIÓ (A TÍPUS)

 Nyomja meg a gombot, hogy a sávok között válthasson (FM1, FM2 és AM).
 Kijelző
 Nyomja meg, hogy az RDS információkat vagy az éppen játszott 
zeneszámokkal kapcsolatos információkat megjeleníthesse  
(ha a zeneszám tartalmaz ID3 zenei információs címkéket).

 Nyomja meg, hogy beléphessen a telefon menübe vagy egy bejövő hívást 
fogadhasson.

 Nyomja meg az <OK> gombot, hogy megerősíthessen egy kiválasztást egy 
adott menüben, forgassa el a <MENU> tárcsát, hogy a menüben az egyes 
elemeket átlapozhassa vagy manuálisan behangolhasson egy frekvenciát.

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

 Előre programozott állomások 6. gombja: a gombot hosszan nyomva 
eltárolhatja az éppen sugárzó frekvenciát, mint előre programozott állomást; 
A-Z gomb a betűk beviteléhez.

 Nyomja meg, hogy a nappali/éjszakai megvilágítás között válthasson.
 Előre programozott állomások 3.,4. és 5. gombja: a gombot hosszan nyomva 
eltárolhatja az éppen sugárzó frekvenciát, mint előre programozott állomást.

 SEEK gombok: A gomb rövid megnyomásával kis lépésekben módosíthatja 
a rádió frekvenciáját. A gomb hosszabb megnyomásával elindíthatja a 
rádióállomás automatikus behangolását.

 Előre programozott állomások 2. gombját hosszan megnyomva eltárolhatja 
az éppen sugárzó frekvenciát, mint előre programozott állomást; a <MIX> 
gomb megnyomásával keverheti a külsőleg csatlakoztatott eszközön 
található zeneszámokat.

 Előre programozott állomások 1. gombját hosszan megnyomva eltárolhatja 
az éppen sugárzó frekvenciát, mint előre programozott állomást; 

OK

VOL MENU

 a <RPT> gomb megnyomásával megismételheti a külsőleg csatlakoztatott 
eszközön található zeneszámokat vagy albumokat.

 Nyomja meg, hogy beléphessen a [BEÁLLÍTÁSOK] menübe, ahol 
konfigurálhatja a [Radio], [Audio], [Óra], [Nyelv] és [Bluetooth] elemeket.

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

 Nyomja meg az USB vagy AUX bemeneten keresztül csatlakoztatott eszközről 
történő visszajátszás kiválasztásához.

AM/FM/DAB RÁDIÓ (B TÍPUS)
 

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

 Nyomja meg a gombot, hogy az AUDIO képernyőt megjeleníthesse.
 Nyomja meg, hogy a kijelző nappali/éjszakai megvilágítása között válthasson.
 Nyomja meg, hogy a  menühöz hozzáférjen.
 Nyomja meg a gombot, hogy az ALAP MENÜ képernyőt megjeleníthesse
 Nyomja meg a visszapillantó/Intelligent Around-View Monitor 
megjelenítéséhez.

 Nyomja meg, hogy a következő állomást kiválaszthassa, illetve a külsőleg 
csatlakoztatott eszközről a következő zeneszámra ugorhasson.

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

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

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

MENU

PUSH PUSH SOUND

BACKAUDIO

Telefon CD DAB

VéletlenÖsszes

FM BeállításokUSBBT audio

11:56SB-phone

N/AForrás

BT menü Album
Szám

0:14
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KÜLSŐ AUDIOESZKÖZ VAGY MEMÓRIA 
CSATLAKOZTATÁSA
Az Ön gépjárműve fel van szerelve 
kiegészítő bemeneti csatlakozókkal 
(USB és 3,5 mm JACK), amelyek a 
középső konzolban találhatók. Ezeken 
a kiegészítő bemeneteken keresztül 
csatlakoztathatja iPod/iPhone vagy 
egyéb MP3 lejátszóját, illetve kompatibilis 
eszközét az audiorendszerhez.
A típusú audio egységen esetén:
Nyomja meg a MEDIA gombot az audio 
egységen és válassza ki a csatlakoztatott külső eszközről történő lejátszást.
B és C típusú audio egységek esetén: Válassza ki az USB eszközt forrásként a 
forrásválasztó képernyőn a csatlakoztatott külső eszközről történő lejátszás 
érdekében.

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

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

 � Ellenőrizze a CarPlay beállításokat, ha az Apple CarPlay nem 
indul el automatikusan: [Beállítások] menü -> [Appok] -> 
[Apple CarPlay].

