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A felhasználói útmutatóból számos hasznos információt kaphat az új QASHQAI 
modellel kapcsolatban.
Kérjük vegye figyelembe, hogy bizonyos tulajdonságok opcionálisak és előfordulhat, 
hogy nem vonatkoznak az Ön járművére.

A gépjármű rendszereiről és tulajdonságairól részletes leírást talál a gépjármű 
használati útmutatójában. ÉLVEZD A VEZETÉST!

KEZDÉS

A QASHQAI MEGISMERÉSE

AZ ÚJ NISSAN QASHQAI 
ÜDVÖZLI ÖNT
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AJTÓK - NYITÁS ÉS ZÁRÁS
Az ajtókat bezárhatja vagy kinyithatja, ha a kulcskártyán vagy az intelligens 
kulcson megnyomja a zárás  vagy nyitás  gombot.

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

Az ablakok lehúzása és felhúzása távolról
Az ablakok az kulcskártya/intelligens kulcs segítségével le- és felhúzhatók.

Lehúzás:
Nyomja a nyitás  gombot a kulcson kb. 3 másodpercig az ajtó kinyitását 
követően. A lehúzás megállításához engedje fel a gombot.

Kulcskártya Intelligens kulcs

Zárás:
Nyomja a zárás  gombot a kulcson kb. 3 másodpercig az ajtó zárását 
követően. Hasonlóan a nyitáshoz, engedje fel a gombot, ha szeretné 
megállítani a műveletet.

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

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

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

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

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

Záráskor győződjön meg róla, hogy az összes ablak megfelelően 
felhúzásra került, mielőtt elhagyja a járművet.

J11 HU HU
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Az üzemanyagtöltő- nyílás 
fedelének kinyitásához 
húzza meg a fedél kioldó 
karját, amely a műszerfal 
alsó része alatt található,  
az ábrán jelzett helyen.  
A feltöltés után forgassa el 
az üzemanyagtöltő- nyílás 
fedelét, amíg kattanó hangot 
nem hall.

ADBLUE® RENDSZER
Előfordulhat, hogy az Ön gépjárműve AdBlue® 
rendszerrel ellátott, amely azt a célt szolgálja,  
hogy a gépjármű által kibocsátott kipufogógáz  
NOx szintjét csökkentse.
A gépjármű AdBlue® fogyasztása függ a vezetési 
körülményektől, valamint a gépjármű terhelésétől.

Ha a gépjármű becslése alapján Ön már csak 2400 km / 1500 miles 
távolságra elegendő AdBlue® folyadékkal rendelkezik, a gépjármű 
információs kijelzőjén az [AdBlue Low] emlékeztető felirat jelenik meg.  
Ezt követően sürgetőbb üzenetek jelennek meg 800 km / 500 miles 
hátralévő távolság esetén. Ekkor ajánlatos teljesen újratölteni az AdBlue® 
tartályt az első adandó alkalommal.
Az AdBlue® állapotát bármikor ellenőrizheti a [Settings] > [Maintenance] > 
[AdBlue Status] elem alatt a gépjármű információs kijelzőjén. 

 � A figyelmeztetés megjelenését követően az AdBlue® folyadék 
utántöltésének elmulasztása olyan helyzetet idézhet elő,  
hogy a gépjármű motorját nem lehet többet elindítani.  
A gépjármű információs kijelzőjén megjelenő üzenetek 
figyelmeztetik Önt, hogy ezt a szituációt elkerülhesse.

 � Az [AdBlue Low] figyelmeztetés megjelenését követő jelentős 
változások a vezetési stílusában vagy a gépjármű terhelésében 
lecsökkenthetik a tényleges hatótávolságot.

AdBlue low

Warning

ADBLUE® FELTÖLTÉSE
Az AdBlue® tartály feltöltéséhez 
húzza meg a fedél kioldó karját, 
amely a műszerfal alsó része alatt 
található, az ábrán jelzett helyen. 
Nyissa fel a fedelet és távolítsa el az 
AdBlue® töltőnyílás kupakját.  
A töltőnyílás kupakján egy kampó 
található, meg segítségével a 
kupak könnyen tárolható a feltöltés 
ideje alatt. Ajánlatos AdBlue® töltő 
szivattyúval vagy kiömlésbiztos adagolóval végezni a feltöltést.
Az AdBlue® tartály feltöltése után megfelelően húzza meg az AdBlue® 
töltőnyílás kupakját.

ÜLÉS BEÁLLÍTÁSA

Elektromos ülésállítás

Manuális ülésállítás

 Vízszintes beállítás
 Üléstámla döntése
 Ülésmagasság beállítása (csak a vezetőoldal)
 Deréktámasz beállítása (csak a vezetőülés)
 Fejtámla beállítása

J11HU HU
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Automatikus vezetőülés pozícionálás
Az automatikus vezetőülés pozícionáló rendszer 
memóriájába két vezetőülés és külső tükör pozíció 
tárolható el.

Pozíció beállítása a memóriába:
1. Amikor a gépjárművel parkol, állítsa be a 

vezetőoldali ülést a kívánt pozícióba az elektromos 
ülésállítás, illetve a tükörállítás gombjaival.

2. Nyomja meg a “SET” kapcsolót és 5 másodpercen 
belül nyomja meg és tartsa lenyomva a kívánt memória kapcsolót  
(  vagy ).

3. Ha a pozíció beállításra került a memóriában, egy hangjelzés szólal meg 
és a kapcsoló által korábban tárolt pozíció törlésre kerül.

Valamelyik pozíció kiválasztásához (  vagy ) álljon meg a gépjárművel 
egy biztonságos helyen, húzza be a rögzítőféket, majd nyomja meg a kívánt 
memóriakapcsolót.

Ki-/ beszállás funkciók (kizárólag Automata (DCT)  
és Xtronic sebességváltóval szerelt modellek):
A funkció célja, hogy automatikusan mozgassa a vezetőoldali ülést a 
gépjárműből való kiszállás során, hogy a ki- és beszállás könnyebb legyen. 
A vezetőoldali ülés hátracsúszik, amikor a sebességváltó kart P állásba 
állítja, vagy amikor a gyújtáskapcsolót OFF állásba állítja és az ajtót kinyitja. 
A vezetőoldali ülés visszatér az előző pozícióba, amikor a sebességváltó 
kar P állásban van és a gyújtáskapcsolót OFF állásból ACC vagy ON állásba 
állítja. A beszállás/kiszállás funkciók törölhetők a gépjármű beállításaiban a 
gépjármű információs kijelzőjén.

AZ ELSŐ UTASOLDALI LÉGZSÁK KIKAPCSOLÁSA
Állítsa a gyújtáskapcsolót LOCK 
állásba, helyezze be a kulcsot az első 
utasoldali légzsák kapcsolójába, 
amely a kesztyűtartóban található. 
Fordítsa el a kapcsolót <OFF> állásba, 
így kikapcsolhatja az első utasoldali 
légzsákot.

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

HÁTSÓ UTASOK BIZTONSÁGI ÖV ELLENŐRZÉSE
A motor elindítása után a hátsó utasok biztonsági 
övének visszajelző lámpája körülbelül 30 másodpercre 
megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén.  
A kijelző törléséhez nyomja meg az <OK> gombot a 
kormánykerék bal oldalán. Ha valamelyik hátsó öv csat 
kikapcsolásra kerül, a figyelmeztetés újra megjelenik.

C1:49 1950
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A MOTOR ELINDÍTÁSA ÉS MEGÁLLÍTÁSA 
A NYOMÓGOMBOS GYÚJTÁSKAPCSOLÓ 
SEGÍTSÉGÉVEL
A motor elindítása a nyomógombos gyújtáskapcsoló segítségével:
1. Manuális sebességváltóval szerelt 

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

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

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

tengelykapcsoló pedált és állítsa a sebességváltót N (üres) állásba. 
Automatikus (DCT) és 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.

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

Auto kiegészítő
A kényelem fokozása érdekében a gyújtáskapcsolón már nincs külön ACC 
(kiegészítő) állás. Az audio- és navigációs rendszer anélkül is bekapcsolható, 
hogy a kulcsot a kapcsolóba helyezné vagy a start gombot megnyomná.

A motor leállítása után is hallgathatja az audiorendszert. Rövid idő elteltével 
a rendszer automatikusan kikapcsol, hogy kímélje az akkumulátort. 
Ha hosszabb ideig szeretné hallgatni az audiorendszert, állítsa a 
gyújtáskapcsolót ON állásba, majd újra OFF állásba.

FÉNYSZÓRÓK ÉS ABLAKTÖRLŐK
Automatikus világítás
Fordítsa a fényszóró 
kapcsolóját <AUTO> állásba. 
A fényszórók automatikusan 
felkapcsolnak, illetve 
lekapcsolnak a külső 
fényviszonyok függvényében.

