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és kötelezettség nélkül megváltoztassa a műszaki
adatokat, a teljesítményt, a tervezést vagy az
alkatrészszállítókat.

FONTOS INFORMÁCIÓK A KÉZIKÖNYV-
RŐL

MEVFE0A2-CC41887D-89CD-4B21-B9F2-EBE20E28E403
Különböző jeleket talál ebben a kézikönyvben.
Ezeket a következőképpen használtuk:

FIGYELMEZTETÉS
Ennek a célja, hogy jelezze azt a veszélyt,
amely súlyos sérüléseket, akár halált is okoz-
hat. A kockázat csökkentése és elkerülése
érdekében pontosan kövesse a leírt műveletet.

FIGYELEM
Ez olyan veszély jelenlétét jelöli, amely enyhe
vagy közepes fokú személyi sérülést, vagy a
jármű megrongálódását okozhatja. A kockázat
csökkentése és elkerülése érdekében figyel-
mesen kövesse a leírt műveletet.

MSIC0697

Ha a fenti szimbólumot látja, az azt jelenti "Ne tedd
ezt" vagy "Ne hagyd, hogy ez megtörténjen".

MNOS1274

Ha a fenti illusztráción látható jelhez hasonlót lát,
az azt jelenti, hogy a nyíl a gépjármű eleje felé
mutat.

MNOS1275

Azok a nyilak, amelyek hasonlóak a fent jelzetthez,
mozgást, vagy műveletet jelölnek.

MNOS1276

Az ilyen nyilak felhívják a figyelmet az ábra egy
bizonyos részére.

Légzsák figyelmeztető címkék
MEVFE0A2-740E86DC-6E28-43FC-8235-2CC11D4B7536

MWAB0183X

“SOHA ne használjon hátrafelé néző gyermekülést
olyan ülésen, amelyet elölről AKTÍV LÉGZSÁK véd,

mert az a GYERMEK HALÁLÁT vagy SÚLYOS
SÉRÜLÉSÉT okozhatja.”

Feltétlenül olvassa el “Légzsák figyelmeztető cím-
kék” (93 o.).

© 2022 NISSAN MOTOR CO., LTD.

Minden jog fenntartva. A használati útmutató a
Nissan Motor Co., Ltd. előzetes írásos engedélye
nélkül nem reprodukálható, nem tárolható semmi-
lyen rendszeren, illetve nem sokszorosítható sem-
milyen módon, beleértve az elektronikus, illetve
mechanikus másolásokat, fénymásolást.
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MEVFE0A2-52AF6180-E2C9-4318-AF4E-9DE2FF882623

MWBA0006X

1. Kiegészítő első légzsák (o.89)
2. Utasoldali légzsák állapotát visszajelző lám-

pa ( o.89)
3. Kiegészítő első középső oldallégzsák (P.89)
4. Biztonsági övek (o.68)
5. Fejtámlák/fejtámlák (P.65)

6. Kiegészítő függönylégzsák ( o.89)
7. Hátsó kartámasz ( o.62)
8. Első ülések (o.58)
9. Kiegészítő oldallégzsák ( o.89)
10. Előfeszített biztonsági öv rendszer (o.100)
11. Hátsó ülések (o.61)

— Gyermekülések (P.73)

12. ISOFIX gyermekülés rendszer ( o.80)
13. Gyermekülés rögzítési pontjai (felső heveder-

hez) ( o.81)

ÜLÉSEK, BIZTONSÁGI ÖVEK ÉS KIEGÉ-
SZÍTŐ UTASVÉDELMI RENDSZER (SRS)
ÜLÉSEK, BIZTONSÁGI ÖVEK ÉS KIEGÉSZÍTŐ UTASVÉDELMI RENDSZER (SRS)
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MEVFE0A2-CFE71A9F-8404-4B1C-84DD-FF8048FB8B69

MWBA0007X

1. Motorháztető (199)
2. Ablaktörlő és szélvédő mosó

— Kapcsoló működés (o.154)
— Ablakmosó folyadék (P.469)

3. Első kamera* ( o.158, o.160, o.286, o.289, o.293,
o.299, o.313, o.347, o.378)

4. Napfénytető* ( o.178)
5. Elektromos működtetésű ablakok (P.175)
6. Oldalsó irányjelző lámpa (162)
7. Vontató horog ( o.447)
8. Parkolóérzékelők (középen és sarokban)

— Parkolóérzékelő (szonár) rendszer (P.411)
— ProPILOT Park* (P.416)

9. Első nézet kamerája* ( o.230, o.416)
10. Fényszórók és irányjelzők ( o.157)
11. Első ködlámpák* ( o.163)
12. Fényszórómosó* ( o.154)
13. Parkolóérzékelők (oldalsó)*

— ProPILOT Park* (P.416)
14. Gumiabroncsok

— Kerekek és gumiabroncsok (P.474, o.489)
— Sürgősségi gumiabroncs defektjavító
készlet (P.440)

— Gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer
(TPMS) (P.120, o.257)

15. Töltőcsatlakozó fedele (jobbkormányos
(RHD) modellek) (P.205)

16. Külső tükrök ( o.212)
17. Oldalnézet kamera* ( o.230, o.416)
18. Ajtók

— Kulcsok (P.185)
— Ajtózárak (P.186)
— Intelligens kulcsrendszer (o.189)
— Biztonsági rendszer (P.152)

*: ha van

Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék 3

KÜLSŐ ELÖLNÉZETKÜLSŐ ELÖLNÉZET
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4 Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék

MEVFE0A2-CB027B35-0C4A-475A-B68D-3A7DA1020D00

MWBA0008X

1. Hátsó nézet kamerája* ( o.224, o.230, o.416)
2. Hátsó ablak páramentesítő (o.157)
3. Hátsó ablaktörlő és szélvédő mosó

— Kapcsoló működés (o.155)
— Ablakmosó folyadék (P.469)

4. Harmadik féklámpa ( o.473)

5. Intelligens visszapillantó tükörkamera*
(o.208)

6. Antenna ( o.251)
7. Parkolóérzékelők (középen és sarokban)

— Parkolóérzékelő (szonár) rendszer (P.411)
— ProPILOT Park* (P.416)
— Rear Automatic Braking (RAB)* (o.397)

8 Felvonóajtó (P.200)
— Intelligens kulcsrendszer (o.189)

9. Parkolóérzékelők (oldalsó)*
— ProPILOT Park* (P.416)
— Rear Automatic Braking (RAB)* (o.397)

10. Hátsó összetett lámpák ( o.473)
— Hátsó ködlámpa (vezetőoldali) (P.163)

11. Gyermek biztonsági zár és hátsó ajtózár (
o.189)

12. Töltőcsatlakozó fedele (balkormányos (LHD)
modellek) (P.205)

*: ha van

KÜLSŐ HÁTULNÉZETKÜLSŐ HÁTULNÉZET
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MEVFE0A2-7405A9C6-9DB6-43D6-BB85-7D8784BD39F1

MWBA0009X

1. Belső tükör (P.207)
— Intelligens visszapillantó tükör* (o.208)

2. Napszemüveg- tartó (o.173)
3. Térképolvasó lámpa (o.180)

— Mikrofon**
4. Napfénytető kapcsolója* (o.178)

5. eCall (SOS) gomb* (o.167)
6. Napellenző (o.207)
7. Hátsó személyes világítás ( o.180)
8. Akasztók ( o.174)
9. Hátsó pohártartó ( o.170)
10. Rakománylámpa (P.181)

11. Memória-üléskapcsolók* (vezetőoldali és
első utasoldali*) (o.214)

12. Első ajtó kartámasz
Utasoldali elektromos ablakemelő kapcsoló (
o.175)

— Külső tükör vezérlőkapcsolója (vezetőol-
dali) (P.212)

— Elektromos ajtózár kapcsolók (o.187)
13. Első pohártartók ( o.170)
14. Középső konzol

— Karfa (P.62)
— Elektromosan csúszó kartámasz* (o.62)
— Konzoldoboz (P.172)
— Vezeték nélküli töltő* (o.166)
— Elektromos kimenet ( o.165)
— USB (Universal Serial Bus) töltőcsatlakozó
(P.166)

— Fűthető hátsó üléskapcsolók* (o.62)
15. Csomagtér

— Állítható csomagtérpadló (P.171)
— Csomagtartó horgok (P.175)
— Tonneau-borító (P.174)
— Sürgősségi gumiabroncs defektjavító
készlet (P.440)

— NISSAN EVSE (Elektromos járműellátó be-
rendezések)* (P.41)

— NISSAN Mode 3 kábel* (o.43)
*: ha van

Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék 5
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6 Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék

**: Tekintse meg a különálló NissanConnect
használati útmutatót.
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MEVFE0A2-B18D921D-58BF-4EF2-ABA7-71D7C369DE14

BALKORMÁNYOS MODELLEK
MEVFE0A2-41A3BF69-51EF-4095-BC39-056727369840

MWBA0010X

1. Műszerek fényerejének szabályozása ( o.112)
2. Fényszóró- és irányjelző-kapcsoló ( o.157)/

Ködlámpa kapcsolója ( o.163)
3. Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

— Hangvezérlés**
— A jármű információs kijelzőjének vezérlése

(o.125)

4. Kormánykerék ( o.206)
— Jelzőkürt ( o.164)

5. Ablaktörlő/ablakmosó kapcsoló ( o.154)

6. Kormánykerékre szerelt vezérlők (jobb oldal)
— Sebességkorlátozó kapcsolók (P.326)
— Sebességtartó automatika kapcsolói*
(o.329)

— Intelligens sebességtartó automatika (ICC)
kapcsolói* (o. 330)

— ProPILOT kapcsoló* (o.347, o.293, o.313)
— Bluetooth® kihangosító telefonrendszer
kapcsolói**

— Hangfelismerő rendszer kapcsoló**
7. Vészvillogó kapcsoló ( o.438)
8. Váltókar/parkoló gomb (o.264)
9. Fényszórómagasság-állító kapcsoló* ( o.162)
10. Kormányzás-asszisztens kapcsoló* (ProPI-

LOT rendszerrel rendelkező modellek)
(P.347) vagy dinamikus vezetőtámogató
kapcsoló* (ProPILOT rendszer nélküli mod-
ellek) (o.293, o.313)

11. Head Up Display (HUD) kapcsoló* ( o.149)
12. Automatikus féktartó kapcsoló (P.272)
13. Azonnali töltés kapcsoló ( o.49)
14. Elektromos csomagtérajtó kapcsoló* (o.200)
15. Dönthető és teleszkópos kormánykerék

(P.206)
16. Elektromos kimenet ( o.165)
17. Elektromosan csúszó kartámasz kapcsoló*

(o.62)
18. Haptikus kapcsolók

— Vezetési mód választó (o.274)
— e-Pedal kapcsoló (P.267)

Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék 7
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8 Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék

— ProPILOT Parkolókapcsoló* (o.416)
— Rugalmas központi tárolásvezérlő kapc-
soló* (o.172)

*: ha van
**: Lásd a különálló NissanConnect használati

útmutatót.

JOBBKORMÁNYOS MODELLEK
MEVFE0A2-31CE029B-E57B-4673-944B-0E4FE56B3A7A

MWBA0011X

1. Váltókar/parkoló gomb (o.264)
2. Vészvillogó kapcsoló ( o.438)
3. Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

— Hangvezérlés**
— A jármű információs kijelzőjének vezérlése
(o.125)

4. Fényszóró- és irányjelző-kapcsoló ( o.157)/
Ködlámpa kapcsolója ( o.163)

5. Kormánykerék ( o.206)
— Jelzőkürt ( o.164)

6. Kormánykerékre szerelt vezérlők (jobb oldal)
— Sebességkorlátozó kapcsolók (P.326)
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— Sebességtartó automatika kapcsolói*
(o.329)

— Intelligens sebességtartó automatika (ICC)
kapcsolói* (o.330)

— ProPILOT kapcsoló* (o.347, o.293, o.313)
— Bluetooth® kihangosító telefonrendszer
kapcsolói**

— Hangfelismerő rendszer kapcsoló**
7. Ablaktörlő/ablakmosó kapcsoló ( o.154)
8. Műszerek fényerejének szabályozása ( o.112)
9. Haptikus kapcsolók

— Vezetési mód választó (o.274)
— e-Pedal kapcsoló (P.267)
— ProPILOT Parkolókapcsoló* (o.416)
— Rugalmas központi tárolásvezérlő kapc-
soló* (o.172)

10. Elektromosan csúszó kartámasz kapcsoló*
(o.62)

11. Elektromos kimenet ( o.165)
12. Dönthető és teleszkópos kormánykerék

(P.206)
13. Elektromos csomagtérajtó kapcsoló* (o.200)
14. Azonnali töltés kapcsoló ( o.49)
15. Automatikus féktartó kapcsoló (P.272)
16. Head Up Display (HUD) kapcsoló* ( o.149)
17. Kormányzás-asszisztens kapcsoló* (ProPI-

LOT rendszerrel rendelkező modellek)
(P.347) vagy dinamikus vezetőtámogató
kapcsoló* (ProPILOT rendszer nélküli mod-
ellek) (o.293, o.313)

18. Fényszórómagasság-állító kapcsoló* ( o.162)
*: ha van
**: Lásd a különálló NissanConnect használati

útmutatót.

Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék 9



(14,1)

10 Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék

MEVFE0A2-E541DB03-EC76-48F2-8AC1-CDA28F389925

BALKORMÁNYOS MODELLEK
MEVFE0A2-C645B9A8-31F0-4929-A166-03C42D279146

MWBA0012X

1. Oldalsó szellőző (242)
2. Mérők és műszerek ( o.109)/A jármű informá-

ciós kijelzője (o.124)/Óra ( o.149)
3. Head Up Display (HUD)* ( o.149)

4. Középső szellőző (242)
5. Audio kapcsolók**
6. Érintőképernyős kijelző

— Audiorendszer** vagy navigációs re-
ndszer**

— Visszapillantó monitor* ( o.224)
— Intelligens körbetekintési monitor* (o.230)
— Bluetooth® kihangosító telefonrendszer**
— A fűtés és a légkondicionáló vezérlése
(o.243)

— Fűthető ülés* (P.62)
— Klímaszabályozott ülés* (o.64)
— Fűtött szélvédő* (o.156)
— Fűtött kormánykerék* (o.164)

7. Első utas kiegészítő légzsák ( o.89)
8. Motorháztető nyitófogantyú (o.199)
9. Vezetőoldali kiegészítő légzsák ( o.89)
10. Rögzítőfék kapcsoló (P.269)
11. Nyomógombos tápkapcsoló (o.261)
12. Rugalmas központi tároló (p.172)
13. Fűtés és légkondicionáló vezérlése ( o.243)

— A hátsó ablak és a külső tükör jégtelenítő
kapcsolója (o.157)

14. Kesztyűtartó ( o.171)
*: ha van
**: Lásd a különálló NissanConnect használati

útmutatót.

MŰSZERFALMŰSZERFAL
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JOBBKORMÁNYOS MODELLEK
MEVFE0A2-1B7373E4-A18B-46E5-A91C-39AE0F7DDE11

MWBA0013X

1. Első utas kiegészítő légzsák ( o.89)
2. Középső szellőző (242)
3. Érintőképernyős kijelző

— Audiorendszer** vagy navigációs re-
ndszer**

— Visszapillantó monitor* ( o.224)

— Intelligens körbetekintési monitor* (o.230)
— Bluetooth® kihangosító telefonrendszer**
— A fűtés és a légkondicionáló vezérlése
(o.243)

— Fűthető ülés* (P.62)
— Klímaszabályozott ülés* (o.64)

— Fűtött szélvédő* (o.156)
— Fűtött kormánykerék* (o.164)

4. Audio kapcsolók**
5. Head Up Display (HUD)* ( o.149)
6. Mérők és műszerek ( o.109)/A jármű informá-

ciós kijelzője (o.124)/Óra ( o.149)
7. Oldalsó szellőző (242)
8. Kesztyűtartó ( o.171)
9. Fűtés és légkondicionáló vezérlése ( o.243)

— A hátsó ablak és a külső tükör jégtelenítő
kapcsolója (o.157)

10. Rugalmas központi tároló (p.172)
11. Nyomógombos tápkapcsoló (o.261)
12. Rögzítőfék kapcsoló (P.269)
13. Vezetőoldali kiegészítő légzsák ( o.89)
14. Motorháztető nyitófogantyú (o.199)
*: ha van
**: Lásd a különálló NissanConnect használati

útmutatót.

Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék 11
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MEVFE0A2-ADD7704B-E089-476F-B602-46E63AF51822

MWBA0014X

1. Teljesítmény- mérő ( o.111)
2. Figyelmeztető- és visszajelző lámpák (o.114)
3. Óra ( o.149)
4. A Li-ion akkumulátor elérhető töltöttségét

megjelenítő műszer ( o.111)
5. Hatótávolság ( o.112)

6. Sebességmérő (110)
7. A jármű sebessége (P.110)
8. e-Pedal visszajelző (o.113, o.267)
9. Személyes kijelző (o.126)
10. Vezetési mód választó jelzőfény (o.274)
11. Váltó visszajelzője ( o.113)

12. Külső levegő hőmérséklet ( o.149)
13. Gépjármű információs kijelző (o.124)
14 Kilométerszámláló ( o.110)

A mérőképernyő nézete módosítható. (Lásd “A
mérőképernyő nézetének módosítása” (110 o.).)

MÉRŐK ÉS MÉRŐMŰSZEREKMÉRŐK ÉS MÉRŐMŰSZEREK
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MEVFE0A2-8EBBE60D-ED28-4099-9931-95512256E0F1

MWBA0015X

1. Biztosíték/olvadó biztosíték tartó ( o.472)

2. Fékfolyadék tartálya*1 ( o.466)

3. Hűtőfolyadék-tartály (elektromos hajtáslán-
choz) (P.465)

4. Hűtőfolyadék-tartály (Li-ion akkumulátorhoz)
(P.465)

5. 12 voltos akkumulátor*2 (o.470)

6. Ablakmosó folyadéktartály ( o.469)

Az ábrázolt elrendezés/összetevők a balk-
ormányos (LHD) modellekre vonatkoznak, és
eltérhetnek a jobbkormányos (RHD) model-
lekétől.

*1: Az RHD modellnél a tartály az ellenkező

oldalon található.
*2: Az RHD modellnél a 12 voltos akkumulátor a

csomagtér alatt található.

Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék 13
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MEVFE0A2-56F49709-8C97-4624-BC9E-EFFB2D8B65F4

Piros fény Név Oldal

12 voltos akkumulátor töltés-
visszajelző lámpája

115

Fék figyelmeztető lámpa 115

Elektronikus sebességváltó-
vezérlés figyelmeztető lámpája

116

Elektronikus rögzítőfék figyel-
meztető lámpája

116

elektromos jármű rendszer fi-
gyelmeztető lámpa

117

Hands KI figyelmeztető lámpa
(ha van)

117

Fő figyelmeztető lámpa 117

Biztonsági öv figyelmeztető
lámpa

117

Kiegészítő légzsák figyelmezte-
tő lámpák

118

Sárga
fény

Név Oldal

Blokkolásgátló rendszer (ABS)
figyelmeztető lámpa

118

Közeledő járműre figyelmeztető
gyalogosvédő hangjelzés (VSP)
KI visszajelző

118

Intelligens vészfékező rendszer
KI figyelmeztető lámpa

118

Sárga
fény Név Oldal

Fékrendszer figyelmezető lám-
pája (sárga)

119

Elektromos rásegítésű kormány
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119
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meztető lámpája
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Fő figyelmeztető lámpa 121
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121
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Egyéb
fény Név Oldal
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szajelző lámpa (ha van)

122
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jelző lámpája (fehér)
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Egyéb
fény Név Oldal
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122
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122
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123

Hátsó ködlámpa visszajelző
lámpa

123

Irányjelző/vészvillogó visszajel-
ző lámpák

123

FIGYELMEZTETŐ- ÉS VISSZAJELZŐ LÁMPÁKFIGYELMEZTETŐ- ÉS VISSZAJELZŐ LÁMPÁK
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MEVFE0A2-C3B31910-7FC6-489A-B344-CBAC949D5111
Az ARIYA egy elektromos jármű. A gépjármű egyes
rendszerei eltérően működnek és más jellemzők-
kel bírnak, mint azon gépjárművek esetében,
amelyek belsőégésű motorokkal vannak felszerel-
ve. Ezért fontos figyelmesen áttanulmányozni az
egész használati útmutatót. A fő különbség az,
hogy az ARIYA árammal működik. Az ARIYA nem
igényel és nem is képes benzint használni, mint
egy hagyományos belső égésű motorral hajtott
jármű. Az ARIYA a lítium-ion (Li-ion) akkumulátor-
ban tárolt villamos energiát használja. A gépjármű
Li-ion akkumulátorát még az előtt fel kell tölteni,
hogy a gépjárművel közlekedne. A gépjármű
működése közben a Li-ion akkumulátor lemerül.
Ha a Li-ion akkumulátor teljesen lemerül, a gép-
jármű mozgásképtelenné válik, amíg újra fel nem
tölti.

A gépjármű kétféle akkumulátort használ. Az egyik
a 12 voltos akkumulátor, amely megegyezik a
benzinmotorral hajtott járművek akkumulátorával,
a másik a Li-ion akkumulátor (nagyfeszültségű).

A 12 voltos akkumulátor energiát biztosít a jármű
rendszereihez és olyan funkciókhoz, mint az audi-
orendszer (ha van), a kiegészítő utasbiztonsági
rendszerek, a fényszórók és az ablaktörlők.

A Li-ion akkumulátor biztosítja a tápellátást a
villanymotornak (vontatómotor), amely a gépjár-
művet mozgatja.

A Li-ion akkumulátor tölti a 12 voltos akkumulátort
is.

A gépjárművet csatlakoztatni kell az elektromos
hálózatra a Li-ion akkumulátor töltéséhez. Ezen
felül a gépjármű a gépjármű képes kibővíteni a
hatótávolságot úgy, hogy a lassítás vagy lejtmenet

során fellépő erőket átalakítja elektromos áram-
má, amelyet a rendszer a Li-ion akkumulátorban
tárol. Ezt regeneratív féknek nevezik. A gépjármű
környezetbarát mivel nem bocsát ki kipufogógá-
zokat, mint például szén- dioxidot vagy nitrogén-
oxidot.

MEVFE0A2-B778ACF6-52D3-4039-8F99-5AAA4106934B

FIGYELMEZTETÉS
A gépjárműben szigetelt, nagyfeszültségű líti-
um ion akkumulátor található. Ha a lítium ion
akkumulátor kezelése nem megfelelő, az sú-
lyos égési sérüléseket és áramütést okozhat,
amely súlyos sérülésekkel, de akár halállal is
járhat. Fent áll a környezetszennyezés veszé-
lye is.

FIGYELEM
A Li-ion akkumulátor károsodásának megelő-
zéséhez:

* Ne tegye ki a gépjárművet túlzottan ma-
gas környezeti hőmérsékletnek hosszabb
ideig.

* Ne tárolja a járművet –25°C (−13°F) alatti
hőmérsékleten hét napon túl.

* Ne hagyja állni a gépjárművet 14 napnál
hosszabban, ha a Li-ion akkumulátor elér-
hető töltése a visszajelző alapján nulla
vagy közel van a nullához.

* A Li-ion akkumulátort ne használja egyéb
célra.

MEGJEGYZÉS:
* Ha a külső hőmérséklet -25°C (-13°F) vagy

alacsonyabb, a Li-ion akkumulátor lefagy-
hat, és nem tölthető, illetve nem biztosít
áramot a jármű vezetéséhez. Vigye a gép-
járművet meleg helyre.

* A Li-ion akkumulátor kapacitása, ugyanúgy
mint minden más akkumulátor esetében, az
idő előrehaladtával és a használattal csök-

AZ ELEKTROMOS JÁRMŰ (EV) RENDSZERAZ ELEKTROMOS JÁRMŰ (EV) RENDSZER LI-ION AKKUMULÁTORLI-ION AKKUMULÁTOR



(21,1)

ken. Az akkumulátor öregedésével és kapa-
citásának csökkenésével ez a jármű kezdeti
hatótávolságának csökkenését eredménye-
zi. Ez normális, előre látható jelenség és nem
jelenti a Li-ion akkumulátor hibás működé-
sét.

* A Li-ion akkumulátor élettartama korláto-
zott és amikor a kapacitása a meghatáro-
zott érték alá csökken az elektromos
gépjármű figyelmeztető lámpája felvillan. A
tulajdonosoknak ellenőriztetniük kell a gép-
járművet és adott esetben az akkumulátort
ki kell cseréltetni.

* A lítium ion akkumulátor élettartama beha-
tárolt. A Li-ion akkumulátor újrahasznosítá-
sával vagy ártalmatlanításával kapcsolatos
információkért forduljon a NISSAN tanúsított
elektromos jármű kereskedőjéhez. Ne pró-
bálja meg saját magas újrahasznosítani
vagy ártalmatlanítani a Li-ion akkumulátort.

VEZETÉS LEMERÜLT LI-ION AKKUMU-
LÁTORRAL

MEVFE0A2-60065381-66BC-46C4-A98A-7BCE3A2CB945
A műszerfalon figyelmeztető lámpa villan fel és egy
üzenet jelenik meg a gépjármű információs kijel-
zőjén, így informálva a vezetőt arról, hogy az
akkufeszültség alacsony.

A gépjármű hatótávolsága nagyon korlátozott,
mikor ezek az üzenetek megjelennek. Kövesse a
jármű információs kijelzőjén megjelenő utasításo-
kat, és azonnal töltse fel a járművet a legközelebbi
töltőállomáson.

A Li-ion akkumulátor lemerülésekor az információk
három szintet jelenítenek meg:

MLVE0153X

Teljes töltés
1. Alacsony Li-ion akkumulátor töltés
2. "---" jelzés
3. A vontatómotor teljesítménye korlátozva

Akkumulátor lemerült

1. A következő figyelmeztető lámpák világítanak
a mérőn, és egyidejűleg üzenetek jelennek
meg a jármű információs kijelzőjén, jelezve az

alacsony Li-ion akkumulátor töltöttséget. A
lehető leghamarabb töltse fel a Li-ion akku-
mulátort.
. Alacsony akkumulátortöltés figyelmeztető

lámpa (sárga)
. A fő figyelmeztető lámpa (sárga)
. [Akkumulátor túl alacsony, kérjük töltse fel

most] figyelmeztető üzenet jelenik meg a
jármű információs kijelzőjén. Lásd “A gép-
jármű információs kijelzőjének figyelmezte-
tései és visszajelzői” (133 o.).

MWBS0023X

Példa

. A jármű információs kijelzőjén a hatótávol-
ság is villog, ha a fenti figyelmeztető lámpák
világítanak.

MEGJEGYZÉS:
A forgalom miatt előfordulhat, hogy nehéz-
kes a navigációs rendszer által megjelenített
töltőállomás megközelítse (navigációs rend-
szerrel szerelt modellek). Ha a Li-ion akku-

Áttekintés 17
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mulátor majdnem lemerült, menjen a leg-
közelebbi töltőállomáshoz.

MWBS0030X

2. Ha a jármű vezet, és a Li-ion akkumulátor
továbbra is lemerül, a hatótávolság “---”-ra
változik.

3. Amikor a teljesítménykorlátozás jelzőfénye
világít világít, a vontatómotor teljesítmé-
nye korlátozott, ami csökkenti a jármű sebes-
ségét. Állítsa meg a gépjárművet egy
biztonságos helyen mielőtt a Li-ion akkumu-
látor teljesen lemerül és nem áll rendelkezésre
több akkufeszültség a gépjármű mozgatásá-
hoz. Lépjen kapcsolatba a NISSAN ARIYA
jótállási könyvében és a karbantartási nyilván-
tartásban szereplő közúti segélyszolgálattal.
Lásd “Ha a Li-ion akkumulátor teljesen lemerül”
(446 o.).

A 12 VOLTOS AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE
MEVFE0A2-68F95E18-F41E-4C64-B811-BF7FC243F918

A 12 voltos akkumulátort a rendszer automatiku-
san tölti a Li-ion akkumulátorban tárolt feszült-
ségből.

A 12 voltos akkumulátor töltése közben villog a
töltési állapot jelzőfénye a műszerfalon. (kivéve, ha
a Li-ion akkumulátort tölti, vagy ha a főkapcsoló
készen áll a vezetésre.) Lásd “Töltés állapotjelző
lámpa” (51 o.).

Amíg a jármű használatban van
MEVFE0A2-E35450B6-80CC-4794-925E-BBEBE484B163

A Li-ion akkumulátor szükség szerint tölti a 12
voltos akkumulátort, amikor a főkapcsolót READY
to drive vagy BE állásba állítja.

A 12 voltos akkumulátor a következő körülmények
között nem töltődik.

* Ha a főkapcsoló Auto ACC állásban van.
* Amikor a főkapcsoló BE állásban van, és a

sebességváltó állás N (üres) állásban van.

Ha a gépjármű nincs használatban
MEVFE0A2-17A3C3E1-D4DA-4176-99A4-5EFFE8687BD9

Ha az elektromos jármű (EV) rendszer hosszabb
ideig ki van kapcsolva, előfordulhat, hogy a 12
voltos akkumulátor rendszeresen, rövid ideig au-
tomatikusan feltöltődik.

LI-ION AKKUMULÁTOR HŐMÉRSÉKLET-
SZABÁLYOZÓ RENDSZER

MEVFE0A2-587BAEC1-6B86-41D3-B6E0-F5F0C6C84474
Ez a rendszer segít megakadályozni, hogy a Li-ion
akkumulátor hőmérséklete túl magas vagy ala-
csony legyen.

Li-ion akkumulátor hűtője
MEVFE0A2-0C5902F1-0DA8-4FFA-A1C1-56EEBA7B353E

* Ha a Li-ion akkumulátor hőmérséklete maga-
sabb lesz, az a gyorsulás csökkenését és a
gyorstöltő hosszabb töltési idejét okozhatja.

* A Li-ion akkumulátor hőmérséklete hajlamos
emelkedni az autópályán való folyamatos
vezetés, a gyorstöltő többszöri használata és
a két művelet kombinálása esetén.

* A Li-ion akkumulátorhűtő automatikusan be-
kapcsol, ha a Li-ion akkumulátor hőmérséklete
emelkedik vezetés vagy gyorstöltés közben. A
Li-ion akkumulátor hőmérsékletét olyan szin-
ten tartja, amely nem aktiválja az energia-
korlátozást vagy a töltésgátlást. Ez a funkció
akkor hasznos, ha hosszú utat tesz meg a
gyorstöltő ismételt használatával.

* Amikor a Li-ion akkumulátorhűtő működik,
több elektromos áramot fogyaszt, mint nor-
mál vezetési körülmények között, ami csök-
kenti az energiatakarékosságot és a
hatótávolságot. Kerülje a szükségtelen gyorsí-
tásokat és lassításokat, és vezessen mérsékelt
sebességgel.
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Li-ion akkumulátor melegítője
MEVFE0A2-FF189DE8-78FB-4A4C-8C1E-257848034F08

* Ha a Li-ion akkumulátor hőmérséklete csök-
ken, az hosszabb töltési időt okozhat a gyors-
töltő által.

* A Li-ion akkumulátor hőmérséklete hajlamos
csökkenni, például ha a járművel huzamosabb
ideig parkol, miközben a külső hőmérséklet 0
°C (32 °F) alatt van. A Li-ion akkumulátor
hőmérséklete a külső hőmérsékletre csökken.

* A Li-ion akkumulátormelegítő automatikusan
bekapcsol, ha a Li-ion akkumulátor hőmérsék-
lete lehűl a gyorstöltés során. Vezetés közben
is bekapcsol, ha a funkció engedélyezve van az
érintőképernyőn. Ez megemeli a Li-ion akku-
mulátor hőmérsékletét, hogy elkerülje a töltési
idő meghosszabbodását a gyorstöltő haszná-
latakor.

* Amikor a Li-ion akkumulátormelegítő gyors-
töltés közben működik, a gyorstöltőből szár-
ma zó á r amo t h a s z n á l j a . A L i - i o n
akkumulátormelegítő azonban 30 perc alatt
körülbelül 1,3-szorosára vagy kétszeresére*
növelheti a töltési mennyiséget, ha a Li-ion
akkumulátor hőmérséklete 0 °C (32 °F) alatt
van.
*: Ez a Li-ion akkumulátor hőmérsékletétől és/
vagy a töltés kezdetekor fennmaradó kapaci-
tásától függően változik.

* Ha a gyorstöltést közvetlenül a Li-ion akkume-
legítő vezetés közbeni működése után hajtják
végre, a 30 perc alatti töltési mennyiség 1,2-1,7-
szeresére nő*, ahhoz képest, hogy a Li-ion
akkumelegítő csak gyors üzemmódban mű-
ködik. töltés.

*: Ez a Li-ion akkumulátor hőmérsékletétől és/
vagy a töltés kezdetekor fennmaradó kapaci-
tásától függően változik.

* Ahhoz, hogy a Li-ion akkumulátormelegítő
vezetés közben működjön, engedélyezze a
funkciót az érintőképernyőn a következő lé-
pésekkel:
1) Állítsa a főkapcsolót READY to drive állásba.

(A beállítás vezetés közben nem hajtható
végre.)

2) érintse meg a “ ” gombot az Indítósávon.
3) Érintse meg a “ ” gombot, majd érintse

meg az [EV] gombot.
4) Érintse meg az [Akkumulátorfűtés] gom-

bot, majd érintse meg a [BE] gombot a
funkció engedélyezéséhez.

MEGJEGYZÉS:
* Ha a Li-ion akkumulátormelegítő vezetés

közben működik, több elektromos áramot
fogyaszt, mint normál vezetési körülmények
között, ami csökkenti az energiatakarékos-
ságot és a hatótávolságot. Vegye figyelem-
be a L i - ion akkumulátor maradék
töltöttségét és a becsült hatótávolságot
vezetés közben.

* Ellenőrizze a becsült töltési időt a jármű
információs kijelzőjén. Ha kiválasztja a
gyorstöltő elektromos tápellátását, és úgy
találja, hogy a becsült töltési idő túl hosszú,
kapcsolja BE az [Akkumulátorfűtés] beállí-
tást.

* Az [Akkumulátorfűtés] beállítás KI lesz kap-
csolva, ha a gyorstöltés befejeződött, vagy a
főkapcsoló KI állásba kerül.

Áttekintés 19
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MEVFE0A2-AEB4BD89-73EA-4034-9BA4-1014E3C8EF1F

NAGYFESZÜLTSÉGŰ ALKATRÉSZEK
MEVFE0A2-D852B73A-D0A8-4826-AED2-6F0422F2A069

FIGYELMEZTETÉS
* Az elektromos gépjármű (EV) nagyfeszült-

ségű rendszereket használ, amelyek fe-
szültsége akár 400 volt DC is lehet. A
rendszer elindulás után vagy a gépjármű
leállítása után meleg lehet. Ügyeljen a
nagyfeszültségre, illetve a magas hőmér-
sékletre. Tartsa be a gépjármű figyelmez-
tető címkéin található utasításokat.

* Soha ne szerelje szét, távolítson el vagy
cseréljen ki alkatrészeket és kábelkötege-
ket, csatlakozókat, mivel azok súlyos égési
sérüléseket, áramütést okozhat, amelyek
akár halálhoz is vezethetnek. A nagyfe-
szültségű kábelek narancssárga színűek. A
gépjármű nagyfeszültségű rendszerének
nincs olyan része, amelyet a felhasználó
javíthatna. Vigye el járművét egy NISSAN-
tanúsítvánnyal rendelkező elektromos jár-
műkereskedéshez a szükséges karbantar-
tás érdekében.

MWBS0011X

Nagyfeszültségű alkatrészek

1. Nagyfeszültségű kábelköteg (narancssárga)*

2. Nagyfeszültségű csatlakozódoboz

3. Szerviz csatlakozó

4. Fedélzeti töltő (OBC)

5. Inverter

6. Vontatómotor

7. DC/DC átalakító

8. Légkondicionáló kompresszor

9. PTC fűtőtest

10. Li-ion akkumulátor

*: Az ábrán látható elrendezés a balkormányos
(LHD) modellekre vonatkozik. A jobbkormá-

ÓVINTÉZKEDÉSEK NAGYFESZÜLT-
SÉGŰ ALKATRÉSZEK ESETÉN
ÓVINTÉZKEDÉSEK NAGYFES-
ZÜLTSÉGŰ ALKATRÉSZEK ESETÉN
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nyos (RHD) modelleken a fő kábelköteg az
ellenkező oldalon található.

MEVFE0A2-589F0506-5171-4711-A7D2-DF6D08E8165A

FIGYELMEZTETÉS
Ütközés esetén:

* Ha járműve vezethető, húzza le az útról,
nyomja meg a parkoló gombot a váltóka-
ron, húzza be a rögzítőféket, és kapcsolja
ki az elektromos jármű (EV) rendszert.

* Ellenőrizze, hogy a nagyfeszültségű alkat-
részek vagy kábelek látszanak-e. Helyük-
ről lásd “Nagyfeszültségű alkatrészek” (20
o.). A személyi sérülések elkerülése érde-
kében soha ne érintse meg a nagyfeszült-
ségű vezetékeket, csatlakozókat és más
nagyfeszültségű részeket, például a beé-
pített töltőt (OBC), az invertert és a Li-ion
akkumulátort. Áramütést szenvedhet, ha
az elektromos vezetékek kívülről vagy
belülről láthatók. Ezért soha ne érintse
meg ezeket a vezetékeket.