Megjegyzés:

AUX

Telefon

Most játszott Podcastok Hangoskönyvek Spotify

Zene Térképek Üzenetek

KOMBINÁLT AUDIO- ÉS NAVIGÁCIÓS RENDSZER  
(C TÍPUS)

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

 Nyomja meg a gombot, hogy az AUDIO képernyőt megjeleníthesse.
 Nyomja meg, hogy a kijelző nappali/éjszakai megvilágítása között válthasson.
 Nyomja meg, hogy a TÉRKÉPET megjeleníthesse a kijelzőn.
 Nyomja meg a gombot, hogy az ALAP MENÜ képernyőt megjeleníthesse
 Nyomja meg a visszapillantó/Intelligent Around-View Monitor 
megjelenítéséhez.

 Nyomja meg, hogy a következő állomást kiválaszthassa, illetve a külsőleg 
csatlakoztatott eszközről a következő zeneszámra ugorhasson.

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

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

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

Az egység működésével kapcsolatos részletekért lapozza fel 
a Navigációs rendszer használati útmutatóját.

Megjegyzés:

MENU

MAP

PUSH PUSH SOUND

D127

A12

Telefon BeállításokOtthoni címre POI Cél

A3212, Abingdon Street

Kicsinyít Nagyít

BACKAUDIO
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ANDROID AUTO
Az Android Auto használata érdekében 
előzetesen töltse le az Android Auto 
alkalmazást a Google Play 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.
Az Android Auto rendszerrel kapcsolatos további információkért tekintse 
meg a rendszer különálló használati útmutatóját és az Android Auto 
honlapját.
Az Android Auto képernyő elhagyásához érintse meg a  lehetőséget az 
Android Auto képernyőn.

PREMIUM TRAFFIC INFORMÁCIÓK
Nagyobb utcai lefedettség mellett valós idejű információkhoz juthat a 
Premium Traffic információk segítségével.
A Premium Traffic információk funkciót a [Premium Traffic használata] 
lehetőség bekapcsolásával, valamint Wi-Fi eszköz, vagy okostelefon Wi-Fi-n 
keresztül történő csatlakoztatásával érheti el.

A Premium Traffic információk funkció Door-to-Door Navigation 
alkalmazással rendelkező, gépjárműhöz csatlakoztatott okostelefonnal is 
elérhető.

Google Maps

D127

A12

7 minRue Jean Pierre Timbaud

34 min
27 km • 15:20

 � 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 [Appok] 
Ò [Android Auto].

Megjegyzés:

DOOR-TO-DOOR NAVIGATION (C TÍPUS)
Infó: A Door-to-Door Navigation alkalmazás az iTunes App Store-ból vagy a 
Google Play áruházból tölthető le.
A Door-to-Door Navigation alkalmazás szinkronizálja a gépjármű 
navigációs rendszerét a társított okostelefon alkalmazásával, amely a 
következőket támogatja:

 • Az alkalmazás segítségével úti célokat állíthat be, melyet átküldhet a 
gépjárművére

 • A gépjármű leparkolását követően a navigáció az alkalmazásban 
tovább folytatódik

 • A gépjármű helyzete eltárolásra kerül
Részletes információkért tekintse meg a Door-to-Door Navigation 
alkalmazás kézikönyvét.
1.  Nyomja meg a <MAP> gombot.
2.  Érintse meg a [Cél] opciót a Menüsávon.
3.  Érintse meg a [Door-to-Door Navigation] opciót, majd ellenőrizze, hogy a 

[Szinkron. s Door-to-Door Navi] bekapcsolt állapotban van.
4.  Kapcsolja be a Door-To-Door Navigation alkalmazást az okostelefonján.
5.  Csatlakoztassa az okostelefonját a gépjárművéhez Bluetooth® 

segítségével.
6.  Válasszon ki egy úti célt az okostelefonján található Door-To-Door 

Navigation alkalmazás segítségével.
 Küldje át az úti célt az okostelefonjáról a gépjárművére.
7.  Ezt követően megjelenik egy megerősítésre szolgáló képernyő. 

Érintse meg a [Vezess ide] elemet, melyet követően az átküldött úti cél 
előnézetben megjelenik az érintőképernyős kijelzőn.