Automatikus távolsági fényszóró kapcsolás
Ha az automatikus távolsági fényszóró kapcsolás engedélyezve van, 
a fényszórók automatikusan váltanak a távolsági, illetve a tompított 
állás között a környező forgalomból és az utcai világításból származó 
fényviszonyoknak megfelelően.

Az automatikus távolsági fényszóró engedélyezéséhez nyomja 
meg a kapcsolókart lefelé, miközben a fényszóró kapcsolója 
<AUTO> állásban van. Az automatikus távolsági fényszóró 
visszajelző lámpája a kombinált műszeren világít, így jelezve, 
hogy a rendszer engedélyezve van.

A manuális távolsági fényszóró vezérlés kiválasztásához forgassa el a 
kapcsolót a  állásba.

Kényelmi világítás
Ha a gyújtáskapcsoló LOCK állásban van, húzza meg a kapcsolókart 
egyszer felfelé; a lámpa felvillan kb. 30 másodpercre, majd automatikusan 
kikapcsol. Ha többször húzza meg a kapcsolókart, akkor a fényszóró 
hosszabb ideig marad felkapcsolva.

Üdvözlőfény
Az üdvözlőfény ON vagy OFF állásba állítható a gépjármű információs 
kijelzőjének [Settings] menüjében.

Ha ON állásban van, az első nappali menetfény és a hátsó lámpák 
körülbelül 30 másodpercig világítanak az ajtók kinyitása után. Körülbelül 
10 másodpercig világítanak az ajtók zárása után.

AUTO

AUTO

J11HU HU
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Automatikus ablaktörlő rendszer
Állítsa az ablaktörlő kapcsolókarját <AUTO> állásba; az ablaktörlők 
automatikusan működésbe lépnek, ha a rendszer esőt érzékel a szélvédőn. 
Az ablaktörlő érzékenységét beállíthatja, ha a kapcsolóját elforgatja a rajzon 
látható módon:

 = érzékenyebb,
 = kevésbé érzékeny.

KÜLSŐ TÜKRÖK BEHAJTÁSA
A külső tükrök manuálisan is behajthatók/kinyithatók 
a vezetőoldali tükörvezérlő- panelen található gomb 
megnyomásával.
A gépjármű információs kijelzőjén a [Vehicle settings] 
menüben beállíthatja, hogy a tükrök ne csukódjanak 
be vagy nyíljanak ki automatikusan, amikor a 
gyújtáskapcsolót ON állásba állítja.

KÜLSŐ VISSZAPILLANTÓ TÜKRÖK  
AUTOMATIKUS BILLENTÉSE
Az automatikus vezetőülés pozicionáló rendszerrel 
szerelt modellek esetében a külső visszapillantó tükrök 
automatikusan lebillentésre kerülnek, ha az R (hátramenet) 
fokozatot kiválasztja. Az opció aktiválásához állítsa a 
tükörválasztó kapcsolót (a képen látható) a  vagy a  
pozícióba.
Az opció kikapcsolásához állítsa a tükörválasztó  
kapcsolót (a képen látható) a  pozícióba.

OFF

Mirrors

Unfold at Ignition
Unfold at Unlock

Auto Fold O�

501:49 19
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AUTOMATIKUS FÉKTARTÁS

Az automatikus féktartás funkció a fékpedál lenyomása nélkül fenntartja 
a fékerőt azt követően is, hogy a vezető fékezéssel teljesen megállította a 
gépjárművet.

Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, nyomja meg az automatikus 
féktartás kapcsolóját. Az automatikus féktartás visszajelző lámpája világít. 
Azt követően, hogy fékezéssel megállította a gépjárművet, a gépjármű 
információs kijelzőjén található fehér visszajelző lámpa átvált zöldre és a 
fékerő fenntartásra kerül.

Az automatikus féktartás visszajelzője (fehér) világít, amikor az automatikus 
féktartás rendszer készenlétben van, illetve az automatikus féktartás 
visszajelzője (zöld) világít, amikor az automatikus féktartás rendszer 
működésben van.

Ha a lámpa nem vált át zöldre a megállást követően, nyomja le a fékpedált 
egy kicsit erősebben. NE VEGYE LE A LÁBÁT A FÉKPEDÁLRÓL,  
AMÍG A VISSZAJELZŐ LÁMPA ZÖLDRE NEM VÁLT.
Amint ismét lenyomja a gázpedált és a sebességváltó fokozatban van,  
az automatikus féktartás funkció deaktiválódik és a fékerő megszűnik.

AUTO
HOLD

Soha ne használja az automatikus féktartást, ha a gépjárművel 
meredek emelkedőn vagy csúszós úton állt meg. Az automatikus 
féktartás funkció ilyen körülmények mellett történő használata 
esetén a gépjármű elmozdulhat.

J11 HU HU
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ELEKTRONIKUS RÖGZÍTŐFÉK
Az elektronikus rögzítőfék kapcsolója a 
középső konzol első részén, az ábrán is 
látható helyen található. A rögzítőfék 
behúzásához húzza fel a kapcsolót;  
a visszajelző fény világít a kapcsolón.  
A rögzítőfék kiengedéséhez nyomja le a 
fékpedált, majd nyomja meg a rögzítőfék 
kapcsolóját lefelé; a visszajelző fény 
kialszik.

Az elektronikus rögzítőfék rendelkezik 
egy automatikus behúzási és kiengedési 
funkcióval is.

Manuális sebességváltóval  
szerelt modellek:
A rögzítőfék automatikusan működésbe 
lép, ha a gyújtáskapcsolót OFF állásba 
állítja, illetve automatikusan kiold, amikor 
a gázpedált használva elindul.

Automatikus (DCT) és Xtronic sebességváltóval szerelt modellek:
Az automatikus féktartás funkció kikapcsolását követően a rögzítőfék 
behúzása automatikusan nem lehetséges.

Az automatikus féktartás funkció bekapcsolását, valamint az Automatikus 
féktartás funkció visszajelzőjének (zöld) kigyulladását követően a rögzítőfék 
automatikusan behúzásra kerül amint a váltókart a P (parkolás) állásba 
állítja.

A rögzítőfék automatikusan kiold, ha a gázpedált megnyomja és a váltókar 
D (haladás) vagy R (hátramenet) állásban van, illetve a biztonsági öv be van 
kapcsolva.

Automatikus féktartással

P

Automatikus féktartás nélkül

Ha a gépjárműve nem rendelkezik automatikus féktartással, 
a rögzítőfék nem kerül automatikusan behúzásra.

Megjegyzés:

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

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

 � A gépjárművet emelkedőn teljesen megállította a fékpedál segítségével.
 � Az emelkedő meredeksége meghaladja a 3 fokot.

Ha az emelkedő meredeksége megfelelő az EHS rendszer 
aktiválásához, a zöld EHS visszajelző világít a kombinált 
műszeren.

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.

J11HU HU
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GÉPJÁRMŰ INFORMÁCIÓS KIJELZŐJE

A gépjármű információs kijelzője középen, a fordulatszámmérő és a kilométeróra között helyezkedik el. A kijelzőn számos hasznos információ jeleníthető 
meg, amely lehetővé teszi a gépjármű beállításainak személyre szabását a kormánykerék bal oldalán található ,  és  gombok segítségével.
A gépjármű információs kijelzőjén a következő információk jeleníthetők meg:

501:49 19

P
96.5

47

C

A

OK

Driving Aids

Blind spot
Lane

Emergency Brake

501:49 19 C

P
96.5

47
A

ESP

A rész

B rész

C rész

D rész

A fő kijelző (C rész);
 � Figyelmeztetések és riasztások
 � Fedélzeti számítógép adatai
 � Alvázvezérlő információi
 � Navigáció lépésről lépésre
 � Gépjármű beállítások (pl.: Menütartalom kiválasztása, Világítás, 

Kormányerő, Keréknyomás, Karbantartás, Mértékegységek,  
Vezetői segédrendszerek, stb.)

Ahhoz, hogy ebben a részben az egyes oldalak között mozogni tudjon, 
használja a fel, le gombot . További részletekért lapozza fel a gépjármű 
használati útmutatóját.