* Ha vezetés közben a gépjármű alja erős
ütést kap, állítsa meg a gépjárművet egy
biztonságos helyen és ellenőrizze a padló-
lemezt.

* A lítium ion akkumulátor szivárgása vagy
sérülése tüzet okozhat. Ha sérülést ta-
pasztal, azonnal hívja a szervizt. Mivel a
folyadék szivárgása a Li-ion akkumulátor-
ból származó lítium-manganát lehet, soha
ne érintse meg a szivárgó folyadékot a
járműben vagy kívül. Ha a folyadék bőrrel
érintkezik vagy szembe kerül, azonnal
mossa le bő vízzel és kérjen orvosi segít-
séget a súlyos sérülések elkerülése érde-
kében.

* Ha tűz keletkezik az elektromos járműben
(EV), a lehető leghamarabb hagyja el a
járművet. Csak ABC, BC vagy C típusú
tűzoltókészülékeket használjon, amelyek
kimondottan elektromos tűz esetén hasz-
nálhatók. Kis mennyiségű víz vagy nem
megfelelő tűzoltó készülék használata sú-
lyos sérülést vagy halálos áramütést okoz-
hat.

* Ha a gépjárművet vontatni kell, az első
kerekeket emelje fel. Ha vontatás közben
az első kerekek a talajon vannak, a vonta-
tómotor megsérülhet.

* Ha a gépjármű sérülése következtében
nem tudja megfelelően felmérni annak
állapotát, ne érintse meg a járművet.
Hagyja el a gépjárművet és értesítse a
szervizt. Az 1. segítségnyújtókat tájékoz-
tassa arról, hogy a gépjármű egy elektro-
mos jármű.

VÉSZMEGÁLLÍTÓ RENDSZER
MEVFE0A2-A4399946-E116-42D6-8F79-E1A040907042

A vészmegállító rendszer aktiválása esetén a
nagyfeszültségű rendszerek automatikusan leá-
llnak a következő feltételek fennállása esetén:

- Frontális vagy oldalsó ütközés, amelynek során a
légzsákok kinyílnak.

- Bizonyos hátulról történő ütközések.

- Bizonyos elektromos jármű (EV) rendszer meg-
hibásodik.

A fenti ütközések és bizonyos egyéb elektromos
jármű (EV) rendszer meghibásodása esetén a
READY to drive jelzőfény kialszik. Lásd “Figyelmez-

Áttekintés 21
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tető lámpák, visszajelző lámpák és hangjelzések”
(114 o.).

A vészmegállító rendszer aktiválódik a fent említett
ütközések során, hogy minimálisra csökkentse egy
olyan esemény előfordulásának kockázatát, amely
sérülést vagy balesetet okozhat. Ha a vészleállító
rendszer aktiválódik, előfordulhat, hogy az elektro-
mos jármű rendszere nem kapcsolható READY to
Vezetésre állásba, forduljon a NISSAN tanúsított
elektromos jármű márkakereskedőjéhez. Még ak-
kor is, ha a főkapcsolót READY to drive állásba
kapcsolják, a rendszer hirtelen leállhat. Ezért óva-
tosan vezessen a legközelebbi NISSAN tanúsított
elektromos jármű kereskedéshez, vagy a lehető
leghamarabb lépjen kapcsolatba egy NISSAN ta-
núsított elektromos jármű márkakereskedővel.

MEVFE0A2-F3F0D7B8-6125-4D73-BD28-9335F6310801

FIGYELMEZTETÉS
* Fordítson különös figyelmet a gyalogosok-

ra. Mivel nincs motorzaj, előfordulhat, hogy
a gyalogosok nem észlelik a közeledő,
mozgó vagy elinduló gépjárművet és a
gépjármű elé léphetnek.

* Amikor elhagyja a járművet, feltétlenül
kapcsolja ki az elektromos jármű (EV)
rendszert.

* Feltétlenül nyomja meg a váltókaron lévő
park gombot, és húzza be a rögzítőféket
parkoláskor, mert a jármű el tud mozogni,
ha a Vezetésre KÉSZ jelzőlámpa világít. Ha
a READY to drive visszajelző világít (ON), a
gépjármű sebességváltó karját csak P
(Parkolás) állásba állítsa.

* Tartsa lenyomva a fékpedált, amíg készen
nem áll az indulásra. Ha a jármű D (ha-
ladás), B vagy R (hátramenet) állásban van,
ha felengedi a fékpedált, és nem nyomja le
a gázpedált, a jármű kúszni fog, és hirtelen
elindulhat. Ez súlyos balesetet, akár halált
is okozhat.

MEGJEGYZÉS:
* A gépjármű mozgásképtelen lemerült Li-ion

akkumulátorral. Az ismételt gyorsítások na-
gyobb áramfelvételt jelentenek a Li-ion ak-
kumulátorból, mint az állandó sebességgel
történő közlekedés.

* Ez a gépjármű regeneratív fékrendszerrel
van felszerelve. A regeneratív fékrendszer
elsődleges célja, hogy visszatöltse a Li-ion
akkumulátort és kibővítse a hatótávolságot.

A másodlagos feladata az, hogy a “motor-
fék”-et létrehozza, amely függ a Li-ion ak-
kumulátor állapotától.

* D (haladás) állásban, amikor a gázpedált
felengedi, a regeneratív fékrendszer lassítja
a járművet.

* Amikor a sebességváltó karját B állásba
állítja, vegye le a lábát a gázpedálról, így a
regeneratív fék hatása nagyobb, mint D
(haladás) állásban.

* A regeneratív fékrendszer által generált
fékhatás kisebb, ha a Li-ion akkumulátor
teljesen fel van töltve. A regeneratív fék
automatikusan lecsökken, ha a Li-ion akku-
mulátor teljesen fel van töltve, hogy mega-
kadályozza a Li-ion akkumulátor túltöltését.
A regeneráló fék is automatikusan csökken,
ha az akkumulátor hőmérséklete magas/
alacsony, hogy elkerülje a Li-ion akkumulá-
tor károsodását.

* A gépjármű lassításához, a forgalomtól és
az útviszonyoktól függően, használja a fék-
pedált. A gépjármű fékeire a regeneratív
fékrendszer működése nincs hatással.

ZAJOK ÉS VIBRÁCIÓ
MEVFE0A2-AA52ADA9-1521-4E07-89C5-794AE861E480

A következő zajokat vagy vibrációkat ennél a
gépjárműnél üzemszerűnek lehet mondani.

* A vontatómotor zaja a motortérből
* Vízszivattyú és hűtőventilátor zaj töltés köz-

ben
* A kompresszor és hűtő ventilátor zaja, amikor

a klímavezérlő időzítőt vagy távoli klímavezér-
lőt használnak

AZ ELEKTROMOS JÁRMŰVEK (EV) JELLEMZŐIAZ ELEKTROMOS JÁRMŰVEK (EV) JELLEMZŐI
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* Relé működési zaj és rezgés az elektromos
jármű (EV) rendszerének indításakor és leállí-
tásakor (a tápkapcsoló BE és KI állásban van)

* Közeledő jármű hangja gyalogosoknak (VSP)

MEVFE0A2-D5226885-6E90-4F7F-9B94-5CAEF25DFCC8

FIGYELMEZTETÉS
Az elektromos jármű (EV) rendszer nagyfe-
szültségű áramot használ. Ha nem tartja be a
kezelési utasításokat, súlyos, akár halálos sé-
rüléseket is szenvedhet.

Ebben a fejezetben megtalálja az elektromos gép-
jármű legfontosabb funkcióinak leírását. A gép-
jármű tula jdonságaiva l és működésével
kapcsolatos további részeltekért lapozza fel az
útmutató vonatkozó fejezeteit.

A LI-ION AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE
MEVFE0A2-FD2B2A17-F4D7-4432-9813-7FD69984F574

FIGYELMEZTETÉS
Feltétlenül olvassa el a “CH. Töltés” részt, és
kövesse a leírt eljárásokat és útmutatásokat.

A Li-ion akkumulátor töltésének a következő
módjai vannak:

* Gyors töltés
* Normál töltés

MWBS0012X

: Kombinált töltőrendszer (CCS) töltőportja

Az utasításokat lásd “A Li-ion akkumulátor feltöl-
tése” (37 o.).

Áttekintés 23
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A GÉPJÁRMŰ ELINDÍTÁSA
MEVFE0A2-3B1CCFD6-3898-413D-BC6D-F00989C41D0F

MWBS0024X

1. Erősen nyomja meg a fékpedált.

2. Nyomja meg a főkapcsolót.

3. Ellenőrizze, hogy a READY to drive visszajelző
lámpa világít-e. Lásd “READY to drive visz-
szajelző lámpa” (123 o.).

4. Navigációs rendszerrel ellátott modellek: Ha
útbaigazításra van szükség, adja meg az úti
célt a navigációs rendszerben. Lásd a Nissan-
Connect különálló használati útmutatóját.

5. Ellenőrizze a Li-ion akkumulátor töltöttségi
szintjét és a jármű információs kijelzőjén meg-
jelenő becsült hatótávolságot. Lásd “A Li-ion
akkumulátor elérhető töltöttségét megjelenítő
műszer” (111 o.) és “Megtehető távolság” (112 o.).

MEGJEGYZÉS:

Vezetés előtt hasonlítsa össze az úticélig meg-
tett távolságot a jármű információs kijelzőjén
megjelenő becsült távolsággal.
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A JÁRMŰ VEZETÉSE
MEVFE0A2-AF8BE484-026C-4CC5-A17E-CCEE016D070B

MWBS0025X

1. Nyomja le a fékpedált

2. Kiengedik a rögzítőféket.

3. Helyezze a váltókart D (haladás) helyzetbe.
Elengedés után a váltókar visszatér eredeti
középső helyzetébe.

4. Ellenőrizze, hogy a gépjármű D (haladás)
állásban van-e. A váltókaron lévő váltásjelző
világít, és a D látható a jármű információs
kijelzőjén.

5. Engedje fel le a fékpedált.

6. Nyomja le a gázpedált és induljon el.

Az előre való haladáshoz a következő sebességi
fokozatok érhetők el:

* Használja a D (haladás) állást az optimális
teljesítmény eléréséhez.

* Lefelé haladáshoz használja a B pozíciót. Ha a
B pozíciót használja, a regeneratív fék na-
gyobb mértékben vehető igénybe, amikor a

gázpedált felengedi, összehasonlítva a D (ha-
ladás) állással.

MEGJEGYZÉS:

A regeneratív fékrendszer átalakítja a gépjármű
mozgását elektromos árammá, így segíti a gép-
jármű fékezését.

Lásd “A jármű vezetése” (264 o.).

MWBF0049X

Az ECO mód kiválasztásához használja a közép-
konzolon található vezetési módválasztót . Hasz-
nálja az ECO módot a maximális hatótávolság
eléréséhez és városi vezetéshez. Az ECO mód segít
csökkenteni az energiafogyasztást azáltal, hogy
csökkenti a gyorsulást, összehasonlítva a STAN-
DARD üzemmódban lévő azonos gázpedálhelyzet-
tel. Lásd “ECO üzemmód” (275 o.).

MWBS0026X

Ha kigyullad az alacsony akkumulátortöltés figyel-
meztető lámpa (sárga) világít, a Li-ion akku-
mulátor töltöttsége túl alacsony az utazáshoz.
Lásd “Alacsony akkufeszültségre figyelmeztető
lámpa” (119 o.). A lehető leghamarabb töltse fel a
Li-ion akkumulátort.

Áttekintés 25
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A jármű parkolása
MEVFE0A2-EFEA2D5A-A0D8-4801-8F72-0BFE80AE8AB3

MWBS0027X

1. A jármű leállításakor nyomja meg a váltókaron
lévő parkoló gombot, miközben lenyomja a
fékpedált. Ellenőrizze, hogy a jármű P (parko-
lás) állásban van-e a váltókaron vagy a jármű
információs kijelzőjén lévő váltásjelző ellenőr-
zésével.

2. Húzza be a kéziféket.

3. Állítsa a főkapcsolót KI állásba.

4. Ha egy parkoló fel van szerelve töltési lehető-
séggel, szükség szerint töltse fel a Li-ion
akkumulátort. Lásd “A Li-ion akkumulátor
feltöltése” (37 o.).
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VEZETÉS UTÁN OTTHON
MEVFE0A2-B5E6C0B3-8842-40F3-94B3-064442344F7E

A Li-ion akkumulátor töltése
MEVFE0A2-9B206A4F-1D99-42AE-9922-AFCC9BBED097

MWBS0028X

Példa

Amikor hazatér, csatlakoztassa a járművet az
otthonában lévő töltőállomáshoz a normál töltő-
csatlakozóval.

Töltse fel a járművet, vagy állítsa be a töltés időzítő
funkciót az érintőképernyőn, hogy a jármű meg-
határozott időpontban töltse fel. Lásd “Töltés
időzítő” (48 o.).

1. Ha a főkapcsoló KI állásban van, a [Töltés
időzítő] és a [Klímavezérlő időzítő] funkciók
megjelennek a jármű információs kijelzőjén.
Lásd “Gépjármű információs kijelzője” (124 o.).

2. Nyissa fel a töltőnyílás fedelét és a csatlakozó
védőfedelét. Lásd “Töltőnyílás fedele” (205 o.).

3. Csatlakoztassa a töltőkábel csatlakozóját a
gépjárműhöz.

4. A töltés időzítő bekapcsolásakor a töltés a
beállított időpontban kezdődik. Ha a töltés
időzítő nincs bekapcsolva, a töltés azonnal
megkezdődik.

MEGJEGYZÉS:

A NISSAN azt javasolja, hogy a NISSAN EVSE (ha
van) vagy a NISSAN Mode 3 kábelt (ha van)
csatlakoztassa járművéhez, amikor kiszáll a
járműből, még akkor is, ha nem fogja használni.
Ha így tesz, a lehető legtöbbet hozhatja ki a
klímavezérlő időzítőből a következő alkalom-
mal, amikor a gépjárművet használja.

NISSANCONNECT SZOLGÁLTATÁSOK
MEVFE0A2-417152C8-56E6-4C85-A225-807020DA9339

A NissanConnect Services különféle elektromos
járművek (EV) rendszerrel kapcsolatos távoli funk-
ciókat kínál. Íme néhány példa:

* Li-ion akkumulátor töltés távolról történő
aktiválása

* Távvezérelt klímavezérlés
* A Li-ion akkumulátorának töltési állapotának

ellenőrzése
A NissanConnect szolgáltatásokkal kapcsolatos
további információkért tekintse meg a NissanCon-
nect Services alkalmazást és az ÖN Nissan tulaj-
donosi portálját.

Áttekintés 27
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MEVFE0A2-DDC68A2E-7E0D-4C2E-BEEC-59CEBF7FCCCB

MEGTEHETŐ TÁVOLSÁG
MEVFE0A2-BB2C94E1-FE32-432A-9B1E-BE05122A4396

A gépjárművel megtehető távolság (hatótávolság)
jelentős mértékben függ a rendelkezésre álló
töltéstől, az időjárástól, a hőmérséklettől, a hasz-
nálattól, az akkumulátor életkorától, a domborzati
viszonyoktól és a vezetési stílustól.

HATÓTÁVOLSÁG NÖVELÉSE
MEVFE0A2-174192A7-076C-44F5-8C93-6878A9D76B22

A hatótávolság számos tényezőtől függ.

A tényleges hatótávolság a következőktől függ:

* Sebesség
* A gépjármű terhelése
* A gépjármű kiegészítőinek elektromos terhe-

lése
* Forgalmi és útviszonyok
A NISSAN a következő vezetési szokásokat
javasolja a hatótávolság maximalizálása érde-
kében:

Vezetés előtt:

* Kövesse az ajánlott ütemezett karbantartást.
* A gumiabroncsokat tartsa mindig megfelelő

nyomáson.
* A kerek mindig megfelelően legyenek beállítva.
* Az utasfülkét a töltés során melegítse fel vagy

hűtse le.
* Távolítsa el a szükségtelen csomagokat a

gépjárműből.
Vezetés közben:

* Vezetés ECO üzemmódban
— Az ECO mód segít csökkenteni az energia-

fogyasztást azáltal, hogy csökkenti a gyor-
sulást, összehasonlítva a STANDARD

üzemmódban lévő azonos gázpedálhely-
zettel.

* Vezetés állandó sebességgel. Az utazósebes-
séget állandó gázpedál állással tartsa fent
vagy használja az automatikus sebességtartó
rendszert.

* Lassan, és egyenletesen gyorsítson. Lassan
nyomja le és engedje fel a gázpedált a
gyorsításhoz és lassításhoz.

* Autópályán egyenletes sebességgel vezessen.
* Kerülje a rendszeres megállásokat és fékezé-

seket. Tartson biztonságos távolságot más
járművek mögött.

* Kapcsolja ki a klímaberendezést, ha nincs rá
szüksége.

* Válasszon ki egy megfelelő hőmérsékletet a
fűtéshez vagy hűtéshez, így is csökkentheti az
áramfelvétel mértékét.

* Az energiafogyasztás csökkentése érdekében
használja a [CSAK VENTILÁTOR] funkciót.

* Hideg időben használja a fűtött üléseket és a
fűtött kormánykereket (ha van) a klímaberen-
dezés helyettesítőjeként az energiafogyasztás
csökkentése érdekében.

* Használja a klímaberendezést a belső hőmér-
séklet szabályozására, és zárja be az ablako-
kat, hogy csökkentse a légellenállást
autópályás sebességgel történő utazás köz-
ben.

* Engedje fel a gázpedált, hogy lelassíthasson és
ne használja a fékeket, amikor a közlekedési
viszonyok ezt lehetővé teszik.

— Ez a gépjármű regeneratív fékrendszerrel
van felszerelve. A regeneratív fékrendszer
elsődleges célja, hogy visszatöltse a Li-ion
akkumulátort és kibővítse a hatótávolságot.
A másodlagos feladata az, hogy a “motor-
fék” hatást létrehozza, amely függ a Li-ion
akkumulátor állapotától. D (meghajtó) vagy
B állásban, amikor a gázpedált elengedik, a
regeneratív fékrendszer némi lassítást és
némi energiát biztosít a Li-ion akkumulá-
tornak.

* A gépjármű hatótávolsága jelentősen lecsök-
ken extrém hideg körülmények között (például
-20°C (-4°F)).

* Ha a klímavezérlő rendszert az utasfülke
fűtésére használja, amikor a külső hőmérsék-
let 0°C (32°F) alatt van, a rendszer több
elektromos áramot használ fel és nagyobb
hatással van a gépjármű hatótávolságára,
mint ha a fűtés olyankor használná, amikor a
hőmérséklet 0°C (32°F) felett van.

LI-ION AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMA
MEVFE0A2-9FF8DEB3-02E9-402A-A656-0D54AE038BD1

A Li-ion akkumulátor töltéstartó képessége, mint
minden akkumulátor, csökken az akkumulátor
korának és használatának növekedésével, ami
csökkenti a hatótávolságot az új jármű hatótávjá-
hoz képest. Ez normális és várható jelenség, de ez
nem jelenti a gépjármű vagy a Li-ion akkumulátor
hibás működését.

A Li-ion akkumulátor töltéstartó képességét befo-
lyásolhatja az, hogy Ön hogyan vezeti a járművet,
hogyan tárolja a járművet, hogyan tölti fel a Li-ion
akkumulátort és a Li-ion akkumulátor hőmérsék-
letét a jármű működése és töltése során.

GÉPJÁRMŰ GAZDASÁGOS HASZNÁLATAGÉPJÁRMŰ GAZDASÁGOS HASZNÁLATA
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Az akkumulátor élettartamának maximalizálása
érdekében lehetőség szerint alkalmazza a követ-
kező vezetési és töltési szokásokat.

* A gépjárművet ne tegye ki túlzottan magas
környezeti hőmérsékletnek hosszabb ideig.

* Kerülje a jármű -25°C (-13°F) alatti hőmérsékle-
ten való tárolását több mint 7 napig.

* Ne hagyja a járművet 14 napon túl, amikor a Li-
ion akkumulátor töltöttségi szintje eléri a
nullát vagy nulla közeli értéket (töltési állapot).

* Hagyja, hogy a gépjármű és a Li-ion akkumu-
látor lehűljön vagy felmelegedjen.

* Parkoljon/tárolja a gépjárművet hűvös helyen,
napfénytől és egyéb hőforrástól távol.

* Kerülje a hosszan tartó magas akkumulátor
hőmérsékletet (amelyet például a nagyon
magas környezeti hőmérséklet, a huzamo-
sabb haladás az autópályán vagy többszöri
gyors töltés okoz).

* Használja a normál töltési módszert a Li-ion
akkumulátor töltéséhez, és minimalizálja a
gyorstöltő használatát.

* Megfontoltan haladjon.
* Használja az ECO üzemmódot.
* Ne működtesse a töltés időzítőt többször

egymás után, miközben a töltő csatlakozó
csatlakoztatva van a gépjárműhöz, azt köve-
tően, hogy a Li-ion akkumulátor töltése befe-
jeződött. Ha mégis így tesz, a 12 voltos
akkumulátor lemerülhet.

* Ha a gépjárművet nem használja hosszabb
ideig, töltse fel a Li-ion akkumulátort legalább
egyszer minden 3 hónapban.

* A Li-ion akkumulátor elérhető töltöttségét
megjelenítő műszeren ellenőrizheti a Li-ion
akkumulátor töltöttségét. Lásd “A Li-ion akku-
mulátor elérhető töltöttségét megjelenítő mű-
szer” (111 o.).

MEVFE0A2-DCE80B21-6AD4-44B2-B1BF-639DC1303282

MŰSZEREK ÉS VISSZAJELZŐK
MEVFE0A2-D1C36201-8E72-4568-AF30-943A596C28E6

A jármű információs kijelzőjén az elektromos jármű
(EV) funkcióival kapcsolatos különféle mérők, mé-
rőeszközök és jelzők jelennek meg.

Gépjármű információs kijelzője
MEVFE0A2-37EB16B1-AF29-460F-9230-19797880CB7F

Teljesítmény visszajelző:

MWBS0018X

Ez a kijelző megmutatja a vontatómotor tényleges
áramfelvételét, illetve a regeneratív fékrendszer
által a Li-ion akkumulátor számára generált elekt-
romos áramot.

További információért lásd . “Teljesítmény visz-
szajelző” (111 o.).

Áttekintés 29
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Megtehető távolság:

MWBS0019X

Ez a jelző mutatja azt a becsült hatótávolságot (az
aktuális vezetési stílust és működési feltételeket
figyelembe vevő program alapján számítva), amely
megtehető, mielőtt újratöltésre lenne szükség.

További információért lásd . “Megtehető távolság”
(112 o.).

A Li-ion akkumulátor elérhető töltöttségét
megjelenítő műszer:

MWBS0020X

Ez a jelző mutatja a lítium-ion akkumulátornak a
jármű vezetéséhez még hátralévő energiáját.

További információért lásd . “A Li-ion akkumulátor
elérhető töltöttségét megjelenítő műszer” (111 o.).

A Li-ion akkumulátor kapacitását megjelenítő
műszer:

MWBS0031X

Ez a mérőműszer mutatja a Li-ion akkumulátor
kapacitásának tárolására rendelkezésre álló kapa-
citását.

A mérőműszer ellenőrzéséhez válassza ki a fedél-
zeti számítógépmenüjében. További információért
lásd . “14. [Akkumulátor-kapacitás]” (147 o.).

Egyéb információ:
A többi elektromos jármű egyedi információja is
megjelenik a fedélzeti számítógépen. További
információért lásd . “Fedélzeti számítógép adatai”
(144 o.).

Figyelmeztető- és visszajelző lámpák
MEVFE0A2-6AF4B28B-35EF-412C-B57B-44DA16154BF1

MWBS0032X

Az elektromos jármű rendszere a következő elekt-
romos jármű-specifikus figyelmeztető és jelzőlám-
pákat használja, amelyek a mérőpanelen
találhatók.

1. Fő figyelmeztető lámpa (piros)

2. Fő figyelmeztető lámpa (sárga)
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3. 12 voltos akkumulátor töltésvisszajelző lámpá-
ja

4. Csatlakoztatás figyelmeztető lámpája

5. READY to drive visszajelző lámpa

6. Teljesítménykorlátozás figyelmeztető lámpája

7. elektromos jármű rendszer figyelmeztető lám-
pa

8. Elektronikus sebességváltó- vezérlés figyel-
meztető lámpája

9. Fékrendszer figyelmezető lámpája (sárga)

10. Alacsony akkufeszültségre figyelmeztető lám-
pa

11. A közeledő jármű hangja gyalogosoknak (VSP)
rendszer kikapcsolt jelzőlámpája

További információért lásd . “Figyelmeztető lám-
pák, visszajelző lámpák és hangjelzések” (114 o.).

KÖZELEDŐ JÁRMŰRE FIGYELMEZTETŐ
GYALOGOSVÉDŐ HANGJELZŐ (VSP)
RENDSZER

MEVFE0A2-4B182DCB-DA11-43E9-88E1-B6576D8946D0

MWBS0033X

Az Approaching Vehicle Sound for Pedestrians
(VSP) rendszer egy olyan funkció, amely hangjel-
zéssel figyelmezteti a gyalogosokat a jármű jelen-
létére, amikor az alacsony sebességgel halad.

Amikor a gépjárműmegmozdul, a rendszer hangot
ad ki.

A hang elhallgat, ha a jármű sebessége több mint
körülbelül 30 km/h (19 MPH) gyorsítás közben.

A hang akkor hallatszik, amikor lassítás közben a
jármű sebessége kisebb, mint körülbelül 25 km/h
(16 MPH).

A hang megszűnik, ha a gépjármű megáll.

A hang nem szűnik meg, ha gépjármű sebesség-
váltója R (Hátramenet) állásban van, még akkor
sem, ha a jármű áll.

FIGYELMEZTETÉS
* Ha vezetés közben nem hallja a VSP rend-

szerből érkező hangokat, állítsa meg a
gépjárművet egy biztonságos, csendes
helyen. Húzza le az ablakot és állítsa a
sebességváltó kart R (Hátramenet) állásba
úgy, hogy közben a fékpedált erősen
nyomja. Ellenőrizze, hogy a hang hallha-
tó-e a gépjármű eleje felől.

* Ha a hang nem hallható, amikor a VSP
rendszer működik, vagy ha a VSP KI
jelzőfény világít, azonnal forduljon egy
NISSAN tanúsított elektromos jármű már-
kakereskedőhöz ellenőrzés céljából.

MEGJEGYZÉS:

Ha növelni szeretné a VSP rendszer hangerejét,
forduljon egy NISSAN tanúsított elektromos
jármű-kereskedőhöz. (A hangerő csökkentésére
nincs lehetőség.)

Áttekintés 31
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MEVFE0A2-972E2B26-6BC6-4509-A89A-5AA850FD9BBC

MWBT0058X

*1: Példaként a NISSAN EVSE (ha van) normál
töltést mutatunk be.
A NISSAN EVSE használata nélküli normál
töltéshez lásd: “Normál töltés” (39 o.).

TÖLTÉS TÍPUSATÖLTÉS TÍPUSA
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MEVFE0A2-DF9106F6-2F56-49B2-AB37-D394B7D76A32

FIGYELMEZTETÉS
* Ha elektronikus gyógyászati eszközöket

használ, mint például beültetett szívrit-
musszabályozó vagy beépített kardiovasz-
kuláris defibrillátor, ellenőrizze a készülék
gyártójánál a töltési folyamat megkezdése
előtt, hogy a töltés milyen hatással van a
beültetett eszközökre. A töltés befolyásol-
hatja a működésüket.

* Győződjön meg róla, hogy nincs víz vagy
idegen anyag a töltőnyílásban, a csatlako-
zóaljzatban vagy az elektromos csatlako-
zóban, i l letve azok nem sérültek,
rozsdásak vagy korrodáltak. Ha ezek vala-
melyikét észleli, ne töltse fel a Li-ion
akkumulátort. Rövidzárlatot vagy áramü-
tést, illetve tüzet okozhat, amely súlyos,
akár halálos sérüléssel is járhat.

* A súlyos vagy halálos sérülések elkerülése
érdekében tartsa be a következőket, amik
a Li-ion akkumulátort tölti fel:

— Ne érintse meg a fém csatlakozó
pontokat a csatlakozó aljzatban, a töltő
kábel csatlakozóján vagy az elektro-
mos csatlakozón.

— Villámlás közben ne érintse meg a
járművet és a töltőberendezést (töltő-
állomás, Mode 3 kábel (ha van) vagy
EVSE (ha van)). Ez áramütést okozhat.

* Ne szerelje szét és ne módosítsa a töltő-
portot vagy az EVSE-t. Ez tüzet okozhat.

* Ha szokatlan szagot észlel vagy füst száll

fel a gépjárműből, azonnal szakítsa meg a
töltést.

* Ne hagyja, hogy kezei, haja, ékszerei vagy
ruhája hozzáérjenek vagy beszoruljanak a
vontatómotor ventilátorába. A hűtőventi-
látor a töltés során bármikor elindulhat.

* Az EVSE-vel szerelt modelleknél az EVSE
használata után, és ha behelyezi a jármű-
be, rögzítse szilárdan a csomagtérben lévő
tárolóval. Lásd “NISSAN Mode 3 kábel (ha
van) tároló” (175 o.). Ellenkező esetben
elszabadulhatnak, személyi sérüléseket
okozhatnak hirtelen fékezés vagy ütközés
során.

* A NISSAN erősen javasolja, hogy elektro-
mos járművét otthon töltse a NISSAN által
ajánlott, dedikált háztartási töltőállomás-
sal. Az EN61851 szabványnak megfelelő
háztartási töltőállomást egy professzioná-
lis villanyszerelőnek kell telepítenie egy
erre a célra szolgáló 220-240 V-os áram-
körre, akit a NISSAN által ajánlott elektro-
mobilitás-kezelő (EMO) tanúsított.

FIGYELEM
* A töltőberendezés sérülésénekmegakadá-

lyozásához:

— Ne zárja le a töltőnyílás fedelét a töltő
csatlakozó védőkupakjának visszahe-
lyezése nélkül.

— Ne tegye ki a töltőberendezést külső
behatásnak.

— Ne húzza meg vagy csavarja meg a
töltőkábelt.

* A töltés befejeztével ügyeljen arra, hogy a
töltőcsatlakozó fedelét lecsukja úgy, hogy
a töltőcsatlakozó kupakja zárva legyen. Ha
a töltőnyílás fedelét úgy zárja le, hogy a
töltő csatlakozó védőkupakját nem helyezi
vissza, az aljzat megtelhet idegen anyag-
gal vagy vízzel.

* Ne töltése a gépjárművet ha az le van
takarva. Ettől a csatlakozó sérülhet.

* Ne kísérelje meg a 12 voltos akkumulátor
indítási indítását egyidejűleg a Li-ion ak-
kumulátor töltése közben. Ha mégis így
tesz, a gépjármű vagy a töltőberendezés
károsodhat, amely személyi sérüléshez
vezethet. Lásd “Beindítás külső akkumulá-
torral” (444 o.).

* A töltőcsatlakozón kívül ne helyezzen más
tárgyat a töltőcsatlakozóba. Ellenkező
esetben károsodhat a töltőport.

* Alkalmanként végezzen töltést az EVSE
segítségével.

* A NISSAN azt javasolja, hogy külön erre a
célra kijelölt áramkört és csatlakozóaljza-
tot használjon. A kijelölt elektromos áram-
kör használatával megelőzheti az áramkör
károsodását vagy azt, hogy a Li-ion akku-
mulátor töltése során az áramköri meg-
szakító lekapcsoljon. Ha az áramkör
megosztott, és egy másik elektromos esz-
közt használnak a jármű töltésével egy
időben, a megszakító kioldhat.

Töltő 35
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* Az EVSE csatlakoztatása előtt ellenőrizze
az EVSE-n feltüntetett névleges áramerős-
séget, hogy megbizonyosodjon arról, hogy
a konnektor és az áramkör elegendő
áramerősséggel rendelkezik-e a jármű
biztonságos töltéséhez. Az EVSE konstans
10–16 A* feszültséget vesz fel, ezért gon-
doskodnia kell arról, hogy a töltéshez
használt aljzat és háztartási vezetékek
ezen a szinten legyenek névlegesek, és
megfeleljenek az Ön országában vagy
területén érvényes legújabb elektromos
vezetékezési szabványoknak és előírások-
nak.

*: A maximális jelenlegi besorolás az or-
szágtól függ.

* A csatlakozóaljzatnak, illetve a áramkör-
nek földeltnek és védettnek kell lennie,
amelyet egy külön áramköri megszakító-
val vagy biztosítékkal kell biztosítani, hogy
az áramütés kockázata elkerülhető legyen.
Az áramkör káros interferenciát okozhat
az MCB-n (Molded Circuit Board) és a
háztartási elektromos készülékeken, pél-
dául televíziókon és audiorendszereken.
Ha még nincs használható áramkör kié-
pítve, akkor megfelelő engedéllyel rendel-
kező villanyszerelő alakíthatja ki azt.

MEGJEGYZÉS:
* Hosszabb időt vehet igénybe a Li-ion akku-

mulátor feltöltése a gyors töltővel, ha a
gépjárművel hideg helyen áll hosszabb ide-
ig. Hosszabb időt vehet igénybe a Li-ion

akkumulátor feltöltése a gyors töltővel, ha
a Li-ion akkumulátor hőmérséklete magas
vagy alacsony.

* Ha a gépjárművet nem használja hosszabb
ideig, töltse fel a Li-ion akkumulátort lega-
lább egyszer minden 3 hónapban.

* A főkapcsolót BE állásba lehet helyezni, és a
klímaberendezést a Li-ion akkumulátor töl-
tése közben használhatjuk. Mivel ezek a
műveletek csökkentik a Li-ion akkumulátor
töltöttségét, hosszabb ideig tart a Li-ion
akkumulátor teljes feltöltése. Állítsa a főkap-
csolót KI állásba, így csökkentheti a Li-ion
akkumulátor töltésének idejét.

* Ha töltés közben megszakad az elektromos
ellátás, a töltés automatikusan újraindul,
amikor az elektromos ellátás helyreáll.

* Ha a csatlakozó le van fagyva, olvassa fel a
jeget. Miután a jég elolvadt, töltse fel a Li-ion
akkumulátort. Ha a csatlakozót erővel csat-
lakoztatja, hiba léphet fel.

* Ha idegen anyag került a csatlakozó aljzat-
ba, előfordulhat, hogy nem lehet a csatlako-
zót csat lakoztatn i , ne erő l tesse a
csatlakoztatást. Vegye fel a kapcsolatot
egy NISSAN által tanúsított elektromos gép-
jármű kereskedővel. Ha a csatlakozót erővel
csatlakoztatja a csatlakozó aljzatba, a töltő-
berendezés vagy a gépjármű sérülhet.

* A töltőnyílásban található egy furat, ame-
lyen le lehet engedi a vizet. Ha a leeresztő
nyílás eltömődi, vagy ha víz gyűlik fel a
nyílásban, töltse a gépjárművet. Vegye fel a
kapcsolatot egy NISSAN által tanúsított
elektromos gépjármű kereskedővel.

* A hűtőventilátor és a vízszivattyú működés-
be léphet töltés közben. Ez nem hiba.
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MEVFE0A2-A0ABEBBF-5225-4B26-AEEE-0C29ED81B898
Ez a gépjármű egy elektromos gépjármű és a
működéséhez elektromos áram szükséges. A Li-
ion akkumulátor az egyetlen erőforrás a gépjármű
mozgatásához.

Fontos a töltöttség fenntartása és a töltési ciklus-
ok megtervezése, hogy elkerülhesse a Li-ion akku-
mulátor teljes lemerülését.

A Li-ion akkumulátor töltésének a következő
módjai vannak:

* Gyors töltés
* Normál töltés

GYORS TÖLTÉS
MEVFE0A2-955109CD-57E8-41F4-A273-FA39B5FB281F

A Li-ion akkumulátor 130 kW-nál nagyobb teljesít-
ményű töltővel történő töltésekor is a töltő maxi-
mális teljesítménye 130 kW-ra korlátozódik, ez a
jármű állapotától függően változik.

Hosszabb időt vehet igénybe a Li-ion akkumulátor
feltöltése a gyors töltővel, ha a Li-ion akkumulátor
hőmérséklete magas vagy alacsony.

FIGYELMEZTETÉS
* Mindig használjon kombinált töltőrend-

szer (CCS) szabványú gyorstöltőt, amely
kompatibilis ezzel a járművel. Ha nem
megfelelő gyors töltőt használ, a rendszer
működésében hiba léphet fel, de akár ki is
gyulladhat, amely súlyos vagy akár halálos
sérüléseket is okozhat.

* A gyorstöltés megkezdése előtt figyelme-
sen olvassa el a gyorstöltőn található
utasításokat, és győződjön meg arról,
hogy a gyorstöltő csatlakozó megfelelően
van csatlakoztatva és rögzítve van a jár-

műhöz. Ha nem megfelelően csatlakoztat-
ja vagy működteti a gyors töltő berende-
zést, a gépjármű vagy a töltő berendezés
károsodhat.

FIGYELEM
* Az elektromos jármű töltési biztosítékok-

kal van felszerelve, amelyek megvédik az
akkumulátort, ha az elér egy bizonyos
hőmérsékleti szintet, ami hosszabb töltési
időt eredményez.