8.  Megjelenik a teljes útvonal. Érintse meg az [Indítás] gombot a navigálás 
megkezdéséhez.

RENDSZER SZOFTVERFRISSÍTÉS (B ÉS C TÍPUS)
A rendszer szoftverfrissítéseit Wi-Fi segítségével töltheti le.
1.  Csatlakoztassa a gépjárművét egy Wi-Fi hálózathoz.
2.  Nyomja meg a <MENU> gombot.
3.  Érintse meg az [Információ], majd a [Rendszerinformáció] lehetőséget a 

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

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

elemet. Az elérhető frissítés megerősítését követően egy üzenet  
jelenik meg.
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7.  A rendszer szoftverének letöltésének és a frissítés megkezdésének 
elindításához érintse meg a [Letöltés] lehetőséget.

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

9.  A gyújtáskapcsoló ON állásba történő átállítását követően a frissített 
szoftver elérhetővé válik

TÉRKÉPADATOK FRISSÍTÉSE (C TÍPUS)
A térképadatokat USB vagy Wi-Fi segítségével frissítheti.
Részletekért tekintse meg a Navigációs rendszer használati útmutatóját.

Frissítés USB eszköz használatával
A navigációs térképadatokat frissítheti a legfrissebb információkkal, 
ha letölti az új térkép adatbázist az USB eszközére, majd telepíti azt a 
gépjárművére.

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

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

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

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

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

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

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

kívánt területet, majd érintse meg az [OK] lehetőséget.
10. A kiválasztott terület frissítéséhez érintse meg az [Igen] lehetőséget.
11. A frissítés befejezését követően érintse meg az [OK] lehetőséget.
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MOBILTELEFON CSATLAKOZTATÁSA BLUETOOTH-ON KERESZTÜL 
A Bluetooth technológiát használva csatlakoztathatja (illesztheti) mobiltelefonját a gépjármű kihangosítós telefonjához.

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

Megjegyzés:

Illesztési folyamat  
(A típusú audioegységgel szerelt modellek)
A Bluetooth bekapcsolásához:
 • Nyomja meg a  gombot az audioegységen.
 • Válassza ki a [Bluetooth] opciót a <MENU> 

gomb elforgatásával, majd nyomja meg az 
<OK> gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

 • Válassza ki a [BE] opciót a Bluetooth 
bekapcsolásához.

A mobiltelefonon:
 • Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth be van kapcsolva.
 • Válassza ki a [Pair Device] opciót az audioegységen. 
 • A mobiltelefonon keressen [My Car] Bluetooth nevet és válassza ki.

A mobiltelefontól függően a rendszer az A vagy a B műveletet kéri:
A művelet:
 •  A [To pair Enter PIN pass code 0000] üzenet jelenik meg az audioegység 

képernyőjén.
 •  Adja meg a 0000 PIN kódot a mobiltelefonon, a Bluetooth kapcsolat létrejön.

B művelet: 
 •  A [Pairing request Confirm pass code] üzenet jelenik meg egy 6 számjegyű 

számmal együtt az audioegységen.
 •  Adja meg a 6 számjegyű számot kódot a mobiltelefonon, a Bluetooth 

kapcsolat létrejön.

TA
MIX
AF Bluetooth

Settings
Pair Device

 � Azoknál a mobiltelefonoknál, amelyek nem kérnek  
PIN kódot, a Bluetooth kapcsolat automatikusan létrejön 
a [My Car] opció kiválasztásakor, amikor a mobiltelefon az 
audioegységet keresi.

 �  Ha a kapcsolat egyszer létrejött, az audioegység 
automatikusan csatlakozik a mobiltelefonhoz,  
amikor legközelebb ON állásba állítja a gyújtást.

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

Megjegyzés:

Illesztési művelet (B és C típusú audioegységgel 
szerelt modellek esetén)
Az audioegységen:
1.  Válassza ki a [Beállítások] elemet a 

Menüsávon.

2. Érintse meg a [Kapcsolatok] elemet.
3.  Lépjen be a jelenleg csatlakoztatott 

eszközöket mutató [Bluetooth] fülre.

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

5.  Válassza ki a párosítani kívánt eszköz 
típusát:

-  Mobiltelefon csatlakoztatásához érintse 
meg az [Igen] elemet.

-  Audio eszköz csatlakoztatásához érintse 
meg a [Nem] elemet.

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

MENÜ

00:28 25.0kmMégse

Telefon BeállításokAudioInformáció MENÜ Térkép Kapcsolatok

Új hozzáadása

Mégse

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

Kapcsolatok

Nincs kapcsolat
Galaxy A5 (2017)

Új hozzáadása (4/6)

Bluetooth Wi-Fi USB

Új hozzáadása

Mégse

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

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

K14 HU HU
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6.  A párosított telefon/eszköz hozzáadásra kerül a Bluetooth kapcsolatok 
képernyőn látható listához.