Kijelző alsó része (D rész);
 � Sebességváltó pozíciójának visszajelzője a automatikus (DCT) és 

XTRONIC sebességváltókhoz 
 � Az újratöltésig még megtehető távolság (“Distance to Empty”) 
 � A/B út kilométerszámlálója vagy az összes megtett kilométer 
 � Automatikus Stop/Start rendszer információja 

A kijelző tetején (A rész);
 � Óra – 12h vagy 24h formátum 
 � Közlekedési jelzőtáblák felismerése A2

 � Külső hőmérséklet 

A 2. felső kijelző (B rész);
 � Automatikus sebességszabályozó rendszer/  

sebességkorlátozó információi 
 � Vezetői segédrendszerek ikonjai / műszerek

J11 HU HU
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[Settings] menü
Lapozzon a [Settings] oldalra a kapcsolókat használva , majd nyomja meg 
az <OK> gombot , így beléphet a [Settings] menübe.

Settings

Clock

Vehicle Settings
Maintenance

ESP
Driver Assistance

50

Display Settings

Body Colour
ECO Mode Settings

ECO Drive Report
Welcome E�ect

50

Stop / Start

 Change Settings

Settings

50

P
96.5

47
A

P
96.5

47
A

P
96.5

47
A

1:49 19 C 1:49 19 C 1:49 19 C

OK

Display Settings

Contents Selection

Nyomja meg a  gombot felfelé vagy lefelé, hogy a menüben 
görgethessen, majd nyomja meg az <OK> gombot a kívánt elem 
kiválasztásához. Használja az <OK> gombot az almenü kijelölt funkciójának 
kiválasztásához/kikapcsolásához.
A menüből való kilépéshez nyomja meg a <BACK> gombot  többször 
egymás után.

A következők szabhatók testre a [Settings] menüben
 � [ESP]
 � [Driver Assistance] – vezetői koncentráció, közlekedési táblák,  

parkolási segéd, alvázvezérlés, kormányerő, stb.
 � [Clock]
 � [Display Settings] – Menü tartalom kiválasztása, karosszéria szín,  

ECO info, stb.
 � [Vehicle Settings] – Világítás, ablaktörlő, zárás, stb.
 � [Maintenance] – Szerviz, abroncs, egyéb, AdBlue állapot
 � [Alert] – Időzítő, navigáció, telefon, e-mail, stb.
 � [Tyre Pressures] – Első célérték, hátsó célérték, mértékegység, kalibrálás
 � [Units] – Távolság/üzemanyagfogyasztás, hőmérséklet, stb.
 � [Language] – Angol, francia, német, olasz, spanyol, portugál, holland, 

török, orosz.

KORMÁNYKERÉK VEZÉRLŐGOMBJAI
Audio- és menüvezérlő gombok

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

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

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

  Nyomja meg az <OK> gombot, hogy egy elemet kiválaszthasson 
a gépjármű információs kijelzőjén, vagy amíg az előnyben 
részesített audio forrás kiválasztásra nem kerül.

 Vissza
  Nyomja meg a  gombot, hogy visszatérhessen az előző 

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

zeneszámot kiválaszthassa.
  A gépjármű információs kijelzőjének állapotától függően a 

hangoló gombokat használhatja az audio vezérlésére is.
 Rádió:

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

•   A  /  megnyomása hosszan: Következő vagy előző állomás

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

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

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

vagy csökkenthesse.

OK

J11HU HU
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KLÍMASZABÁLYOZÁS
Automatikus Légkondicionáló

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 üzemmódja automatikusan 
külső levegő beszívása üzemmódra vált, hogy külső levegő kerüljön az 
utastérbe. Ilyenkor a levegő keringetését szabályozó gomb  visszajelző 
lámpája kialszik.

 � A hőmérséklet vezérlőtárcsáját  fordítsa el a magas hőmérséklet felé.
 � A szélvédő gyors jégmentesítéséhez/párátlanításához nyomja meg a 

fűtött szélvédő gombját . A kapcsoló visszajelzője világít. Körülbelül 
4 perc elteltével automatikusan kikapcsol.

DUAL üzemmód
Ha a KETTŐS üzemmód  ON állásban van, a vezető és az utas különállóan 
is beállíthatják a Klímavezérlő hőmérsékletét.
Ha a KETTŐS üzemmód OFF állásban van, a vezető vezérlője állítja 
be a Klímavezérlő hőmérsékletét, melyhez az első utasoldali beállítás 
alkalmazkodni fog. Az utasoldali vezérlő beállítása automatikusan 
bekapcsolja a KETTŐS üzemmódot.

Légáramlás vezérlése
A szellőzőnyílások egyedileg beállíthatók, hogy a levegőt a kiválasztott 
helyre fújják. Nyomja meg az irányt jelző gombok egyikét  a légáramlás 
be- illetve kikapcsolásához. A 3 légáramlat- irány bármilyen kombinációja 
egyidejűleg kiválasztható.

ON•OFF
A/C

MAX

DUALAUTO

Manuális légkondicionáló

Szélvédő jégmentesítése/párátlanítása
 � 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 az <A/C> visszajelző lámpa  világít.

 � A ventilátor sebességének vezérlőtárcsáját  forgassa az óramutató 
járásával megegyező irányba a legnagyobb sebességre.

 � Ellenőrizze, hogy a levegő beszívása üzemmód a külső levegő 
keringetése módra van állítva. Ilyenkor a levegő keringetését szabályozó 
kapcsoló  visszajelző lámpája kialszik.

 � Forgassa el a hőmérsékletszabályozó tárcsát  a legmagasabb 
hőmérsékletre.

Nagyon nedves körülmények esetén előfordulhat, hogy teljes 
párátlanító hatásra lesz szüksége.

Megjegyzés:

OFF

A/C

(Az automatikus és a manuális légkondicionálóra is egyaránt 
vonatkozik) 
A szélvédő párás vagy nedves körülmények között történő tisztán 
tartásához állítsa be a levegőáramlás szabályozót az alábbiak 
szerint:
Szellőzőnyílás:    (Automatikus A/C)

   vagy  (Manuális A/C)

<A/C> üzemmód:  ON 

Ventilátor sebesség:  Alacsony - közepes igény szerint. 

Levegőkeringetés:  OFF 

Tipp:
J11 HU HU
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KOMBINÁLT AUDIO- ÉS NAVIGÁCIÓS RENDSZER  
(A típus)

 Érintőképernyő.
 Az audio némításához/némításának megszüntetéséhez nyomja meg a 
gombot, illetve forgassa el a hangerő beállításához.

 Nyomja meg a gombot, hogy az audio képernyőt megjeleníthesse. 
Nyomja meg újra, hogy az audioforrás képernyőjét megjeleníthesse.

 Nyomja meg a nappali/éjszakai üzemmód között váltó gombot, hogy a 
kijelző megvilágítását megváltoztathassa.

 Nyomja meg, hogy a térképet megjeleníthesse a kijelzőn.
 Nyomja meg a gombot, hogy az alap menü képernyőt megjeleníthesse.
 Nyomja meg a CD kiadásához.
 Nyomja meg, hogy a hátsó/around view monitort megjeleníthesse.
 Nyomja meg, hogy kiválaszthassa a következő/előző rádióállomást 
vagy visszatérhessen az előző zeneszámra/átugorhasson a következő 
zeneszámra a CD lemezen, vagy egyéb csatlakoztatott eszközön.

 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.

VOLUME

BACK

D127

A12

Telefon BeállításokOtth. címre POI Cél

A3212, Abingdon Street

Kicsinyít Nagyít

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

Megjegyzés:

AUDIORENDSZER (Navigáció nélkül)  
(B típus)
 

 Érintőképernyő.
 Az audio némításához/némításának megszüntetéséhez nyomja meg a 
gombot, illetve forgassa el a hangerő beállításához.

 Nyomja meg a gombot, hogy az audio képernyőt megjeleníthesse. 
Nyomja meg újra, hogy az audioforrás képernyőjét megjeleníthesse.

 Nyomja meg a nappali/éjszakai üzemmód között váltó gombot, hogy a 
kijelző megvilágítását megváltoztathassa.

 Nyomja meg, hogy a telefon menühöz hozzáférjen.
 Nyomja meg a gombot, hogy az alap menü képernyőt megjeleníthesse.
 Nyomja meg a CD kiadásához.
 Nyomja meg, hogy a hátsó/around view monitort megjeleníthesse.
 Nyomja meg, hogy kiválaszthassa a következő/előző rádióállomást 
vagy visszatérhessen az előző zeneszámra/átugorhasson a következő 
zeneszámra a CD lemezen, vagy egyéb csatlakoztatott eszközön.

 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.

VOLUME

BACK

Telefon CD DAB

VéletlenÖsszes

FM BeállításokUSBBT audio

11:56SB-phone

SzámForrás

BT menü N/A
Albumok

0:14

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

Megjegyzés:
J11HU HU
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AUDIORENDSZER (Navigáció nélkül) (C típus)

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

 Nyomja meg a kijelző kikapcsolásához, miközben a kiválasztott funkciók 
aktívak maradnak.