* A töltési idő a töltési körülményektől függ,
beleértve a töltő típusát és állapotát, az
akkumulátor hőmérsékletét, a Li-ion akku-
mulátor hőmérséklet-szabályozó rendszer
aktiválási állapotát és a környezeti hőmér-
sékletet.

* Az egymást követő sikeres gyors töltések
ideje meghosszabbodik, ha az akkumulá-
tor hőmérsékletéből adódóan aktiválódik
az akkumulátor védelmét szolgáló techno-
lógia.

MEGJEGYZÉS:
* Amikor a Li-ion akkumulátor elérhető töl-

töttsége és a Li-ion akkumulátor kapacitása
megjelenik a gyors töltőn, a kijelzett értékek
eltérhetnek a Li-ion akkumulátor tényleges
töltöttségétől/kapacitásától.

* A gyors töltőktől függően a működési fel-
tételek eltérhetnek a jelen kézikönyvben
feltüntetett feltételektől. Kövesse a gyors
töltőn látható utasításokat.

Töltési típus azonosító (ha van)
MEVFE0A2-FE7AAEDD-04EC-48BE-B527-04663A9D2A17

MWBT0051X

A jármű töltőnyílása (a fedél hátoldala) és/vagy a
töltőcsatlakozó rendelkezhet egy azonosítóval,
amely meghatározza a töltés típusát.

Használja a következő azonosítóval rendelkező
töltőcsatlakozót.

MWBT0052X

Töltő 37
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K: CCS2 (50-500 V)
L: CCS2 (220–920 V)

Nem létesíthető kapcsolat, ha a töltőcsatlakozó
eltérő azonosítóval rendelkezik.

Gyors töltés elindítása
MEVFE0A2-5A7FD8AC-1D91-43E8-A8FE-F0B5F9D1C518

1. Nyomja meg a váltókaron lévő parkoló gom-
bot, hogy a jármű P (parkolás) helyzetbe
kerüljön, és húzza be a rögzítőféket.

2. Állítsa a főkapcsolót KI állásba.

3. A töltőnyílás fedele a jármű ajtajának zárszer-
kezetéhez kapcsolódik.

MWBT0053X

A töltőnyílás fedelének kinyitásához nyissa ki
az ajtókat (lásd “Intelligens kulcsrendszer” (189
o.)), és nyomja meg a fedél hátsó részét az
ábra szerint. Ezután nyissa ki a töltőport
sapkáját. (Lásd “Töltőnyílás fedele” (205 o.).)

4. Kövesse a gyorstöltő berendezésen található
utasításokat, és illessze be teljesen a töltő-
csatlakozót.

FIGYELEM

Ügyeljen arra, hogy a töltőcsatlakozót
egyenesen a gyorstöltő csatlakozóba dug-
ja be teljesen. Ennek elmulasztása azt
eredményezheti, hogy a Li-ion akkumulá-
tor nem töltődik, vagy károsíthatja a töltő-
berendezést.

MWBT0054X

5. Kövesse a gyorstöltő állomással kapcsolatos
utasításokat, hogy a töltést elkezdhesse. Ha a
berendezés megfelelően fel van szerelve és
készen áll a töltésre, kétszer sípoló hang
hallható, és a töltés állapotjelző lámpa kigyul-
lad. Lásd “Töltés állapotjelző lámpa” (51 o.).

A töltés a következő körülmények között leáll:

* Ha a töltés befejeződött.
* Ha a gyors töltéshez beállított lehetséges

töltési időt meghaladja.

MEGJEGYZÉS:
* Előfordulhat, hogy a töltés automatikusan

leáll, még akkor is, ha nem fejeződött be.
* Ha a töltés a töltés közepén leáll, újraindít-

hatja a töltést a gyorstöltő állomás start
gombjának ismételt megnyomásával.

* A töltőcsatlakozó a csatlakoztatás után a
töltőporthoz van rögzítve, és nem lehet
leválasztani. Kövesse a gyorstöltő állomás-
sal kapcsolatos utasításokat, hogy a töltést
befejezhesse. Erősítse meg a töltés leállítá-
sát a műszerfalon lévő töltési állapotjelző
lámpával. A töltő csatlakozója lecsatlakoz-
tatható a gépjárműről, ha a töltés befejező-
dött.

* Gyorstöltéskor a Li-ion akkumulátor töltési
sebessége lassabb, ahogy a rendelkezésre
álló akkumulátor töltöttségi szintje növek-
szik.

* Gyors töltés esetén a Li-ion akkumulátor
töltési sebessége alacsonyabb, ha a Li-ion
akkumulátor hőmérséklete extrém alacsony
vagy magas.

Gyors töltés megállítása
MEVFE0A2-FBF57D1B-A05F-4338-A909-0604D447BA3A

1. Erősítse meg a töltés leállítását a műszerfalon
lévő töltési állapotjelző lámpával. A töltő csat-
lakozója lecsatlakoztatható a gépjárműről, ha
a töltés befejeződött.
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MWBT0055X

2. Távolítsa el a töltőkábel csatlakozóját a gép-
járműből a megfelelő módon.

MEGJEGYZÉS:
. A töltőcsatlakozó nem oldható fel a csat-

lakoztatás után. A töltőcsatlakozó felo-
ldásához a töltés megkezdése nélkül
várjon néhány percet, vagy állítsa le a
gyorstöltőt.

. A töltőcsatlakozó eltávolításakor a töltő-
port jelzőfénye körülbelül 30 másodper-
cig világít. (Lásd “Töltő port jelzőfénye”
(205 o.).)

3. Zárja le a töltőnyílás fedelét.

4. A töltőnyílás fedelének bezárása.

FIGYELEM
Mivel a gyors töltő csatlakozója nehezebb,
mint a többi töltő csatlakozója, leejtése sérü-
lést okozhat a gépjárműben, a töltő csatlako-
zóban, de akár személyi sérülést is okozhat.
Amikor a csatlakozót távolítja el, ügyeljen arra,

hogy egyenesen húzza ki és a lehető legna-
gyobb körültekintéssel.

NORMÁL TÖLTÉS
MEVFE0A2-C9276E49-0D41-46B2-9C94-A2060CEE2707

MWBT0056X

A normál töltést elvégezheti otthon is vagy nyilvá-
nos állomáson is. A normál töltésnek két módja
van. Csatlakoztathatja a járművet és a tápegysé-
get az EVSE-hez (elektromos járműellátó berende-
zés) (ha van), vagy csatlakoztathatja a járművet
egy normál töltőhöz. A NISSAN a normál töltés
használatát javasolja a jármű szokásos töltéséhez.
A Li-ion akkumulátor élettartamának meghosz-
szabbítása érdekében a gyorstöltés használatát
minimálisra kell csökkenteni.

FIGYELMEZTETÉS
* Ahhoz, hogy a rövidzárlatból fakadó ára-

mütéseket vagy tüzet elkerülhesse, csatla-
koztassa a GFI (Ground Fault Interrupter)
áramköri megszakítót és használjon víz-
hatlan, földelt aljzatot.

* Ne használjon hosszabbítót vagy csatla-
kozó adaptert. Ha az elektromos csatlako-
zó rendellenesen sok hőt termel, az tüzet
okozhat.

FIGYELEM
Csak erre a célra kialakított konnektorból
töltse (például ne használjon elektromos ge-
nerátort). Ellenkező esetben a töltés nem
sikerül és Li-ion akkumulátor töltő berendezé-
se tönkre mehet az áram ingadozása miatt.

MEGJEGYZÉS:
* Az Ön NISSAN tanúsított elektromos jármű-

kereskedője tanácsot tud adni a töltőkábe-
lek elérhetőségéről az Ön országában.

* A NISSAN erősen ajánlja, hogy az EVSE-t
otthonában egy erre a célra szolgáló áram-
körre telepítse egy engedéllyel rendelkező
professzionális villanyszerelő, akit a NISSAN
által ajánlott elektromobilitás-kezelő (EMO)
tanúsított.

* A normál töltés egy dedikált elektromos
aljzaton keresztül történik, a járműhöz mel-
lékelt EVSE segítségével.

* Az eredeti NISSAN EVSE töltőberendezés a
Li-ion töltés megkezdése előtt kommuniká-
ciós funkciót lát el a járművel. Ha ez a
kommunikáció nem történik meg, mert má-
sik berendezést használ, a Li-ion akkumulá-
tor nem töltődik fel.

* Az azonnali töltés és a töltés időzítő normál
töltési módban is végrehajtható. Lásd “Töl-
tési mód” (48 o.).
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Töltési típus azonosító (ha van)
MEVFE0A2-C18B7E85-B691-4A64-AB10-216D7831DEC3

MWBT0051X

A jármű töltőnyílása (a fedél hátoldala) és/vagy a
töltőcsatlakozó rendelkezhet egy azonosítóval,
amely meghatározza a töltés típusát.

Használja a következő azonosítóval rendelkező
töltőcsatlakozót.

MWBT0071X

C: 2. típus

Nem létesíthető kapcsolat, ha a töltőcsatlakozó
eltérő azonosítóval rendelkezik.

NISSAN EVSE (ha van)
MEVFE0A2-08DA50CA-EA7A-4DF9-A217-C6DA4329F412

MWBT0072X

NISSAN EVSE (2. típus)

(1) Biztonsági fedél
(2) Otthoni csatlakozó
(3) Vezérlődoboz* (jelzőlámpák)

*: Átvezethet egy kötelet a vezérlődoboz nyílásán
, hogy felakassza a Li-ion akkumulátor töltése

közben.

A háztartási csatlakozóval ellátott NISSAN EVSE 8–
10 A* váltakozó áramot (max. 3–6 kW) biztosít a Li-
ion akkumulátor töltéséhez.

*: A maximális jelenlegi besorolás az országoktól
függ.

Az Ön NISSAN tanúsított elektromos jármű-keres-
kedője teljes körűen megadhatja partnerünk Elect-
ro-Mobility Operator-ját (EMO) az Ön országában,
aki útmutatást tud adni Önnek a jármű legjobb
feltöltésének módjáról.

FIGYELMEZTETÉS
* Ne használjon olyan elektromos aljzatot,

amely nem felel meg a legújabb nemzeti
előírásoknak a jármű töltésére.

— Ha háza elektromos rendszere elöre-
gedett, vagy a közelmúltban nem el-
lenőrizték, erősen javasoljuk, hogy
töltés előtt vizsgáltassa meg a vezeté-
keket és a konnektort egy szakképzett
villanyszerelővel.

* Ne használjon hosszabbítókat - a legtöbb
hosszabbító nem képes megfelelően to-
vábbítani a felvett áramot és a töltés során
felmelegedhet.

* Ne használjon adaptereket, mivel a NISSAN
EVSE-t nem adapterekkel való használatra
tervezték és azok felmelegedhetnek.

* Győződjön meg arról, hogy járművét egy
erre a célra szolgáló áramkörön tölti.

— A dedikált áramkör egy olyan vezeték,
amely a megszakítóból indul, és nincs
más elektromos aljzat.

— A legtöbb különálló garázst külön
áramkör látja el, de a házon belüli
konnektorok gyakran egy körgyűrűn
vannak.

— A gyűrűs fő csatlakozóaljzatok túlter-
heltté válhatnak más elektromos esz-
közöktő l , ame lyek a já rműve l
egyidejűleg vannak bedugva, ami le-
kapcsolja az áramellátást.

* Ha a kopás, sérülés vagy elszíneződés
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jeleit észleli, ne használja a konnektort
töltéshez.

* Rendszeresen ellenőrizze a konnektort, és
cserélje ki, ha kopás, sérülés vagy elszíne-
ződés jeleit látja.

* Ha kétségei vannak az aljzat vagy a veze-
tékek kapacitását illetően, ne töltse fel
járművét addig, amíg meg nem bizonyo-
sodott az aljzat megfelelőségéről az elekt-
romobilitás kezelőjével (EMO) vagy egy
szakképzett villanyszerelővel.

* Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa
az EVSE-t.

* Ne használjon hosszabbítót vagy adaptert
a töltéshez.

* Ne érintse meg a csatlakozót nedves
kézzel.

* Ne érintse meg az EVSE elektromos csat-
lakozóit.

* Ha dörgést hall, ne érintse meg a gép-
járművet vagy az EVSE-t.

* Ha pacemakerrel vagy beültetett defibril-
látorral (ICD) rendelkezik, tartson legalább
15 cm (6 in) távolságot az EVSE vezér-
lőegységtől.

* Szülői felügyelet nélkül gyerek ne kezelje
vagy használja az EVSE-t.

Óvintézkedések a EVSE kezelésével kapcsolat-
ban:
* Ne húzza, csavarja, hajtsa meg, álljon rá vagy

rántsa meg a kábelt és/vagy a zsinórt.

* Ne csavarja a kábelt és/vagy a zsinórt tárgyak
köré, például normál töltés csatlakozója és/
vagy vezérlőegység.

* Fogja meg a háztartási csatlakozódugó testét,
és biztonságosan illessze be egyenesen felfelé
egészen az aljáig.

* Ne a vezetéknél fogva húzza ki a háztartási
csatlakozót.

* Ne használja az EVSE-t, ha rendellenesség
vagy probléma van, például mély vágás, repe-
dés vagy sérülés, vagy ha a háztartási dugó
korrodált.

* Ha a töltés leáll, amikor megmozdítja a ház-
tartási csatlakozódugót vagy a kábelt, ezt a
vezeték szakadása okozhatja. Ha ez előfordul,
azonnal függessze fel az EVSE használatát.

* Azonnal hagyja abba az EVSE használatát, ha
rendellenességet vagy problémát észlel, pél-
dául furcsa szag, füst vagy rendellenes hang-
ok, amelyek az EVSE-ből törnek elő töltés
közben.

Óvintézkedések az elektromos csatlakozóalj-
zattal kapcsolatban:
* Olyan földelt elektromos aljzatot használjon,

amely megfelel az országában vagy területén
érvényes szabványoknak és előírásoknak.

* Ne használjon elektromos aljzatot, ha a ház-
tartási csatlakozó meglazult, amikor bedugja a
konnektorba, vagy ha sérülés vagy korrózió
van a csatlakozó oldalon.

* Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség AC
220–240 V, 50 vagy 60 Hz.

* Az EVSE csatlakoztatása előtt ellenőrizze az
EVSE-n feltüntetett névleges áramerősséget,
hogy megbizonyosodjon arról, hogy az elekt-
romos aljzat és az áramkör elegendő árame-
rősséggel rendelkezik a jármű biztonságos
töltéséhez.

* Az EVSE konstans 10-16A* áramot vesz fel,
gondoskodnia kell arról, hogy a töltéshez
használt elektromos aljzat és háztartási veze-
tékek ezen a szinten legyenek névlegesek, és
megfeleljenek az Ön országában vagy terüle-
tén érvényes legújabb elektromos vezetéke-
zési szabványnak és előírásoknak.
*: A maximális jelenlegi besorolás az országtól
függ.

* Ha kétségei vannak az elektromos aljzattal és
áramkörrel kapcsolatban, forduljon szakkép-
zett villanyszerelőhöz.

FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy az EVSE-t csak névleges
feszültségű elektromos aljzathoz csatlakoz-
tassa.

Óvintézkedések a EVSE tárolásával kapcsolat-
ban:
* Ne tárolja az EVSE-t olyan helyen, ahol közvet-

len napsütésnek van kitéve.
* Ne tárolja az EVSE-t olyan helyen, ahol szélnek

és esőnek van kitéve.
* Az EVSE-t úgy tárolja, hogy a védőkupak fel

van helyezve, így megóvhatja a csatlakozót a
szennyeződéstől, portól.
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* Ne tárolja az EVSE-t úgy, hogy a kábel és/vagy
a kábel a vezérlődoboz köré tekerve legyen.

* Ne tárolja az EVSE-t úgy, hogy a kábel és/vagy
zsinór meg van csavarodva.

* A vezérlőegység felmelegszik, miközben az
EVSE tölt. Ez nem hiba.

NISSAN Mode 3 kábel (ha van)
MEVFE0A2-F21E6FF2-E04F-4753-9F4F-C7B52D2A871B

A NISSAN Mode 3 kábel normál töltőállomással
használható elektromos jármű csatlakozóaljzattal.
A NISSAN elektromos gépjármű márkakereskedője
további információkat ad, hogy az adott ország-
ban elérhető-e a kábel. A NISSAN Mode-3 kábelt
elektromos gépjármű töltéséhez tervezték és a
nyilvános normál töltőállomásokon, illetve otthoni
töltőállomásokon is használható.

FIGYELMEZTETÉS
Mielőtt megkezdené a töltést, figyelmesen
olvassa el a normál töltőállomáson található
utasításokat.

MWBT0060X

NISSAN Mode 3 kábel (2. típusú)

(1) 2-es típusú dugó (dugós csatlakozóval)
Csatlakoztassa a dugót egy normál töltőál-
lomás konnektorhoz.

(2) Normál töltőcsatlakozó (anya csatlakozóval)
Csatlakoztassa a normál töltőcsatlakozót a
normál töltőporthoz.

(3) Biztonsági fedél (ha van)

NISSAN Mode 3 kábel (2. típusú) specifikáció

* 2. típusú csatlakozó, az IEC62196–2 szabvány-
nak megfelelően

* 2. típusú normál töltő csatlakozó, az IEC62196–
2 szabványnak megfelelően
— Jelenlegi értékelés: 32A
— Névleges feszültség: 250V
— Védettségi fokozat (IP): IP24 nincs párosít-

va/IP44 párosítva
— A 3-as módú kábel megfelel az UKCA

jelölésnek
A NISSAN Mode 3 kábelhez nem szükséges a

vezetékbe épített vezérlődoboz, mivel a biztonsági
kommunikáció közvetlenül a normál töltőállomás
és az autó között történik.

FIGYELMEZTETÉS
* Ne szerelje szét, ne javítsa vagy módosítsa

a NISSAN Mode 3 kábelt.

* Ne érintse meg a NISSAN Mode 3 kábel
elektromos kivezetéseit.

* Ne engedje, hogy gyermek kezelje vagy
használja a NISSAN Mode 3 kábelt felnőtt
felügyelete nélkül.

Óvintézkedések a NISSAN Mode 3 kábel kezelé-
sére:
Ne húzza, csavarja, hajtsa meg, álljon rá vagy
rántsa meg a kábelt. Rendellenesség vagy problé-
ma esetén:

* Ne használja a NISSAN Mode 3 kábelt, ha
rendellenesség vagy probléma van, például
mély vágás, repedés vagy sérülés, vagy ha a
kábel korrodált.

* Ha a töltés leáll, amikor a kábelt megmozgatja,
akkor az a vezetékek megszakadását jelezheti.
Ha ez megtörténik, azonnal hagyja abba a
NISSAN Mode 3 kábel használatát.

* Azonnal hagyja abba a NISSAN Mode 3 kábel
használatát, ha töltés közben rendellenessé-
get vagy problémát észlel, például furcsa
szagot, füstöt vagy szokatlan zajokat bocsát
ki a NISSAN Mode 3 kábelből.
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FIGYELEM
Óvatosan kezelje a NISSAN Mode 3 kábelt.
Például ne ejtse le a NISSAN Mode 3 kábelt,
ne tegye ki erős ütéseknek, és ne merítse
vízbe.

Óvintézkedések a NISSAN Mode 3 kábel tárolá-
sával kapcsolatban:
* Ne tárolja a NISSAN Mode 3 kábelt közvetlen

napfénynek kitett helyen.
* Ne tárolja a NISSAN Mode 3 kábelt szélnek és

esőnek kitett helyen.
* Ügyeljen arra, hogy a NISSAN Mode 3 kábelt a

védősapkával felhelyezve tárolja, hogy a nor-
mál töltőcsatlakozó terminálját távol tartsa a
szennyeződéstől és a portól.

* Ne tárolja a NISSAN Mode 3 kábelt olyan
állapotban, amelyben a kábel meg van csava-
rodva.

Normál töltő (ha van)
MEVFE0A2-A18A5539-736E-4C32-A09E-578078E81ED0

MWBT0065X

(1) Biztonsági fedél
(2) Normál töltő (példa)

Ez a jármű tölthető kompatibilis nyilvános normál
töltővel (Wallbox típusú vagy állomás típusú), vagy
az otthoni töltőegységek egyes verzióival.

FIGYELMEZTETÉS
A normál töltővel való töltés megkezdése előtt
figyelmesen olvassa el a normál töltőn talál-
ható utasításokat (Wallbox típusú vagy Station
típusú).

Normál töltés megkezdése
MEVFE0A2-136A0F71-CC90-4492-81CD-E450D8C58255

1. Nyomja meg a parkoló gombot, hogy a jármű
P (parkolás) helyzetbe kerüljön, és húzza be a
rögzítőféket.

2. Állítsa a főkapcsolót KI állásba.

3. A töltőnyílás fedele a jármű ajtajának zárszer-
kezetéhez kapcsolódik.

MWBT0053X

A töltőnyílás fedelének kinyitásához nyissa ki

az ajtókat (lásd “Intelligens kulcsrendszer” (189
o.)), és nyomja meg a fedél hátsó részét az
ábra szerint.
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MWBT0062X

NISSAN Mode 3 kábel/NISSAN EVSE a csomagtérben található

NISSAN Mode 3 kábel
NISSAN EVSE (Mode 2 kábel)

(1) Csatlakozó
(2) Biztonsági fedél (ha van)
(3) Otthoni csatlakozó
(4) Vezérlődoboz* (jelzőlámpák)

*: A vezérlődoboz nyílásain átvezethet egy

kötelet, hogy felakassza a Li-ion akkumulátor
töltése közben.

4. NISSAN EVSE modell: Csatlakoztassa a háztar-
tási csatlakozót a megfelelő elektromos aljzat-
hoz.

Ha megfelelően van csatlakoztatva, az EVSE
vezérlődoboz jelzőfényének zöld lámpája vi-
lágít. Lásd “NISSAN EVSE (elektromos járműel-

látó berendezés) vezérlődoboz visszajelző
lámpája (ha van)” (51 o.).

NISSAN Mode 3 kábellel felszerelt modell:
Távolítsa el a biztonsági kupakot (ha van) a
csatlakozóról, és csatlakoztassa a dugót a
töltőállomás elektromos jármű aljzatához.

5. Nyissa ki a normál töltőport sapkáját. Lásd
“Csatlakozó kupakja” (205 o.).

MWBT0063X

6. Távolítsa el a biztonsági sapkát (ha van) a
normál töltőcsatlakozóról.

MWBT0064X
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7. Csatlakoztassa a töltőkábel csatlakozóját a
nyíláshoz. Ha megfelelően csatlakoztatva van,
egy figyelmeztető hangot hall.

MEGJEGYZÉS:
Nem ad hangjelzést, ha a jármű alvó üzem-
módban van. Ez normális.

8. Ha a töltés megkezdődött, vagy ha a Li-ion
akkumulátor arra vár, hogy a töltés időzítő
elinduljon, kétszer sípoló hang hallható, és a
töltés állapotjelző lámpa kigyullad. Lásd “Töl-
tés állapotjelző lámpa” (51 o.).

MEGJEGYZÉS:

Ha a jármű azt észleli, hogy a töltőcsatlakozó
nincs megfelelően csatlakoztatva, 30 másod-
percig riasztás szólal meg, és a töltés állapotát
jelző lámpa pirosan villog. (Lásd “Töltés állapot-
jelző lámpa” (51 o.).)

Ebben az esetben megfelelően helyezze be a
csatlakozót. Ha a jelzőfény villogása befejező-
dött, húzza ki egyszer, majd csatlakoztassa újra.

Ha a csatlakozó rögzítőcsapja aktiválódik, mi-
előtt a töltőcsatlakozó megfelelően lett volna
csatlakoztatva, akkor a töltőcsatlakozó nem
csatlakoztatható. Ebben az esetben egyszer
zárja be a jármű ajtaját, majd nyissa ki a zárat
a csatlakozó zárócsapjának deaktiválásához.

Normál töltés befejezése
MEVFE0A2-F95BF0A0-56C2-4AE1-8A70-81FC9D41B60C

MWBT0066X

1. Oldja ki a töltőcsatlakozót. Részletes informá-
ciókért ld.: “Töltő csatlakozójának rögzítőelem”
(47 o.).

2. Távolítsa el a töltőkábel csatlakozóját a töltő
csatlakozóból.

MEGJEGYZÉS:
A töltőcsatlakozó eltávolításakor a töltőport
jelzőfénye körülbelül 30 másodpercig világ-
ít. (Lásd “Töltő port jelzőfénye” (205 o.).)

3. Rögzítse a biztonsági sapkát (ha van) a normál
töltőcsatlakozóhoz.

4. NISSAN EVSE modell: Húzza ki a háztartási
csatlakozódugót a megfelelő elektromos alj-
zatból.

NISSAN Mode 3 kábellel felszerelt modell:
Húzza ki a dugót a töltőállomás elektromos
jármű csatlakozóaljzatából, és csatlakoztassa
a biztonsági kupakot (ha van) a csatlakozóhoz.
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MWBT0073X

NISSAN EVSE/NISSAN Mode 3 kábel

5. Tárolja a NISSAN EVSE (ha van) vagy a NISSAN
Mode 3 kábelt (ha van) a tárolótáskájában.

MEGJEGYZÉS:
A NISSAN EVSE vagy NISSAN Mode 3 kábel
tárolása a táskában: Tekerje fel a töltőkábelt
az óramutató járásával megegyező irányba
a vezérlődobozhoz (ha van) (körülbelül 30
cm (12 hüvelyk) átmérőjű).

6. Zárja le a normál töltőport sapkáját.

7. A töltőnyílás fedelének bezárása.

3 fázisú töltés (ha van)
MEVFE0A2-4E50C727-0D5A-43C4-8F26-AE1206323896

Ha járműve 3 fázisú fedélzeti töltővel (OBC) van
felszerelve, akkor a 3 fázisú töltés egy 3 fázisú
töltőkábel és a tápegység csatlakoztatásával vé-
gezhető el. Ha azonban egyfázisú töltőcsatlakozót
csatlakoztat, egyfázisú töltés történik.

MEGJEGYZÉS:

A 3 fázisú töltés az egyfázisú töltéshez képest
rövid idő alatt elvégezhető. Még akkor is, ha
járműve háromfázisú fedélzeti töltővel (OBC)
van felszerelve, a külső tápegység típusától
függ, hogy a 3 fázisú töltés végrehajtható-e
vagy sem.

TÖLTŐ CSATLAKOZÓJÁNAK RÖGZÍTŐ-
ELEM

MEVFE0A2-95E1DD21-D832-45C3-A037-8322B32E7A77
A normál töltő csatlakozója rögzíthető a normál
töltőnyíláshoz.

MEGJEGYZÉS:
* A töltőcsatlakozó reteszelése akkor aktivál-

ható, ha a jármű P (parkolás) állásban van és
a töltőcsatlakozó csatlakoztatva van. A töl-
tőkábel csatlakozójának zárja nem aktivá-
lódik, ha a töltő csatlakozója nincs
megfelelően csatlakoztatva.

* Ha a csatlakozó rögzítőcsapja aktiválódik,
mielőtt a töltőcsatlakozó megfelelően lett
volna csatlakoztatva, akkor a töltőcsatlako-
zó nem csatlakoztatható. Ebben az esetben
egyszer zárja be a jármű ajtaját, majd nyissa
ki a zárat a csatlakozó zárócsapjának deak-
tiválásához.

* Ha a töltőcsatlakozó nincs megfelelően
csatlakoztatva, a töltési állapot jelzőfénye
pirosan villog, és háromszor 30 másodper-
cig sípoló hang hallható. (Lásd “Töltés álla-
potjelző lámpa” (51 o.).)

Feloldási művelet
MEVFE0A2-892A1356-9B0D-4848-8EFD-F2864348E924

A töltőcsatlakozó zárjának feloldásához nyissa ki a
jármű ajtaját a zárt állapotból. A csatlakozó 30
másodpercre ki van oldva.

30 másodperc elteltével a töltőcsatlakozó zárja
ismét reteszelődik.

MEGJEGYZÉS:
* A töltőállomástól függően előfordulhat,

hogy a záró mechanizmus nem kompatibilis
az Ön járművével, mivel az a helyi előírá-
soknakmegfelelően került kialakításra. Nem
lehetséges a töltőkábel csatlakozójának
cseréje, hogy azt a gépjárműhöz lehessen
csatlakoztatni.
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Ha a töltőcsatlakozó nem oldható fel
MEVFE0A2-FF4C33D5-E98B-4F50-8E98-C988A939F62B

MWBT0068X

Balkormányos modellek

FIGYELEM
Ne oldja ki a töltőcsatlakozó reteszelését az
ábrán látható csavar segítségével, ha a töltő-
csatlakozó zárja normálisan működik.

Ha a töltőcsatlakozó nem oldható fel, járjon el az
alábbiak szerint:

1. Állítsa a főkapcsolót KI állásba.

2. Nyissa fel a motorháztetőt.

3. Keressen egy fehér színű kart a csatlakozó-
zár működtetőjének felső oldalán. (RHD mo-
delleknél a kar az ellenkező oldalon található.)

4. Helyezzen be egy laposfejű csavarhúzót vagy
megfelelő szerszámot, és forgassa el a kart az
óramutató járásával megegyező irányba, amíg
a kar meg nem áll, hogy kioldja a töltőcsatla-
kozót.

5. Távolítsa el a töltőkábel csatlakozóját a töltő
csatlakozóból.

MEVFE0A2-D583D998-D9F4-4940-96DA-D87BC207F130

TÖLTÉS IDŐZÍTŐ
MEVFE0A2-59F69504-C40D-4828-BE8E-D56E1D851DC3

Használja az töltés időzítést, így meghatározhatja,
hogy a Li-ion akkumulátor töltése mikor kezdőd-
jön. Három időzítőbeállítást menthet el, amelyek
magukban foglalják a töltés kezdési és befejezési
idejét. Az időzítő beállításai a hét minden napjára
alkalmazhatók. A gépjármű automatikusan meg-
kezdi a feltöltést az előre megadott időpontban, ha
a töltő csatlakozója csatlakoztatva van a gép-
járműhöz. Az időzítést nem kell minden egyes
alkalommal újra beállítani, amikor a Li-ion akku-
mulátor töltése szükséges.

Hogyan állítsuk be a töltés időzítőt

A töltés időzítő beállításai az érintőképernyőn
módosíthatók.

MWBT0069X

1. érintse meg a " " gombot az Indítósávon.

2. Érintse meg az [Összes app] gombot, majd az
[EV] gombot.

3. Érintse meg a [Töltés időzítő] gombot. Meg-
jelenik a Töltés időzítő képernyő.

TÖLTÉSI MÓDTÖLTÉSI MÓD
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Elérhető műveletek:
. [Csak otthoni töltés]:

Amikor ez az elem bekapcsol, a töltés
időzítő csak otthon működik.

. Időzítő beállításai:

Érintse meg az időzítő be-/kikapcsolásá-
hoz. Ha az időzítő be van kapcsolva, a visz-
szajelző lámpa felvillan.

. " " kulcs:

Érintse meg a töltés időzítő beállítási kép-
ernyőjének megjelenítéséhez. Állítsa be a
gépjármű töltéséhez megfelelő időpontot
és napot. (Lásd “A töltés időzítő beállítási
képernyője” (49 o.).)

4. A beállítások elvégzése után állítsa a főkap-
csolót KI állásba, majd csatlakoztassa a töltő-
csatlakozót a járműhöz.

A töltés időzítő beállítási képernyője
MEVFE0A2-95D0D6F8-FE5B-4911-9858-AF7624ECCB03

Három különböző időzítő beállítás regisztrálható.

MWBS0021X

1. Érintse meg a kezdési időpont módosításához.

2. Érintse meg a befejezési időpont módosításá-
hoz.

3. Érintse meg a heti ütemezés módosításához.

4. Érintse meg a beállítások mentéséhez.

Használati tippek a töltés időzítőhöz
MEVFE0A2-E4996C26-DDA7-4E0F-A2BA-C23E59BF21E6

* A töltés időzítő a kijelzőn látható aktuális
időbeállítás szerint történik. Amikor a töltés
időzítő funkciót állítja be, ellenőrizze, hogy a
megjelenített idő megfelelő-e.

* Előfordulhat, hogy a Li-ion akkumulátor nem
tölthető fel teljesen, mert a töltés időzítő kezdő
időpontja és befejező időpontja között nem áll
rendelkezésre elég idő a Li-ion akkumulátor
feltöltéséhez.

* A töltés időzítő funkció kikapcsolásához érin-
tse meg az [BE] gombot a töltés időzítő
beállítási képernyőjén, amíg a jelzőfények ki
nem alszanak. A művelet végrehajtása után a
töltés időzítő funkciója kikapcsol. A kezdési és
befejezési időpont nem kerül töltésre, még
akkor sem, ha az időzítőt kikapcsolja.

* Ha a hét napja nincs kiválasztva a töltés
időzítő beállítási képernyőjén, a töltés időzítő
nem fog működni azon a napon. A rendszer a
következő töltési időpontig vár, hogy végre-
hajtsa a töltést.

* Az időzítő beállítása a töltés időzítő működése
közben módosítható. Ha a töltés időzítő mű-
ködése közben módosítja a beállítást, az új
beállítások azonnal alkalmazásra kerülnek.

* A Li-ion akkumulátor nem töltődik, ha a
töltőcsatlakozó csatlakoztatva van a jármű-
höz, egészen a következő ütemezett töltés
kezdetéig, amikor a töltés időzítő aktív. Ha
szükséges, használjon azonnali töltést vagy
távvezérelt töltést (ha van) a Li-ion akkumulá-
tor töltéséhez.

* Egyes töltőállomások, amelyek normál töltési
lehetőséget biztosítanak, időzített töltés funk-
cióval is fel vannak szerelve. Ha a töltés időzítő
funkció is és a gépjármű időzítő is be van
állítva, a két időzítő nemműködik ugyanabban
az időpontban, előfordulhat, hogy a töltő nem
indul el vagy a Li-ion akkumulátor nem töltő-
dik fel teljesen.

* Előfordulhat, hogy a Li-ion akkumulátor nincs
teljesen feltöltve, vagy a töltési idő hosszabb
lehet, ha a Li-ion akkumulátor hőmérséklet-
szabályozó rendszere vagy a légkondicionáló
rendszer a töltés időzítővel történő töltés
közben működik.

* A Li-ion akkumulátor áramfogyasztása akkor
történik meg, ha a Li-ion akkumulátor hőmér-
séklet-szabályozó rendszere vagy a légkondi-
cionáló rendszer akkor működik, amikor a
jármű nincs töltési állapotban.

Azonnali töltés
MEVFE0A2-EC59DC71-AF2C-4B17-9182-91B00E2C3A4C

Ha a töltés időzítő nincs bekapcsolva, a töltés
automatikusan elindul, amikor a normál töltő
csatlakozóját csatlakoztatja a gépjárműhöz.

Az azonnali töltés módot bármikor használhatja,
amikor azonnal el kell kezdenie a töltést, miközben
a töltés időzítő be van kapcsolva.
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MLVB0154X

Az azonnali töltés végrehajtásához:

1. Állítsa a főkapcsolót KI állásba, és csatlakoz-
tassa a normál töltőcsatlakozót a töltőport-
hoz.

2. Nyomja meg az azonnali töltés kapcsolóját.

MEGJEGYZÉS:
* Amikor a töltési állapot jelzőfénye világít

(lásd “Töltés állapotjelző lámpa” (51 o.))
zölden villog a töltőcsatlakozó csatlakozta-
tása után, a töltés állapota töltés időzítő
módban van. Az azonnali töltés kapcsolójá-
nak megnyomásával elindíthatja az azon-
nali töltést.

* Az azonnali töltés kapcsolójának megnyo-
másakor az azonnali töltés mód 15 percig
megmarad akkor is, ha csatlakoztatja vagy
leválasztja a töltőcsatlakozót.

* Az azonnali töltés mód törléséhez nyomja
meg az azonnali töltés kapcsolóját, miköz-
ben csatlakoztatja a töltőcsatlakozót a jár-

műhöz. A töltési mód töltés időzítőre vált, és
a jármű töltési készenléti állapotba kerül.

Ha azonban még egyszer megnyomja az
azonnali töltés kapcsolóját, az azonnali töl-
tés mód nem indul el, és a töltés időzítő
üzemmódja folytatódik.

TÖLTÉSSEL KAPCSOLATOS TÁVVEZÉ-
RELT FUNKCIÓK

MEVFE0A2-75D723B2-B550-4AEC-B844-A4187241E19F
Ebben a gépjárműben megtalálható egy olyan
egység is, amelyet TCU-nak hívnak (Telematics
Communication Unit). Az egység, illetve a NISSAN
adatközpont közötti kommunikáció számos táv-
vezérelt funkciót tesz lehetővé.

MEGJEGYZÉS:
* A szolgáltatás használata előtt létre kell

hozni a NissanConnect szolgáltatást. Lásd a
NissanConnect különálló használati útmuta-
tóját.

* Ahhoz, hogy a Li-ion akkumulátor töltöttségi
szintjét egy internetképes okostelefon se-
gítségével ellenőrizni tudja, a következő
feltételeknek kell teljesülnie:
— A gépjárműnek olyan területen kell állnia,

ahol van hálózati lefedettség.
— Az okostelefonnak olyan helyen kell len-

nie, ahol van mobilhálózati lefedettség.
— Egyes okostelefonok nem kompatibilisek

és nem használhatók a Li-ion akkumulá-
tor töltöttségének ellenőrzésére. Előre
ellenőrizze ezt.