 •  Egy másik eszköz nevének megérintésével átválthat a csatlakoztatott 
eszközre.

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

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

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

VEZETÉSI SEGÉDRENDSZEREK
Az Ön gépjárműve a következő rendszerekkel lehet felszerelve:
 • Holttér figyelmeztető rendszer (BSW)
 • Sávelhagyás figyelmeztető (LDW)/Intelligent Lane Intervention (ILI) 

rendszer
 • Intelligent Emergency Braking (IEB) rendszer gyalogosfelismeréssel vagy 

gyalogosfelismerés nélkül

A TFT típusú információs kijelzővel rendelkező modellek esetében a 
sávelhagyásra figyelmeztető rendszer és a holttér figyelmeztető rendszer 
véglegesen kikapcsolható a [BEÁLLÍTÁSOK] menüben a gépjármű 
információs kijelzőjén.

Holttér figyelmeztető rendszer  
(csak TFT típusú információs kijelzővel)
A holttér figyelmeztető rendszer (BSW)  
32 km/h (20 MPH) feletti sebesség esetén 
működik.
Ha a hátsó lökhárítóba szerelt radar 
szenzorok azt érzékelik, hogy az érzékelési 
zónában egy másik gépjármű található,  
a holttér figyelmeztető lámpa, amely a külső 
visszapillantó tükörben található , 
világít. Ha az irányjelzőt aktiválja,  
a rendszer figyelmeztető hangjelzést 
(kétszer) szólaltat meg és a holttér 
figyelmeztető rendszer visszajelző 
lámpája villog, így figyelmeztetve a 
vezetőt, hogy másik gépjármű van jelen a szomszédos forgalmi sávban.

C11:14 21

A holttér figyelmeztető lámpa addig villog, amíg az észlelt jármű el nem hagyja 
az érzékelési zónát.
A holttér figyelmeztető rendszer visszajelző lámpája  jelzi a gépjármű 
információs kijelzőjén, hogy a BSW rendszer be van kapcsolva.

Sávelhagyás figyelmeztető (LDW)/ 
Intelligent Lane Intervention (ILI) rendszer
A Sávelhagyás figyelmeztető (LDW)/
Intelligent Lane Intervention (ILI) 
rendszer akkor, működik, ha a 
sebesség kb. 60 km/h-nál  
(37 MPH) magasabb, feltéve, hogy a 
sávelválasztó vonalak megfelelően 
láthatók. Ha megközelíti az adott 
forgalmi sáv valamelyik oldalát, 
az LDW/ILI visszajelző lámpa  a 
gépjármű információs kijelzőjén vagy 
a műszerben villogni kezd, illetve a 
kormánykerék vibrál, így figyelmeztetve 
Önt, hogy megközelítette a forgalmi 
sáv valamelyik oldalát.

Ezen felül az ILI rendszer egyes kerekeket aktívan fékez, ha a rendszer aktiválva 
van, hogy a gépjármű visszatérjen az adott forgalmi sáv közepére.

Az LDW/ILI visszajelző lámpa zölden világít, ha a rendszert a  
kapcsolóval bekapcsolta. A következő lámpajelzések jelzik a 
rendszer funkcionalitásának aktuális állapotát:

- Zöld: az LDW/ILI rendszer teljesen aktív
- Szürke: csak az LDW aktív (ILI OFF)*
-  Villogó zöld: A rendszer nem elérhető (kamera csökkent 

látóképessége)
- Villogó sárga = Rendszer működik
- Egyik sem: A rendszer ki van kapcsolva (OFF)

*  A típusú (TFT) kijelzővel szerelt modellek: Az LDW az ILI-től függetlenül is 
kikapcsolható a vezetési segédrendszerek beállítási menüjén keresztül.

További részletekért lapozza fel a gépjármű használati útmutatóját  
LDW/ILI rendszer működése.
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Intelligens vészfékező rendszer (gyalogosfelisme-
réssel vagy gyalogosfelismerés nélkül)
  