 Nyomja meg a rádiósáv kiválasztásához (DAB/AM/FM).
 Nyomja meg, hogy a kijelző nappali/éjszakai megvilágítása között 
válthasson.

 Nyomja meg a CD kiadásához.
 Nyomja meg, hogy a média források között válthasson  
(Tuner, CD, kiegészítő bemeneti csatlakozón keresztül csatlakoztatott 
eszközök (USB, JACK, Bluetooth)).

 Nyomja meg, hogy a telefon menübe beléphessen.
 Forgassa el, hogy a rádióállomást manuálisan behangolhassa vagy 
végiglapozhassa a menüt. Nyomja meg, hogy egy menüben egy 
kiválasztott elembe beléphessen.

 Nyomja meg a közlekedési hírek funkció aktiválásához.
 Nyomja meg, hogy kiválaszthassa a következő/előző rádióállomást 
vagy visszatérhessen az előző zeneszámra/átugorhasson a következő 
zeneszámra a CD lemezen, vagy egyéb csatlakoztatott eszközön.

 A beállítások menübe való belépéshez nyomja meg ezt a gombot.
 Nyomja meg, hogy visszaléphessen a menü előző képernyőjére.
 Előre programozott gombok 1-6, zeneszámok ismétlése (<RPT>), 
zeneszámok keverése (<MIX>) és karakterek bevitele (<A-Z>).

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

Megjegyzés:

TA
VOL TUNE/MENU

RADIO

DISP

SETUP

RPT MIX
21 3 4 5 6

A-Z

10:45FM1-1

METROAF

ENTER

MEDIA
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E

Z
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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 NissanConnect használati 
útmutatóját.

Megjegyzés:

Illesztési művelet  
(A és B típusú audioegységgel szerelt modellek)
Az audioegységen:
1. Válassza ki a [Settings] 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.

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

Megjegyzés:

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.

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

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

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

A mobiltelefonon:
 � Győződjön meg róla, hogy a 

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

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

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

Scan devices

Settings
Pair device

AF

54..
To Pair

Enter Pin
0000

AF

Pairing request
Confirm password

148855
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KÜLSŐ AUDIOESZKÖZ VAGY MEMÓRIA 
CSATLAKOZTATÁSA
Az Ön gépjárműve fel van szerelve kiegészítő 
bemeneti csatlakozókkal (USB, 3,5 mm JACK), 
amelyek a középső kartámasz alatt található 
tárolóban érhetők el. Ezeken a kiegészítő 
bemeneteken keresztül csatlakoztathatja 
iPod / MP3 lejátszóját vagy USB eszközét az 
audiorendszerhez.

Nyomja meg az <AUX> vagy a <MEDIA> 
gombot az audioegységen és válassza ki a 
csatlakoztatott külső eszközről történő lejátszást.

HANGFELISMERŐ RENDSZER (A és B típus)

A kormánykerék vezérlőgombjain található (lásd 23) Hangfelismerő 
rendszer  gombja számos célra használható:

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

Beépített hangfelismerő rendszer (csak A típus):
Nyomja meg a  gombot, hogy a beépített hangfelismerő rendszert 
aktiválni tudja.

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

legpontosabb találatot:
  "Go to 10 Downing Street, London"

 � Érdekes pontok (POI) navigáció:
  Az Érdekes pont várossal együttesen történő alkalmazása biztosítja a 

legpontosabb találatot:
 "Find Twickenham Stadium in London"

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

Tipp:

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

Megjegyzés:

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 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: [Settings] menü Ò [Apps] Ò  
[Apple CarPlay].

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

Megjegyzés:

Telefon

Most játszott Podcastok Hangoskönyvek Spotify

Zene Térképek Üzenetek
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ANDROID AUTO (A és B típus)

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 NissanConnect különálló használati útmutatóját és az Android Auto 
honlapját.
Az Android Auto képernyő elhagyásához érintse meg a  lehetőséget az 
Android Auto képernyőn.

PREMIUM TRAFFIC INFORMÁCIÓK (A típus)

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.

Google Maps

D127

A12

7 minRue Jean Pierre Timbaud

34 min
27 km • 15:20

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

Tipp:

 � 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: [Settings] menü Ò  
[Apps] Ò [Android Auto].

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

Megjegyzés:

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

DOOR-TO-DOOR NAVIGATION (A típus)

A Door-to-Door Navigation alkalmazás az iTunes App  
Store-ból vagy a Google Play áruházból tölthető le.

Megjegyzés:

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 [Destination] opciót a Menüsávon.
3.  Érintse meg a [Door-to-Door Navigation] opciót, majd ellenőrizze, hogy a 

[Sync with Door-to-Door Navigation] 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 [Go here] elemet, melyet követően az átküldött úti cél 
előnézetben megjelenik az érintőképernyős kijelzőn.

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

Ez első ilyen alkalommal egy illesztési folyamat megy 
végbe, ekkor erősítse meg, hogy azonos PIN-kód látható az 
egységen és a telefon alkalmazásában.

Megjegyzés:

J11HU HU
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RENDSZER SZOFTVER FRISSÍTÉSE (A és B 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 [Info], majd a [System Information] lehetőséget a 

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

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

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

7.  A rendszer szoftverének letöltésének és a frissítés megkezdésének 
elindításához érintse meg a [Download] 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 (A 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 [Settings], majd a [Connections] lehetőséget a Menüsávon
2. Nyissa meg az éppen csatlakoztatott eszközöket tartalmazó [WIFI] fület.
3. Érintse meg a csatlakoztatni kívánt hálózat nevét.
4. Adja meg a hálózati jelszót (ha van), majd érintse meg az [OK] 

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

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

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

Egy megerősítést szolgáló üzenet jelenik meg.
9. Érintse meg a [Select Area] lehetőséget, válassza ki a frissíteni kívánt 

területet, majd érintse meg az [OK] lehetőséget.
10. A kiválasztott terület frissítéséhez érintse meg a [Yes] lehetőséget.
11. A frissítés befejezését követően érintse meg az [OK] lehetőséget.
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KÖZLEKEDÉSI JELZŐTÁBLÁK FELISMERÉSE
A gépjármű specifikációjától 
függően a gépjárműben lehet 
közlekedési jelzőtáblákat 
felismerő rendszer: az utoljára 
érzékelt közlekedési tábla 
(sebességkorlátozás, figyelmeztető 
tábla, stb.) megjelenik a gépjármű 
információs kijelzőjének felső 
részén.
A közlekedési jelzőtáblákat felismerő 
rendszer be-, kikapcsolható a 
[Settings] menüben.

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

Az [Alerts] oldalon a [Settings] menüben beállíthatja 
a közlekedési jelzőtáblák felismerésének felugró riasztásait. Ezáltal egy 
felugró riasztás jelenik meg, ha a rendszer új sebességkorlátozást észlel. 
Lehetőség van arra is, hogy feltételhez kötött sebességkorlátozások 
jelenjenek meg, pl. időjárás.

Driver Assistance

Driver Attention

Parking Aids
Chassis Control
Steering E�ort

Driving Aids 50

501:49 19 C

P
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Tra�c Sign

Tra�c Sign
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P
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STOP/START RENDSZER
A Stop/Start rendszer automatikusan leállítja és újraindítja a 
motort, ha a gépjármű áll. Ez a rendszer hozzájárul ahhoz, hogy az 
üzemanyagfogyasztás, illetve a károsanyag kibocsátás kedvezőbb legyen.

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

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

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

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

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

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

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

 � Automata (DCT) és Xtronic sebességváltóval szerelt modellek esetében: 
 �Ha az automatikus féktartás visszajelző (zöld) lámpája világít, 
váltson D (haladás) vagy R (hátramenet) állásba, vagy nyomja le a 
gázpedált a motor elindításához vagy az elinduláshoz.

 �Ha az automatikus féktartás funkció ki van kapcsolva, vagy a 
visszajelző lámpa nem világít, a motor újraindul amikor leveszi a 
lábát a fékpedálról, vagy D (haladás) vagy R (hátramenet) állásba 
vált.
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Ha a gázpedált használja a motor újraindításához, a 
gépjármű elindulása előtt kisebb késlekedésre kell számítania 
a motor újraindításából adódóan.