* Bizonyos távvezérelt funkciókhoz kompati-
bilis okostelefon szükséges, amely nem ré-
sze a gépjárműnek.

* A NissanConnect Services szolgáltatásai elő-
fizetéses szolgáltatáson keresztül érhetők
el, amelynek aktiválásához a tulajdonos
beleegyezése szükséges. Aktív előfizetéssel
kell rendelkeznie a tulajdonságok használa-
tához.
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MEVFE0A2-FE200BBF-7AF0-48AA-BD20-24EEDFEEC8BC

TÖLTÉS ÁLLAPOTJELZŐ LÁMPA
MEVFE0A2-7D5AEE87-2ADE-4F47-9C9E-ADE5182C0D18

MWBS0022X

A töltési állapotjelző lámpa elsősorban a töltési
állapotot jelzi, és a jármű belsejéből és kívülről
egyaránt látható.

Ha a normál töltő csatlakozója nincs megfelelő-
en csatlakoztatva

A jelzőfény pirosan villog, és háromszor 30 má-
sodpercig sípoló hang hallható, ha a töltőcsatla-
kozó nem megfelelően van csatlakoztatva a
normál töltőporthoz.

Ilyenkor a töltés nem hajtható végre.

Töltés időzítőre kész

Ha a töltés időzítő be van állítva, a jelzőfény zölden
villog. A jelzőfény körülbelül 5 perc elteltével
kialszik.

Töltés közben

Amikor a Li-ion akkumulátor töltődik, a töltési
állapotjelző lámpa kéken villog, és a villogás
sebességét a Li-ion akkumulátor töltöttségi szint-

jétől függően változtatja. Ahogy a Li-ion akkumu-
látor töltése javul, a jelző lassan villog.

A Li-ion akkumulátor töltöttségi szintjét a lítium-
ion akkumulátor töltöttségi szintje is megjeleníti a
jármű információs kijelzőjén.

Teljesen feltöltve

A jelzőfény kéken világít, ha a Li-ion akkumulátor
teljesen feltöltődött.

A jelzőfény körülbelül 5 perc elteltével vagy a
töltőcsatlakozó eltávolítása után kialszik.

Amikor az elektromos jármű rendszere automa-
tikusan bekapcsol

A visszajelző lámpa zölden villog, amikor az
elektromos jármű rendszere automatikusan be-
kapcsol.

Például az elektromos jármű rendszere automati-
kusan bekapcsol a következő helyzetekben:

* Amikor a 12 voltos akkumulátor töltődik.
* Amikor a szoftver frissül.
* Amikor a légkondicionáló rendszer, például a

klímavezérlő időzítő, a távoli klímavezérlő vagy
a Li-ion akkumulátor hőmérséklet-szabályozó
rendszere működik.

* Amikor az EVSE dugóját (ha van) kihúzták a
konnektorból.

A jelzőfény zölden villog az alábbiak szerint:

* Töltésre kész időzítő: 2 másodpercenként
villog

* elektromos jármű rendszer bekapcsolva: 1
másodpercenként villog

NISSAN EVSE (elektromos járműellátó
berendezés) VEZÉRLŐDOBOZ VISSZA-
JELZŐ LÁMPÁJA (ha van)

MEVFE0A2-FDE0699F-1A15-4DCF-8F56-8900C13E367F

MWBT0074X

(1) KÉSZ: ZÖLD

(2) TELJESÍTMÉNY: NARANCSSÁRGA

HIBA: PIROS

Ha normál töltést végez a NISSAN EVSE (elektro-
mos járműellátó berendezés) segítségével, a töltés
állapota, valamint az EVSE meghibásodása ellen-
őrizhető az EVSE vezérlődoboz jelzőlámpáival.

Töltő 51
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READY POWER FAULT Állapot és teendő

* * *
Minden visszajelző lámpa 0,5 másodpercig világít, ha az ESVE töltőt először csatlakoztatja a
csatlakozóaljzathoz.

* KI KI
Az EVSE csatlakoztatva van a csatlakozóaljzathoz. Ha a normál töltőcsatlakozó a jármű normál
töltőportjához csatlakozik, a töltés befejeződött, vagy a töltés időzítő be van állítva (lásd: “Töltés
időzítő” (48 o.)).

* * KI Az EVSE tölti a gépjárművet.

KI KI KI

Az EVSE nem érzékel elektromos áramot a csatlakozóaljzatban. Ellenőrizze az aljzat áramköri
megszakítóját. Ha a kimeneti tápellátás rendben van, és 0,5 másodpercig nem gyullad ki az
összes jelzőlámpa, az EVSE meghibásodhat. Hagyja abba a használatát, és azonnal forduljon egy
NISSAN tanúsított elektromos jármű-kereskedőhöz.

* * KI Az EVSE nem talált elegendő földelést a konnektorban az elektromos járművek megbízható
töltéséhez. Vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN által tanúsított elektromos gépjármű kereske-
dővel.* KI KI

* * * Az EVSE háztartási csatlakozójának hőmérsékletérzékelő áramköre hibásan működik.
A jelzőfény állapota: Fény KI = A töltés leállt, Villog = A töltőáram csökken.
Az EVSE korlátozza a töltőáramot. Vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN által tanúsított elektromos
gépjármű kereskedővel.

* KI *

* * * Az EVSE túlmelegedést észlelt a háztartási csatlakozóban.
A jelzőfény állapota: Fény KI = A töltés leállt, Villog = A töltőáram csökken.
Az EVSE biztonsági okok miatt korlátozza a töltési áramerősséget. Ez a csatlakozóaljzat hibája
okozhatja. Hagyja abba a konnektor használatát, és forduljon egy NISSAN tanúsított elektromos
jármű-kereskedőhöz. Ha ugyanaz a jelzés a konnektor ellenőrzése után is folytatódik, további
tanácsért forduljon egy NISSAN tanúsított elektromos jármű-kereskedőhöz.

* KI *

* * * Az EVSE belső áramkörei hibásak. Azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon egy NISSAN
tanúsított elektromos jármű-kereskedőhöz.

* KI *

* KI *

Az EVSE visszáramot vagy PWM jel hibát észlelt. Azonnal hagyja abba az EVSE használatát.
Forduljon egy NISSAN tanúsított elektromos jármű kereskedőhöz, és ellenőrizze az EVSE-t és a
járművet.
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MEVFE0A2-41A02F7C-3418-4528-A6EF-30BB93DB0238

Tünetek Lehetséges okok Lehetséges megoldások

A töltés nem hajtható végre.

Az Li-ion akkumulátor teljesen fel van töltve.

Ellenőrizze a Li-ion akkumulátor töltöttségét a Li-ion akkumulátor elérhető töltöttségét
megjelenítő műszeren. Ha a műszer teljes töltöttséget mutat, a Li-ion akkumulátor teljesen fel
van töltve és nem lehet tovább tölteni. A töltés automatikusan kikapcsol, ha a Li-ion
akkumulátor teljesen fel van töltve.

A 12 voltos akkumulátor lemerült.
A Li-ion akkumulátor nem tölthető, ha a gépjármű elektromos rendszerét nem lehet
bekapcsolni. Ha a 12 voltos akkumulátor lemerült, töltse fel a 12 voltos akkumulátort vagy
csatlakoztassa egy külső áramforrásra. Lásd “Beindítás külső akkumulátorral” (444 o.).

A gépjármű működésében hiba lépett fel.

A gépjárműben vagy a töltőben hiba lépett fel. Ellenőrizze, hogy a figyelmeztető lámpa
felvillant a műszerfalon. Ellenőrizze, hogy a töltő visszajelző lámpája nem jelez-e hibát. Ha
figyelmeztetés jelenik meg, állítsa le a töltést, és lépjen kapcsolatba a NISSAN tanúsított
elektromos jármű-kereskedőjével.

Normál töltés nem hajtható
végre.

Nem érkezik elektromos áram a normál
töltőállomásból vagy konnektorból.

Ellenőrizze, hogy nincs-e áramkimaradás. Ellenőrizze, hogy az áramköri megszakító aktív-e.
Ha időzítővel ellátott elektromos aljzatot vagy töltőállomást használ, az áramellátás csak az
időzítő által beállított időpontban lesz elérhető.

A háztartási csatlakozódugó nincs megfe-
lelően csatlakoztatva.

Ellenőrizze, hogy a háztartási csatlakozó megfelelően van-e csatlakoztatva.

A normál töltőállomáson nem mérhető fe-
szültség.

Ellenőrizze a töltőállomás működési elvét.

A töltő csatlakozója nincs megfelelően csat-
lakoztatva.

Ellenőrizze, hogy a töltő csatlakozója megfelelően van csatlakoztatva.

Azonnali töltés nem hajtha-
tó végre.

Töltés időzítő be van állítva.
Nyomja meg az azonnali töltés kapcsolóját, vagy kapcsolja ki a töltés időzítőt. Lásd “Töltési
mód” (48 o.).

TÖLTÉS HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓTÖLTÉS HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ
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Az időzített töltés nem
hajtható végre.

A töltő kábele nincs csatlakoztatva. Csatlakoztassa a töltő kábelét.

Az idő az órán nincs megfelelően beállítva. A töltés időzítő nem kezdi meg a töltést a gépjármű információs kijelzőjén található óra
alapján. Az óra beállítása. (Lásd “[Óra]” (130 o.).) Ha a 12 voltos akkumulátor lemerült vagy ha a
Li-ion akkumulátort lecsatlakoztatta, az idő beállítását újra el kell végezni.

Töltés időzítő nincs beállítva. Állítsa be a töltés időzítő ütemezését. Lásd “Töltés időzítő” (48 o.).

A töltés nem kezdődik el, mivel a töltés
időzítő kezdő és befejező időpontja is be van
állítva és az aktuális időpont még a kezdő
időpont előtt van.

Ellenőrizze, hogy a töltés időzítő kezdő időpontja mikorra van beállítva. Módosítsa a töltés
időzítő beállítását a kívánt töltési időre, vagy nyomja meg az azonnali töltés kapcsolóját. Lásd
“Töltési mód” (48 o.).

Az azonnali töltés kapcsolója megnyomva. Az azonnali töltés megszakításához nyomja meg ismét az azonnali töltés kapcsolóját,
miközben csatlakoztatja a töltőcsatlakozót a járműhöz. A töltési mód visszatér készenléti
állapotba.

A normál töltés megáll a
töltési folyamat során.

Nem érkezik elektromos áram a normál
töltőállomásból vagy konnektorból.

Áramszünet lépett fel vagy hiba van az áramköri megszakítóban. A töltés újra elindul, ha az
elektromos ellátás visszatér.

A töltő kábele le van csatlakoztatva. Ellenőrizze, hogy a töltő kábele csatlakoztatva van-e.

A töltés időzítő befejező időpontja elmúlt. Ha a töltés időzítő be van állítva és a beállított befejező időpont már elmúlt, a töltés megáll,
még akkor is, ha a Li-ion akkumulátor nincs teljesen feltöltve.

Az áramellátás a normál töltőállomásról
leállt.

Ellenőrizze a töltőállomás működési elvét.

A normál töltőcsatlakozó
nem távolítható el.

A töltőcsatlakozó le van zárva. Oldja ki a töltőcsatlakozó zárját. Lásd “Feloldási művelet” (47 o.).

A gépjármű működésében hiba lépett fel.
Ha a normál töltőcsatlakozó nem távolítható el, amikor a csatlakozó fel van oldva, kövesse a
feloldási lépéseket. Lásd “Ha a töltőcsatlakozó nem oldható fel” (48 o.).

Gyors töltés nem hajtható
végre.

A gyorstöltő csatlakozó nincs megfelelően
csatlakoztatva.

Távolítsa el a töltőcsatlakozót, és helyezze vissza.

Ellenőrizze, hogy a töltő csatlakozója csatlakoztatva, illetve a helyén rögzítve van-e.

A gyors töltés önellenőrzési funkciója negatív
eredményt mutat.

Előfordulhat, hogy a gépjármű működésében hiba lépett fel. Hagyja abba a töltést, és lépjen
kapcsolatba egy NISSAN tanúsított elektromos jármű-kereskedővel.

A gyors töltő főkapcsolója ki van kapcsolva. Ellenőrizze a gyors töltő fő kapcsolóját.

Töltő 55
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A gyors töltés megáll a
töltési folyamat során.

A töltést megszakítja a gyors töltő időzítője.
A töltés a gyors töltő időzítő funkciójának beállításától függően megszakad. Ha tovább kell
töltenie a Li-ion akkumulátort, indítsa el újra a folyamatot.

A gyors töltő elektromos ellátása megsza-
kadt.

Ellenőrizze, hogy a gyors töltő elektromos ellátása megfelelő-e.

A gyorstöltő csatlakozó
nem távolítható el.

A töltőcsatlakozó le van zárva.
Ha a töltés megkezdése előtt el kell távolítani a töltőcsatlakozót, várjon néhány percet, amíg
leáll az adatkommunikáció a jármű és a gyorstöltő között.

A gépjármű működésében hiba lépett fel.
Ha a gyorstöltő csatlakozó nem távolítható el, amikor a csatlakozó fel van oldva, kövesse a
feloldási lépéseket. Lásd “Ha a töltőcsatlakozó nem oldható fel” (48 o.).
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MEVFE0A2-18BD8867-DE8C-4585-BEF1-DD984EC9CB4F

MSSS0133A

FIGYELMEZTETÉS
* Ne vezessen vagy utazzon a járműben

ledöntött üléstámlával. Ez veszélyes lehet.
A vállöv nem illeszkedik megfelelően a
testéhez. Baleset esetén Ön és utasa sú-
lyos nyak vagy egyéb sérüléseket szen-
vedhet. Ön és utasa becsúszhat az alsó öv
alá és súlyos sérüléseket szenvedhet.

* Hogy mozgás közben a leghatékonyabb
védelmet tudja biztosítani, állítsa az ülés-
támlát függőleges állásba. Mindig üljön az
ülés hátlapjához közel egyenes háttal és
megfelelően állítsa be az ülést. (Lásd “Biz-
tonsági övek” (68 o.).)

* Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a
járműben. Tudtukon kívül aktiválhatnak
gombokat vagy vezérlőket. Felügyelet nél-
kül hagyott gyermekek súlyos sérüléseket
szenvedhetnek egy esetleges baleset so-
rán.

* Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/

vagy rendszerek nem szándékos működ-
tetéséből fakadó esetleges sérüléseket
vagy halálos baleseteket, gyermekeket,
mások támogatására szoruló felnőtteket
vagy háziállatokat ne hagyjon magukra a
járműben. Ezen felül meleg napokon a
hőmérséklet a zárt gépjármű belsejében
nagyon megemelkedhet, amely az embe-
rek és háziállatok sérülését, akár halálát is
okozhatják.

FIGYELEM
Amikor az ülés pozícióját állítja be, ügyeljen
arra, hogy a mozgó elemekhez ne érjen hozzá,
hogy az esetleges sérüléseket és/ vagy káro-
kat elkerülje.

ELSŐ ÜLÉSEK
MEVFE0A2-85C968F1-A418-40A7-8EBB-06AE500A830F

FIGYELMEZTETÉS
Vezetés közben ne állítsa a vezetőoldali ülést,
hogy minden figyelmét a gépjármű vezetésére
fordíthassa.

Kézi ülésállítás
MEVFE0A2-D88BFF11-C073-46C1-B896-AB43B3BB4685

FIGYELMEZTETÉS
Egy ülés beállítása után,gyengéden rázza meg
a széket, hogy megbizonyosodjon róla, hogy
az ülés megfelelően rögzítve lett. Amennyiben
az ülés nincs megfelelően rögzítve, hirtelen
elmozdulhat, melynek következtében elveszít-
heti az uralmat a gépjármű felett.

ÜLÉSEKÜLÉSEK



(63,1)

MWBB0014X

Előre és hátra:
1. Húzza fel a beállító kart .

2. Húzza az ülést a kívánt helyzetbe.

3. Engedje el a kart, hogy az ülést rögzíthesse a
kívánt pozícióban.

Üléstámla döntése:
1. Húzza fel a beállító kart .

2. Billentse az üléstámlát a kívánt pozícióba.

3. Engedje el a kart, hogy az üléstámlát rögzít-
hesse a kívánt pozícióba.

Az állítható üléstámla lehetővé teszi különböző
méretű utasok számára, hogy megfelelő pozíciót
találjanak a biztonsági öv helyes használatához.
(Lásd “Biztonsági övek” (68 o.).)

A dönthető üléstámla lehetővé teszi az utasok
számára, hogy pihenjenek az ülésben, amikor a
gépkocsi parkol.

Ülésemelő:

MWBB0015X

Húzza fel, vagy nyomja le az állító gombot, így
állíthatja az üléslap magasságát, amíg a kívánt
pozíciót el nem éri.
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Elektromos ülésállítás
MEVFE0A2-9906F271-D106-49F6-81F7-DF9101013620

Kezelési tippek:
* Az elektromos ülés rendelkezik egy automati-

kus újraindítású túlterhelésvédelmi áramkör-
rel. Ha a motor megáll az ülés pozíciójának
állítása közben, várjon 30 másodpercet, majd
aktiválja újra a kapcsolót.

* Az akkumulátor lemerülésének elkerülése ér-
dekében ne használja az elektromos üléseket
hosszú ideig, amikor az elektromos jármű
rendszere nem működik. MWBB0016X

Előre és hátra:

Állítsa a beállító kapcsolót az ábrán látható módon
a kívánt helyzetbe.

Üléstámla döntése:
Állítsa a beállító kapcsolót az ábrán látható módon

a kívánt helyzetbe.

Az állítható üléstámla lehetővé teszi különböző
méretű utasok számára, hogy megfelelő pozíciót
találjanak a biztonsági öv helyes használatához.
(Lásd “Biztonsági övek” (68 o.).)

A dönthető üléstámla lehetővé teszi az utasok
számára, hogy pihenjenek az ülésben, amikor a
gépkocsi parkol.

Ülésemelő:

MWBB0017X

Mozgassa a kapcsolót az ábrán látható módon,
hogy az ülés első részének magasságát és szögét
beállíthassa.
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Deréktámasz (ha van):

MWBB0018X

2 utas típus

MWBB0012X

4 utas típus

A deréktámasz megtámasztja a vezető hátának
alsó részét.

Nyomja meg a beállító kapcsolót az ábrán látható
módon az ülés deréktájának beállításához, amíg el
nem éri a kívánt pozíciót.

HÁTSÓ ÜLÉSEK
MEVFE0A2-A411A129-4112-47EF-B7F1-CEFFF02BFC50

Behajtás
MEVFE0A2-C8E913E0-3371-4FF7-8EB8-DD8BD323870A

Hátsó ülések lehajtása

* Oldja ki a külső biztonsági övet a biztonsági
övvezetőből. (Lásd “Biztonsági öv vezetője” (72
o.).)

* Rögzítse a külső biztonsági övet a biztonsági
öv kampójára. (Lásd “A biztonsági öv kampói”
(72 o.).)

* Ha a hátsó ülés fel van szerelve fejtámlákkal,
csúsztassa előre az első ülést, hogy elegendő
hely maradjon az ülés mögött, hogy a hátsó
üléstámla laposan lehajtható legyen.

* Vegye ki az italos dobozokat a hátsó pohár-
tartókból.

MWBB0020X

Az üléstámla lehajtásához

* Húzza fel a kart , és hajtsa le az üléstámlát.
Az üléstámlák felállítása

Az üléstámla üléshelyzetbe állításához emelje fel a
háttámlát, amíg a helyére nem pattan.

Az üléstámla visszahelyezésekor ügyeljen arra,
hogy a biztonsági övek ne zavarják-e az üléstámla
reteszelő mechanizmusát.

FIGYELEM
Ne hajtsa le vagy tegye vissza az üléstámlát a
biztonsági övvezető segítségével. Ez károsít-
hatja a biztonsági öv vezetőjét.

FIGYELMEZTETÉS
* Soha ne engedjen senkit a csomagtérben

vagy a hátsó üléseken, amikor lehajtható
helyzetben vannak. Ütközés esetén az
ezeken a területeken megfelelő rögzítés
nélkül közlekedők nagyobb valószínűség-
gel súlyosan megsérülnek vagy meghal-
nak.

* Ne engedje meg az Önnel utazóknak, hogy
olyan helyen utazzanak a járműben, ahol
nincsen ülés és biztonsági öv. Győződjön
meg róla indulás előtt, hogy mindenki
ülésben ül és be van kötve a biztonsági
öve.

* Egy biztonsági övet csak egy személy
használjon.

* A hátsó üléseket ne hajtsa le, amikor azt
utasok foglalják el vagy ha valamilyen
csomag van a hátsó üléseken.

— Ügyeljen arra, hogy az üléstámla helye
üres, mielőtt az üléstámlát megmozdí-
taná.
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— Ügyeljen arra, hogy ne szoruljon vagy
csípődjön be az ülésbe a keze vagy a
lába.

* A fejtámaszokat megfelelően be kell állí-
tani, mivel jelentős védelmet nyújtanak
egy esetleges baleset során. Mindig he-
lyezze vissza és állítsa be a fejtámaszokat
megfelelően, ha valamilyen oknál fogva el
lettek távolítva.

* Amennyiben a fejtámaszokat bármilyen
oknál fogva eltávolította, tárolja őket biz-
tonságos helyen a járműben, hogy hirtelen
fékezés, vagy baleset esetén ne okozhas-
sanak kárt az utasokban, vagy a járműben.

* Amikor az üléstámlát visszaállítja függőle-
ges pozícióba, győződjön meg róla, hogy
teljesen biztonságosan rögzítve lett.
Amennyiben nincs teljesen rögzítve, az
utasok sérülést szenvedhetnek egy hirte-
len fékezés vagy baleset során.

* A rakományt megfelelően rögzítse, hogy
azok ne csúszhassanak, ne eshessenek
előre. Ne pakolja a rakományt az üléstám-
lánál magasabbra. Hirtelen megállás vagy
ütközés esetén a rögzítetlen rakomány
személyi sérülést okozhat.

KARTÁMASZ
MEVFE0A2-989199A5-A9EB-4969-8F94-26AE8B09C1CD

Első ülések
MEVFE0A2-1C57C45E-0C50-4FDE-97A1-6811A654AE95

MWBB0036X

A konzol tároló dobozának teteje kartámaszként is
használható.

Erőteljes csúszó funkció (ha van)
MEVFE0A2-368CDF4B-F669-4D37-B44B-1AB978F9732F

Az első kartámaszos középkonzol helyzete a
kívánt pozícióba állítható.

Lásd “Középkonzolon levő tároló” (172 o.).

Hátsó ülés
MEVFE0A2-4F4938E6-FF99-49EE-8EA5-1B9BB6CEC644

A középső üléstámla lehajtható a kartámasz elké-
szítéséhez.

MWBB0021X

Hajtsa le az üléstámlát, amíg az vízszintesbe nem
kerül.

FŰTÖTT ÜLÉSEK (ha van)
MEVFE0A2-AF2D0C38-8F40-4385-9E9C-0A71DCA2931A

FIGYELMEZTETÉS
Ne használja, és ne engedje, hogy az utasok
használják az ülésfűtést, ha Ön vagy az utasok
nem tudják figyelemmel kísérni a megemelke-
dett üléshőmérsékletet, vagy nem tudnak
fájdalmat érezni az üléssel érintkező testré-
szekben. Ha ilyen személyek használják a
fűtött üléseket, súlyos sérüléseket szenved-
hetnek.

FIGYELEM
* A 12 voltos akkumulátor lemerülhet, ha az

ülésfűtést úgy működtetik, hogy az elekt-
romos jármű rendszere nem működik.

* Ne használja az ülésfűtést hosszabb ideig
vagy akkor, ha senki nem ül az ülésben.
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* Ne tegyen semmi olyat az ülésre, ami
leszigetelhetné azt, mint például pokróc,
párna, üléshuzat, stb. Ellenkező esetben az
ülés túlmelegedhet.

* Ne helyezzen semmilyen kemény vagy
nehéz tárgyat az ülésre, és ne szúrja át
tűvel vagy hasonló tárggyal. Ez károsíthat-
ja a fűtést.

* Amennyiben bármilyen folyadék kerülne a
fűtött ülésekre, azonnal távolítsa el azt
száraz ruhával.

* Az ülés tisztításakor soha ne használjon
benzolt, hígítót vagy hasonló anyagokat.

* Ha bármilyen meghibásodást észlel, vagy
az ülésfűtés nem működik, kapcsolja ki a
kapcsolót, és ellenőrizze a rendszert. Ja-
vasoljuk, hogy ehhez a szolgáltatáshoz
keressen fel egy NISSAN tanúsított elektro-
mos jármű-kereskedőt.

MEGJEGYZÉS:

A fűtött ülések kevesebb energiát fogyasztanak,
mint a fűtés, és felhasználhatók a hatótávolság
növelésére a fűtés használatának csökkentésé-
vel, vagy a kényelem maximalizálására a fűtés
kiegészítésével.

Az első és a hátsó (ha van) ülések beépített
fűtőtestek melegítik. A vezérlőgombok az érintő-
képernyőn és a középkonzol dobozának hátulján
(ha van) jelennek meg, és egymástól függetlenül is
működtethetők.

A fűtőtestet egy vezérlőmodul vezérli, amely au-
tomatikusan beállítja a fűtési szintet a komfort

fenntartása érdekében a kiválasztott hőtarto-
mánynak megfelelően.

Amikor a jármű belseje felmelegedett, vagy mielőtt
elhagyja a járművet, feltétlenül kapcsolja ki az
ülésfűtést.

Működés érintőképernyős kijelzővel
MEVFE0A2-DB2DE8E0-D343-4E1F-8263-BC08358A0F17

MWBB0027X

MWBB0028X

MWBB0056X

1. Indítsa el az elektromos gépjárművet.

2. A klímaberendezés képernyőjének megjelení-
téséhez érintse meg a gombot gombot
az érintőképernyőn.

A hátsó ülés kiválasztásához (ha van), érintse
meg a [HÁTSÓ] gombot .

3. Érintse meg a vagy gomb .

4. Érintse meg a gombot a kívánt
hőtartomány kiválasztásához.
. Magas hő esetén nyomja meg egyszer a

gombot.
. Közepes hő esetén nyomja meg kétszer a

gombot.
. Alacsony hőfok esetén háromszor érintse

meg a gombot.
. A jelzőfény a hőfokozattól függően világ-

ít.

Az AUTO módot az [AUTO] gomb meg-
érintésével is kiválaszthatja.
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AUTO üzemmódban a hőmérséklet szabályo-
zási intenzitás szintje állítható. Lásd “Légkon-
dicionáló beállításai” (247 o.).

5. A fűtés kikapcsolásához érintse meg a [KI]
gombot .

Működés kapcsolóval (hátsó külső ülésekhez) (ha van)
MEVFE0A2-00D4270C-5EF9-4E41-BC60-C45D1BFA7344

MWBC0039X

1. Indítsa el az elektromos gépjárművet.

2. Nyomja meg az ülésfűtés kapcsolót, és válasz-
sza ki a kívánt hőtartományt.
. Nagy meleg esetén nyomja meg egyszer a

kapcsolót.
. Közepes hőnél nyomja meg kétszer a kap-

csolót.
. Alacsony hőfok esetén nyomja meg három-

szor a kapcsolót.
. A kapcsolón lévő jelzőfény a fűtési

szinttől függően világít, amikor a fűtés be
van kapcsolva.

3. A fűtés kikapcsolásához nyomja meg az ülés-
fűtés kapcsolóját, amíg a visszajelző lámpa ki
nem alszik.

KLIMATIZÁLT ÜLÉSEK (ha van)
MEVFE0A2-95F5BE15-1ACC-431A-937F-306A0BF151D3

MEGJEGYZÉS:

A klímaszabályozott ülések kevesebb energiát
fogyasztanak, mint a fűtés és a légkondicionáló,
és felhasználhatók a hatótávolság növelésére a
fűtés és a légkondicionáló használatának csök-
kentésével, vagy a kényelemmaximalizálására a
fűtés és a légkondicionáló kiegészítésével.

A klímaszabályozott ülések beépített fűtőelemek-
kel melegítik az első üléseket, vagy az ülésfelületről
levegőt fújva szellőztetik az első üléseket. A vezér-
lőgombok az érintőképernyőn jelennek meg, és
egymástól függetlenül működtethetők.

MWBB0027X

MWBB0031X

MWBB0032X

1. Indítsa el az elektromos gépjárművet.

2. A klímaberendezés képernyőjének megjelení-
téséhez érintse meg a gombot gombot
az érintőképernyőn.

3. Érintse meg a vagy gomb .

4. Az ülés melegítéséhez érintse meg a
gomb (egyszer, kétszer vagy háromszor). A
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jelzőfény narancssárgán világít a hőfoko-
zattól függően.

Az ülés szellőzéséhez érintse meg a
gomb (egyszer, kétszer vagy háromszor). A
visszajelző a szellőzés szintjétől függően
kéken világít.

Az AUTO módot az [AUTO] gomb meg-
érintésével is kiválaszthatja.

AUTO üzemmódban a hőmérséklet szabályo-
zási intenzitás szintje állítható. Lásd “Légkon-
dicionáló beállításai” (247 o.).

5. A kikapcsoláshoz érintse meg a [KI] gombot .

Amikor a jármű belseje felmelegszik vagy lehűlt,
vagy mielőtt elhagyja a járművet, feltétlenül kap-
csolja ki a klímaszabályozott üléseket. A klímasza-
bályozott ülések kikapcsolásához nyomja meg a
kapcsolót, amíg a jelzőfény ki nem alszik.

A klímaszabályozott ülések légszűrőinek ellenőr-
zéséhez javasoljuk, hogy keressen fel egy NISSAN
tanúsított elektromos járműkereskedést.

FIGYELMEZTETÉS
Ne használja vagy engedje meg az utasok
számára a klímaszabályozott üléseket, ha Ön
vagy az utasok nem tudják ellenőrizni az ülés
hőmérsékletét, vagy nem tudnak fájdalmat
érezni az üléssel érintkező testrészekben. A
klímaszabályozott ülések ilyen személyek
általi használata súlyos sérüléseket okozhat.

FIGYELEM
* A 12 voltos akkumulátor lemerülhet, ha a

klímaszabályozott ülést úgy működtetik,
hogy a főkapcsoló nincs készen állva.

* Ne használja az ülésklimatizálást hosz-
szabb ideig vagy akkor, ha senki nem ül
az ülésben.

* Ne tegyen semmi olyat az ülésre, ami
leszigetelhetné azt, mint például pokróc,
párna, üléshuzat, stb. Ellenkező esetben az
ülés túlmelegedhet.

* Ne helyezzen semmilyen kemény vagy
nehéz tárgyat az ülésre, és ne szúrja át
tűvel vagy hasonló tárggyal. Ez károsíthat-
ja a klimatizált ülést.

* Amennyiben bármilyen folyadék kerülne a
klimatizált ülésekre, azonnal távolítsa el
azt száraz ruhával.

* A klimatizált ülésben levegőszűrő találha-
tó. A klimatizált ülést ne használja levegő-
szűrő nélkül. Ez a rendszer sérüléséhez
vezethet.

* Az ülés tisztításakor soha ne használjon
benzolt, hígítót vagy hasonló anyagokat.

* Ha bármilyen meghibásodást észlel, vagy
a klímaszabályozott ülés nem működik,
kapcsolja ki a kapcsolót, és ellenőrizze a
rendszert. Javasoljuk, hogy ehhez a szol-
gáltatáshoz keressen fel egy NISSAN tanú-
sított elektromos jármű-kereskedőt.

MEVFE0A2-9F46CC48-179E-4D38-92F3-B4FF1FEE5E49

FIGYELMEZTETÉS
A fejtámlák kiegészítik a gépjármű biztonsági
rendszerét. Kiegészítő védelmet nyújtanak bi-
zonyos hátulról érkező ütközések esetén. Az
állítható fejtámlákat megfelelően be kell állí-
tani, a fejezetben meghatározottak szerint.
Ellenőrizze a beállítást, ha valaki más használ-
ja az ülést. Soha ne helyezzen fel semmit a
fejtámlákra vagy ne távolítsa el azokat. Ne
használja az ülést, ha a fejtámla el van távo-
lítva. Ha a fejtámlát eltávolította, szerelje visz-
sza és megfelelően állítsa be mielőtt valaki
használná az ülést. Ha ezeket az utasításokat
nem tartja be, csökkenhet a fejtámlák haté-
konysága. Egy ütközés esetén ez növeli a
súlyos vagy halálos sérülések kockázatát.

* Ha az Ön gépjárműve fel van szerelve fejtám-
lával, amely lehet integrálható, állítható vagy
nem beállítható.

* Az állítható fejtámlák szárán több bevágás
található, amely lehetővé teszi a kívánt pozíci-
óban való rögzítést.

* A nem beállítható fejtámlákon csak egyetlen
bevágás található, amely elősegíti az üléske-
rethez való rögzítést.

* Megfelelő beállítás:
— A beállítható típusú fejtámlák esetében

állítsa be a fejtámla közepét nagyjából a
fül középvonalához.

— Ha a fül pozíciója még mindig magasabb,
mint a javasolt, állítsa a fejtámlát a legma-
gasabb állásba.
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* Ha a fejtámlát eltávolította, győződjön meg
róla, hogy megfelelően visszaszerelésre és
rögzítésre került, mielőtt az adott üléspozíció-
ban utazna.

ÁLLÍTHATÓ FEJTÁMLÁK ALKOTÓELEMEI
MEVFE0A2-F3A65286-93E8-4D14-A2D5-703365D47467

MSSS0992

1. Eltávolítható fejtámla

2. Többszörös bevágás

3. Zárógomb

4. Szárak

NEM ÁLLÍTHATÓ FEJTÁMLÁK ALKOTÓ-
ELEMEI

MEVFE0A2-BD91B4DC-F0DE-4B8D-A4B4-92312A294B82

MJVR0203X

1. Eltávolítható fejtámla

2. Egy bevágás

3. Zárógomb

4. Szárak

ELTÁVOLÍTÁS
MEVFE0A2-C936CA30-6028-443A-AA34-6D7719F454AF

MSSS1037

A fejtámla eltávolításához hajtsa végre a követke-
zőket:

1. Húzza fel a fejtámlát a legmagasabb állásba.

2. Nyomja meg és tartsa nyomva a rögzítő
gombot.

3. Távolítsa el a fejtámlát az ülésből.

4. A fejtámlát megfelelően, biztonságos helyen
tárolja, ne legyen szabadon a gépjárműben.

5. Szerelje vissza és megfelelően állítsa be a
fejtámlákat mielőtt utas használná az ülést.

BESZERELÉS
MEVFE0A2-2CDC6030-E49D-4BE0-9201-0E4F22D499C0

MSSS1038

1. Állítsa a fejtámla szárait az ülésben található
furatok fölé. Győződjön meg róla, hogy a
fejtámla a megfelelő irányba néz. A beállító
horonnyal ellátott kart be kell szerelni a
rögzítőgombbal ellátott furatba.

2. Nyomja meg, és tartsa nyomva a gombot és
nyomja a fejtámaszt lefelé.
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3. Megfelelően állítsa be a fejtámlákat mielőtt
utas használná az ülést.

BEÁLLÍTÁS
MEVFE0A2-7DD10CEA-6E14-41AB-A788-7E77D9E53719

MSSS0997

Állítható fejtámaszok

Úgy állítsa be a fejtámaszt, hogy a közepe egy
vonalban legyen a füleivel. Ha a fül pozíciója még
mindig magasabb, mint a javasolt, állítsa a fejtám-
lát a legmagasabb állásba.

MJVR0259X

Nem állítható fejtámaszok

Mielőtt az adott ülésben utazna, gondoskodjon
arról, hogy a fejtámlát elmozdítja a tárolási pozíci-
óból egy olyan pozícióba, ahol a rögzítőgomb
illeszkedik a bevágásba.

Felemelés
MEVFE0A2-D72E2B33-83F3-4DDF-B7E9-9F051E7ED547

MSSS1035

A fejtámasz felemeléséhez, húzza felfelé.

Mielőtt az adott ülésben utazna, gondoskodjon
arról, hogy a fejtámlát elmozdítja a tárolási pozíci-
óból egy olyan pozícióba, ahol a rögzítőgomb
illeszkedik a bevágásba.

Leeresztés
MEVFE0A2-7FB30D6B-6AD8-45F4-BD51-50A7964811BF

MSSS1036

A leengedéshez, nyomja meg, és tartsa nyomva a
gombot és nyomja a fejtámaszt lefelé.

Az adott üléspozícióban való utazás előtt győződ-
jön meg róla, hogy a fejtámasz bevágásába a
rögzítőgomb beakadt.
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MEVFE0A2-02A01F02-FF7E-47A0-BAE4-8459B337122A

A BIZTONSÁGI ÖV HASZNÁLATÁVAL
KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

MEVFE0A2-0ACE675E-596A-48F6-83E5-62CAFAD8A630
Ha megfelelően beállított biztonsági övet visel, és
helyes tartásban ül az ülésben, annak a valószínű-
sége, hogy egy esetleges balesetben életét veszti
vagy súlyosan megsérül, jelentősen csökken. A
NISSAN erősen ajánlja az Ön és minden utasa
számára, hogy csatolja be magát minden alkalom-
mal, amikor vezet, még akkor is, ha az Ön
üléshelyzete légzsákkal biztosított. MSSS0134A

MSSS0136A

BIZTONSÁGI ÖVEKBIZTONSÁGI ÖVEK
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MSSS0014

MSSS0016

FIGYELMEZTETÉS
* A biztonsági övet arra fejlesztették ki, hogy

megtartsa a test csontos szerkezetét, és
valamivel a medence fölött, vagy a me-
dence, a mellkas és váll fölött kell viselni,
alkalmazás szerint; az öv lapos részének
alhas tájékán történő alkalmazása elkerü-
lendő. Súlyos sérülés szerezhető, ha a
biztonsági övet nem megfelelően viselik.