Az intelligens vészfékező rendszer 
(IEB), a gépjármű specifikációjától 
függően, rendelkezhet 
gyalogosfelismeréssel is, amely 
segítséget nyújt az elöl haladó 
gépjárművekkel/gyalogosokkal 
történő ütközések elkerülésében. 
A rendszer akkor működik, ha a 
sebesség kb. 5 km/h (3 MPH) feletti; 
a rendszer a radar szenzorokat 
használja a gyalogosok észlelésére, a belső visszapillantó tükör közelében 
található kamerát használja a gépjárművek közötti távolság mérésére, 
illetve arra, hogy azonosítsa a gépjármű elé lelépő gyalogosokat.
Ha a rendszer által mért távolság nagyon kicsi, az IEB figyelmeztető lámpája 
megjelenik a műszeren  (LCD kijelzővel szerelt modellek), villogni kezd, 
illetve egy hangjelzés is figyelmeztet a fékezés szükségességére.  
Az IEB rendszer beavatkozik és aktívan működésbe hozza a fékeket,  
ha a figyelmeztetést figyelmen kívül hagyja vagy nem elég hatékonyan 
reagál, így csökkentve az ütközés kockázatát. Ha az első figyelmeztetés 
után a rendszer azt észleli, hogy még mindig fent áll az ütközés kockázata, 
egy magas hangjelzés szólal meg és a rendszer erősebben fékez,  
ha ez szükséges az ütközés elkerüléséhez.

TFT típusú információs kijelzővel szerelt modellek esetében az 
első figyelmeztetési fázisban az elöl haladó gépjármű észlelésével 
kapcsolatos visszajelző  megjelenik a gépjármű információs 
kijelzőjén. Ha a rendszer a második figyelmeztetést is megjeleníti, 
az IEB figyelmeztető lámpája  megjelenik a gépjármű 
információs kijelzőjén.
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 � Az intelligens vészfékező rendszer egy kiegészítő rendszer a vezető 
számára. A rendszer nem figyeli a közlekedési helyzeteket a vezető 
helyett, illetve nem felelős a biztonságos vezetésért.  
A figyelmetlenségből vagy veszélyes vezetésből fakadó baleseteket 
nem akadályozza meg.

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

Az A típusú (TFT) kijelzővel szerelt modelleken az IEB rendszer 
ideiglenesen kikapcsolható a gépjármű információs 
kijelzőjének [Driver Assistance] menüjében.
A B típusú (LCD) kijelzővel szerelt modelleken az IEB rendszer 
ideiglenesen kikapcsolható a műszerfal alsó részén található 
IEB rendszer OFF kapcsolóval .

Ha kikapcsolta, az IEB rendszer automatikusan bekapcsol, amikor a 
gyújtáskapcsolót következő alkalommal ON állásba állítja.

Intelligent Emergency Braking (IEB) rendszer 
figyelmeztető lámpa
Az IEB rendszer működését számos külső tényező befolyásolhatja, 
amelyeket az IEB figyelmeztető lámpa  állapota jelez folyamatos 
világítással vagy villogással:

 •  Ha az IEB figyelmeztető lámpa 
világít, a rendszer ideiglenesen 
nem működik a gyenge látási 
viszonyok miatt, például eső,  
hó vagy köd miatt.  Színes kijelzővel 
szerelt modelleken a [Not available 
Front radar obstructed] üzenet is 
megjelenik.

 •  Gyalogosérzékelő rendszerrel szerelt modelleken:  
Ha az IEB figyelmeztető lámpa villog, a rendszer 
ideiglenesen nem működik, mivel a kamera 
működését a szélvédőn található szennyeződés vagy 
pára megakadályozza, vagy a kamerára erős fény 
esik, például napsütésnek vagy éjszaka a közeledő 
gépjárművek fényszórójának köszönhetően.

Ha a látási viszonyok javulnak, a rendszer működése helyreáll és a 
figyelmeztető lámpa kialszik. Ha a lámpa hosszabb ideig villog/világít, 
ellenőrizze, hogy semmi nem blokkolja az első radart és/vagy kamerát.
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VISSZAGURULÁS- GÁTLÓ
A visszagurulás- gátló rendszer automatikusan működésbe hozza 
a fékeket néhány másodpercig, így akadályozva meg a gépjármű 
visszagurulását, amikor emelkedőn vagy lejtőn indul el.

A visszagurulás- gátló rendszer automatikusan működésbe lép a 
következő feltételek fennállása esetén:

 • A sebességváltó előremeneti fokozatban (a gépjármű emelkedőn áll) 
vagy hátramenetben (gépjármű lejtőn áll) van,

 • A gépjárművet emelkedőn teljesen megállította a fékpedál 
segítségével,

 • A lejtő meredeksége meghaladja a 3 fokot.

Ha az emelkedő meredeksége megfelelő a visszagurulás-gátló 
rendszer aktiválásához, a zöld visszagurulás-gátló rendszer 
visszajelző világít a kombinált műszeren.

K14HU HU



18

K14 HU