Megjegyzés:

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

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

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

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

Megjegyzés:

Stop / Start

OFF

AUTO

OFF

P
96.5

47
A

1:49 19 C50

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

Megjegyzés:

AUTO

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

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

TPMS beállítások
A TPMS rendszer a következő beállításokat teszi 
lehetővé:
 � Beállíthatja az első kerekek nyomás célértékét
 � Beállíthatja a hátsó kerekek nyomás célértékét
 � Keréknyomás mértékegységének kiválasztása  

(kPa, psi, bar, kgf/cm2)
 � Rendszer kalibrálása

A TPMS beállítások megváltoztatásához a következők 
szerint járjon el:
1. Lépjen be a [Settings] menübe.
2. Válassza ki a [Tyre Pressures] elemet,
3. Válasszon a [Target Front], [Target Rear],  

[Tyre Pressure Unit] vagy [Calibrate] elemek közül, 
hogy beállíthassa az első vagy hátsó keréknyomás 
célértékét, a mértékegységet (kPa, psi, bar, kgf/cm2) 
vagy elindíthassa a rendszer kalibrálását.

4. A befejezést követően többször egymás után nyomja 
meg a BACK gombot a kormánykeréken,  
hogy visszatérhessen a kezdő képernyőre.

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

Megjegyzés:

Tyre Pressures
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Settings

Vehicle Settings
Maintenance

Clock
Display Settings
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Tyre Pressures

Tyre Pressure Unit
Calibrate

Target Rear
Target Front
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[Check Cold Tyre] üzenet
Ha az abroncs felmelegedett 
és a TPMS rendszer azt 
érzékeli, hogy az abroncsok 
nyomása csak kis 
mértékben lépi túl a (hideg) 
célértéket, a rendszer egy 
alacsony keréknyomásra 
figyelmeztető üzenetet 
generál. Ha ez előfordul, 
nyomja meg az <OK> 
gombot a kormánykeréken, 
hogy a figyelmeztetés 
részleteit megjeleníthesse; a TPMS rendszer a [Check Cold Tyre] üzenettel 
azt javasolja, hogy ellenőrizze és állítsa be az adott abroncsot a hideg 
értékre.

TPMS üzenetek

TPMS 
visszajelző 
lámpa(k)

Lehetséges okok Javasolt művelet

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

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

Az eredeti NISSAN TPMS 
szenzor egy vagy több 
keréken hiányzik.

Szereljen fel eredeti NISSAN 
TPMS szenzor(oka)t.

TPMS rendszer rádió 
interferencia.

Távolodjon el az 
interferenciát okozó 
területtől.

TPMS alkatrészek hibás 
működése.

Vegye fel a kapcsolatot egy 
NISSAN márkakereskedővel 
vagy szakszervizzel.

OK = Info

Low tyre pressure

Warning Tyre PressurePush
<OK>

Check Cold Tyre
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NÉGYKERÉK-MEGHAJTÁS VEZÉRLÉSE
A négykerék-meghajtás (4WD) üzemmódjának kapcsolójával, amely a műszerfal alsó részén, a vezetőoldali ajtóhoz közel található, választhat 
a kétkerék-meghajtás (2WD), az AUTO vagy a LOCK (4WD) üzemmódok között, amely függ a vezetési körülményektől.

 � A 2WD üzemmód kiválasztásához nyomja meg a kapcsoló <2WD> oldalát.
 � Az AUTO üzemmód kiválasztásához állítsa a kapcsolót a középső <AUTO> állásba
 � A LOCK (4WD) üzemmód kiválasztásához nyomja meg a kapcsoló <LOCK> oldalát. A kapcsoló visszaáll a középső állásba, miközben a LOCK 

üzemmód aktiválva van. A LOCK üzemmód deaktiválásához és az AUTO üzemmódhoz való visszatéréshez nyomja meg újra a kapcsoló 
<LOCK> oldalát.

A megfelelő üzemmód kiválasztásához használja az alábbi táblázatot referenciaként.

4WD mód Meghajtott kerekek 4WD visszajelző lámpa Vezetési körülmények

2WD

AUTO

LOCK

2WD

Első kerekek Kialszik Száraz, aszfaltozott úton való vezetéshez.

2WD

AUTO

LOCK

AUTO

A forgatónyomaték elosztása az első és a hátsó 
kerék között automatikusan történik, az útviszonyok 
függvényében. Az első és hátsó tengelyek közötti 
nyomatékelosztás 100:0 (2WD) és 50:50 (4WD) között 
lehetséges.

Aszfaltozott vagy csúszós úton való 
vezetéshez. Ez az üzemmód javasolt a 
normál/ mindennapi körülmények között 
való vezetéshez.

2WD

AUTO

LOCK

LOCK

Első és hátsó kerekek Durva útviszonyok között való 
vezetéshez.

2WD

AUTO

LOCK

LOCK üzemmódból a rendszer automatikusan átkapcsol AUTO üzemmódba, ha a gépjárművet dinamikusan gyorsítja vagy a gépjármű 
sebessége meghaladja a 40 km/ h- t (24 mph-t). A 4WD LOCK jelzőlámpa kialszik. A gyújtás lekapcsolásával a LOCK üzemmód 
automatikusan törlődik.

Megjegyzés:
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KORMÁNYKERÉK VEZÉRLŐGOMBJA

C típusA típus B típus

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

 ProPILOT
 Intelligens sebességszabályozás
 Sebességszabályozó rendszer
 Hangfelismerő rendszer (lásd 16)
 Telefon kapcsoló

A kormánykerék jobb oldalán található 
vezérlőgombok segítségével vezérelheti a 
sebességkorlátozó berendezést,  
a sebességszabályozó berendezést / Intelligens 
sebességszabályozó rendszert /ProPILOT,  
a kihangosítós telefonrendszert, illetve a 
gépjármű követési távolságot.

A típus - ProPILOT CVT gépjárművek (lásd 37 - 44)
B típus - Intelligens sebességszabályozó (ICC) és Kormányzást segítő kézi sebességváltóval szerelt modellek (lásd 30 - 36)
C típus - ICC vagy ProPILOT nélküli gépjárművek (lásd 29 a sebességszabályozó és a sebességkorlátozó rendszer használatához)
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ALVÁZVEZÉRLÉS
Az alváz vezérlése elősegíti a jobb útfekvést azáltal, 
hogy szabályozza a karosszéria mozgását a 
féknyomás vagy a motor forgatónyomatékának 
beállításával. Az alvázvezérlés ON/OFF állásba 
állítható a gépjármű információs kijelzőjén keresztül.

Ha az alvázvezérlést bekapcsolja, illetve az 
alvázvezérlést kiválasztja a fedélzeti számítógépen, 
az aktív felfüggesztés képernyője megjelenik a 
gépjármű információs kijelzőjén.

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

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

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

Chassis Control
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Take a break?

Driver Attention
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Driver Attention

 Figyelem normál  
szintje

Driver Attention

Csökkent koncentráció

Take a break?

Driver Attention

Koncentráció 
veszélyes szinten

DÍZEL RÉSZECSKESZŰRŐ / BENZIN 
RÉSZECSKESZŰRŐ
Ha a gépjármű dízel motorral van szerelve, akkor a károsanyag-kibocsátást 
szabályozó rendszer részeként a dízel részecskeszűrő (DPF) is megtalálható. 
Ha a gépjármű benzines motorral van szerelve, akkor a károsanyag-
kibocsátást szabályozó rendszer részeként a benzin részecskeszűrő (GPF) 
is megtalálható.
A DPF / GPF kiszűri a kipufogógázokból a szén részecskéket, így csökkentve 
a környezetbe kibocsátott korom mennyiségét.

Normál vezetési körülmények között a DPF / GPF-ben felhalmozódó szén 
részecskék rendszeresen elégetésre kerülnek, így tisztítva meg a szűrőt.  
Így megtörténik a DPF / GPF „regenerációja” és a szűrő ismét 
teljes mértékben üzemképes, hogy kiszűrje a szén részecskéket a 
kipufogógázból.

Kevésbé kedvező körülmények között a DPF / GPF telítődhet/eltömődhet, 
mivel a vezetési körülmények nem teszik lehetővé a szűrő automatikus 
regenerációját. Ebben az esetben az [Exhaust filter full] vagy [Exhaust filter 
maintenance] figyelmeztető üzenet jelenik meg a gépjármű információs 
kijelzőjén, amely arra figyelmezteti önt, hogy a gépjárművet meghatározott 
módon kell vezetni ahhoz, hogy a DPF/GPF szűrő regenerációja 
megkezdődjön.

Ha az [Exhaust filter full] vagy [Exhaust filter 
maintenance] üzenet jelenik meg, feltéve, hogy a jogi és 
biztonsági előírások lehetővé teszik:
 �  Dízel modellek esetében: vezesse a gépjárművet  

80 km/h (50 MPH) feletti sebességgel (például 
autópályán) amíg az üzenet eltűnik.

 � Benzines modellek esetében: vezesse a gépjárművet 50 km/h (30 MPH) 
feletti sebességgel a gázpedál kíméletes használata mellett, amíg az 
üzenet eltűnik.