* Helyezze az övet amennyire csak lehet a
CSÍPŐ, ÉS NEM A DERÉK KÖRÉ. A túl
magasan viselt biztonsági öv növelheti a
sérülés kockázatát egy esetleges baleset
során.

* Egy biztonsági övet csak egy személy
használjon. Minden biztonsági övet csak
egy személy használhat, rendkívül veszé-
lyes az övet gyermekét az ölében tartó
személy esetében két személlyel alkal-
mazni.

* Soha ne szállítson több személyt a jármű-
ben, mint ahány biztonsági öv rendelke-
zésre áll.

* Soha ne használjon kifordított biztonsági
övet. Az övet nem szabad megtekeredett
szíjjal viselni. A viselt öv hatékonysága
csökkenhet.

* A biztonsági öveket olyan szorosra kell
állítani, amennyire csak lehetséges, hogy
megfelelő védelmet nyújtson a viselőjé-
nek, de ugyanakkor kényelmes is legyen.
Egy laza biztonsági öv védelmi funkciója
nagyban csökken a viselője számára.

* A jármű vezetője és minden utasa számára
kötelező a biztonsági öv használata az
utazás teljes időtartama alatt. A gyerek-
eket megfelelően be kell kötni a hátsó
ülésen, ha szükséges, akkor gyermekülés-
ben.

* A háta mögött vagy a karja alatt soha ne
húzza át az övet. A vállövet mindig húzza
át vállán és mellkasán. A biztonsági öv az
arcától és nyakától távol kell fusson, de az

sem jó, ha bármikor leeshet a válláról.
Súlyos sérülés szerezhető, ha a biztonsági
övet nem megfelelően viselik.

* A felhasználó semmilyen módosításokat
vagy átalakításokat nem végezhet, ami
megakadályozhatná a visszahúzó műkö-
dését vagy megakadályozhatná a bizton-
sági öv feszességének állítását.

* Ügyeljen rá, hogy a heveder ne szeny-
nyeződjön olajjal, vegyszerekkel és külö-
nösen akkumulátorsavval. A tisztítást
óvatosan hajtsa végre lágy szappan és
víz segítségével. Az övet ki kell cserélni,
ha a hevederszövet kikopik, szennyeződik
vagy sérül.

* Minden biztonsági öv szerkezetet, beleért-
ve a feszítő rendszereket és rögzítő sze-
relvényeket egy NISSAN által jóváhagyott
elektromos gépjármű kereskedővel kell
ellenőriztetni bármilyen ütközés után. A
NISSAN azt javasolja, hogy egy ütközés
során használt összes biztonsági öv szer-
kezetet cseréljen le, kivéve, ha az ütközés
csekélyebb erejű volt, a szíjakon nem
látható sérülés, és ugyanúgy jól működ-
nek. Az ütközés során nem használt biz-
tonsági öveket is ellenőrizni kell, és ki kell
cserélni, ha sérülés vagy nem megfelelő
működés állapítható meg esetükben.

* Létfontosságú kicserélni a teljes övszerke-
zetet, amennyiben az övet komolyabb
behatás érte, még akkor is, ha a szerkezet
sérülései nem nyilvánvalóak.

* Amennyiben az előfeszítő biztonsági öv
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aktiválva lett, nem lehet újra használni. A
visszahúzóval együtt ki kell cserélni. Vegye
fel a kapcsolatot egy NISSAN által tanúsí-
tott elektromos gépjármű kereskedővel.

* Az előfeszített biztonsági öv rendszer ele-
meinek eltávolítását vagy telepítését egy
NISSAN által tanúsított elektromos gép-
jármű kereskedő végezheti el.

GYERMEKEK BIZTONSÁGA
MEVFE0A2-B5648D61-1516-415B-9FF4-2BFA4FC7CD59

FIGYELMEZTETÉS
* Gyerekeknek és csecsemőknek speciális

védelemre van szükségük. Előfordulhat,
hogy a gépjármű biztonsági övei nem
megfelelőek számukra. A vállöv túl közel
kerülhet az arcukhoz vagy a nyakukhoz. A
deréköv nem illeszkedhet megfelelően a
kicsi csípőcsontokra. Egy baleset során a
nem megfelelően illeszkedő biztonsági
övek súlyos vagy végzetes sérüléseket
okozhatnak.

* Minden esetben megfelelő gyermekülés
rendszert használjon.

A gyermekeknek szüksége van a felnőttek segít-
ségére, hogy megvédjék őket. Megfelelően be kell
kötni őket. A megfelelő rögzítés a gyerek méretei-
től függ.

Csecsemők és kisgyermekek
MEVFE0A2-DF6A9362-8675-4179-AF50-A58D9E8B014F

MSSS0099

A NISSAN azt ajánlja, hogy a csecsemőket és a
kisgyermekeket gyermekülés rendszerbe ültesse.
Olyan gyermekülés rendszert válasszon, amely
illeszkedik az Ön járművébe, és mindig kövesse a
gyártó beszerelési és használati útmutatóját.

Nagyobb gyermekek
MEVFE0A2-067AF272-0DC0-4EFD-94BE-8AC648273899

FIGYELMEZTETÉS
* Soha ne engedje, hogy a gyerekek az

ülésben álljanak vagy térdeljenek.

* Ne engedje, hogy a gyermekek a csomag-
térbe másszanak, miközben az autó mo-
zog. A gyermek súlyosan megsérülhet egy
baleset vagy egy hirtelen fékezés követ-
keztében.

Azokat a gyermekeket, akik már nem férnek bele a
gyermekülésekbe, a rendelkezésre álló biztonsági
övekkel kell bekötni.

Ha a gyermek ülésén használt vállöv túl közel van a
gyermek arcához vagy nyakához, használjon ma-
gasítót (kereskedelemben beszerezhető), ez segít-
het megoldani a problémát. Az ülésmagasító
feladata, hogy a vállöv megfelelő helyen a váll
közepénél, a hasi öv pedig a medencecsonton
legyen. A magasítónak illeszkedni kell a jármű
üléséhez. Miután a gyermek már nagyobb, és az
öv már rendesen illeszkedik a vállára és nem az
arcán vagy nyakán húzódik, már használhatja az
övet rendesen, ülésmagasító nélkül is. Emellett
számtalan egyéb típusú rendszer elérhető na-
gyobb gyermekek számára, amelyet a maximális
védelem érdekében ajánlatos használni.

VÁRANDÓS NŐK
MEVFE0A2-8535DF19-E4B9-4E3F-B551-D63E7FD8DAD4

A NISSAN azt javasolja, hogy a várandós nők is
használják a biztonsági öveket. A biztonsági övnek
minden esetben jól kell illeszkednie, az övet
minden esetben alacsonyan, a csípő körül vezesse
át, ne a deréknál. A vállövet húzza át vállán és
mellkasán. A hasi/vállövet soha ne vezesse az
alhasán keresztül. Keresse fel orvosát ilyen eset-
ben személyes tanácsadás céljából.

SÉRÜLT SZEMÉLYEK
MEVFE0A2-CDE57920-066D-4D92-8F4B-61FBBC88D6FD

A NISSAN azt javasolja, hogy sérült személyek is
használjanak biztonsági övet. Keresse fel orvosát
ilyen esetben személyes tanácsadás céljából.
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KÖZÉPSŐ JEL A BIZTONSÁGI ÖVÖN
MEVFE0A2-57A582CC-0CDE-4B48-87D9-BDB5FB699519

Megfelelő biztonsági öv készlet választása
MEVFE0A2-F2530D75-E5EC-47BC-A377-E96B24C3957D

MWAB0267X

A hátsó középső övcsat jellel van jelölve . A
középső biztonsági öv nyelvét csak a középső
csatba lehet illeszteni.

HÁROMPONTOS BIZTONSÁGI ÖVEK
MEVFE0A2-E90D906F-7179-483F-A8CE-2939112EA9C1

MSSS0292

FIGYELMEZTETÉS
A jármű vezetője és minden utasa számára
kötelező a biztonsági öv használata az utazás
teljes időtartama alatt.

Biztonsági övek rögzítése
MEVFE0A2-C84F842D-6816-45B0-82BC-0F755E0DFEAC

FIGYELMEZTETÉS
Az üléstámlát ne döntse jobban hátra a ké-
nyelmes pozíciónál. A biztonsági övek akkor a
leghatásosabbak, amikor az utasok megfe-
lelően hátradőlve, egyenes háttal ülnek az
ülésben.

1. Állítsa be az ülést. (Lásd “Ülések” (58 o.).)

2. Lassan húzza fel a biztonsági övet a tartóból
és helyezze be a nyelvét a csatlakozóba, amíg
nem hallja és érzi, hogy a csat bekapcsolódott.
. Az övfeszítőt úgy tervezték, hogy zárjon

le hirtelen fékezés vagy ütközés esetén.
Lassú húzó mozgással mozgathatja az
övet és ezzel lehetővé tesz némi szabad
mozgást az ülésen.

. Ha a biztonsági övet nem lehet teljesen
kihúzni a hátrahúzott pozíciójából, kemé-
nyen húzza meg a biztonsági övet, majd
engedje el. Ezt követően lazán húzza ki a
biztonsági övet a visszahúzóból.

MSSS0467

3. Helyezze a hasi övrészt a medencecsontra az
ábra szerint.

4. Húzza a vállövi részt a visszahúzó felé na-
gyobb lazaság elérése céljából. Győződjön
meg róla, hogy a vállövet mindig áthúzza-e a
vállán és a mellkasán.

Vállöv magasságállítása (első ülések)
MEVFE0A2-DB4FA7E4-7AFB-40A5-998A-C87D450CC231

MSSS0294A
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FIGYELMEZTETÉS
* A vállövön található csatlakozási pont

magasságát az Önnek megfelelő legjobb
pozícióba állítsa. Ha ezt elmulasztja, az
egész rendszer hatékonysága csökkenhet
és növekedik a sérülés esélye, illetve annak
súlyossága.

* A biztonsági öv a válla közepén kell, hogy
húzódjon. Nem feküdhet a nyakon.

* Győződjön meg róla, hogy a biztonsági öv
semmilyen irányban nincs megtekeredve.

* Győződjön meg róla, hogy a vállöv meg-
felelően rögzített, úgy, hogy a csatlakozási
pontot fel- le megmozgatja az állítás után.

A vállövön található csatlakozási pont magasságát
az Önnek megfelelő legjobb pozícióba állítsa.

A biztonsági öv az arcától és nyakától távol kell
fusson, de az sem jó, ha bármikor leeshet a válláról.

A beállításhoz nyomja le a kioldó gombot , és
mozgassa a vállöv rögzítőjét a megfelelő helyzetbe
úgy, hogy az öv a váll közepén haladjon át.

Engedje el az állító gombot a vállöv csatlakozási
pont rögzítéséhez az adott helyzetben.

A biztonsági öv kioldása
MEVFE0A2-6B2FCB5C-0ECC-4CC5-85C2-56DC96048B32

Nyomja meg a gombot a csaton . Az öv automa-
tikusan visszahúzódik.

Biztonsági öv vezetője
MEVFE0A2-4E678BD3-46A6-492B-9050-F5D13416DDDE

MWAB0319X

Ha a biztonsági övvezetőt a hátsó ülésen használ-
ja, a biztonsági öv könnyen kihúzható. Ne engedje,
hogy a biztonsági öv megcsavaródjon.

Amikor a biztonsági öv kioldódik a biztonsági
övvezetőből, használja a biztonsági övvezetőt a
biztonsági öv ismételt becsatolásakor.

FIGYELMEZTETÉS
Amikor a biztonsági öv vezetőjét használja,
győződjön mg róla, hogy az öv vezetője meg-
felelően fel van szerelve. Ellenkező esetben a
biztonsági öv megcsúszhat, és személyi sérü-
lést okozhat.

FIGYELEM
* Rakomány be- vagy kirakodásakor lehaj-

tott háttámlával mindig oldja ki a bizton-
sági övet a biztonsági övvezetőből. Egyéb
esetben az öv sérülhet.

* Ne állítsa, hajtsa vagy hajtsa ki az ülés-

támlát a biztonsági övvezetőnél fogva. Így
megsérülhet az övvezető.

A biztonsági öv kampói
MEVFE0A2-E3C1A8D5-38FB-4BD3-BCD0-63B489A2E02A

MWBB0022X

A hátsó ülések lehajtásakor akassza be a hátsó
külső biztonsági öveket a biztonsági övkampókra.

Oldja ki a biztonsági övet a biztonsági öv vezető-
jéből, mielőtt a kampóra helyezi. (Lásd “Biztonsági
öv vezetője” (72 o.).)

Miután visszahelyezte az ülést az üléshelyzetbe,
vezesse át a biztonsági övet ismét a biztonsági
övvezetőn.

A biztonsági öv működésének ellenőrzése
MEVFE0A2-8A88E1D7-0503-491C-8881-957627E5AE03

A visszahúzókat úgy tervezték, hogy a biztonsági
öv mozgását megakadályozzák:

* Amikor az övet túl gyorsan húzza ki a visz-
szahúzóból.

* Amikor a jármű hirtelen lassul.
Hogy az övek működéséről megbizonyosodjon,
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ellenőrizze őket úgy, hogy megmarkolja a vállövet
és gyorsan meghúzza előre. A visszahúzónak le
kell zárnia és meg kell akadályoznia az öv további
mozgását. Ha a visszahúzó nem zár le az ellen-
őrzés alkalmával, azonnal lépjen kapcsolatba a
NISSAN által tanúsított elektromos gépjármű ke-
reskedővel.

BIZTONSÁGI ÖV KARBANTARTÁSA
MEVFE0A2-7F37C59E-8849-4E54-AB60-A70E8CF21156

Rendszeresen ellenőrizze, hogy a biztonsági öv és
fém alkatrészei mint például a csatok, nyelvek,
visszahúzók, rugalmas kábelek és csatlakozó
nyelvek megfelelően működnek-e. Ha hiányzó
alkatrészeket, a heveder elhasználódását, bevágá-
sát vagy egyéb sérülését észleli, a teljes övszerke-
zetet ki kell cserélni.

Ha a biztonsági öv csatlakozó nyelvének vállöv
vezetőjén elkezd felgyülemleni a szennyeződés, a
biztonsági öv lassan húzódik vissza. Törölje át a
vállövet egy tiszta, száraz ruhával.

A biztonsági öv szövetének tisztításához használ-
jon lágy szappanos oldatot vagy bármilyen sző-
nyegekhez és kárpitokhoz ajánlott tisztító oldatot.
Törölje át egy ruhával, és hagyja, hogy az öv
árnyékban megszáradjon. Ne engedje a biztonsági
öveket visszahúzódni, amíg teljesen meg nem
száradtak.

MEVFE0A2-40095FB4-959D-40CC-8C8C-A53C651F2481

ÓVINTÉZKEDÉSEK A GYERMEKÜLÉSEK
HASZNÁLATÁT ILLETŐEN

MEVFE0A2-008AB0E5-0DF0-477B-8A23-DE796F025B15

MSSS0099

FIGYELMEZTETÉS
* Csecsemőket és kisgyerekeket minden

esetben megfelelő gyerekülésben kell el-
helyezni, ha a gépjárműben utaznak. Ha
nem használ gyerekülést, egy esetleges
baleset súlyos sérülésekhez vagy akár
halálhoz is vezethet.

* A csecsemőket és a gyermekeket a jármű-
ben sose tartsa az ölében. Még a legerő-
sebb felnőtt sem tudja megvédeni őket így
egy súlyos baleset során. A gyermek ösz-
szezúzódhat a felnőtt és a jármű közé
szorulva. Valamint soha ne csatolja ugya-
nazt a biztonsági övet önmaga és a
gyermek köré.

* NISSAN azt javasolja, hogy a gyerekülést a
hátsó ülésre szerelje be. A baleseti statisz-
tikák szerint, a gyermekek nagyobb biz-

tonságban vannak a gyermekülésben a
hátsó ülésen, mint az első ülésen.

* Nem megfelelő használat vagy nem meg-
felelő beszerelés növelheti mind a gyer-
mek, mind pedig az autóban utazó többi
személy a sérülésének kockázatát vagy
súlyosságát, de egy baleset során súlyos
sérüléseket, vagy akár halált is okozhat.

* A használat és a beszerelés tekintetében
kövesse a gyártó utasításait. Gyerekülés
vásárlásakor győződjönmeg arról, hogy az
ülés megfelel a gyermeke számára, illetve
beszerelhető a gépjárműbe. Elképzelhető,
hogy egyes gyermekülések nem illeszked-
nek megfelelően járművébe.

* A gyermekülés iránya, illetve, hogy előre,
vagy hátra néz-e, minden esetben a gyer-
mekülés típusától és a gyermek méretétől
függ. A részletekkel kapcsolatban lapozza
fel a gyermekülés gyártójának használati
utasítását.

* A gyermekülés beszerelése után ellenőriz-
ze azt, mielőtt még beleültetné a gyereket.
Nyomja egyik oldalról a másik oldalra,
majd húzza meg előre, így meggyőződhet
arról, hogy megfelelően a helyén marad-e.
A gyermekülés nem mozdulhat 25 mm-nél
(1 in) többet. Ha a gyermekülés nem stabil,
húzza meg az övet vagy tegye az egészet
másik ülésre, és ellenőrizze ismét.

* Amikor nem használja a gyermekülést,
tartsa biztosan rögzítve az ISOFIX rend-
szerrel, hogy megakadályozza az ülés
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előrezuhanását egy esetleges hirtelen fé-
kezés vagy baleset során.

* Az állítható háttámlákat úgy kell beállítani,
hogy azok teljes felületükön érintkezzenek
a gyermekülésekkel.

* Soha ne szereljen fel menetiránynak háttal
gyermekülést az első utasülésre anélkül,
hogy megbizonyosodna arról, hogy a kie-
gészítő első utasoldali légzsák ki van kap-
csolva. Az első kiegészítő légzsákok nagy
erővel ütközéskor nagy erővel fújódnak fel.
A hátrafelé néző gyermekülés rendszert
megütheti az első kiegészítő légzsák egy
baleset során, ami a gyermek sérüléséhez
vagy halálához vezethet.

* Amennyiben a beszereléshez rögzítő csat-
ra van szükség és ezt nem használja,
kanyarodás és fékezés közben a gyermek-
ülés felborulhat és sérülést okozhat.

FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy a zárt járműben hagyott
gyermekülés felforrósodhat. Ellenőrizze az
ülés felületét és a csatjait, mielőtt belehelyez-
né a gyermeket.

A NISSAN azt ajánlja, hogy a csecsemőket és a
kisgyermekeket gyermekülésbe ültesse. Olyan
gyermekülést válasszon, amely illeszkedik a jármű-
vébe és mindig kövesse a gyártó telepítési és
használati útmutatóját. Emellett számtalan egyéb
típus elérhető nagyobb gyermekek számára, ame-
lyet a maximális védelem érdekében ajánlatos
használni.

UNIVERZÁLIS GYERMEKÜLÉSEK ELSŐ-
ÉS HÁTSÓ ÜLÉSEKRE

MEVFE0A2-A45AF694-FFA0-4831-BE2D-79927081167D

MEGJEGYZÉS:

Az ENSZ 44. számú előírása (UN R44) vagy 129.
számú ENSZ-előírása (UN R129) szerint jóváha-
gyott univerzális gyermekbiztonsági rendszere-
ken egyértelműen az “Univerzális” jelzés látható.

Amikor gyermekülést vásárol, a következőket tart-
sa szem előtt:

* Olyan gyermekülést válasszon, amely megfelel
az UN R44 vagy az UN R129 szabványoknak.

* Helyezze a gyermeket a gyermekülésbe, és
ellenőrizze a beállításokat, így meggyőződhet
róla, megfelel-e az adott ülés a gyermek
számára. Mindig kövesse a javasolt eljárást.

* Ellenőrizze a gyermekülést a járműben is, hogy
meggyőződhessen róla, kompatibilis-e a jármű
biztonsági öv-rendszerével.

* Olvassa el a jelen fejezetben található táblá-
zatokat a javasolt beállítási pozíciók tekinteté-
b e n , é s a j á rmű h ö z j ó v á h a g y o t t
gyermekülések listáját.

Tömeg csoport a gyermeküléshez
MEVFE0A2-52316865-9C95-4DA9-BAE6-C26EAC3443D9

Súly kategória Gyermek súlya

0 csoport 10 kg-ig

Csoport 0+ 13 kg-ig

Csoport I 9 - 18 kg

Csoport II 15 - 25 kg

Csoport III 22 - 36 kg

Gyermekülés típusok (példa):

MJVR0371X

Gyermekülés kategória 0 és 0+

MJVR0372X

Gyermekülés kategória 0+ és I
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MJVR0373X

Gyermekülés kategória II és III

Gyermekülés rendszer kiválasztása az ülésekhez
MEVFE0A2-230C7706-D042-4938-B7EA-E1093A321E5A

A használható gyermekbiztonsági rendszer az üléspozíciótól függően eltérő lehet.
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MWBB0033X

<PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelző világít

MWBB0045X

<PASSENGER AIR BAG ON> visszajelző világít

(1) Első utasülés

(2) 2. sor: bal oldali külső ülés

(3) 2. sor: középső ülés

(4) 2. sor: jobb oldali külső ülés

MWB-
B0002X

Alkalmas a jármű biztonsági övével
rögzített biztonsági gyermekülésekhez

MWB-
B0034X

Alkalmas i-Size biztonsági gyermekülé-
sekhez

MWB-
B0044X

Hátrafelé néző gyermekülés rendszer
beszerelésének tiltása

MWB-
B0004X

Ülések felső hevederrögzítővel

MWB-
B0035X

Alkalmas a mellékelt listában felsorolt
biztonsági gyermekülésekhez

*1: Állítsa az üléslap emelőt a legmagasabb
állásba.

*2: Állítsa az ülés mozgatóját a leghátsóbb
állásba.
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*3: Ne szereljen be tartólábbal rendelkező gyer-
mekülést.

*4: Mozgassa a fejtámlát a legfelső helyzetbe,
vagy távolítsa el (és tárolja biztonságosan),
ha a gyermektámlát bármilyen módon meg-
zavarja. Ne távolítsa el a fejtámlát, ha csak
ülésmagasítót használ.

*5: Állítsa a középkonzolt a legelső helyzetbe.
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Részletes információk a gyermekbiztonsági rendszer telepítéséhez:

Üléspozíció száma

Első Hátsó

(1) (2) (3) (4)

Légzsák
Aktiválás

Légzsák
Deaktiválás

Bal Középső Jobb

Általános övekhez megfelelő üléshelyzet (Igen/Nem) Nem Igen Igen Igen Igen

i-Size üléspozíció (Igen/Nem) Nem Nem Igen Nem Igen

Oldalsó rögzítéshez megfelelő üléshelyzet (L1/L2) — — — — —

Megfelelő maximálisan hátrafelé néző lámpatestek (R1/R2/R2X/R3) — — R3 — R3

Megfelelő maximálisan előre néző lámpatestek (F2/F2X/F3) — — F3 — F3

Megfelelő maximális nyomásfokozó (B2/B3) — — B3 — B3
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Az ajánlott gyermekülések listája:

Kor
(kb.)

Súly
(kb.)

Magasság
(kb.)

GYÜ rend-
szer súlyka-
tegória

CRS ajánlása

GYÜ rendszerhez megfelelő ülés pozíció

(1)

(2) (3) (4)Légzsák
Aktiválás

Légzsák
Deaktiválás

0 - 12 hónapos 10 kg-ig < 75 cm 0 Maxi Cosi 2way Pearl
2wayFix alap

Nem Nem Igen Nem Igen

0 - 18 hónap 13 kg-ig < 85 cm 0+ Nem Nem Igen Nem Igen

9 hónapos - 4
éves 9 - 18 kg 76-105 cm I Britax Trifix 2 i-Size Nem Nem Igen Nem Igen

4 - 6 éves 15 - 25 kg 100 - 125 cm II Kidfix i-Size*3 Nem
Igen*1*2
(csak öv)

Igen*2
Igen

(csak öv)
Igen*2

6-10 éves korig 22 - 36 kg > 125 cm III Kidfix i-Size*3 Nem
Igen*1*2
(csak öv)

Igen*2
Igen

(csak öv)
Igen*2

*1 NISSAN azt javasolja, hogy a gyerekülést a hátsó ülésre szerelje be. Ha azonban gyermekülést kell felszerelnie az első utasülésre, győződjön meg arról, hogy
az első utasoldali légzsák ki van kapcsolva.

*2 Amikor a gyermekülést szereli be, távolítsa el a fejtámlát.
*3 A Kidfix i-Size használatakor a Secure Guard, a SICT és az XP-Pad biztonsági öv használata javasolt.
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ISOFIX GYERMEKÜLÉS RENDSZER
MEVFE0A2-80F0EFB1-A98F-486F-B723-0BADA5924973

Az Ön járműve olyan speciális rögzítési pontokkal
van felszerelve, amelyeket használhat az ISOFIX
rendszerrel kompatibilis gyermekülésekkel.

ISOFIX alsó rögzítési pontok helyei
MEVFE0A2-F9376EB7-B5AE-4AAD-92B4-D6B4B7CBBABE

Az ISOFIX rögzítési pontokkal a gyermekülést csak
a hátsó szélső ülésekre tudja rögzíteni. Ne pró-
báljon meg gyermekülés rögzíteni a középső
ülésre úgy, hogy közben a ISOFIX rögzítési
pontokat használja.

MWBB0023X

ISOFIX címke helye

MWBB0024X

ISOFIX alsó rögzítési helyek

Az ISOFIX rendszer rögzítési pontjai az üléspárna
hátuljánál találhatók, a háttámla közelében. Az
üléstámlán egy címke található, amely segítségé-
vel könnyebben megtalálhatók a rögzítési pontok.

A horgonyok használatához nyissa ki a cipzárt
az ábra szerint.

Amikor a horgonyokat nem használja, helyezze a
cipzárt nyitott helyzetbe, hogy elrejtse.

ISOFIX gyermekülés rögzítése a rögzítési pontokhoz
MEVFE0A2-A537A246-8345-49B4-A12E-7D8DFF3A3757

MSSS0644

A rögzítési pontokhoz való csatlakoztatás

ISOFIX gyermekülések két rögzítő elemmel rendel-
keznek, amelyeket az ülésen található rögzítési
ponthoz lehet csatlakoztatni. Ezzel a rendszerrel
nem kell a jármű biztonsági övét használnia a
gyermekülés rögzítéséhez. Ellenőrizze, hogy az Ön
gyermekülésén található-e olyan címke, ami az
ISOFIX-kompatibilitást jelöli. Ez az információ a
gyermekülés gyártója által kiadott információkban
is bent lehet.

ISOFIX gyermekülések esetében általában hasz-
nálni kell a felső hevedert vagy egyéb olyan
eszközt, amely megakadályozza az elfordulást, pl.
lábak. Az ISOFIX gyermekülés beszerelésekor fi-
gyelmesen olvassa el és kövesse az utasításokat
ebben az útmutatóban és a gyermeküléshez
tartozó kézikönyvben. (Lásd “Gyermekülés rögzíté-
se ISOFIX rendszert használva.” (81 o.).)
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GYERMEKÜLÉS RÖGZÍTÉSE
MEVFE0A2-3CF58FA0-110F-48B6-BD3E-0AA5FB83E437

Az Ön járműve úgy készült, hogy a gyermekülése-
ket a hátsó ülésre tudja elhelyezni. A gyermekülés
beszerelésekor figyelmesen olvassa el és kövesse
az utasításokat ebben az útmutatóban és a
gyermeküléshez tartozó kézikönyvben.

FIGYELMEZTETÉS
* A gyermekülés rögzítési pontjai úgy ké-

szültek, hogy ellenállnak a megfelelően
beszerelt gyermekülések által kifejtett ter-
helésnek. Semmilyen körülmények között
nem használhatók a felnőttek biztonsági
övéhez vagy hevedereihez vagy más ele-
mek járműhöz rögzítésére. Ha mégis így
tesz, sérülhetnek a gyermekülés rögzítési
pontjai. A gyermekülés nem rögzíthető
megfelelően a sérült rögzítési pontoknál
és a gyermek súlyosan, akár halálosan is
megsérülhet egy esetleges ütközésben.

* A gyermekülés felső rögzítő hevedere
megsérülhet, ha hozzáér a raktérfedőhöz,
vagy a csomagtérben lévő tárgyakhoz.
Vegye ki a raktérfedőt a járműből, vagy
rögzítse a csomagtérben a többi rako-
mánnyal együtt. Ha a gyermekülés felső
rögzítő hevedere sérült, ütközés estén a
gyermek súlyosan, vagy akár halálosan
megsérülhet.

Rögzítési pont helye
MEVFE0A2-34D2E2A2-A0AB-483B-9974-1D7751B4E0E5

MWBB0025X

A rögzítési pontok az ábrán látható helyen talál-
hatók. A felső övet vezesse át a háttámlán és
rögzítse a rögzítési pontban, amellyel így a lege-
gyenesebb pozíciót biztosíthatja. A gyártó utasítá-
sai szerint feszítse meg az övet, hogy a
legcsekélyebb lazaságot is elkerülje.

GYERMEKÜLÉS RÖGZÍTÉSE ISOFIX
RENDSZERT HASZNÁLVA.

MEVFE0A2-EC610055-99A2-4018-9558-F293B2A8A7E9

FIGYELMEZTETÉS
* Az ISOFIX gyermekülést csak a meghatá-

rozott helyekre rögzítse. Az ISOFIX alsó
rögzítési helyeit lásd “ISOFIX gyermekülés
rendszer” (80 o.). Ha a gyermekülést nem
rögzíti megfelelően, a gyermek súlyosan
megsérülhet vagy akár meg is halhat egy
baleset esetén.

* Olyan gyermeküléseket, amelyeknek a
használatához kell felső heveder ne sze-

reljen be olyan ülésre, amelyen nincs felső
heveder.

* Ne rögzítse a gyermekülést a hátsó közép-
ső ülésre az ISOFIX alsó csatjaival. A
gyermekülés így nem lesz megfelelően
rögzítve.

* Vizsgálja meg az alsó csatokat úgy, hogy
az ujjaival benyúl a csatok alá, és ellenőrzi,
nincs-e akadály az ISOFIX csatjai felett,
mint pl. a biztonsági öv hevedere, vagy az
üléspárna anyaga. A gyermekülés nem
lesz megfelelően rögzítve, ha az ISOFIX
csatjai akadályokba ütköznek.

* A gyermekülés rögzítési pontjai úgy ké-
szültek, hogy ellenállnak a megfelelően
beszerelt gyermekülések által kifejtett ter-
helésnek. Semmilyen körülmények között
nem használhatók a felnőttek biztonsági
övéhez vagy hevedereihez vagy más ele-
mek járműhöz rögzítésére. Ha mégis így
tesz, sérülhetnek a gyermekülés rögzítési
pontjai. A gyermekülés nem rögzíthető
megfelelően a sérült rögzítési pontoknál
és a gyermek súlyosan, akár halálosan is
megsérülhet egy esetleges ütközésben.
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Beszerelés a hátsó, külső ülésre
MEVFE0A2-42D6FB04-48DD-4F99-87C3-B55F2FB75396

Előre néző:

MSSS0646A

Előre néző: 1. és 2. lépés

A gyermekülés megfelelő használatával kapcsolat-
ban kövesse a gyártó utasításait. Kövesse a
következő lépéseket az előre néző gyermekülés
ISOFIX rendszerrel történő beszereléséhez a hátsó
külső ülésekre:

1. Helyezze a gyermekülést az ülésre .

2. Rögzítse a gyermekbiztonsági rendszer rögzí-
tőelemeit az ISOFIX alsó rögzítőelemekhez .

3. A gyermekülés háttámlájának illeszkednie kell
a gépjármű ülésének háttámlájához. Ha szük-
séges, távolítsa el a fejtámlát a gyermektámla
megfelelő illeszkedése érdekében. (Lásd “Fej-
támaszok” (65 o.).) Ha a fejtámlát eltávolította,
tárolja biztonságos helyen. Ha a gyermekülést
leszereli az ülésből, helyezze be fejtámlát. Ha
az adott ülésen nincs állítható fejtámla és az
megakadályozza a gyermekülés megfelelő

illeszkedését, próbáljon meg egy másik ülés-
pozíciót, vagy egy másik gyermekülést.

MSSS0754A

Előre néző: 4. lépés

4. Rövidítse le a merev rögzítést, hogy a gyer-
mekülés szilárdan meg legyen húzva; Nyomja
lefelé és hátrafelé határozottan a gyer-
mekülés közepét a térdével, hogy összenyom-
ja a jármű üléspárnáját és az üléstámlát.

5. Ha a gyermekülésen felső heveder is található,
vezesse át a hevedert a megfelelő helyen és
rögzítse a megfelelő rögzítési ponthoz. (Lásd
“Gyermekülés rögzítése” (81 o.).)

6. Ha a gyermekülés más típusú elfordulást
megakadályozó rendszerrel van felszerelve,
úgy mint lábakkal, használja inkább azokat a
felső heveder helyett. Ilyen esetben kövesse a
gyermekülés gyártójának utasításait.

MSSS0755A

Előre néző: 7. lépés

7. Tesztelje a gyermekülést, mielőtt belehelyezi a
gyermeket . Nyomja a gyermekülést egyik
oldalról a másik oldalra, majd húzza meg előre,
így meggyőződhet arról, hogy megfelelően a
helyen marad-e.

8. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés megfelelően
rögzítve van-e, mielőtt használni kezdené. Ha a
gyermekülés túl laza, ismételje meg a 3- 7
lépést.
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Hátrafelé néző:

MSSS0649A

Hátrafelé néző: 1. és 2. lépés

A gyermekülés megfelelő használatával kapcsolat-
ban kövesse a gyártó utasításait. Kövesse a
következő lépéseket az hátrafelé néző gyermek-
ülés ISOFIX rendszerrel történő beszereléséhez a
hátsó külső ülésekre:

1. Helyezze a gyermekülést az ülésre .

2. Rögzítse a gyermekbiztonsági rendszer rögzí-
tőelemeit az ISOFIX alsó rögzítőelemekhez .

MSSS0756A

Hátrafelé néző: 3. lépés

3. Rövidítse le a merev rögzítést, hogy a gyer-
mekülés szilárdan meg legyen húzva; Nyomja
lefelé és hátrafelé határozottan a gyer-
mekülés közepét a kezével, hogy összenyomja
a jármű üléspárnáját és az üléstámlát.

4. Ha a gyermekülésen felső heveder is található,
vezesse át a hevedert a megfelelő helyen és
rögzítse a megfelelő rögzítési ponthoz. (Lásd
“Gyermekülés rögzítése” (81 o.).)

5. Ha a gyermekülés más típusú elfordulást
megakadályozó rendszerrel van felszerelve,
úgy mint lábakkal, használja inkább azokat a
felső heveder helyett. Ilyen esetben kövesse a
gyermekülés gyártójának utasításait.

MSSS0757A

Hátrafelé néző: 6. lépés

6. Tesztelje a gyermekülést, mielőtt belehelyezi a
gyermeket . Nyomja a gyermekülést egyik
oldalról a másik oldalra, majd húzza meg előre,
így meggyőződhet arról, hogy megfelelően a
helyen marad-e.

7. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés megfelelően
rögzítve van-e, mielőtt használni kezdené. Ha a
gyermekülés túl laza, ismételje meg a 3- 6
lépést.

GYERMEKÜLÉS RÖGZÍTÉSE HÁROM-
PONTOS BIZTONSÁGI ÖVVEL

MEVFE0A2-69C7CC4F-9441-4B39-9FB3-009D9128650E
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Beszerelés a hátsó utasülésre
MEVFE0A2-8ECFA200-03F0-4930-8350-8DD2E1757D6B

Előre néző:

MSSS0758A

Előre néző: 1. lépés

A gyermekülés megfelelő használatával kapcsolat-
ban kövesse a gyártó utasításait. Előre néző
gyermekülés hátsó ülésre hárompontos biztonsá-
gi övvel (automatikus rögzítés nélkül) való besze-
reléséhez kövesse a következő lépéseket:

1. Helyezze a gyermekülést az ülésre .

MSSS0493A

Előre néző: 2. lépés

2. Vezesse át a biztonsági öv nyelvét a gyermek-
ülésen, és helyezze be a csatba , amíg nem
hallja és érzi, hogy a retesz bekattan.

3. Annak érdekében hogy a biztonsági öv laza-
sága elkerülhető legyen, szükséges a bizton-
sági övet a helyén rögzíteni a gyermeküléshez
tartozó rögzítő egységgel.

MSSS0647A

Előre néző: 4. lépés

4. A biztonsági öv lazaságát szüntesse meg;
nyomja lefelé és hátrafelé határozottan
a gyermekülés közepét térdével, hogy ösz-
szenyomja a jármű üléspárnáját és az ülés-
támlát, miközben felhúzza a biztonsági övet.
Az állítható háttámlákat úgy kell beállítani,
hogy azok teljes felületükön érintkezzenek a
gyermekülésekkel.

MSSS0638A

Előre néző: 5. lépés

5. Tesztelje a gyermekülést, mielőtt belehelyezi a
gyermeket . Nyomja a gyermekülést egyik
oldalról a másik oldalra, majd húzza meg előre,
így meggyőződhet arról, hogy megfelelően a
helyen marad-e.

6. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés megfelelően
rögzítve van-e, mielőtt használni kezdené. Ha a
gyermekülés túl laza, ismételje meg a 3- 5
lépést.
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Hátrafelé néző:

MSSS0759A

Hátrafelé néző: 1. lépés

A gyermekülés megfelelő használatával kapcsolat-
ban kövesse a gyártó utasításait. Hátrafelé néző
gyermekülés hátsó ülésre hárompontos biztonsá-
gi övvel (automatikus rögzítés nélkül) való besze-
reléséhez kövesse a következő lépéseket:

1. Helyezze a gyermekülést az ülésre .

MSSS0654A

Hátrafelé néző: 2. lépés

2. Vezesse át a biztonsági öv nyelvét a gyermek-
ülésen, és helyezze be a csatba , amíg nem
hallja és érzi, hogy a retesz bekattan.

3. Annak érdekében hogy a biztonsági öv laza-
sága elkerülhető legyen, szükséges a bizton-
sági övet a helyén rögzíteni a gyermeküléshez
tartozó rögzítő egységgel.

MSSS0639A

Hátrafelé néző: 4. lépés

4. A biztonsági öv lazaságát szüntesse meg;
nyomja lefelé és hátrafelé határozottan
a gyermekülés közepét kezével, hogy ösz-
szenyomja a jármű üléspárnáját és az ülés-
támlát, miközben felhúzza a biztonsági övet.

MSSS0658A

Hátrafelé néző: 5. lépés

5. Tesztelje a gyermekülést, mielőtt belehelyezi a
gyermeket . Nyomja a gyermekülést egyik
oldalról a másik oldalra, majd húzza meg előre,
így meggyőződhet arról, hogy megfelelően a
helyen marad-e.

6. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés megfelelően
rögzítve van-e, mielőtt használni kezdené. Ha a
gyermekülés túl laza, ismételje meg a 3- 5
lépést.
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A gyerekülés beszerelése az első utasülésre
MEVFE0A2-8B368645-FDFF-41D0-8CF2-8CE77A67A49D

MSSS0300A

FIGYELMEZTETÉS
* Soha ne szereljen hátrafelé néző gyermek-

ülést az első utas oldali ülésre anélkül,
hogy meggyőződne az első utas oldali
légzsák deaktivált állapotáról. A gépjármű
fel van szerelve egy automatikus első utas
oldali légzsák deaktiváló rendszerrel. A
<PASSENGER AIR BAG KI> jelzőlámpa ,
amely a tetőkonzolon található, világítani
kell. Frontális ütközés esetén a kiegészítő,
frontális ütközés esetén felfúvódó légzsák
nagy erővel fújódik fel. Egy felfúvódó
kiegészítő első légzsák gyermekének sú-
lyos sérülését vagy akár halálát is okoz-
hatja.

* Soha ne szereljen be olyan gyermekülést,
amely előtt a felső övet keresztül kellene
húznia.

* NISSAN azt javasolja, hogy a gyerekülést a

hátsó ülésre szerelje be. Ha a gyermek-
ülést az első utasülésre kell szerelnie, tolja
az utas ülést a leghátsó pozícióba.

* A csecsemőknek szánt gyermeküléseket a
menetiránynak háttal kell használni, ezért
nem szabad az első utasülésen használni,
ha az első utas légzsákja nincs kikapcsol-
va.

* Ha a biztonsági öveket nem használja,
akkor a gyermekülés rendszer nem nyújt
megfelelő biztonságot. A gyermekülés át-
fordulhat, vagy instabillá válhat, amely a
gyermek sérülését eredményezheti egy
hirtelen megállás vagy ütközés során.

Előre néző:
A gyermekülés megfelelő használatával kapcsolat-
ban kövesse a gyártó utasításait. Kövesse ezeket a
lépéseket, hogy előre néző gyermekülést szereljen

fel az első utasülésre hárompontos biztonsági öv
segítségével.

Ha a gyermekülés az első utasülésre van felsze-
relve, állítsa a főkapcsolót BE állásba. Az első
utasoldali légzsák állapotjelző lámpájának <PAS-
SENGER AIR BAG KI>, amely a tetőkonzolon talál-
ható, világítania kell. Ha ez a lámpa nem világít,
lásd “Kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS)” (89 o.).
Helyezze a gyermekülést egy másik ülésre. Ellen-
őriztesse a rendszert egy NISSAN tanúsított elekt-
romos jármű kereskedővel.

MSSS1099

Első utasoldali légzsák állapotjelző lámpa <OFF>
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MSSS0627

Előre néző: 1. és 2. lépés

1. Állítsa az ülést a leghátsó helyzetbe .

2. Állítsa be vagy távolítsa el a fejtámlát , hogy
a gyermektámla megfelelően illeszkedjen.

3. Helyezze a gyermekülést az ülésre.

Mindig kövesse a gyermekülés rendszer
gyártójának előírásait a beszerelést és a
használatot illetően.

MSSS0360C

Előre néző: 4. lépés

4. Vezesse át a biztonsági öv nyelvét a gyermek-
ülésen, és helyezze be a csatba , amíg nem
hallja és érzi, hogy a retesz bekattan.

5. Annak érdekében hogy a biztonsági öv laza-
sága elkerülhető legyen, szükséges a bizton-
sági övet a helyén rögzíteni a gyermeküléshez
tartozó rögzítő egységgel.

MSSS0647B

Előre néző: 6. lépés

6. A biztonsági öv lazaságát szüntesse meg;
nyomja lefelé és hátrafelé határozottan
a gyermekülés közepét térdével, hogy ösz-
szenyomja a jármű üléspárnáját és az ülés-
támlát, miközben felhúzza a biztonsági övet.

MSSS0302G

Előre néző: 7. lépés

7. Tesztelje a gyermekülést, mielőtt belehelyezi a
gyermeket . Nyomja a gyermekülést egyik
oldalról a másik oldalra, majd húzza meg előre,
így meggyőződhet arról, hogy megfelelően a
helyen marad-e.

8. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés megfelelően
rögzítve van-e, mielőtt használni kezdené. Ha a
gyermekülés túl laza, ismételje meg a 5- 7
lépést.

Ha a gyermekülés még mindig laza, ne
használja. Kérjük, a gyermekülés rendszer
használatát és a beszerelését illetően tekin-
tse meg a gyártó utasításait. Kérjen taná-
csot egy NISSAN tanúsított elektromos
jármű-kereskedőtől.

9. Állítsa a főkapcsolót BE állásba. Ellenőrizze az
első utasoldali légzsák állapotjelző lámpáját a
tetőkonzolon. Az első utasoldali légzsák álla-
potjelző lámpa (KI) világítania kell.
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Hátrafelé néző:
Ha gyermekülést kell beszerelnie az első utasülés-
re, kövesse az alábbi lépéseket:

MSSS1099

Első utasoldali légzsák állapotjelző lámpa <OFF>

1. Ha a gyermekülés az első utasülésre van
felszerelve, állítsa a főkapcsolót BE állásba. A
<PASSENGER AIR BAG KI> lámpa , amely a
tetőkonzolon található, világít. Ha a <PASSEN-
GER AIR BAG BE> lámpa világít, lásd
“Kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS)” (89
o.). Helyezze a gyermekülést egy másik ülésre.
Ellenőriztesse a rendszert egy NISSAN tanúsí-
tott elektromos jármű kereskedővel.

MWBB0055X

Hátrafelé néző: 2. lépés

2. Állítsa az ülést a leghátsó helyzetbe .

3. Helyezze a gyermekülést az ülésre.

Mindig kövesse a gyermekülés rendszer
gyártójának előírásait a beszerelést és a
használatot illetően.

MSSS0513

4. Vezesse át a biztonsági öv nyelvét a gyermek-
ülésen, és helyezze be a csatba, amíg nem
hallja és érzi, hogy a retesz bekattan.

A kétpontos öv meglazulásának elkerülése
érdekében rögzítse a vállövet egy zárókapocs
segítségével . Használja a gyermeküléshez
mellékelt rögzítőcsatot, vagy olyat, ami méret-
ben és erősségben azzal egyenértékű.

Győződjön meg róla, hogy követte a gyártó
utasításait a hevederek elvezetését illetően.

5. Csúsztassa előre az ülést úgy, hogy a bizton-
sági öv teljesen megfeszítse a gyermekülést,
és a gyermekülés elérje a jármű műszerfalát.

6. Ellenőrizze a gyermekülést, mielőtt beleültetné
a gyermeket. Ellenőrizze, hogy nem billeg-e
túlságosan oldalirányba. Próbálja előre húzni,
és ellenőrizze, hogy a helyén marad-e.

Ha a gyermekülés még mindig nincs bizton-
ságosan a helyén, ne használja. Kérjük, a
gyermekülés rendszer használatát és a be-
szerelését illetően tekintse meg a gyártó
utasításait. Kérjen tanácsot egy NISSAN
tanúsított elektromos jármű kereskedőjétől
a gyermekülés helyes felszereléséhez.
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MEVFE0A2-8856DC89-886E-4202-AE5E-C7AEFD91CAD0

KIEGÉSZÍTŐ UTASVÉDELMI RENDSZER-
REL (SRS) KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKE-
DÉSEK

MEVFE0A2-60FC2972-4697-4A8A-931A-4A87EED5F877
Ez a kiegészítő utasbiztonsági rendszer (SRS)
szakasz fontos információkat tartalmaz a vezető
és az utas kiegészítő első ütközési légzsákjairól,
kiegészítő első központi oldallégzsákjairól, oldal-
légzsákjairól, kiegészítő függönylégzsákjairól és
előfeszítő biztonsági övekről. .

Kiegészítő első légzsákok
MEVFE0A2-8CD31616-7BFB-438F-9A3A-A3ECCAC2AAA5

Ez a rendszer bizonyos frontális ütközések esetén
segíthet tompítani a vezető és/vagy az első utas
fejére és mellkasára ható ütközési erőt. Az első
légzsákokat úgy tervezték meg, hogy azon az
oldalon fújódjon fel, ahol az ütközés éri a járművet.

Kiegészítő oldallégzsákok
MEVFE0A2-99D476E7-93C1-4D1B-9C64-81017EE43FA8

Ez a rendszer segít csillapítani egy esetleges
oldalsó ütközésnél a vezető és első utas mellkasát
érő ütközési erőt. Az oldalsó légzsákokat úgy
tervezték meg, hogy azon az oldalon fújódjon fel,
ahol az ütközés éri a járművet.

Kiegészítő első központi oldallégzsákrendszer
MEVFE0A2-934E2FD2-8FEE-4B1B-BE42-F06F843A8D59

Ez a rendszer bizonyos oldalirányú ütközések
esetén segíthet tompítani a vezető és az első utas
fejére ható ütközési erőt. Az első középső oldal-
légzsákot úgy tervezték, hogy az első középső
részen fújódjon fel, ahol a jármű ütközik.

Kiegészítő függönylégzsák rendszer
MEVFE0A2-1C7201F7-9B42-493D-8B1B-06F59F4ADC41

Ez a rendszer segít csillapítani egy esetleges
oldalsó ütközés során a vezető és az első ülésen,
valamint az hátsó oldalsó üléseken utazó szemé-
lyek fejére ható ütközési erőt. Az oldallégzsákokat
úgy tervezték meg, hogy azon az oldalon fújódjon
fel, ahol az ütközés éri a járművet.

Az SRS-t úgy tervezték, hogy kiegészítés a biz-
tonsági övek által biztosított balesetvédelem és
nem tervezve helyettes nekik. Az SRS akár életet is
menthet vagy megakadályozhatja súlyos sérülé-
sek kialakulását. Azonban a felfújódó légzsákok
zúzódásokat vagy egyéb sérüléseket eredményez-
hetnek. A légzsákok nem nyújtanak védelmet az
alsó végtagoknak. A biztonsági öveket mindig
megfelelően be kell csatolni, a vezetőnek és első
utasnak pedig megfelelő távolságban kell ülnie a
kormánykeréktől, műszerfaltól és az első ajtók
burkolatától. (Lásd “Biztonsági övek” (68 o.).) Az
oldallégzsákok gyorsan fúvódnak fel, hogy meg-
védhessék az elöl utazókat. A felfújódó légzsákok
ereje sérülés kockázatát rejti magában, ha az
utasok túl közel ülnek vagy éppen felé fordulnak
a felfújódás pillanatában.

Az első, elülső középső oldallégzsák és az oldal-
légzsákok a kioldás után gyorsan leengednek. A
függönylégzsákok rövid ideig felfújva maradnak.

A SRS csak a főkapcsoló BE helyzetében üzemel.

Ha a főkapcsolót BE állásba állítja, az SRS
légzsákok visszajelző lámpája kb. 7 másodper-
cig világít, majd kialszik. Ez azt jelenti, hogy az
SRS rendszer üzemkész (Lásd “SRS légzsák
figyelmeztető lámpa” (93 o.).)
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MSSS0131A

MSSS0132A

FIGYELMEZTETÉS
* A kiegészítő légzsákok elvileg nem nyílnak

ki oldalsó, hátsó ütközés, felborulás vagy
kevésbé súlyos frontális ütközés esetén.
Mindig viselje a biztonsági övet annak
érdekében, hogy csökkenthesse az esetle-
ges balesetekben szerezhető sérülések
kockázatát vagy súlyosságát.

* A biztonsági övek és kiegészítő légzsákok

akkor a leghatékonyabbak, ha az ülésben
teljesen hátradől egyenes derékkal. Az első
kiegészítő légzsákok ütközéskor nagy erő-
vel fújódnak fel. Ha Ön illetve utasa nincs
bekötve, előre hajol, oldalt ül vagy bármi-
lyen más pozíciót foglal el, nagyobb az
esélye annak, hogy sérülést szenved vagy
életét veszti egy ütközés alkalmával. Ön és
utasa súlyos, akár halálos sérüléseket is
szenvedhet a kiegészítő légzsákok felfújó-

dása esetén, ha éppen a légzsákkal szem-
be néznek, amikor az felfújódik. Minden
esetben dőljön hátra, amennyire még ké-
nyelmes, hogy minél messzebb legyen a
kormánykeréktől vagy aműszerfaltól. Min-
den esetben használja a biztonsági övet.

* A kezeit tartsa a kormánykeréken kívül. Ha
a kezeit a kormánykeréken belül tartja,
növeli annak kockázatát, hogy megsérül,
ha a kiegészítő légzsákok felfújódnak.

MSSS0006

MSSS0007
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MSSS0008

MSSS0009

MSSS0099

MSSS0100

FIGYELMEZTETÉS
* Soha ne engedje gyermekeit biztonsági öv

bekapcsolása nélkül utazni vagy hogy
kinyújtsák a kezüket vagy fejüket az abla-
kon. Soha ne próbálja meg az ölében vagy
a karjában utaztatni a gyerekeket. A ve-
szélyes utazási formák egyes példáit az
ábrákon láthatja.

* A gyermekek súlyosan megsérülhetnek
vagy akár meg is halhatnak, ha az első
légzsákok felfúvódnak, és nincsenek ren-
desen bekötve a gyerekülésbe.

* Soha ne szereljen hátrafelé néző gyermek-
ülést az első utas oldali ülésre anélkül,
hogy meggyőződne az első utas oldali
légzsák deaktivált állapotáról. Egy felfúvó-
dó kiegészítő első légzsák gyermekének
súlyos sérülését vagy akár halálát is okoz-
hatja. (Lásd “Gyermekülések” (73 o.).)

MSSS0059A
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MSSS0140

MSSS0159

MSSS0162

FIGYELMEZTETÉS
* A kiegészítő első középső oldallégzsákok,

oldallégzsákok és függönylégzsákok álta-
lában nem fújódnak fel első ütközés, hátsó
ütközés, borulás vagy kisebb súlyosságú
oldalsó ütközés esetén. Mindig viselje a
biztonsági övet annak érdekében, hogy
csökkenthesse a balesetekben szerezhető
sérülések kockázatát vagy súlyosságát.

* A biztonsági övek és a kiegészítő első
középső oldallégzsák, a kiegészítő oldal-
légzsákok és a kiegészítő függönylégzsá-
kok akkor a leghatékonyabbak, ha jól
háttal és egyenesen ül az ülésben. A
kiegészítő első középső oldallégzsák, a
kiegészítő oldallégzsákok és a kiegészítő
függönylégzsákok nagy erővel fújódnak
fel. Ha Ön illetve utasa nincs bekötve, előre
hajol, oldalt ül vagy bármilyen más pozíci-
ót foglal el, nagyobb az esélye annak, hogy

sérülést szenved vagy életét veszti egy
ütközés alkalmával.

* Ne engedje, hogy bárki a kezét, lábát vagy
arcát az első középső oldallégzsák, az
oldallégzsákok és a függönylégzsákok
közelébe helyezze a vezetőülés háttámlá-
jának közepén, a háttámla oldalain. az első
üléseken vagy az oldalsó tetősín közelé-
ben. Ne engedje meg senkinek sem, aki az
első utasülésen vagy a hátsó külső ülése-
ken utazik, hogy karját kinyújtsa, vagy
kihajoljon az ablakon. A veszélyes utazási
formák egyes példáit az ábrákon láthatja.

* Ha a hátsó ülésen ül, ne kapaszkodjon az
első ülés háttámlájába. Ha a kiegészítő
első középső oldallégzsák, a kiegészítő
oldallégzsákok és a kiegészítő függöny-
légzsákok felfúvódnak, Ön súlyosan meg-
sérülhet. Legyen különösen óvatos
gyermekek esetében, akiket mindig meg-
felelően be kell kötni gyermekülésbe.

* Ne használjon üléshuzatot az első ülések
háttámláján. Ezek zavarhatják a kiegészítő
első középső oldallégzsák és a kiegészítő
oldallégzsák felfúvódását.

Előfeszített biztonsági öv rendszer
MEVFE0A2-32B7DC7A-6FA3-4EC7-AD61-D2C633EDA99E

Bizonyos típusú ütközések esetén az előfeszített
biztonsági öv rendszer a kiegészítő légzsákrend-
szerrel együtt aktiválódhat.

A biztonsági öv visszahúzóival és az elülső ölben
lévő külső rögzítőkkel együttműködve segít meg-
húzni a biztonsági övet abban a pillanatban,
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amikor a jármű bizonyos típusú ütközésekbe
keveredik, és segít visszatartani az első és a hátsó
külső ülésen ülőket. (Lásd “Előfeszített biztonsági
öv rendszer” (100 o.).)

Légzsák figyelmeztető címkék
MEVFE0A2-96A7D1AB-55EC-467D-865A-E6466B19753A

MSSS0603

A kiegészítő utasvédelmi rendszer figyelmeztető
címkéi az ábrán látható helyeken vannak elhe-
lyezve.

A figyelmeztető címke a vezető és/vagy utas
napellenzőjének felületén található.

A figyelmeztető címke az utasoldali műszerfal
oldalán található.

MWAB0183X

A címke a következőkre figyelmeztet:

"SOHA ne használjon hátrafelé néző gyermekülést
az előtte lévő AKTÍV LÉGZSÁKVAL védett ülésen. A
GYERMEK HALÁL vagy SÚLYOS SÉRÜLÉS következ-
het be."

Első légzsákkal ellátott járművekben hátrafelé
néző gyermekülést csak a hátsó ülésen használ-
jon.

Ha a gépjárműbe gyermekülést szerel be, minden
esetben kövesse a gyermekülés rendszer gyártó-
jának utasításait. További információért lásd .
“Gyermekülések” (73 o.).

SRS légzsák figyelmeztető lámpa
MEVFE0A2-95B40408-0D83-4746-A726-7433FD0FEE9A

MSPA1097

Kiegészítő légzsák figyelmeztető lámpa, kijelzés
a mérő figyeli a légzsákrendszerek áramkö-

reit, a biztonsági öv előfeszítő rendszerét és az
összes kapcsolódó vezetéket.

Ha a főkapcsolót BE vagy READY to drive állásba
állítja, az SRS légzsákok visszajelző lámpája kb. 7
másodpercig világít, majd kialszik. Ez jelzi, hogy az
SRS rendszerek működésre készek.

Ha a következő feltételek közül bármelyik fellép, a
légzsák és/ vagy az övfeszítő rendszert javíttatni
kell:

* Az SRS légzsák figyelmeztető lámpa kb. 7
másodperc eltelte után is világít.

* Az SRS légzsák figyelmeztető lámpa meg-
szakításokkal villog.

* Az SRS légzsák figyelmeztető lámpa egyálta-
lán nem világít.

Ilyen körülmények között előfordulhat, hogy a
légzsák, az előfeszítő biztonsági öv és/vagy az
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utasok besorolását érzékelő rendszerek nem mű-
ködnek megfelelően. Ellenőrizni és javítani kell
őket. Azonnal forduljon egy NISSAN tanúsított
elektromos jármű-kereskedőhöz.

KIEGÉSZÍTŐ LÉGZSÁK RENDSZEREK
MEVFE0A2-768CC898-B90C-429B-A8AD-5266C08A2F3F

MWBB0026X

Példa

1. Kiegészítő első légzsák modulok
2. Utasok besorolásának érzékelője (első uta-

sülés)
3. Kiegészítő első központi oldallégzsák mod-

ulok (vezetőülés)

4. Kiegészítő függönylégzsákok felfúvói
5. Kiegészítő függönylégzsák modulok
6. Ütközési zóna érzékelője
7. Légzsákvezérlő- egység (ACU)
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8. Az első ajtó nyomásérzékelői (bal oldal
látható; jobb oldal hasonló)

9. Kör külső előfeszítők (bal oldal látható; jobb
oldal hasonló)

10. A biztonsági öv előfeszítő övvisszahúzói (bal
oldal látható; jobb oldal hasonló)

11. Kiegészítő oldallégzsák modulok (bal oldal
látható; jobb oldal hasonló)

12. Műholdas érzékelők (bal oldal látható; jobb
oldal hasonló)

13. A biztonsági öv előfeszítő övvisszahúzói (bal
oldal látható; jobb oldal hasonló)

FIGYELMEZTETÉS
* Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kor-

mánykerék puha közepére, a műszerfalra
valamint az első ajtókra és első ülésekre
illetve azok közelébe. Ne helyezzen sem-
milyen tárgyat a kormánykerék puha kö-
zepe és a vezető közé illetve a műszerfal,
az ajtók és a többi utas közé. Az ilyen
tárgyak veszélyessé válhatnak és sérülést
okozhatnak, ha a kiegészítő légzsákok
felfúvódnak.

* Közvetlen felfúvódás után, számtalan kie-
gészítő légzsák alkatrész forró lesz még.
Ne érintse meg őket: súlyos égési sérülé-
seket szerezhet.

* A kiegészítő légzsákrendszeren vagy an-
nak alkatrészein vagy vezetékein jogosu-
latlan módosításokat végrehajtani tilos.
Ennek célja: megelőzni a kiegészítő lég-
zsákrendszer esetleges felfúvódását illet-
ve megelőzni annak sérüléseit.

* Ne végezzen jogosulatlan változtatásokat
járműve elektromos rendszerén, felfüg-
gesztési rendszerén, elülső szerkezetén
és oldalfalain. Ez befolyásolhatja a kiegé-
szítő légzsákrendszer megfelelő működé-
sét.

* A kiegészítő légzsákrendszer megváltoz-
tatása súlyos személyi sérülést okozhat. A
jogosulatlan módosítások magukban fog-
lalják a kormánykerék és a műszerfal
változtatásait, egyéb anyagok felhelyezé-
sét a kormánykerék puha közepére vagy a
műszerfalra vagy a kiegészítő légzsák-
rendszer egyes elemei köré.

* A kiegészítő légzsákrendszereken és azok
körüli munkákat a NISSAN minősített
elektromos járművek márkakereskedőjé-
nek kell elvégeznie. Az SRS kábelköteget
ne válassza le vagy módosítsa. Nem hitel-
esített elektronikus tesztelő-berendezés,
eszköz nem használható a kiegészítő lég-
zsákrendszeren.

* Az SRS kábelköteg csatlakozói sárgák és/
vagy narancssárgák a könnyebb azonosít-
hatóság érdekében.

Ha az első légzsákok kinyílnak, meglehetősen
hangos puffanást hallhat, amit némi füst követhet.
Ez a füst nem ártalmas és nem utal tűzre.
Ugyanakkor ne lélegezze be, mert légúti irritációt
és nehézlégzési tüneteket okozhat. Akik eleve
légzési nehézségekkel küzdenek, minél előbb friss
levegőhöz kell jutniuk.

Kiegészítő első légzsákok
MEVFE0A2-91C5CE86-CC23-4AF9-9ACA-97772C7138AD

A vezető kiegészítő elülső légzsákja a kormányke-
rék közepében található. Az utas kiegészítő lég-
zsákja a műszerfalon, a kesztyűtartó fölött
található.

A kiegészítő légzsákokat arra tervezték, hogy
nagyobb erejű frontális ütközéseknél nyíljanak ki,
ugyanakkor a légzsákok akkor is felfúvódhatnak,
ha egy más típusú ütközésben fellépő erők nagyon
hasonlóak egy frontális ütközéshez. Elképzelhető,
hogy bizonyos frontális ütközések esetén nem
fognak kinyílni. A jármű sérülése (vagy annak
hiánya) nem mindig utal a kiegészítő első légzsák
megfelelő működésére.

Első utasoldali légzsák állapotjelző lámpa:

MSSS1099

KI lámpa
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MJVR0264X

BE lámpa

FIGYELMEZTETÉS
Soha ne szereljen hátrafelé néző gyermekülést
az első utas oldali ülésre anélkül, hogy megy-
győződne az első utas oldali légzsák deaktivált
állapotáról. A gépjármű fel van szerelve egy
automatikus első utas oldali légzsák deaktivá-
ló rendszerrel. A <PASSENGER AIR BAG KI>
jelzőfény világítani kell. Frontális ütközés
esetén a kiegészítő első ütközési légzsákok
nagy erővel fújódnak fel. Egy felfúvódó kiegé-
szítő első légzsák gyermekének súlyos sérülé-
sét vagy akár halálát is okozhatja.

Az első utasülés utasosztályozási érzékelővel van
felszerelve, amely be- vagy kikapcsolja az első
utasoldali légzsákot az utas típusától vagy az első
utasülésen észlelt tárgytól függően. Az első uta-
soldali légzsák állapotát (BE vagy KI) az első
utasoldali légzsák állapotjelző lámpái jelzik <PAS-
SENGER AIR BAG KI> és <PASSENGER AIR BAG
BE> amelyek a tetőkonzolon helyezkednek el.

Miután a főkapcsolót BE állásba helyezte, a <PAS-
SENGER AIR BAG KI> és <PASSENGER AIR BAG
BE> a jelzőlámpáknak egyidejűleg kell világ-
ítaniuk körülbelül 7 másodpercig.

A visszajelző lámpák az első utasoldali első légzsák
állapotát mutatják:

* <PASSENGER AIR BAG BE> világít: az utas első
légzsákja engedélyezve van. Ha baleset esetén
az összes kioldási feltétel teljesül, az utas első
légzsákja kiold.

* <PASSENGER AIR BAG KI> világít: az első
utasoldali első légzsák le van tiltva. Baleset
esetén a légzsák nem fúvódik fel.

ÁLLAPOT LEÍRÁS UTAS LÉGZSÁK JELZŐLÁM-
PA

VAGY

ELSŐ UTASOLDALI LÉG-
ZSÁK ÁLLAPOTA

Üres Első utasülés üres világít LETILTVA

Nissan által javasolt
gyermekülés, gyermek-
kel

Csomag vagy gyermekülés
az első utasülésen*

világít LETILTVA

Felnőtt Felnőtt személy az első uta-
sülésen

világít AKTIVÁLVA

* Ha nem használ jóváhagyott gyermekbiztonsági rendszert, előfordulhat, hogy az utasoldali légzsák aktív
( megvilágítva).

A fentieken túlmenően az első utasülésen elhe-
lyezett egy tárgyak szintén a lámpa működését
okozhatják, a fent említett módon.

Az utas-besorolási érzékelőrendszer normál mű-
ködésével és hibaelhárításával kapcsolatos továb-
bi információkért tekintse meg a “Hibaelhárítás”
című részt ebben a részben.

Az első utas oldali légzsák automatikus deakti-
váló rendszere:

FIGYELMEZTETÉS
Az utasoldali légzsákot úgy tervezték meg,
hogy bizonyos körülmények között kikapcsol-
jon. Figyelmesen olvassa el ezt a fejezetet,
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hogy megismerje a működését. A leghatéko-
nyabb védelem érdekében megfelelően hasz-
nálja az ülést, a biztonsági övet és a
gyermekülést. Ha nem tartja be az ülés, a
biztonsági öv és a gyermekülés rendszer
használatára vonatkozó utasításokat, súlyos
sérüléseket szenvedhet egy esetleges baleset
során.

Annak érdekében, hogy felismerje az első utasülé-
sen lévő gyermekülést, az első utas első utasoldali
első légzsák automatikus kikapcsolási rendszere
az utasok besorolási érzékelője segítségével kate-
gorizálja az első utasülésen ülő személyt. Ettől az
eredménytől függően az első utas oldali légzsák
aktiválásra vagy deaktiválásra kerül. Ha a NISSAN
által ajánlott gyermekülést szerelik fel az első
utasülésre, akkor a <PASSENGER AIR BAG KI>
A jelzőfénynek világítania kell a rendszer öntesztje
után, és égve kell maradnia. Az első utas oldali
légzsák letiltásra kerül.

A gépjárműben lévő ülés foglaltságát jelző szen-
zort az ülésben lévő utas vagy tárgyak típusának
azonosítására tervezték. Például, ha egy jóváha-
gyott gyermekülés van az ülésen, azt a gyermekkel
együtt észleli a rendszer, és ezért a légzsák
kikapcsol.

Ha az első utasoldali ülésben egy olyan felnőtt ül,
aki megfelelő üléspozícióban van és a kézikönyv-
ben meghatározottak szerint használja a bizton-
sági övet, az utasoldali légzsáknak automatikusan
be kell kapcsolnia. Ha azonban az utas nem ül
megfelelően az üléspárnán (például ha nem ül
egyenesen, az ülés egyik szélén ül, vagy más
módon nincs a helyén), akkor az érzékelő elfordít-

hatja a légzsákot. KI. Minden esetben győződjön
meg arról, hogy megfelelően ül az ülésben és
megfelelően viseli a biztonsági övet, így a bizton-
sági öv és a légzsák a leghatékonyabb védelmet
biztosítja.

A NISSAN azt javasolja, hogy a tíz év alatti
gyermekek a hátsó ülésen utazzanak. A NISSAN
azt javasolja, hogy a megfelelő gyermeküléseket és
magasítókat a hátsó ülésre szerelje fel. Ha ez nem
lehetséges, az utasok besorolásának érzékelőjét
úgy tervezték, hogy a fent leírtak szerint működjön,
és KI kapcsolja az első utasoldali légzsákot a
NISSAN által javasolt gyermeküléseknél. Ha a
gyermekülést nemmegfelelően rögzíti, a gyermek-
ülés lebillenhet vagy elmozdulhat egy esetleges
balesetben vagy hirtelen megállás esetén. Ez azt is
eredményezheti, hogy egy baleset esetén a lég-
zsák felfújódik ahelyett, hogy kikapcsolna. (A meg-
felelő használattal és felszereléssel kapcsolatban
lásd a “Gyermekülések” című részt ebben a rész-
ben.)

Az utasoldali légzsákot úgy tervezték meg, hogy
nem esetleges baleset esetén nem fújódjon fel, ha
az első utasülésen nem utazik senki. Az ülésre
helyezett nehéz tárgyak azonban a légzsák felfú-
vódását okozhatják, mivel a tárgyat az utasok
osztályozási érzékelője észleli. Egyéb feltételek
esetén is felfújódhat a légzsák, például ha a
kézikönyv utasításai ellenére egy gyerek az ülésen
áll, ha két gyermek ül az ülésen, ha az ülés nedves,
vagy ha egy elektromos eszköz van az ülésen.
Minden esetben győződjön meg arról, hogy Ön is
és az utasok is megfelelően ülnek az ülésben.

Az első utasoldali légzsák állapotjelző lámpája

segítségével nyomon követheti, hogy az első
utasoldali légzsák automatikusan KIKAPCSOLT-e

Ha egy felnőtt utas ül az ülésen, de a <PASSENGER
AIR BAG KI> visszajelző lámpa világít (jelzi,
hogy az első utasoldali légzsák ki van kapcsolva),
előfordulhat, hogy a személy nem ül megfelelően
az ülésen. Üléshuzat, vagy kiegészítő párnázás
használata szintén megakadályozhatja az ülés
foglaltságát jelző szenzort abban, hogy megfelelő-
en érzékeljen egy felnőtt utast.

Ha gyermekülést kell használni az első ülésen,
akkor a <PASSENGER AIR BAG KI> a jelzőfény
világíthat vagy nem, a gyermek méretétől és a
használt gyermekülés típusától függően. Ha a
<PASSENGER AIR BAG KI> a lámpa nem világít
(ez azt jelzi, hogy a légzsák felfúvódhat ütközés-
kor), előfordulhat, hogy a gyermekülést vagy a
biztonsági övet nem megfelelően használják. Győ-
ződjön meg arról, hogy a gyermekülés megfelelő-
en van beszerelve, a biztonsági öv használatban
van és az utas megfelelően ül az ülésben. Ha a
<PASSENGER AIR BAG KI> a lámpa nem világít,
helyezze át az utast vagy a gyermekülést a hátsó
ülésre.

Ha a <PASSENGER AIR BAG KI> A lámpa nem
világít, még akkor sem, ha úgy gondolja, hogy a
gyermekülés, a biztonsági övek és az utas meg-
felelően van elhelyezve, javasoljuk, hogy vigye el
járművét egy NISSAN minősített elektromos jármű
kereskedésbe. A NISSAN tanúsítvánnyal rendelke-
ző elektromos járművek márkakereskedője egy
speciális szerszám segítségével ellenőrizheti a
rendszer állapotát. Amíg egy szakszervizzel le
nem ellenőriztette, hogy a rendszer megfelelően
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működik-e, ültesse az utast a hátsó ülésre vagy
helyezze a gyermekülést a hátsó ülésre.

A légzsákrendszer és az első utasoldali légzsák
állapotát figyelő lámpának kell néhány másodperc,
hogy nyugtázza az utasülés állapotváltozását. Ez a
rendszer normális működése, és nem jelez hibát.

Ha meghibásodás lép fel az első utasoldali lég-
zsákrendszerben, a kiegészítő légzsák figyelmez-
tető lámpája , amely a mérőórák és műszerek
területén található, világít (villog vagy folyamato-
san világít). Továbbá ha az ülés nedves és a
rendszer nem működik megfelelően, a rendszer
ideiglenesen kikapcsolja az utasoldali légzsákot és
felvillan a kiegészítő légzsák figyelmeztető lámpá-
ja, amíg meg nem szárad az ülés. Ellenőriztesse a
rendszert. Javasoljuk, hogy ehhez a szolgáltatás-
hoz keressen fel egy NISSAN tanúsított elektromos
jármű-kereskedőt.

Normál működés:

Ahhoz, hogy az ülés foglaltságát jelző szenzor be
tudja azonosítani az első utast, kérjük, kövesse az
alábbi óvintézkedéseket és lépéseket:

Óvintézkedések:

* Ügyeljen arra, hogy a gyermekülés vagy egyéb
tárgy nem nyomódik az üléstámla hátuljához.

* Ügyeljen arra, hogy a hátsó utas nem húzza
vagy tolja az első utasülés hátsó részét.

* Ügyeljen arra, hogy az első utasülés vagy
üléstámla nincs hátranyomva egy a mögötte
lévő ülésen vagy a földön lévő tárgyhoz.

* Ügyeljen arra, hogy ne legyen semmilyen tárgy
sem az első utasülés alatt.

* Ügyeljen arra, hogy az első utasülés fejtámlá-
jának rögzítője az első utasülés beállítása
során ne érjen hozzá a tetőhöz.

* Ügyeljen arra, hogy száraz legyen az ülés.
* Ügyeljen arra, hogy ne legyen elektromos

eszköz az ülésen.
* Ügyeljen arra, hogy nem használ kiegészítő,

nem eredeti üléshuzatokat vagy párnákat az
első utasüléshez.

* Ügyeljen arra, hogy az ülésben lévő személy
nem visel túlzottan bélelt ruhákat.

Lépések:

1. Állítsa be az ülést a megjelölt módon. (Lásd az
“Ülések” című részt korábban ebben a rész-
ben.) Üljön egyenesen, az üléstámlának dőlve,
és az üléspárna közepén helyezkedjen el úgy,
hogy a lábát kényelmesen nyújtsa a padlóra.

2. Ügyeljen arra, hogy ne legyen semmilyen tárgy
sem az ölében.

3. Csatolja be a biztonsági övet a megjelölt
módon. (Lásd a “Biztonsági övek” című részt
korábban ebben a részben.) Az első utas
biztonsági övcsatjának állapotát az utasok
osztályozási rendszere figyeli, és bemenetként
használja a foglaltsági állapot meghatározá-
sához. Ezért erősen javasolt, hogy az első
utasoldali ülésen utazó személy kösse be a
biztonsági övét.

4. Maradjon ebben a pozícióban pár másodper-
cig, lehetővé téve ezzel a rendszer számára,
hogy megfelelően be tudja azonosítani az első
utast, mielőtt elmozdulna a gépjármű.

5. Bizonyosodjon meg a megfelelő besorolásról,
az első utasoldali légzsák állapotjelző lámpá-
jának ellenőrzéséve.

MEGJEGYZÉS:

Ezen gépjármű utasoldali ülés foglaltságát jelző
szenzor rendszere legtöbbször titkosítja a be-
sorolást vezetés közben, ezért fontos, hogy
Önnek kell tudnia megerősíteni, hogy az első
utas megfelelően lett azonosítva, mielőtt meg-
kezdené a vezetést. Azonban az ülés foglaltsá-
gát je lző szenzor rendszer b izonyos
körülmények között újraszámolhatja az utas
besorolását (vezetés közben és akkor is, ha
megállt), ezért az első utasülés utasának továb-
bra is ülve kellene maradnia, a korábban leír-
taknak megfelelően.

FIGYELMEZTETÉS
Ha a <PASSENGER AIR BAG KI> világít a
visszajelző lámpa, az első utas első légzsákja
le van tiltva. Nem aktiválódik egy esetleges
baleset során és nem nyújtja azt a védelmet,
amelyre tervezték. Így az első utas oldali
ülésben utazó személy nekicsapódhat például
a gépjármű belső részeinek, különösen olyan-
kor, ha a műszerfalhoz közel ül. Ezzel jelentő-
sen megnő a súlyos, akár halálos sérülés
kockázata.

Ha az első utas oldali ülés foglalt, győződjön
meg a következőkről:

* Az első utas oldali ülésben helyet foglaló
személy besorolása megfelelő és az első
utas oldali légzsák aktiválva vagy deakti-
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válva van, az első ülésben található sze-
mély besorolásának megfelelően.

* Az első utas oldali ülést a lehető legna-
gyobb mértékben hátratolta.

* A személy megfelelően ül az ülésben.

Ha gyermeket rögzít az első utasülésre egy
menetiránynak háttal gyermekülésben és az
<PASSENGER AIR BAG BE> jelzőfény világít,
az utasoldali légzsák baleset esetén kioldód-
hat. A gyermeket megütheti a légzsák. Jelen-
tősen megnő a súlyos, akár halálos sérülés
kockázata. Ilyen esetekben mindig győződjön
meg arról, hogy az utas oldali légzsák ki van a
kapcsolva. A <PASSENGER AIR BAG KI>
jelzőfénynek világítania kell.

Hibaelhárítás:

Ha úgy véli, hogy az első utasoldali légzsák
állapotát jelző lámpa helytelen:

1. Ha a <PASSENGER AIR BAG KI> a lámpa
világít, ha egy felnőtt ül az első utasülésen:

Ennek oka lehet az alábbi körülmények, amelyek
zavarhatják az utasok besorolási érzékelőjét:

* Az utas nem egyenesen ül, az üléstámlának
támaszkodik, és az üléspárnán helyezkedik el,
lábát kényelmesen a padlóra nyújtva.

* Gyermekülés vagy egyéb tárgy ne nyomódjon
az üléstámla hátuljához.

* A hátsó utas húzza vagy nyomja az első
utasülés hátsó részét.

* Az első utasülés vagy üléstámla hozzá van
nyomva egy mögötte lévő ülésen vagy a
földön lévő tárgyhoz.

* Egy tárgy lett elhelyezve az első utasülés alatt.
* Egy tárgy lett elhelyezve az üléspárna és a

középső konzol, vagy az üléspárna és az ajtó
között.

* Az ülés nedves vagy nyirkos.
* Egy elektromos eszköz, mint például egy

okostelefon vagy egy tablet PC lett rátéve az
ülésre.

* Az első utasülésen nem eredeti üléshuzatok
vagy párnák találhatók

* Az ülésben lévő személy túlzottan bélelt ruhá-
kat visel.

Ha a gépjármű mozog, kérjük, álljon meg vele
amint ez biztonságosan megoldható. Ellenőrizze
és korrigálja a fent említett körülményeket. Indítsa
újra a gépjárművet.

MEGJEGYZÉS:

Egy rendszerellenőrzés kerül végrehajtásra,
melynek során az első utasoldali légzsák álla-
potát visszajelző lámpák kezdetben megközelí-
tőleg 7 másodpercig világítanak.

Ha a <PASSENGER AIR BAG KI> A lámpa
ezután is világít, figyelmeztetni kell a személyt,
hogy ne üljön az első utasülésen, és a lehető
leghamarabb ellenőrizze a járművet. Javasoljuk,
hogy ehhez a szolgáltatáshoz keressen fel egy
NISSAN tanúsított elektromos jármű-kereskedőt.

2. Ha a <PASSENGER AIR BAG BE> lámpa
világít az első utasülésen elfoglalt gyerme-
külésnél.

Ennek oka lehet az alábbi körülmények, amelyek
zavarhatják az utasok besorolási érzékelőjét:

* A gyermekülés nem az ábrának megfelelően
lett felszerelve. (Lásd “Gyermekülések” (73 o.).)

* Gyermekülés vagy egyéb tárgy ne nyomódjon
az üléstámla hátuljához.

* A hátsó utas húzza vagy nyomja az első
utasülés hátsó részét.

* Az első utasülés vagy üléstámla hozzá van
nyomva egy mögötte lévő ülésen vagy a
földön lévő tárgyhoz.

* Egy tárgy lett elhelyezve az első utasülés alatt.
* Egy tárgy lett elhelyezve az üléspárna és a

középső konzol, vagy az üléspárna és az ajtó
között.

* Az ülés nedves vagy nyirkos.
* Egy elektromos eszköz, mint például egy

okostelefon vagy egy tablet PC lett rátéve az
ülésre.

* Az első utasülés fejtámlája érintkezik a tetővel.
Ha a gépjármű mozog, kérjük, álljon meg vele
amint ez biztonságosan megoldható. Ellenőrizze
és korrigálja a fent említett körülményeket. Indítsa
újra a gépjárművet.

MEGJEGYZÉS:

A rendszer egy rendszerellenőrzést hajt végre,
amelynek során az első utasoldali légzsák álla-
potjelző fénye kezdetben körülbelül 7 másod-
percig világít

Ha a <PASSENGER AIR BAG BE> ezt követően
is világít a lámpa, a gyermekülést vissza kell
helyezni a hátsó ülésre, és javasolt a járművet
mielőbb egy NISSAN minősített elektromos jármű
kereskedésben ellenőriztetni.
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3. Ha a <PASSENGER AIR BAG BE> A lámpa
világít, ha nincs első utas, és nincsenek
tárgyak az első utasülésen, a járművet a
lehető leghamarabb ellenőrizni kell. Javasol-
juk, hogy ehhez a szolgáltatáshoz keressen
fel egy NISSAN tanúsított elektromos jármű-
kereskedőt.

Kiegészítő oldallégzsákok
MEVFE0A2-AE7C0A19-DD92-4348-9F20-4385AF87FF88

MWBB0037X

A kiegészítő oldallégzsákok az első ülések ülés-
támlájának oldalában találhatók.

A kiegészítő oldallégzsákokat arra tervezték, hogy
nagyobb erejű oldalsó ütközéseknél nyíljanak ki,
ugyanakkor a légzsákok akkor is felfúvódhatnak,
ha egy más típusú ütközésben fellépő erők nagyon
hasonlóak egy oldalsó ütközéshez. Elképzelhető,
hogy bizonyos oldalsó ütközések esetén nem
fognak kinyílni. A jármű sérülése (vagy annak
hiánya) nem mindig utal a kiegészítő oldallégzsák
megfelelő működésére.

Kiegészítő első központi oldallégzsákrendszer
MEVFE0A2-3F711A8A-C43B-4FD7-82BE-46AF20992494

A kiegészítő első középső oldallégzsák a vezetőü-
lés háttámlájának belső oldalán található.

A kiegészítő első középső oldallégzsákrendszert
úgy tervezték, hogy nagyobb fokú oldalütközés
esetén is felfúvódjon, bár felfúvódhat, ha más
típusú ütközés esetén az erők hasonlóak a na-
gyobb erejű oldalsó ütközésekhez. Elképzelhető,
hogy bizonyos oldalsó ütközések esetén nem
fognak kinyílni. A jármű sérülése (vagy annak
hiánya) nem mindig utal a kiegészítő oldallégzsák
megfelelő működésére.

Kiegészítő függönylégzsák rendszer
MEVFE0A2-F3C1BEA9-F19E-49AF-A045-4931C74B95A3

A kiegészítő függönylégzsák a tetőben található.

A kiegészítő függönylégzsákokat arra tervezték,
hogy nagyobb erejű oldalsó ütközéseknél nyíljanak
ki, ugyanakkor a légzsákok akkor is felfúvódhat-
nak, ha egy más típusú ütközésben fellépő erők
nagyon hasonlóak egy oldalsó ütközéshez. Elkép-
zelhető, hogy bizonyos oldalsó ütközések esetén
nem fognak kinyílni. A jármű sérülése (vagy annak
hiánya) nem mindig utal a kiegészítő függönylég-
zsák megfelelő működésére.

ELŐFESZÍTETT BIZTONSÁGI ÖV REND-
SZER

MEVFE0A2-80C3FC50-BE55-4013-AADF-FBBF8BAD0906

FIGYELMEZTETÉS
* Az előfeszített biztonsági öv rendszer ak-

tiválás után nem újrafelhasználható. A
visszahúzóval és csatlakozóházzal együtt
egy egységként ki kell cserélni.

* Ha a jármű ütközésbe kerül, de az előfe-

szítő nem aktiválódik, feltétlenül ellenőriz-
tesse az előfeszítő rendszert, és ha szük-
séges, cserélje ki egy NISSAN tanúsított
elektromos járműkereskedésben.

* Az előfeszített biztonsági öv rendszeren
vagy annak alkatrészein vagy vezetékein
jogosulatlan módosításokat végrehajtani
tilos. Ez kiválthatja az előfeszített bizton-
sági öv rendszer véletlenszerű aktiválódá-
sát vagy sérülését.

* A biztonsági öv előfeszítő rendszerének
körüli vagy javítási munkáit a NISSAN által
tanúsított elektromos járművek márkake-
reskedője végezheti el. Az SRS kábelköte-
get ne válassza le vagy módosítsa. Nem
hitelesített elektronikus tesztelő-berende-
zés vagy eszköz nem használható az
előfeszített biztonsági öv rendszeren.

* Ha meg kell semmisíteni a biztonsági öv
előfeszítő rendszerét, vagy le kell selejtez-
nie a járművet, forduljon a NISSAN tanúsí-
tott elektromos jármű kereskedőjéhez. Az
előfeszített biztonsági öv rendszer ártal-
matlanítási eljárása a NISSAN Szerviz Út-
mutatóban kerül bemutatásra. A helytelen
ártalmatlanítási eljárás személyi sérülést
okozhat.

Bizonyos típusú ütközések esetén az előfeszített
biztonsági öv rendszer a kiegészítő légzsákrend-
szerrel együtt aktiválódhat.

A biztonsági öv-visszahúzóval együttműködve se-
gít meghúzni a biztonsági övet, ha a jármű
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bizonyos típusú ütközésekbe kerül, és segít visz-
szatartani az utasokat.

Az előfeszítőt az első és a hátsó külső biztonsági
öv visszahúzója és horgonyja zárja be. Ezek a
biztonsági övek a hagyományos övekkel mege-
gyező módon használhatók.

Amikor az övfeszítő rendszer aktiválódik, nagy zajt
hallhat, amelyet füst is követhet. Ez a füst nem
ártalmas és nem utal tűzre. Ugyanakkor ne léle-
gezze be, mert légúti irritációt és nehézlégzési
tüneteket okozhat. Akik eleve légzési nehézségek-
kel küzdenek, minél előbb friss levegőhöz kell
jutniuk.

JAVÍTÁSI ÉS CSERE MŰVELET
MEVFE0A2-E2B60B7B-1FAF-4169-A358-663FE254DA22

FIGYELMEZTETÉS
* Ha a légzsákok egyszer felfújódtak, a

légzsák modul nem működik tovább, ki
kell cserélni. A légzsák modulokat a
NISSANminősített elektromos járműkeres-
kedésben kell kicseréltetni. A felfújódott
légzsák modulok nem javíthatók.

* A légzsákrendszereket a NISSAN által ta-
núsított elektromos járművek márkake-
reskedőjének kell megvizsgálnia, ha a
jármű elülső vagy oldalsó része sérült.

* Ha meg kell semmisítenie az SRS-t vagy le
kell selejteznie a járművet, forduljon egy
NISSAN tanúsított elektromos jármű-ke-
reskedőhöz. Megfelelő ártalmatlanítási fo-
lyamatok a NISSAN Szerviz Útmutatóban
kerülnek bemutatásra. A helytelen ártal-

matlanítási eljárás személyi sérülést okoz-
hat.

* Ha bármilyen irányból ütközés éri jármű-
vét, ellenőrizni kell az utasok besorolási
érzékelőjét, hogy megbizonyosodjon arról,
hogy továbbra is megfelelően működik.
Javasoljuk, hogy ehhez a szolgáltatáshoz
keressen fel egy NISSAN minősített elekt-
romos jármű kereskedést. Az utasok be-
soro lásának érzéke lő jét akkor is
ellenőrizni kell, ha az ütközés következté-
ben nem nyílik ki légzsák. Az utasok
besorolási érzékelőjének megfelelő műkö-
désének ellenőrzésének elmulasztása a
légzsák helytelen kioldását eredményez-
heti, ami sérülést vagy halált okozhat.

A légzsákokat és előfeszített biztonsági övet
egyszer-használatosra tervezték. Emlékeztetőül,
hacsak az SRS légzsák rendszer jelzőlámpája
nem sérült, az SRS légzsákrendszer jelzőlámpája
világít a felfúvódás után. Az SRS javítását és
cseréjét csak a NISSAN minősített elektromos
jármű kereskedő végezheti.

Ha karbantartást kell elvégezni a gépjárművön, a
karbantartást végző személy figyelmét fel kell hívni
a légzsákrendszerre illetve az övfeszítő rendszerre.
A motorháztető alatt vagy a jármű belsejében
végzett munka során a főkapcsolónak mindig “KI”
állásban kell lennie.
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MEVFE0A2-3FDA5A2B-0FD2-4B28-A467-442E14E466B3

BALKORMÁNYOS MODELLEK
MEVFE0A2-27FB7C79-9F2A-475E-81DC-30F6EBFF7A07

MWBA0010X

1. Műszerek fényerejének szabályozása
2. Fényszóró és irányjelző kapcsoló/ködlámpa

kapcsoló
3. Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

— Hangvezérlés**
— A jármű információs kijelzőjének vezérlése

4. Kormánykerék
— Kürt

5. Ablaktörlő és mosó kapcsoló
6. Kormánykerékre szerelt vezérlők (jobb oldal)

— Sebességhatároló kapcsolók

— Sebességtartó automatika kapcsolók*
— Intelligens sebességtartó automatika (ICC)
kapcsolók*

— ProPILOT kapcsoló*
— Bluetooth® kihangosító telefonrendszer
kapcsolói**

— Hangfelismerő rendszer kapcsoló**
7. Vészvillogó kapcsoló
8. Váltókar/parkoló gomb
9. Fényszóróirányító kapcsoló*
10. Kormányzás-asszisztens kapcsoló* (ProPI-

LOT rendszerrel rendelkező modellek) vagy
dinamikus vezetőtámogató kapcsoló* (Pro-
PILOT rendszer nélküli modellek)

11. Head Up Display (HUD) kapcsoló*
12. Automatikus féktartó kapcsoló
13. Azonnali töltés kapcsoló
14. Elektromos csomagtérajtó kapcsoló*
15. Dönthető és teleszkópos kormányvezérlés
16. Elektromos csatlakozó
17. Elektromos csúszó kartámasz kapcsoló*
18. Haptikus kapcsolók

— Vezetési mód választó
— e-Pedal kapcsoló
— ProPILOT Parkolókapcsoló*
— Rugalmas központi tárolásvezérlő kapc-
soló*

*: ha van
**: Lásd a különálló NissanConnect használati

útmutatót.
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JOBBKORMÁNYOS MODELLEK
MEVFE0A2-8369882B-C805-478E-95EB-AEE34DEB79E7

MWBA0011X

1. Váltókar/parkoló gomb
2. Vészvillogó kapcsoló
3. Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

— Hangvezérlés**
— A jármű információs kijelzőjének vezérlése

4. Fényszóró és irányjelző kapcsoló/ködlámpa
kapcsoló

5. Kormánykerék
— Kürt

6. Kormánykerékre szerelt vezérlők (jobb oldal)
— Sebességhatároló kapcsolók

— Sebességtartó automatika kapcsolók*
— Intelligens sebességtartó automatika (ICC)
kapcsolók*

— ProPILOT kapcsoló*
— Bluetooth® kihangosító telefonrendszer
kapcsolói**

— Hangfelismerő rendszer kapcsoló**
7. Ablaktörlő és mosó kapcsoló
8. Műszerek fényerejének szabályozása
9. Haptikus kapcsolók

— Vezetési mód választó
— e-Pedal kapcsoló
— ProPILOT Parkolókapcsoló*
— Rugalmas központi tárolásvezérlő kapc-
soló*

10. Elektromos csúszó kartámasz kapcsoló*
11. Elektromos csatlakozó
12. Dönthető és teleszkópos kormányvezérlés
13. Elektromos csomagtérajtó kapcsoló*
14. Azonnali töltés kapcsoló
15. Automatikus féktartó kapcsoló
16. Head Up Display (HUD) kapcsoló*
17. Kormányzás-asszisztens kapcsoló* (ProPI-

LOT rendszerrel rendelkező modellek) vagy
dinamikus vezetőtámogató kapcsoló* (Pro-
PILOT rendszer nélküli modellek)

18. Fényszóróirányító kapcsoló*
*: ha van
**: Lásd a különálló NissanConnect használati

útmutatót.
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MEVFE0A2-FB213085-0645-47E7-A4BE-9D16E00CA9C4

BALKORMÁNYOS MODELLEK
MEVFE0A2-C6591CCC-C8CD-44CB-8541-B601DE1D72A4

MWBA0012X

1. Oldalsó szellőző
2. Mérők és műszerek/Jármű információs kijel-

ző/Óra
3. Head Up kijelző (HUD)*

4. Középső szellőzők
5. Audio kapcsolók**
6. Érintőképernyős kijelző

— Audiorendszer** vagy navigációs re-
ndszer**

— Hátsó monitor*
— Intelligens körbetekintő monitor*
— Bluetooth® kihangosító telefonrendszer**
— Fűtés és légkondicionáló vezérlés
— Fűthető ülés*
— Klímaszabályozott ülés*
— Fűthető szélvédő*
— Fűthető kormánykerék*

7. Első utasoldali kiegészítő légzsák
8. Motorháztető kioldó fogantyú
9. Vezetői kiegészítő első ütközőlégzsák
10. Rögzítőfék kapcsoló
11. Nyomógombos főkapcsoló
12. Rugalmas központi tárolás
13. Fűtés és légkondicionáló vezérlés

— Hátsó ablak és külső tükör jégtelenítő
kapcsolója

14. Kesztyűtartó
*: ha van
**: Lásd a különálló NissanConnect használati

útmutatót.
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JOBBKORMÁNYOS MODELLEK
MEVFE0A2-72B77794-2DF6-486A-8B7F-679DE58D5E02

MWBA0013X

1. Első utasoldali kiegészítő légzsák
2. Középső szellőzők
3. Érintőképernyős kijelző

— Audiorendszer** vagy navigációs re-
ndszer**

— Hátsó monitor*

— Intelligens körbetekintő monitor*
— Bluetooth® kihangosító telefonrendszer**
— Fűtés és légkondicionáló vezérlés
— Fűthető ülés*
— Klímaszabályozott ülés*
— Fűthető szélvédő*

— Fűthető kormánykerék*
4. Audio kapcsolók**
5. Head Up kijelző (HUD)*
6. Mérők és műszerek/Jármű információs kijel-

ző/Óra
7. Oldalsó szellőző
8. Kesztyűtartó
9. Fűtés és légkondicionáló vezérlés

— Hátsó ablak és külső tükör jégtelenítő
kapcsolója

10. Rugalmas központi tárolás
11. Nyomógombos főkapcsoló
12. Rögzítőfék kapcsoló
13. Vezetői kiegészítő első ütközőlégzsák
14. Motorháztető kioldó fogantyú
*: ha van
**: Lásd a különálló NissanConnect használati

útmutatót.
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MEVFE0A2-DF36AE97-4508-4B81-8D84-DB4C25F6792E

MWBA0014X

1. Teljesítmény visszajelző
2. Figyelmeztető- és visszajelző lámpák
3. Óra
4. A Li-ion akkumulátor elérhető töltöttségét

megjelenítő műszer
5. Megtehető távolság

6. Sebességmérő
7. Gépjármű sebessége
8. e-Pedal visszajelző
9. Személyes kijelző
10. Vezetési mód választó jelzőfény
11. Váltókar helyzetjelölője

12. Külső levegő hőmérsékletet
13. Gépjármű információs kijelzője
14 Kilométerszámláló

A mérőképernyő nézete módosítható. (Lásd “A
mérőképernyő nézetének módosítása” (110 o.).)

* A tisztításhoz használjon egy puha, megned-
vesített ruhadarabot. Soha ne használjon dur-
va ruhát, alkoholt, benzint, hígítót vagy
oldószert, illetve vegyszeres papírtörlőt. Meg-
karcolhatják vagy elszíneződést okozhatnak a
lencsén.

* Ne fújjon semmilyen folyadékot, például vizet,
a műszerek lencséjére. Ha folyadékot fúj a
műszerekre, hibás működés léphet fel.
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A MÉRŐKÉPERNYŐ NÉZETÉNEK MÓDOSÍTÁSA
MEVFE0A2-48665970-36E4-455B-9AC2-8896884407FE

MWBC0043X

1. Személyes kijelző
2. Teljesítmény visszajelző
3. Óra
4. A Li-ion akkumulátor elérhető töltöttségét

megjelenítő műszer

5. Megtehető távolság
6. Gépjármű sebessége

A mérő képernyő nézete módosítható a jármű
információs megjelenítési területének bővítéséhez.

A mérő kijelző nézetének módosítása:

1. Nyomja meg a a kormánykerék bal
oldalán.

A [Parancsikon menü] megjelenik a jármű
információs kijelzőjén.

2. A görgetőtárcsa elforgatásával válassza ki a
[Kijelző nézet mód.] lehetőséget, majd nyomja
meg a nézet megváltoztatásához.

SEBESSÉGMÉRŐ ÉS KILOMÉTERSZÁM-
LÁLÓ

MEVFE0A2-51A241D7-04C6-4D12-AE1B-0180C370F35E

Sebességmérő
MEVFE0A2-C27FC7F5-4696-4462-8629-B031ED3004EE

MWBC0084X

A sebességmérő a jármű sebességét jelzi (km/h
vagy MPH).
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Kilométerszámláló
MEVFE0A2-4875FEF0-726E-40B4-8040-2392D49E2AC4

MWBC0044X

A kilométer-számláló megjelenik a jármű infor-
mációs kijelzőjén:

* amikor a főkapcsoló BE vagy READY to drive
állásban van

* egy ideig, miután a főkapcsolót KI állásba
helyezték

A kilométer-számláló a járművel megtett teljes
távolságot mutatja.

TELJESÍTMÉNY VISSZAJELZŐ
MEVFE0A2-215DFAC7-AA25-4799-B76A-5C7F24514E30

MWBC0033X

A teljesítmény visszajelző megjeleníti a vontató-
motor leadott teljesítmény szintjét a gázpedál
lenyomásakor, valamint a regeneratív fékrendszer
által a Li-ion akkumulátorba visszatermelt áram
mennyiségét.

Ez a mérő mutatja a vontatómotor tényleges
teljesítményfelvételét és a Li-ion akkumulátor

regeneratív fékteljesítményét. A kijelzőn a fehé-
ren világító rész az igénytől függően jobbra vagy
balra mozog.

A teljesítménymérő semleges állapotban van .

A fehér megvilágított rész jobbra mozdul el, ha a
vontatómotornak áramra van szüksége (a Li-ion
akkumulátor kisül).

A fehér megvilágított rész balra mozdul el, ha a
regeneratív fékrendszer áramot generál és azt a
rendszer visszatölti a Li-ion akkumulátorba (Li-ion
akkumulátor töltése).

A teljesítménymérő azt is jelzi, ha a motor telje-

sítménye korlátozott. Ha a teljesítmény korláto-
zott, a korlátozás irányvonala jelenik meg.

A regeneratív fékezés automatikusan csökken, ha
a Li-ion akkumulátor teljesen fel van töltve, meg-
előzve a Li-ion akkumulátor túltöltését. A regene-
ratív fékezés is automatikusan csökken, ha a Li-ion
akkumulátor hőmérséklete magas/alacsony, így
elkerülhető a Li-ion akkumulátor károsodása.

Ha a Li-ion akkumulátor töltöttsége alacsony, a
vontatómotorhoz átvitt teljesítmény lecsökkentés-
re kerül. A motor teljesítménye szintén korlátozott,
ha a Li-ion akkumulátor hőmérséklete magas/
alacsony.

A LI-ION AKKUMULÁTOR ELÉRHETŐ
TÖLTÖTTSÉGÉT MEGJELENÍTŐ MŰSZER

MEVFE0A2-353F5508-A471-4C58-AF18-C779D3376019

MWBC0034X

(1) A mérőműszer a jármű vezetéséhez rendelk-
ezésre álló hozzávetőlegesen hátralévő Li-
ion akkumulátortöltöttséget mutatja.

(2) Az alacsony akkufeszültségre figyelmeztető
lámpa sárgán világít, ha a Li-ion akkumulátor
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(116,1)

112 Műszerek és kezelőszervek

elérhető töltöttsége alacsony.
(3) Ez az ábra mutatja a Li-ion akkumulátor

aktuális töltöttségi állapotát (%).

Töltse fel a Li-ion akkumulátort, mielőtt a
százalékos érték “0” lesz.

Amikor kigyullad az alacsony akkumulátortöltés
figyelmeztető lámpa sárgán világít, töltse fel,
amint szükséges, lehetőleg mielőtt a százalékos
érték “0” lesz. Amikor a százalékos érték “0” lesz, és
az alacsony akkumulátortöltésre figyelmeztető
lámpa (sárga) kigyullad, nagyon kicsi a Li-ion
akkumulátor töltési tartaléka.

MEGJEGYZÉS:
* A mérőléc hosszát a rendelkezésre álló

töltés és a Li-ion akkumulátor töltési meny-
nyisége határozza meg az aktuális hőmér-
sékleten.

* A hőmérséklet befolyásolja azt, hogy a Li-ion
akkumulátor mekkora energiamennyiséget
képes tárolni. A Li-ion akkumulátor keve-
sebb energiát tud tárolni, ha a Li-ion akku-
mulátor hőmérséklete alacsony. A Li-ion
akkumulátor több energiát tud tárolni, ha a
Li-ion akkumulátor melegebb. A mérőléc
hossza változhat attól függően, hogy a Li-
ion akkumulátor mennyi energiát képes
tárolni. Például, amikor a Li-ion akkumulátor
lehűl, egy hosszabb sáv jelenik meg, mivel a
rendelkezésre álló töltés nagyobb százaléka
a Li-ion akkumulátor energiatároló képes-
ségének. Amikor a Li-ion akkumulátor fel-
melegszik, egy rövidebb sáv jelenik meg,
mivel a fennmaradó energia a Li-ion akku-

mulátor energiatároló képességének kisebb
százaléka.

MEGTEHETŐ TÁVOLSÁG
MEVFE0A2-4CC4EED9-7ED8-46F4-886C-9905118F8545

MWBS0019X

A megtehető távolság (km vagy miles) egy becsült
távolság, amelyet a gépjárművel meg lehet tenni
még azt megelőzően, hogy újra fel kellene tölteni.
A rendszer folyamatosan számolja a hatótávolsá-
got a Li-ion akkumulátor töltöttsége és a tényleges
áramfelvétel alapján.

A megjelenített hatótávolság az aktuális vezetési
stílus alapján számított távolság.

MEGJEGYZÉS:
* Ha tovább vezeti a járművet, miután az

alacsony akkumulátortöltésre figyelmeztető
lámpa (sárga) kigyullad, és a Li-ion akkumu-
látor közel áll a teljes lemerüléshez, a “---”
jelenik meg. A lehető leghamarabb töltse fel
a Li-ion akkumulátort. Ha a Li-ion akkumu-
látort feltölti, a kijelző visszatér normál
állásba.

* A Li-ion akkumulátor feltöltése után a meg-
jelenített hatótávolság kiszámítása a koráb-
b i u t a k t é n y l e g e s á t l a g o s
energiafogyasztása alapján történik. A meg-
jelenített hatótávolság minden alkalommal
változik, amikor a Li-ion akkumulátor telje-
sen feltöltődik.

* A hatótávolság a vezetéstől függően nő
vagy csökken.

MŰSZEREK FÉNYEREJÉNEK SZABÁLYO-
ZÁSA

MEVFE0A2-144F9E3B-4FD3-48D2-9EB4-CCA14CF254B6

MWBC0036X



(117,1)

MWAC0489X

A műszerek fényerejének szabályozása csak akkor
működik, ha a főkapcsoló BE helyzetben van. Ha a
kapcsolót működésbe hozza, a gépjármű informá-
ciós kijelzője átvált a fényerő beállítását elősegítő
üzemmódba.

Nyomja meg a kapcsolót , hogy világosabbá
tegye a műszerfal világítását. A sáv jobbra
mozdul el.

Nyomja meg a - kapcsolót a lámpák tompítá-
sához. A sáv balra mozdul el.

Ha a műszerek fényerejét szabályozó kapcsolót 5
másodpercnél hosszabb ideig nem használja, a
gépjármű információs kijelző visszaáll a normál
megjelenítési módra.

VÁLTÓKAR HELYZETJELÖLŐJE
MEVFE0A2-155741F1-1673-4782-A651-BABD38DC6C57

A sebességváltó helyzetjelzője jelzi a váltási pozí-
ciót, amikor a főkapcsoló BE vagy READY to drive
állásban van. (Lásd “15. Váltókar helyzetjelölője” (136
o.).)

e-Pedal VISSZAJELZŐ
MEVFE0A2-CC45BEFC-B8DC-4A1D-B3DD-E7701AB7F015

Az e-Pedal visszajelzője a jármű információs kijel-
zőjén mutatja az e-Pedal Step rendszer állapotát.
Amikor az e-Pedal Step rendszer be van kapcsolva,
a jelző kéken világít, és az [e-Pedal] felirat látható.
Amikor az e-Pedal Step rendszer ki van kapcsolva,
a visszajelző szürkére vált, és az e-Pedal KI feliratot
jelzi.

További információért lásd . “e-Pedal Step rend-
szer” (267 o.).
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MEVFE0A2-0AD04023-03AE-4553-915A-04F0D33BD0B8

Figyelmeztető/jelző lámpák (piros) Figyelmeztető/jelző lámpák (sárga) Figyelmeztető/jelző lámpák (egyéb)

12 voltos akkumulátor töltésvisszajelző
lámpája

Blokkolásgátló rendszer (ABS) figyelmeztető
lámpa

Adaptív LED-es fényszóró visszajelző lámpa
(ha van)

Fék figyelmeztető lámpa (piros) Közeledő járműre figyelmeztető gyalogos-
védő hangjelzés (VSP) KI visszajelző

Automatikus féktartás visszajelző lámpája
(fehér)

Elektronikus sebességváltó- vezérlés figyel-
meztető lámpája

Intelligens vészfékező rendszer KI figyel-
meztető lámpa

Automatikus féktartás visszajelző lámpája
(zöld)

Elektronikus rögzítőfék figyelmeztető lám-
pája

Fékrendszer figyelmezető lámpája (sárga) Külső fényjelző

elektromos jármű rendszer figyelmeztető
lámpa

Elektromos rásegítésű kormány figyelmez-
tető lámpája

Hátsó ködlámpa visszajelző lámpa (ha van)

Hands KI figyelmeztető lámpa (ha van)
Alacsony akkufeszültségre figyelmeztető
lámpa

Távolsági fényszóró segédfény (ha van)

Fő figyelmeztető lámpa
Alacsony keréknyomás figyelmeztető lám-
pája

Távolsági fényszóró visszajelző lámpa

Biztonsági öv figyelmeztető lámpa és
hangjelzés Fő figyelmeztető lámpa Hill Start Assist rendszer jelzőlámpája

Kiegészítő légzsák figyelmeztető lámpák Rear Automatic Braking (RAB) KI figyelmez-
tető lámpa (ha van)

Csatlakoztatás figyelmeztető lámpája

Slip visszajelző lámpa
Teljesítménykorlátozás figyelmeztető lám-
pája

Elektronikus menetstabilizáló program (ESP)
kikapcsolás visszajelző lámpa

READY to drive visszajelző lámpa

Hátsó ködlámpa visszajelző lámpa

Irányjelző/vészvillogó visszajelző lámpák

FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁK, VISSZA-
JELZŐ LÁMPÁK ÉS HANGJELZÉSEK
FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁK, VISSZAJELZŐ LÁMPÁK ÉS HANGJELZÉSEK
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LÁMPÁK ELLENŐRZÉSE
MEVFE0A2-C22DF306-092D-4583-8CB3-A6AC7219AD77

Zárt ajtóknál húzza be a rögzítőféket, kapcsolja be
a biztonsági öveket, és állítsa a főkapcsolót BE
állásba anélkül, hogy elindítaná az elektromos
jármű rendszerét. A következő lámpák (ha van)
felvillannak:

, , , .

A következő lámpák (ha van) bekapcsolnak egy
rövid időre, majd kialszanak:

, , , , , , (piros),
(sárga), , , .

Ha valamelyik lámpa nem világít vagy a leírt
módtól eltérően világít, akkor előfordulhat, hogy
az izzó égett ki és/vagy a rendszer hibásan
működik. Javasoljuk, hogy a rendszert egy NISSAN
tanúsított elektromos jármű-kereskedővel ellen-
őriztesse.

FIGYELMEZTETŐ/JELZŐ LÁMPÁK (piros)
MEVFE0A2-CB655EAC-D167-42F6-996B-BF220E007B1D

Lásd “Gépjármű információs kijelzője” (124 o.).

12 voltos akkumulátor töltésvisszajelző lámpája
MEVFE0A2-DAF8C1DB-0D65-48DD-A5B2-B2111E95A603

A DC/DC átalakító a 400 voltos Li-ion akkumulátor
feszültségét alakítja át, hogy a 12 voltos akkumu-
látort tölteni tudja.

Amikor a főkapcsoló BE állásban van, a 12 voltos
akkumulátortöltésre figyelmeztető lámpa világít. A
lámpa kialszik, ha a főkapcsolót READY to Veze-
tésre állásba állítja.

Amikor ez a figyelmeztető lámpa kigyullad, hang-
jelzés hallható, és a következő figyelmeztető
lámpák is világítanak.

* Fő figyelmeztető lámpa (piros)
* elektromos jármű rendszer figyelmeztető lám-

pa
A következő üzenetek a jármű információs kijelző-
jén is megjelennek.

Ha a járművet vezetik: [Biztonságosan álljon meg],
és ha a jármű leállt: [Húzza be a rögzítőféket].
Amikor ezek az üzenetek megjelennek, azonnal
állítsa le a járművet egy biztonságos helyen, húzza
be a rögzítőféket, és nyomja meg a váltókaron lévő
parkoló gombot, hogy a jármű P (parkolás) hely-
zetbe kerüljön. A figyelmeztetés és a hangjelzés
leáll, amikor a rögzítőfék be van kapcsolva, vagy a
jármű P (parkoló) állásban van. Támogatásért
forduljon egy NISSAN tanúsított elektromos jár-
mű-kereskedőhöz.

FIGYELEM
* Előfordulhat, hogy a DC/DC átalakító nem

működik megfelelően, ha a 12 voltos akku-
mulátor töltésvisszajelző lámpája folya-
matosan világít, amikor a főkapcsoló
READY to drive állásban van. Azonnal
állítsa le a járművet egy biztonságos he-
lyen, és forduljon egy NISSAN tanúsított
elektromos jármű kereskedőhöz.

* Ha a 12 V-os akkumulátortöltésre figyel-
meztető lámpa folyamatosan világít, ami-
kor a főkapcsoló KÉSZ vezetési helyzetben
van, ne töltse a 12 V-os akkumulátort. Ez a
DC/DC átalakító rendszer meghibásodását
okozhatja. Vegye fel a kapcsolatot egy
NISSAN által tanúsított elektromos gép-
jármű kereskedővel.

MEGJEGYZÉS:
* Ha a gépjármű nem vált át READY to drive

állásba (ha a főkapcsolót megnyomja, mi-
közben a fékpedál le van nyomva), csatla-
koztassa a gépjárművet egy külső
áramforrásra, hogy a főkapcsolót READY to
drive állásba állíthassa. Lásd “Beindítás kül-
ső akkumulátorral” (444 o.).

* Ne indítsa el azonnal a járművet, és fordul-
jon egy NISSAN tanúsított elektromos jár-
mű-kereskedőhöz ellenőrzés céljából:
— Ha a 12 V-os akkumulátortöltésre figyel-

meztető lámpa kialszik, amikor a jármű
készen áll a menetre, akkor előfordulhat,
hogy a 12 V-os akkumulátor lemerült,
vagy a 12 V-os akkumulátorral kapcsola-
tos rendszer meghibásodott.