Mit tehet azért, hogy megakadályozza a DPF / GPF telítődését/eltömődését:
 � Kerülje a gyakori rövid utakat, amelyek során a motor nem éri el a 

normál üzemi hőmérsékletet.
 � Legfőképpen dízel modellek esetén, rendszeresen vezesse a 

gépjárművet 60 km/h feletti sebességgel hosszabb ideig  
(több, mint 30 perc).

Exhaust filter
maintenance

See owner’s manual

J11 HU HU
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KALAPTARTÓ TÁROLÁSA
Magas tárgyak behelyezése esetén a kalaptartó a képen látható módon 
behelyezhető a csomagtér paneljei alá, miközben a panelek a felső 
pozícióban maradnak.

BELSŐ MOZGÁSÉRZÉKELŐ
A belső mozgásérzékelő érzékeli a mozgást az 
utastérben. A belső mozgásérzékelők automatikusan 
bekapcsolnak, ha az autót bezárja a kulcskártyával vagy 
az intelligens kulccsal.

Lehetőség van arra is, hogy a belső mozgásérzékelőket 
kizárja a riasztásból (pl. amikor az ablakokat kissé 
lehúzva hagyja) a gépjármű információs kijelzőjén 
keresztül, a [Settings] menü Ò [Vehicle Settings] Ò 
[Alarm System] opciók kiválasztásával.

Az [Ask on Exit] kiválasztásával egy üzenet  jelenik 
meg, amikor a gyújtást lekapcsolja. A mozgásérzékelők 
letiltásához nyomja meg az <OK> gombot a 
kormánykeréken.
Ha az autó be van zárva, egy hangjelzés erősíti meg, 
hogy a szenzorok le vannak tiltva.

A [Disable Once] kiválasztásával a szenzorok csak 
egyszer kerülnek letiltásra. A mozgásérzékelő szenzorok 
automatikusan engedélyezésre kerülnek a következő 
alkalommal.

Alarm System

Disable Once
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Ask on Exit

Alarm System

Sensors

ON

Interior Movement
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VEZETÉSI SEGÉDRENDSZEREK
Az Ön gépjárműve a következő rendszerekkel lehet 
felszerelve:
 � Elektronikus Stabilizáló Program (ESP)
 � Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)
 � Holttér figyelmeztető rendszer (BSW)
 � Hátsó keresztforgalmi figyelmeztető funkció (RCTA)
 � Intelligens vészfékező rendszer (IEB)
 � Intelligent Lane Intervention (ILI)
 � Sebességkorlátozó
 � Sebességszabályozó rendszer
 � Intelligens sebességszabályozó (ICC) rendszer
 � ProPILOT

Ha a rendszerek aktiválva vannak, akkor a vonatkozó információk a 
gépjármű információs kijelzőjének felső részén jelennek meg.

Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer  
(ICC vagy ProPILOT nélküli modellek)
A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW) akkor lép 
működésbe, ha a sebesség kb. 60 km/h-nál (37 MPH) 
magasabb. Ha a forgalmi sáv valamelyik oldalát megközelíti, 
egy figyelmeztető hang szólal meg és az LDW visszajelző 
lámpa villogni kezd a gépjármű információs kijelzőjén,  
így figyelmeztetve a vezetőt.

Kikapcsolhatja az LDW rendszert úgy, hogy 
megnyomja az LDW kapcsolót a műszerfal panel 
alsó részén; az LDW visszajelző lámpa a gépjármű 
információs kijelzőjén kialszik. Az LDW rendszer 
ismételt bekapcsolásához nyomja meg újra a 
kapcsolót; az LDW visszajelző lámpa a gépjármű 
információs kijelzőjén felvillan.

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

Driving Aids

Settings

501:49 19 C

P
96.5

47
A

OK

Holttér figyelmeztető rendszer
A holttér figyelmeztető rendszer (BSW) 32 km/h (20 MPH) feletti 
sebesség esetén működik.
Ha az oldalsó radar azt érzékeli, hogy az érzékelési zónában 
egy másik gépjármű található, a holttér figyelmeztető lámpa, 
amely a külső visszapillantó tükör oldalán 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.

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

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

Driving Aids

Lane
ESP

Emergency Brake
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Intelligent Emergency Braking gyalogosérzékelő 
nélkül
 Az Intelligent Emergency Braking (IEB) rendszer segíti 
Önt, hogy elkerülhesse a frontális ütközést. A rendszer 
akkor működik, ha a sebesség kb. 5 km/h-nál (3 MPH) 
magasabb. A rendszer egy radar szenzort használ, 
amely a Nissan embléma mögött található és amely 
kiszámítja a távolságot az Ön gépjárműve és az elöl 
haladó gépjármű között.

Intelligent Emergency Braking gyalogosérzékelővel
A gyalogosérzékelővel rendelkező Intelligent Emergency Braking (IEB) 
rendszer segíti Önt, hogy elkerülhesse a frontális ütközést. A rendszer akkor 
működik, ha a sebesség kb. 5 km/h-nál (3 MPH) magasabb. A rendszer 
egy radar szenzort, amely az első lökhárító mögött található, illetve egy 
kamerát, amely a szélvédő mögött található, használ és amely kiszámítja a 
távolságot az Ön gépjárműve és az elöl haladó gépjármű között.

Driving Aids

Lane
ESP

Blind spot

1:49 19 C50
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Emergency Brake

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

Ha gépjármű került észlelésre

Előzetes ütközés-
figyelmeztető

Fék automatikusan 
működésbe hozva

Fékerő 
megnövelve

Távolság

Lassítás
Aktiválódik a 
fékrendszer 
szivattyúja
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Intelligent Emergency Braking (IEB) –  
ha gyalogos észlelhető
Ha a rendszer úgy érzékeli, fennáll a gyalogosgázolás kockázata, az 
Intelligent Emergency Brake Warning  villog (piros), egy figyelmeztető 
hangjelzés szólal meg és a rendszer részlegesen működésbe hozza a 
fékeket.
Ha az ütközés elkerülhetetlennek tűnik, az IEB rendszer automatikusan erős 
fékezést hajt végre.

Ha gyalogos került észlelésre

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

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

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

Fék automatikusan 
működésbe hozva Fékerő megnövelve

Távolság

Lassítás
Aktiválódik a 
fékrendszer 
szivattyúja

Vezetési segédeszközök beállításai
A vezetési segédeszközök be-, kikapcsolhatók (ON/ OFF) a [Settings] 
menüben a kormánykerék bal oldalán található <OK> gomb 
megnyomásával, ha a [Driving Aids] oldala látható a gépjármű információs 
kijelzőjén.

Intelligent Around View Monitor (IAVM)
Az IAVM rendszer segít a gépjármű 
irányításában úgy, hogy felismeri a 
gépjármű környezetében található 
tárgyakat, pl. amikor a gépjárművel 
parkol.
A rendszer automatikusan aktiválódik, 
ha a hátramenetet kiválasztja. 
Manuálisan is aktiválhatja a rendszert, 
ha megnyomja a <CAMERA> gombot a 
NissanConnect egységen.

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

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

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

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

Megjegyzés:

MOD Tolatás előtt garantálni kell a biztonságot.

MOD

MOD Tolatás előtt garantálni kell a biztonságot.

MOD
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Intelligens parkolóasszisztens (IPA)
Az IPA felméri, hogy a parkolóhely megfelelően nagy-e és átveszi a 
kormányzást, hogy az adott helyre be tudjon állni.
Az IPA rendszer engedélyezéséhez nyomja meg a <CAMERA> gombot a 
NissanConnect egységen.

Ha párhuzamos parkolóhelyre kell beállni, nyomja meg a 
parkolóhely szimbólumát az IAVM képernyőn.

Ha parkolóhelyre kell beállni, nyomja meg a parkolóhely 
szimbólumát az IAVM képernyőn.

Kövesse a NissanConnect kijelzőn látható utasításokat.

Ha az AUTO kormányzás ikonja megjelenik,  
a rendszer átveszi a kormányzást – de Önnek kell a 
gépjármű sebességét, illetve a fékezést szabályoznia. 
Ha az automatikus kormányzás során Ön átveszi a 
kormányzást, az automatikus kormányzási funkció 
törlésre kerül.

Az IPA működésével kapcsolatos további részleteket 
keresse a gépjármű használati útmutatójában.

MOD PA

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

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

Sebességszabályozó rendszer  
(ProPILOT vagy Intelligens sebességszabályozó  
(ICC) rendszer nélküli modellek)
ProPILOT rendszerrel szerelt modellek esetében, lásd 38. ICC és kézi 
sebességváltóval szerelt modellek esetében, lásd 31.
Nyomja meg a sebességszabályozó rendszer ON/OFF kapcsolóját, 
gyorsítson fel a kívánt sebességre és nyomja meg a <SET-> gombot;  
a beállított utazósebesség megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén és 
a sebességszabályozó rendszer visszajelző lámpája átvált zöldre.  
A gépjármű tartja a beállított utazósebességet anélkül, hogy a gázpedált 
le kellene nyomnia. Állítsa az utazósebességet felfelé vagy lefelé a <RES+> 
vagy <SET-> gombok megnyomásával. Az utazósebesség törléséhez 
nyomja meg a fék- vagy tengelykapcsoló pedált vagy a <CANCEL> gombot. 
Az utazósebességhez visszatérhet a <RES+> gomb megnyomásával. 
A sebességszabályozó rendszer kikapcsolásához nyomja meg újra a 
sebességszabályozó rendszer ON/OFF kapcsolóját.

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

Megjegyzés:
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INTELLIGENS SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ (ICC)  
ÉS KORMÁNYZÁST SEGÍTŐ RENDSZER  
(ProPILOT nélküli modellek)

Az alapok

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

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

 �  Az ICC vagy a Kormányzást segítő funkció nem vezeti a 
gépjárművet Ön helyett.
 �  Álljon készen arra, hogy bármelyik pillanatban Önnek kell vezetnie 
a járművet.
 �  Ön, mint vezető, folyamatosan felügyelje a járművet a vezetési 
segédrendszerek használata közben.

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

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

Hogyan aktiválhatjuk:
  Nyomja meg az ICC 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.

Az ICC gomb  megnyomása készenléti állapotba kapcsolja a Kormányzást 
segítő funkciót (függ a vezetési segédeszközök beállításaitól).

Hogyan törölhetjük:
 � Nyomja meg a törlés vagy az ICC kapcsolót 
vagy

 � Engedje fel a fékpedált

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

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

A kijelzővel kapcsolatos további 
információkért lásd 34.
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AZ INTELLIGENS SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ (ICC) ÉS 
KORMÁNYZÁST SEGÍTŐ RENDSZER MEGISMERÉSE 
(ProPILOT nélküli modellek)

A ICC és a Kormányzást segítő rendszer 
feladata, hogy segítse a vezetőt az 
autópálya egy sávjában maradni.

Intelligens sebességszabályozó (ICC)  
(ProPILOT nélkül)

Az ICC a hűtőrács 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 - 170 km/h (20 - 105 MPH) közötti értékekre lehet 
beállítani.

Ha egy másik gépjárművet követ és a gépjármű elkezd lassítani, 
majd megáll, az ICC rendszer lelassítja a járművet 30 km/h-s (20 MPH) 
sebességre, míg az ICC rendszer törlődni fog és segítség nélkül kell a 
gépjármű sebességét szabályoznia.

Ha egyetlen gépjárművet sem követ és álló gépjárművek felé 
közeledik, vagy ha az elöl haladó gépjármű erősebben fékez, a 
fékpedál működtetésével kell a gépjárművet álló helyzetbe hozni.

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, a Kormányzást segítő funkció készenléti 
üzemmódban van ha az ICC be van kapcsolva és a sebesség 
be van állítva (felhasználófüggő beállítás).  

Ha a rendszer megfelelő útburkolati körülményeket észlel, a Kormányzást 
segítő aktiválódik, melyet a zöld kormánykerék szimbólum és az útburkolati 
jelek jelölnek.
 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 használata közben is fordítson 
megfelelő figyelmet a gépjármű működtetésére.

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 Kormányzást segítő funkció törlődik.  
A rendszer újraindul, amint a kezeit a kormánykerékre helyezi.

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.
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A Kormányzást segítő funkciót fejlett autópályákra vagy enyhe 
kanyarokkal tűzdelt gyorsforgalmi utakra tervezték, ahol a 
szembejövő forgalom szalagkorláttal van elválasztva.  
A balesetek kockázatának elkerülése érdekében ne használja a 
rendszert helyi utakon, autópályákon kívül.

ICC és Kormányzást segítő rendszer vezérlőelemek

 Gépjármű információs kijelző konfigurálható a következők 
megjelenítéséhez:

 � Rendszer kijelző
 � Egyén információk, kicsi ICC és Kormányzást segítő visszajelző 
ikonokkal

 ICC kapcsoló:
 Az ICC rendszert készenléti üzemmódba állítja, vagy az ICC rendszert 

kikapcsolja
 Továbbá, készenléti üzemmódba kapcsolja a Kormányzást segítő 

funkciót (ha ki lett választva a beállítások menüben).
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A hagyományos sebességszabályozó rendszer aktiválásához 
nyomja meg és tartsa nyomva az ICC kapcsolót.

Megjegyzés:

 <SET-> kapcsoló:
 Aktiválja az ICC 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 az ICC 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.

 <CANCEL> kapcsoló:
 Az ICC rendszert készenléti üzemmódba állítja.

 Kormányzást segítő funkció kapcsoló:
 Ki- illetve bekapcsolja a Kormányzást segítő funkciót. A Kormányzást 

segítő funkció csak akkor aktiválható, ha az ICC is aktív. A Kormányzást 
segítő funkció állapota eltárolásra kerül az ICC következő bekapcsolását 
követően.

 Irányjelző kapcsoló:
 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.
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Az ICC aktiválása

Nyomja meg az ICC kapcsolót 
Ezzel készenléti üzemmódba állíthatja az ICC rendszert, és a gépjármű 
információs kijelzőjén  a következők jelennek meg:

Gyorsítson vagy lassítson a járművel a kívánt sebességre Nyomja 
meg a <SET-> kapcsolót 
Az ICC azonnal aktiválódik, és a forgalomtól függően a gépjármű 
információs kijelzőjén a következők jelennek meg:

Elöl haladó jármű 
érzékelve

 

Nincs elöl haladó 
jármű érzékelve

A beállításaitól függően a Kormányzást segítő funkció 
automatikusan aktiválódik.
Ez akkor fordulhat elő amikor a Kormányzást segítő rendszer alkalmazkodik 
a körülményekhez és a fennálló körülmények elégségesek. Ez megjelenik a 
gépjármű információs kijelzőjén:

Az ICC törlése
Az ICC 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.

 � Kapcsolja ki a rendszert:
 �Nyomja meg az ICC gombot  a kormánykeréken.  
Ez a Kormányzást segítő funkciót is kikapcsolja.

Elöl haladó jármű 
érzékelve

 

Nincs elöl haladó 
jármű érzékelve
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Az ICC és Kormányzást segítő rendszer kijelzője és 
visszajelzői

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

kikapcsolva

Kormányzást 
segítő funkció 

készenléti 
üzemmódban

Kormányzást 
segítő funkció 

aktív

Sávelhagyás 
észlelve

 Beállított távolság visszajelzője
 Megjeleníti a kiválasztott távolságot.

Nagy távolság az Ön gépjárműve, illetve az elöl haladó 
gépjármű között. Ez az alapértelmezett beállítás az ICC 
minden egyes bekapcsolását követően.

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
 Aktív ICC esetén 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.

Off Készenlét Aktív Hibás működés
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 Sebességszabályozó 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

 Beállított sebesség visszajelzője
 Jelzi a beállított gépjármű sebességet.

Az ICC és a Kormányzást segítő funkció használata 
bizonyos forgalmi helyzetekben

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

Az ICC automatikusan csökkenti a sebességet, hogy növelje az elöl haladó 
járműhöz mért távolságot, ha az előzési manőver nem kerül végrehajtásra 
egy bizonyos időtartamon belül. Folyamatosan ügyeljen a távolságra az Ön 
gépjárműve és az elöl haladó gépjármű között, és térjen vissza 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. A Kormányzást segítő funkció 
automatikusan helyreáll azt követően, hogy a műveletet befejezte és a 
feltételek is teljesülnek.

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 Kormányzást segítő funkció enyhe esőben használható, azonban nagy 
esőben a kormányzást segítő funkció automatikusan kikapcsol, ha az 
ablaktörlők nagy sebességgel működnek (Auto ablaktörlő beállítások). 
Egy hangjelzés szólal meg, ha a kormányzást segítő funkció kikapcsol 
és a Kormányzást segítő funkció ikonja eltűnik a gépjármű információs 
kijelzőjéről.
Ha az ablaktörlők sebességét magasra állítja manuálisan, a kormányzást 
segítő funkció kikapcsol.
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. 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 az ICC és a Kormányzást 
segítő funkció 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 az ICC 
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.
A Kormányzást segítő funkció automatikusan helyreáll azt követően,  
hogy a műveletet befejezte és a feltételek is teljesülnek.

INTELLIGENT LANE INTERVENTION (ILI)  
(Sávelhagyást megelőző rendszer)  
(ProPILOT nélküli modellek)

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

ILI rendszer aktiválása
Az ILI rendszert minden egyes alkalommal be kell kapcsolni az 
ILI kapcsolóval, amikor a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja. Az 
ILI rendszer bekapcsolását követően egy zöld ikon jelenik meg 
a gépjármű információs kijelzőjén.

ILI rendszer deaktiválása
Nyomja meg az ILI gombot újra, hogy az ILI 
rendszert kikapcsolhassa.

SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZTETŐ 
RENDSZER  
(ICC rendszerrel és kézi sebességváltóval 
szerelt modellek)

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

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

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

Az Intelligent Lane Intervention (ILI) rendszer működésével 
kapcsolatos részletekért lapozza fel a gépjármű használati 
útmutatóját.

Megjegyzés:
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PROPILOT
Az alapok

Mi az a ProPILOT?
A ProPILOT egy 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. Jelen kézikönyv 
ezen rendszerek biztonságos használatához biztosít információkat.

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

Hogyan aktiválhatjuk:
 Nyomja meg a kék ProPILOT assist gombot a 
kormánykerék jobb oldalán.

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

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

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

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

 � Hozza működésbe a fékeket a fékpedál megnyomásával

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

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

A ProPILOT kijelzővel kapcsolatos további 
információkért lásd 41.
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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 hűtőrács 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 - 170 km/h (20 - 105 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.

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 használata közben is fordítson 
megfelelő figyelmet a gépjármű működtetésére.

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, vagy ha az elöl haladó gépjármű erősebben fékez, a 
fékpedál működtetésével kell a gépjárművet álló helyzetbe hozni.
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A Kormányzást segítő funkciót fejlett autópályákra vagy enyhe 
kanyarokkal tűzdelt gyorsforgalmi utakra tervezték, ahol a 
szembejövő forgalom szalagkorláttal van elválasztva. A balesetek 
kockázatának elkerülése érdekében ne használja a rendszert helyi 
utakon, autópályákon kívül.

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.

120.5 km
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A hagyományos sebességszabályozó rendszer aktiválásához 
nyomja meg és tartsa nyomva a ProPILOT kapcsolót.

Megjegyzés:

 <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:
 Ki- illetve bekapcsolja a Kormányzást segítő funkciót. A Kormányzást 

segítő funkció csak akkor aktiválható, ha a ProPILOT is aktív.  
A Kormányzást segítő funkció állapota eltárolásra kerül az ICC következő 
bekapcsolását követően.

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

Elöl haladó jármű 
érzékelve

Nincs elöl haladó 
jármű érzékelve

A beállításaitól függően a Kormányzást segítő funkció 
automatikusan aktiválódik
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.  
Ez a Kormányzást segítő funkciót és az ILI rendszert is kikapcsolja.

Elöl haladó jármű 
érzékelve

Nincs elöl haladó 
jármű érzékelve
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ProPILOT rendszer kijelzője és visszajelzői

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

kikapcsolva

Kormányzást 
segítő funkció 

készenléti 
üzemmódban

Kormányzást 
segítő funkció 

aktív

Sávelhagyás 
észlelve

 Beállított távolság visszajelzője
 Megjeleníti a kiválasztott távolságot.

Nagy távolság az Ön gépjárműve, illetve az elöl haladó 
gépjármű között. Ez az alapértelmezett beállítás a ProPILOT 
minden egyes bekapcsolását követően.

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
 Aktív ProPILOT esetén 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.

 Sebességszabályozó aktiválása
 A sebességszabályozó rendszer aktiválását, valamint a sebesség 

beállítását követően jelenik meg.

Off Készenlét Aktív Hibás működés
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 Sebességszabályozó 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

 Beállított sebesség visszajelzője
 Jelzi a beállított gépjármű sebességet.

 ProPILOT visszajelző
 Jelzi az Intelligens sebességszabályozó (ICC) rendszer állapotát a 

visszajelző színével. 

 Az Intelligent Lane Intervention (ILI) rendszer állapotának ellenőrzéséhez 
tekintse meg a Vezetési segédeszközök képernyőt a gépjármű 
információs kijelzőjén.

Off Be-Készenlét Be-Aktív

ProPILOT használata bizonyos forgalmi 
helyzetekben

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.

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

A ProPILOT ICC automatikusan csökkenti a sebességet, hogy növelje az 
elöl haladó járműhöz mért távolságot, ha az előzési manőver nem kerül 
végrehajtásra egy bizonyos időtartamon belül. Folyamatosan ügyeljen a 
távolságra az Ön gépjárműve és az elöl haladó gépjármű között, és térjen 
vissza manuális sebességszabályozásra, ha szükséges.
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Sávváltás jelzésekor a kormányzást segítő funkció automatikusan 
átvált készenléti üzemmódba, és az előzési manővert a kormányzást 
segítő funkció nélkül kell végrehajtani. A Kormányzást segítő funkció 
automatikusan helyreáll azt követően, hogy a műveletet befejezte és a 
feltételek is teljesülnek.

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 kikapcsol 
és a Kormányzást segítő funkció ikonja eltűnik a gépjármű információs 
kijelzőjéről.
Ha az ablaktörlők sebességét magasra állítja manuálisan, a kormányzást 
segítő funkció kikapcsol.
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. 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.

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.
A Kormányzást segítő funkció automatikusan helyreáll azt követően,  
hogy a műveletet befejezte és a feltételek is teljesülnek.
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SEBESSÉGKORLÁTOZÓ RENDSZER  
(modellek ProPILOT rendszerrel)

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

A Sebességkorlátozó rendszer bekapcsolása az Intelligent Lane 
Intervention (ILI) rendszert is aktiválja (függ a vezetési segédeszközök 
beállításaitól)

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.

INTELLIGENT LANE INTERVENTION (ILI) 
(Sávelhagyást megelőző rendszer) (modellek ProPILOT 
rendszerrel)

Az Intelligent Lane intervention (ILI) rendszer kb. 60 km/h (37 MPH) feletti 
sebességnél működik. Ha a forgalmi sáv valamelyik oldalát megközelíti,  
egy figyelmeztető hang szólal meg és a sárga ILI visszajelző lámpa villogni 
kezd a ProPILOT szimbólum helyén, a gépjármű információs kijelzőjén,  
így figyelmeztetve a vezetőt.
Az ILI a fékrendszer használatával segít a járművet a forgalmi sáv közepén 
tartani.

Az Intelligent Lane Intervention (ILI) rendszer működésével 
kapcsolatos részletekért lapozza fel a gépjármű használati 
útmutatóját.

Megjegyzés:

ILI rendszer aktiválása
A kormánykerék kapcsolót használva lépjen be a gépjármű információs 
kijelzőjének Beállítások menüjébe.

Válassza ki a [Lane] opciót a [Driver Assistance] menüből a kormánykerék 
kapcsoló segítségével, majd nyomja meg <OK> gombot. Jelölje ki az [Assist] 
lehetőséget és nyomja meg az <OK> gombot. Az ILI rendszer kiválasztását 
egy „pipa” jelöli.

Ha a [Lane Departure Prevention] ON állásban van, nyomja meg a ProPILOT 
vagy Sebességkorlátozó kapcsolót a kormánykeréken a motor indítását 
követően.

ILI rendszer deaktiválása
Az Intelligent Lane Intervention rendszer automatikusan kikapcsol,  
ha a gyújtáskapcsolót OFF állásba állítja.

SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZTETŐ RENDSZER 
(modellek ProPILOT rendszerrel)

A sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW) akkor lép 
működésbe, ha a sebesség kb. 60 km/h-nál (37 MPH) 
magasabb. Ha a forgalmi sáv valamelyik oldalát megközelíti, 
egy figyelmeztető hang szólal meg és az LDW visszajelző 
lámpa helyettesíti a ProPILOT visszajelző lámpáját, majd sárgán villogni 
kezd a gépjármű információs kijelzőjén, így figyelmeztetve a vezetőt.

Kikapcsolhatja az LDW rendszert úgy, hogy 
megnyomja az LDW kapcsolót a műszerfal panel 
alsó részén; az LDW kapcsoló lámpája kialszik.  
Az LDW rendszer ismételt bekapcsolásához 
nyomja meg újra a kapcsolót; az LDW kapcsoló 
felvillan.

A gépjármű információs kijelzőjén a [Settings] 
menüt használva be-, illetve kikapcsolhatja az  
LDW rendszert.

Ha a LDW rendszert kikapcsolja a [Settings] menü segítségével, a rendszer 
kikapcsolva marad akkor is, amikor a motort ismét elindítja.
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