— Ha a 12 voltos akkumulátortöltésre figyel-
meztető lámpa továbbra is világít, amikor
a jármű menetre KÉSZ módban van,
előfordulhat, hogy a DC/DC konverter
meghibásodott. Ellenőrzés céljából vegye
fel a kapcsolatot egy NISSAN tanúsított
elektromos jármű kereskedőjével.

Fék figyelmeztető lámpa (piros)
MEVFE0A2-21F0780E-8D92-4B48-8AC5-495231853BE1

Ha a főkapcsolót BE vagy READY to drive állásba
állítja, a fék figyelmeztető lámpája körülbelül né-
hány másodpercig égve marad. Ha a fék figyel-
meztető lámpa máskor is világít, az azt jelezheti,
hogy a hidraulikus fékrendszer nem működik
megfelelően. Ha a fék figyelmeztető lámpa kigyul-
lad, azonnal állítsa le a járművet, és forduljon egy

Műszerek és kezelőszervek 115



(120,1)

116 Műszerek és kezelőszervek

NISSAN tanúsított elektromos jármű márkakeres-
kedőhöz.

Hangjelzés hallható, ha a fékrendszer tápegységé-
ben hiba lép fel.

Alacsony fékfolyadék figyelmeztető lámpa:
Amikor a főkapcsolót BE vagy READY to drive
állásba állítja, a fék figyelmeztető lámpa kigyullad,
majd kialszik. Ha a lámpa akkor gyullad ki, amikor a
főkapcsoló készen áll, és nincs behúzott rögzítő-
fék, állítsa le a járművet, és hajtsa végre a
következőket:

1. Ellenőrizze a fékfolyadék-szintet. Ha fékfolya-
dékra van szükség, töltsön be folyadékot, és
ellenőrizze a rendszert. Javasoljuk, hogy ezt a
szolgáltatást egy NISSAN tanúsított elektro-
mos jármű-kereskedő végeztesse el. (Lásd
“Fékfolyadék” (466 o.).)

2. Ha a fékfolyadék szintje megfelelő, ellenőriz-
tesse a figyelmeztető rendszert. Javasoljuk,
hogy ezt a szolgáltatást egy NISSAN tanúsított
elektromos jármű-kereskedő végeztesse el.

Blokkolásgátló rendszer (ABS) FIGYELMEZTETŐ:
Ha a rögzítőfék ki van engedve és a fékfolyadék
szintje megfelelő, ha mind a fékekre figyelmeztető
lámpa, mind pedig az ABS rendszer figyelmeztető
lámpája világít, az azt jelentheti, hogy az ABS
rendszer nemműködik megfelelően. Ellenőriztesse
a fékrendszert, és szükség esetén javítsa meg.
Javasoljuk, hogy ehhez a szolgáltatáshoz keressen
fel egy NISSAN tanúsított elektromos jármű-keres-
kedőt. (Lásd “Blokkolásgátló rendszer (ABS) figyel-
meztető lámpa” (118 o.).)

FIGYELMEZTETÉS
* Előfordulhat, hogy a gépjármű fékrendsze-

re nem működik megfelelően, amikor ez a
figyelmeztető lámpa felvillan. A vezetés
ilyenkor veszélyes lehet. Ha Ön mégis úgy
ítélné meg, hogy a vezetés biztonságos,
vezessen óvatosan a következő szervizál-
lomásig. Egyéb esetben úgy vontattassa a
járművet, mert a vezetés veszélyes lehet.

* Ha a fékpedált úgy nyomja meg, hogy a
főkapcsoló nem BE vagy READY (KÉSZ)
állásban van, és/vagy alacsony a fékfolya-
dék szintje, akkor megnőhet a féktávolság,
és a fékezés nagyobb pedálerőt, valamint
pedálútra tesz szükségessé.

* Ha a fékfolyadék szintje a fékfolyadék-
tartályon lévő minimum vagy MIN jelzés
alatt van, ne vezessen addig, amíg a
fékrendszert nem ellenőrizték. Javasoljuk,
hogy ehhez a szolgáltatáshoz keressen fel
egy NISSAN tanúsított elektromos jármű-
kereskedőt.

Elektronikus sebességváltó- ve-
zérlés figyelmeztető lámpája

MEVFE0A2-452B1CD9-A5FB-47A2-A505-F1250D9B1D3A
Az elektronikus sebességváltó-vezérlés rendszer
figyelmeztető lámpája kigyullad, ha hiba lép fel az
elektronikus sebességváltó-vezérlés rendszerben.
Amikor a fő figyelmeztető lámpa világít, megszólal
a hangjelzés, és a következő üzenet jelenik meg a
jármű információs kijelzőjén: [Húzza be a rögzítő-
féket].

Ha a főkapcsolót KI állásba állítja, a hangjelzés
folyamatosan szól. Győződjön meg róla, hogy a
rögzítőfék be van húzva.

Ha a főkapcsolót nem lehet KI állásba állítani,
húzza be a rögzítőféket, majd állítsa KI állásba.

Ellenőriztesse a rendszert egy NISSAN tanúsított
elektromos jármű kereskedővel.

Elektronikus rögzítőfék figyelmeztető lámpája
MEVFE0A2-BD89141F-C2E9-445B-A775-9855975F4EB2

Az elektronikus rögzítőfék figyelmeztető lámpája
azt jelzi, hogy az elektronikus rögzítőfék működik.

Ha a főkapcsolót BE állásba állítja, az elektronikus
rögzítőfék figyelmeztető lámpája világít. Az elekt-
romos jármű rendszerének elindításakor és a
rögzítőfék kioldásakor a figyelmeztető lámpa kial-
szik.

Ha a rögzítőfék nincs kiengedve, az elektronikus
rögzítőfék figyelmeztető lámpa égve marad. Veze-
tés előtt győződjön meg róla, hogy az elektronikus
rögzítőfék figyelmeztető lámpája kialudt-e. (Lásd
“Rögzítőfék” (269 o.).)

Ha az elektronikus rögzítőfék figyelmeztető lám-
pája világít vagy villog, miközben a fékrendszer
figyelmeztető lámpája világít, ez azt jelezheti,
hogy az elektronikus rögzítőfékrendszer nem mű-
ködik megfelelően. Az elektronikus rögzítőfékrend-
szert haladéktalanul ellenőriztesse, és szükség
esetén javíttassa meg egy minősített NISSAN
elektromos márkakereskedővel.
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elektromos jármű rendszer figyelmeztető lámpa
MEVFE0A2-0E186C13-021C-41D3-B6C5-037ED653F41D

Amikor a főkapcsoló BE állásban van, az elektro-
mos jármű rendszer figyelmeztető lámpája kigyul-
lad, majd kialszik.

A lámpa felvillan, ha hiba lép fel a következő
rendszerek működésében. Vegye fel a kapcsolatot
egy NISSAN által tanúsított elektromos gépjármű
kereskedővel.

* Vontatómotor és inverter rendszer
* Töltő csatlakozó vagy panel töltő
* Li-ion akkumulátor rendszer
* Hűtőrendszer
* Elektronikus váltásvezérlő rendszer
* A vészleállító rendszer aktiválva. Lásd “Az

elektromos jármű rendszerének vészhelyzeti
leállítása” (263 o.).

Hands KI figyelmeztető lámpa (ha van)
MEVFE0A2-B6E942B2-231A-4173-8127-3F139D0ED949

Ha a Kormányzás segítő aktiválva van, a rendszer
figyeli, a vezető hogyan mozgatja a kormánykere-
ket. Ha a kormánykereket nem működtetik, vagy a
vezető egy időre leveszi a kezét a kormányról, a
figyelmeztető lámpa kigyullad. Ha a vezető azt
követően semmozgatja a kormánykereket, hogy a
figyelmeztető lámpa kigyulladt, egy figyelmeztető
hang szólal meg, illetve egy figyelmeztető üzenet
villog a gépjármű információs kijelzőjén, amelyet
egy gyors fékezés követ, amely azt jelzi, hogy a
vezetőnek ismét át kell venni az irányítást a
gépjármű felett. Ha a vezető továbbra sem reagál,
a gépjármű automatikusan bekapcsolja a vészjelző

lámpákat és lassít, amíg teljesen meg nem áll.
(Lásd “Kormányzás segítő” (370 o.).)

Fő figyelmeztető lámpa
MEVFE0A2-FE60ECDF-B81F-42DA-9241-D02C91924B2B

Amikor a főkapcsoló BE állásban van, a fő figyel-
meztető lámpa világít, ha figyelmeztető üzenet
jelenik meg a jármű információs kijelzőjén.

Lásd “Gépjármű információs kijelzője” (124 o.).

Biztonsági öv figyelmeztető lámpa és hangjelzés
MEVFE0A2-91E8D2F7-3908-4392-874C-F4665FD344E7

A biztonsági öv figyelmeztető lámpája azonnal
kigyullad, ha a főkapcsoló BE állásban van, és az
első ülésen ülők biztonsági öve nincsenek becs-
atolva. Akkor is világít, ha a járműben valamelyik
hátsó utas biztonsági öve nincs megfelelően
becsatolva.

Ha a jármű sebessége meghaladja a 15 km/h-t
(körülbelül 10 MPH), a figyelmeztető lámpa villogni
kezd, és hangjelzés hallható legalább 95 másod-
percig, vagy addig, amíg az összes utas biztonsági
öve be van kapcsolva.

Minden utas becsatoltnak minősül, ha minden utas
biztonsági öve biztonságosan be van kapcsolva.

Az utazás akkor fejeződik be és a rendszer akkor
áll vissza, ha bármely ajtót kinyitják úgy, hogy a
gépjármű egy helyben áll.

Utasállapot-kijelző:
A biztonsági öv figyelmeztető lámpája mellett a
jármű információs kijelzőjén az utasok állapotának
kijelzése is megjelenik (lásd “Gépjármű információs
kijelzője” (124 o.)), ha valamelyik utas biztonsági öve

nincs becsatolva. A kijelző mindaddig látható
marad, amíg az utasok biztonsági öveit biztonsá-
gosan be nem kapcsolják, vagy amíg a vezető
vissza nem veszi a kormánykerék kapcsolóját.

A kijelző addig fog látszani, amíg minden utas
becsatolja a biztonsági övét, vagy addig, amíg a
vezető a kormánykeréken lévő <OK> kapcsoló
megnyomásával tudomásul veszi ezt.

Ha egy utas kikapcsolja a biztonsági övet, vagy a
jármű sebessége meghaladja a 15 km/h-t (10 MPH),
miközben a biztonsági öv nincs becsatolva, újra
megjelenik az utasállapot-kijelző. Nem lehet nyug-
tázni a kijelzőt, amíg a biztonsági övre figyelmez-
tető hangjelzés hallható.

A vezetőülést a rendszer mindig foglaltnak tekinti.

Piros ülés felkiáltójellel: A megfelelő ülés
foglalt, és a biztonsági öv nincs becsatolva.

Zöld ülés pipa szimbólummal: A megfelelő
biztonsági öv be van kapcsolva.

Szürke ülés: A megfelelő ülés üres.

FIGYELMEZTETÉS
* Előfordulhat, hogy a könnyebb utasokat,

beleértve a gyerekeket is, a biztonsági
övre figyelmeztető rendszer nem érzékeli.

* Ha nehéz rakományt helyeznek az ülésre,
működésbe léphet a biztonsági öv emlé-
keztetője. Az efféle csomagokat a csomag-
tartóban kell elhelyezni. A biztonsági
öveket csak személyek vagy univerzális
gyermekbiztonsági rendszerek rögzítésé-
re használja (lásd “Gyermekülések” (73 o.)).
Sose használja őket rakomány rögzítésére,
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mert ez kárt okozhat bennük, és ha ezt
követően személyek használják, akkor egy
baleset során csökken a hatékonyságuk.

* Amikor egy elektromos eszközt, például
okostelefont vagy laptopot helyez az első
utasülésre, működésbe léphet a biztonsági
öv emlékeztetője.

* Ha a biztonsági öv figyelmeztető lámpája
folyamatosan világít, miközben a főkap-
csoló BE állásban van, és minden ajtó
zárva van, és minden biztonsági öv be
van kapcsolva, az a rendszer meghibáso-
dását jelezheti. Ellenőriztesse a rendszert
egy NISSAN tanúsított elektromos jármű
kereskedővel.

* A biztonsági öv-emlékeztető rendszeren
nem szabad változtatni.

Kiegészítő légzsák figyelmeztető lámpák
MEVFE0A2-94669243-2339-4D53-AF63-5FF94E523E50

Miután a főkapcsolót BE állásba fordította, a
kiegészítő légzsák figyelmeztető lámpa bekapcsol.
A kiegészítő légzsák figyelmeztető lámpája körül-
belül 7 másodperc múlva kialszik, ha a kiegészítő
első légzsák és a kiegészítő oldallégzsák, a füg-
gönylégzsákrendszerek és/vagy a biztonsági öv
előfeszítője működik.

Ha az alábbi állapotok bármelyike előfordul, az első
légzsák, az oldallégzsák, a függönylégzsák és az
övfeszítő rendszer javításra szorul.

* A kiegészítő légzsák rendszer figyelmeztető
lámpája 7 másodperc eltelte után is világít.

* A kiegészítő légzsák rendszer figyelmeztető
lámpája megszakításokkal villog.

* A kiegészítő légzsák rendszer figyelmeztető
lámpa egyáltalán nem világít.

Javasoljuk, hogy ezekért a szolgáltatásokért ke-
resse fel a NISSAN által tanúsított elektromos
járművek márkakereskedőjét.

Ellenőrzés és javítás hiányában előfordulhat, hogy
a kiegészítő utasbiztonsági rendszerek és/vagy az
övfeszítők nem működnek megfelelően.

További információért lásd . “Kiegészítő utasvédel-
mi rendszer (SRS)” (89 o.).

FIGYELMEZTETÉS
Ha a kiegészítő légzsákrendszer figyelmeztető
lámpája világít, az azt jelenti, hogy az első
légzsák, az oldalsó légzsák, a függönylégzsák
és/ vagy az előfeszítő rendszer egy esetleges
baleset során nem fog megfelelően működni.
A saját vagy mások sérülésének elkerülése
érdekében ellenőriztesse járművét. Javasoljuk,
hogy ehhez a szolgáltatáshoz keressen fel egy
NISSAN tanúsított elektromos jármű-kereske-
dőt.

FIGYELMEZTETŐ/JELZŐ LÁMPÁK (sár-
ga)

MEVFE0A2-E36F797E-35E7-4C33-8533-A9DCFC30B452
Lásd “Gépjármű információs kijelzője” (124 o.).

Blokkolásgátló rendszer (ABS) FI-
GYELMEZTETŐ LÁMPA

MEVFE0A2-94D8EF69-CB1A-45F8-A40A-491B3BA0299B
Ha a főkapcsoló BE vagy READY to drive állásban

van, a blokkolásgátló rendszer (ABS) figyelmeztető
lámpája felvillan, majd kialszik. Ez azt jelenti, hogy
az ABS rendszer üzemkész.

Ha az ABS figyelmeztető lámpája akkor is világít,
amikor a főkapcsoló READY to drive állásban van
vagy vezetés közben felvillan, előfordulhat, hogy az
ABS rendszer nem működik megfelelően. Ellen-
őriztesse a rendszert. Javasoljuk, hogy ehhez a
szolgáltatáshoz keressen fel egy NISSAN tanúsított
elektromos jármű-kereskedőt.

Ha az ABS rendszer hibája fellép, a blokkolásgátló
funkciók kikapcsolnak. A fékrendszer ekkor nor-
málisan működik, de a blokkolásgátló rásegítés
nélkül. (Lásd “Fékrendszer” (405 o.).)

Közeledő járműre figyelmeztető gya-
logosvédő hangjelzés (VSP) KI VISSZAJELZŐ

MEVFE0A2-26CFDDFE-88AC-4C1B-8E9E-26214697C645
Ha a VSP OFF visszajelző világít miközben a VSP
rendszer BE állapotban van, az azt jelzi, hogy a VSP
rendszer nemműködik megfelelően. Ellenőriztesse
a VSP rendszert egy NISSAN tanúsított elektromos
jármű-kereskedővel.

Lásd “Közeledő járműre figyelmeztető gyalogosvé-
dő hangjelző (VSP) rendszer” (31 o.).

Intelligens vészfékező rendszer KI
figyelmeztető lámpa

MEVFE0A2-D89D4D30-9A45-463F-A477-8CF9E8B20412
Amikor a főkapcsoló BE állásban van, az Intelligens
Vészfékrendszer KI figyelmeztető lámpája világít.
Az elektromos jármű rendszerének elindítása után
a figyelmeztető lámpa kialszik.
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Ez a lámpa akkor világít, ha az Intelligens vészfé-
kezés gyalogosészlelő rendszerrel KI állásban van
a jármű információs kijelzőjén.

Ha a lámpa világít vagy villog, amikor az Intelligens
vészfékezés gyalogosészlelő rendszerrel be van
kapcsolva, ez azt jelezheti, hogy a rendszer nem
elérhető. Lásd “Intelligens vészfékezés gyalogo-
sészleléssel” (378 o.) vagy “Intelligens elülső ütkö-
zési figyelmeztetés” (388 o.).

Ha letiltja az elektronikus menetstabilizáló progra-
mot (ESP) a jármű információs kijelzőjével, akkor az
Intelligens vészfékezés gyalogosészlelő rendszer-
rel elérhetetlenné válik. Ez nem hiba.

Fékrendszer figyelmezető lámpája (sárga)
MEVFE0A2-70F1E606-FA0F-4929-BEC6-12899B01A5C9

A fékrendszer figyelmeztető lámpája a kooperatív
visszatápláló fékhez és az elektronikusan hajtott
intelligens fékrendszerekhez egyaránt működik.
Ha a főkapcsoló BE állásban vagy READY to drive
állásban van, a lámpa néhány másodpercig világít.
Ha a lámpa máskor is világít, az azt jelezheti, hogy
a kooperatív regeneratív fék és/vagy az elektro-
nikusan hajtott intelligens fékrendszer nem műkö-
dik megfelelően. Ellenőriztesse a rendszert egy
NISSAN tanúsított elektromos jármű kereskedővel.
Ha a fék figyelmeztető lámpa (piros) is kigyullad,
azonnal állítsa le a járművet, és forduljon egy
NISSAN tanúsított elektromos jármű márkakeres-
kedőhöz. További információért lásd . “Fékek” (466
o.).

FIGYELMEZTETÉS
* Ha lenyomja a fékpedált, amikor a főkap-

csoló nincs BE vagy READY to drive állás-
ban és/vagy alacsony a fékfolyadék
szintje, megnőhet a féktávolság, és a
fékezés nagyobb pedálerőt, valamint pe-
dálutat igényel.

* Ha a fékfolyadék szintje a fékfolyadék-
tartályon található minimum vagy MIN
jelzés alatt van, ne vezessen addig, amíg
a fékrendszert egy NISSAN tanúsított
elektromos jármű márkakereskedőnél
nem ellenőrizték.

* Előfordulhat, hogy a kooperatív regenera-
tív fékrendszer nemműködik megfelelően,
ha a fékrendszer figyelmeztető lámpája
világít, miközben a READY to drive visz-
szajelző BE állásban van. Ha Ön mégis úgy
ítélné meg, hogy a vezetés biztonságos,
vezessen óvatosan a következő szervizál-
lomásig. Egyéb esetben úgy vontattassa a
járművet, mert a vezetés veszélyes lehet.

Elektromos rásegítésű kormány
figyelmeztető lámpája

MEVFE0A2-741C61E1-031B-4E18-B5E7-CDE0E0CE451F
Ha a főkapcsoló BE állásban van, az elektromos
kormányszervo figyelmeztető lámpája világít, majd
kialszik, ha a főkapcsolót READY to drive állásba
állítja. Ez jelzi, hogy az elektromos kormányrend-
szer megfelelően működik.

Ha az elektromos szervokormány figyelmeztető
lámpája világít, miközben a READY to drive jelző-

lámpa világít, ez azt jelezheti, hogy az elektromos
szervokormány nem működik megfelelően, és
javításra szorulhat. Ellenőriztesse az elektromos
szervokormányt egy tanúsított NISSAN elektromos
jármű kereskedővel.

Amikor az elektromos szervokormány figyelmez-
tető lámpája kigyullad, a kormány szervorásegítője
korlátozódik vagy leáll, ami a kormánykerék mű-
ködésének megnehezüléséhez vezethet. Még ha
ez meg is történik, a kézi kormányzás teljesítmé-
nye biztosított. Fogja meg biztonságosan a kor-
mánykereket, és működtesse a szokásosnál
nagyobb erővel.

Lásd “Elektromos szervokormány” (404 o.).

Alacsony akkufeszültségre figyelmeztető lámpa
MEVFE0A2-A59F34C9-D48C-4319-B73D-00CFAF3C7DBD

Az alacsony akkumulátortöltésre figyelmeztető
lámpa akkor világít, ha a Li-ion akkumulátor
töltöttsége csökken. A lehető leghamarabb töltse
még, lehetőleg még az előtt, hogy a Li-ion akku-
mulátor visszajelző műszere eléri az alsó vonalat.

MEGJEGYZÉS:

Az alacsony akkufeszültségre figyelmeztető
lámpa közvetlenül az előtt alszik ki, hogy a Li-
ion akkumulátor teljesen lemerülne és a gép-
jármű megállna. Ha a Li-ion akkumulátor telje-
sen lemerül, a gépjárművet fel kell tölteni, hogy
ismét használható legyen.
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Alacsony keréknyomás figyelmeztető lámpája
MEVFE0A2-CE4F38F6-4622-4692-88BA-0B338FB86AAF

Az Ön gépjárműve fel van szerelve egy keréknyo-
mást felügyelő rendszerrel (TPMS), amely figyeli az
összes abroncs nyomását.

Az alacsony keréknyomásra figyelmeztető lámpa
akkor villan fel ha a keréknyomás alacsony, vagy
azt jelzi, hogy a TPMS nem működik megfelelően.

Miután a főkapcsolót BE állásba helyezi, ez a
jelzőfény körülbelül 1 másodpercig világít, majd
kialszik.

Alacsony keréknyomás figyelmeztetés:
Ha a gépjárművet úgy vezeti, hogy az abroncsok
nyomása alacsony, a figyelmeztető lámpa felvillan.
A [Alacsony abroncsnyomás] figyelmeztetés jelenik
meg a gépjármű információs kijelzőjén.

Ha az alacsony keréknyomásra figyelmeztető lám-
pa felvillan álljon meg és állítsa be az abroncsok
nyomását a javasolt HIDEG értékre, amely a
gumiabroncsok címkén található. Az alacsony
keréknyomásra figyelmeztető lámpa nem alszik ki
automatikusan, miután a nyomást beállította. Azt
követően, hogy az abroncs nyomását beállította a
javasolt értékre, állítsa vissza a gépjárműben
regisztrált nyomásértékeket, majd vezesse a gép-
járművet 25 km/h-nál (16 MPH) magasabb sebes-
séggel. Ezekkel a műveletekkel aktiválható a TPMS
és kapcsolható ki az alacsony keréknyomásra
figyelmeztető lámpa. Használjon mérőműszert a
keréknyomás ellenőrzéséhez.

A [Alacsony abroncsnyomás] figyelmeztetés mind-
addig aktív, amíg az alacsony abroncsnyomásra
figyelmeztető lámpa égve marad.

A TPMS visszaállítását végre kell hajtani azt köve-
tően, hogy a kereket vagy az abroncsot kicserélte
vagy ha az abroncsokat forgatta.

A külső levegőhőmérséklettől függően az alacsony
keréknyomásra figyelmeztető lámpa felvillanhat,
még akkor is, ha a keréknyomást a megfelelő
értékre beállította. Állítsa be a keréknyomást a
javasolt HIDEG értékre, amikor az abroncsok hid-
egek és állítsa vissza a TPMS-t.

Ha az alacsony keréknyomásra figyelmeztető lám-
pa még a visszaállítást követően is világít, az azt
jelentheti, hogy a TPMS nemműködik megfelelően.
Ellenőriztesse a rendszert egy NISSAN tanúsított
elektromos jármű kereskedővel.

További információért lásd . “Gépjármű informáci-
ós kijelzője” (124 o.), “Keréknyomást figyelő rend-
szer (TPMS)” (257 o.) és “Keréknyomást figyelő
rendszer (TPMS)” (439 o.).

TPMS hibás működése:
Ha a TPMS nem működik megfelelően, az alacsony
keréknyomásra figyelmeztető lámpa kb. 1 percig
villog, amikor a főkapcsolót BE állásba állítja. A
lámpa 1 perc eltelte után folyamatosan világít.
Ellenőriztesse a rendszert. Javasoljuk, hogy ehhez
a szolgáltatáshoz keressen fel egy NISSAN tanúsí-
tott elektromos jármű-kereskedőt. A [Alacsony
abroncsnyomás] figyelmeztetés nem jelenik meg,
ha az alacsony keréknyomásra figyelmeztető lám-
pa a TPMS hibás működését jelzi.

További információért lásd . “Keréknyomást figyelő
rendszer (TPMS)” (257 o.).

FIGYELMEZTETÉS
* A rádióhullámok negatívan befolyásolhat-

ják az elektromos orvosi műszereket. Az
elektromos szívstimulátorral rendelkezők
a lehetséges hatások tekintetében hasz-
nálat előtt lépjenek kapcsolatba az elekt-
romos orvosi berendezés gyártójával.

* Ha a lámpa nem világít, ha a főkapcsoló BE
állásban van, ellenőriztesse a járművet.
Javasoljuk, hogy a lehető leghamarabb
keresse fel a NISSAN által tanúsított elekt-
romos járművek márkakereskedőjét eh-
hez a szolgáltatáshoz.

* Ha a lámpa vezetés közben villan fel,
kerülje a hirtelen kormánymozdulatokat
vagy az intenzív fékezést, csökkentse a
jármű sebességét, húzódjon félre egy biz-
tonságos helyre és a lehető leghamarabb
állítsa le a járművet. Ha nem megfelelően
felfújt abroncsokkal közlekedik, az abron-
csok sérülhetnek és megnőhet a defekt
valószínűsége. A gépjármű súlyosan sérül-
het, de baleset is előfordulhat, és súlyos
személyi sérülésekhez vezethet. Ellenőriz-
ze mind a négy kerék nyomását. Állítsa be
az abroncsok nyomását a javasolt HIDEG
értékre, amely a Gumiabroncsok címkén
található, hogy az alacsony guminyomás
figyelmeztető lámpája KIkapcsoljon. Ha a
keréknyomás beállítása után a lámpa még
mindig világít, az abroncs defektes lehet,
vagy a TPMS rendszer nem működik meg-
felelően. Ha defektes abroncsunk van, a
lehető leghamarabb javítsa meg egy de-
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fektjavító készlettel. Ha egyik abroncs sem
defektes, és az összes gumiabroncs meg-
felelően fel van fújva, javasoljuk, hogy
konzultáljon egy NISSAN tanúsított elekt-
romos jármű-kereskedővel.

* A keréknyomás beállítása után állítsa visz-
sza a TPMS-t. Egyéb esetben a TPMS nem
figyelmeztet az alacsony keréknyomásra.

* Ha olyan típusú abroncsokat használ,
amelyeket a NISSAN eredetileg nem határ-
ozott meg, az befolyásolhatja a TPMS
rendszer működését.

FIGYELEM
* A TPMS nem helyettesíti a rendszeres

nyomásellenőrzést. Rendszeresen ellen-
őrizze az abroncsnyomást.

* Ha a gépjárművet kevesebb, mint 25 km/h
(16 MPH) sebességgel vezeti, előfordulhat,
hogy a TPMS nem működik megfelelően.

* Ügyeljen arra, hogy a megadott méretű
gumiabroncsokat megfelelően szerelje fel
a négy kerékre.

Fő figyelmeztető lámpa
MEVFE0A2-CEC04CD6-1BAD-4940-AAFF-7CCBEACBB0FF

Amikor a főkapcsoló BE állásban van, a fő figyel-
meztető lámpa világít, ha figyelmeztető üzenet
jelenik meg a jármű információs kijelzőjén.

Lásd “Gépjármű információs kijelzője” (124 o.).

Rear Automatic Braking (RAB) KI
FIGYELMEZTETŐ LÁMPA (ha van)

MEVFE0A2-0741EC7E-1460-4BD2-B242-C08DEBB16275
A lámpa akkor is felvillan, amikor a gyújtáskap-
csolót BE állásba fordítja. Az elektromos jármű
rendszerének elindítása után kikapcsol.

Ez a lámpa akkor világít, ha a RAB rendszer ki van
kapcsolva a jármű információs kijelzőjén.

Ha a jelzőfény világít, amikor a RAB rendszer be
van kapcsolva, az azt jelezheti, hogy a rendszer
nem elérhető. További információért lásd . “Rear
Automatic Braking (RAB) (ha van)” (397 o.).

Slip visszajelző lámpa
MEVFE0A2-85CB9D57-FB85-4B51-B25F-D3B6699FF654

Amikor a főkapcsoló BE állásban van, a csúszás-
jelző lámpa világít, majd kialszik.

A lámpa villogni fog, amikor az elektronikus
menetstabilizáló program (ESP) vagy a kipörgés-
gátló rendszer működik, így figyelmeztetve a
vezetőt, hogy a jármű a tapadási határokhoz
közeledik. Az útfelület csúszós lehet.

Ha a lámpa akkor világít, amikor az ESP rendszer
be van kapcsolva, ez a jelzőfény figyelmezteti a
vezetőt, hogy az ESP rendszer hibamentes üzem-
módja működik, például előfordulhat, hogy az ESP
rendszer nemműködik megfelelően. Ellenőriztesse
a rendszert. Javasoljuk, hogy ehhez a szolgálta-
táshoz keressen fel egy NISSAN tanúsított elektro-
mos jármű-kereskedőt. Ha rendellenességet
tapasztal a rendszerben, az ESP rendszer funkciója
lehet, hogy törölve lesz, de ettől függetlenül a
jármű továbbra is vezethető marad. További

információért lásd . “Elektronikus menetstabilizáló
program (ESP)” (407 o.) ennek a kézikönyvnek.

Elektronikus menetstabilizáló program
(ESP) KIKAPCSOLÁS VISSZAJELZŐ LÁMPA

MEVFE0A2-BBD2CFDF-7486-4847-A2BC-6E127444B584
A lámpa kigyullad, ha az ESP ki van kapcsolva. Ez
azt jelzi, hogy az ESP rendszer és a kipörgésgátló
rendszer nem működik.

Kapcsolja be az ESP-t a jármű információs kijelző-
jén, vagy indítsa újra az elektromos jármű rend-
szerét, és a rendszer megfelelően fog működni.
(Lásd “Elektronikus menetstabilizáló program
(ESP)” (407 o.).)

A lámpa akkor is kigyullad, ha a főkapcsolót BE
állásba helyezi. A lámpa kb. 2 másodperc múlva
elalszik, ha a rendszer üzemképes. Ha a lámpa
égve marad, vagy együtt világít a visszajelző
lámpa vezetés közben, ellenőrizze az ESP rend-
szert. Javasoljuk, hogy ehhez a szolgáltatáshoz
keressen fel egy NISSAN minősített elektromos
jármű kereskedést.

FIGYELMEZTETÉS
Az ESP-nek bekapcsolva kell maradnia, hacsak
nem szabadítja meg a járművet a sártól vagy a
hótól.

Amíg az ESP rendszer működik, enyhe vibrációt
érezhet, vagy hallhatja a rendszer működését a
jármű indításakor vagy gyorsításakor, de ez nem
hibás működés.
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FIGYELMEZTETŐ/JELZŐ LÁMPÁK
(egyéb)

MEVFE0A2-5EE5E124-0190-4BDD-AFAA-3ABEE29644F9
Lásd “Gépjármű információs kijelzője” (124 o.).

Adaptív LED-es fényszóró visz-
szajelző lámpa (ha van)

MEVFE0A2-D590CB6A-096E-4B65-AE57-90EF940B7B4F
Az adaptív LED-es fényszóró visszajelző lámpa
akkor világít, ha az adaptív LED-es fényszórórend-
szer be van kapcsolva és működik. (Lásd “Adaptív
LED fényszóró (ha van)” (160 o.).)

Automatikus féktartás visszajelző lámpája (fehér)
MEVFE0A2-9A225898-36AF-4F11-9E3C-779320E6F052

Az automatikus féktartás jelzőfénye (fehér) világít,
amikor az automatikus féktartási rendszer készen-
léti állapotban van. (Lásd “Automatikus féktartás”
(272 o.).)

Automatikus féktartás visszajelző lámpája (zöld)
MEVFE0A2-BC32B9F0-16A1-4FCA-8CB3-27CBACB29523

Az automatikus féktartás visszajelző lámpa (zöld)
akkor világít, amikor az automatikus féktartási
rendszer működik. (Lásd “Automatikus féktartás”
(272 o.).)

Külső fényjelző
MEVFE0A2-B9DA9F59-94DD-479E-A4ED-F9B3237B5784

Ez a jelzőfény akkor világít, ha a fényszóró kap-
csolóját AUTO állásba fordítják, vagy
helyzetjelző lámpák, hátsó kombinált lámpák,
rendszámtábla lámpák vagy fényszórók világíta-
nak. A jelzőfény kialszik, ha ezeket a lámpákat
kikapcsolják.

Hátsó ködlámpa visszajelző lámpa (ha van)
MEVFE0A2-ECA6061B-E0DA-42FF-A867-06F30FCFAD0D

Az első ködlámpa visszajelző lámpa világít, ha a
ködlámpák fel vannak kapcsolva. (Lásd “Ködlám-
pakapcsoló” (163 o.).)

Távolsági fényszóró segédfény (ha van)
MEVFE0A2-F2C083A7-51BF-4040-B37C-A983373F330D

A távolsági fényszóró-asszisztens jelzőfénye akkor
világít, ha a távolsági fényszóró-asszisztens be van
kapcsolva és működik. (Lásd “Távolsági fényszóró
asszisztens (ha van)” (158 o.).)

Távolsági fényszóró visszajelző lámpa
MEVFE0A2-849B231E-AF14-45BE-A788-A0C55B5A4C93

Ez a lámpa világít, ha a fényszóró távolsági
fényszóró be van kapcsolva, és kialszik, ha a
tompított fényszóró van kiválasztva.

Hill Start Assist rendszer jelzőlámpája
MEVFE0A2-53DFDB50-CB46-4CD8-BDD9-856B7E386C49

Amikor a főkapcsoló BE állásban van, a Hill Start
Assist rendszer jelzőlámpája kigyullad, majd kial-
szik.

Ez a lámpa akkor világít, amikor a Hill Start Assist
rendszer működik.

Lásd “Visszagurulás-gátló rendszer” (410 o.).

Csatlakoztatás figyelmeztető lámpája
MEVFE0A2-291A6343-E28A-4595-8562-216CFA198E69

Ez a lámpa akkor világít, amikor a csatlakozó
csatlakoztatva van a gépjárműhöz és villog a töltés
során.

Ez a jelzőlámpa nem világít, ha a jármű alvó
üzemmódban van.

MEGJEGYZÉS:

Ha a töltőcsatlakozó csatlakoztatva van a jár-
műhöz, a főkapcsolót nem lehet vezetésre kész
helyzetbe állítani.

Teljesítménykorlátozás figyelmeztető lámpája
MEVFE0A2-833AB411-8C3E-4F88-B638-616FD484E4A8

Amikor a főkapcsoló BE állásban van, a teljesít-
ménykorlátozás jelzőfénye világít, majd kialszik.

Ha a teljesítménykorlátozás jelzőfénye világít, mi-
közben a főkapcsoló készen áll a menetre, a
vontatómotor teljesítménye csökken. Ezért a jár-
mű nem reagál annyira, ha lenyomja a gázpedált,
miközben a teljesítménykorlátozást jelző lámpa
világít.

Ha ez a lámpa világít, és bármilyen üzenet meg-
jelenik a jármű információs kijelzőjén, kövesse az
utasításokat.

Ez a lámpa a következő feltételek mellett világít.

* A Li-ion akkumulátor töltöttsége rendkívül
alacsony.

* Li-ion akkumulátor hőmérséklete nagyon ala-
csony

* Ha az elektromos jármű rendszerének hőmér-
séklete magas (motor, inverter, hűtőfolyadék
rendszer, Li-ion akkumulátor stb.).

* Ha az elektromos gépjármű rendszereiben
hiba lép fel.

Ha az alacsony töltöttségre figyelmeztető lámpa
világít, a lehető leghamarabb töltse fel a Li-ion
akkumulátort.
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Ha ez a lámpa azért világít, mert a Li-ion akkumu-
látor lehűlt az alacsony külső hőmérséklet miatt,
vigye a járművet melegebb helyre. A Li-ion akku-
mulátor hőmérséklete megemelkedhet a Li-ion
akkumulátor töltése közben.

Ha a lámpa világít, amikor az elektromos jármű
rendszere felforrósodik a folyamatos hegymászás
miatt, vagy folytassa a vezetést lassabb biztonsá-
gos sebességgel, vagy állítsa le a járművet egy
biztonságos helyen. Ha ez a lámpa nem alszik ki,
forduljon egy NISSAN tanúsított elektromos jármű-
kereskedőhöz.

Ha a lámpa a fent leírtaktól eltérő helyzetben
világít, vagy ha nem alszik ki, akkor a rendszer
hibája lehet. Vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN
által tanúsított elektromos gépjármű kereskedő-
vel.

FIGYELMEZTETÉS
A teljesítménykorlátozó üzemmód csökkentett
erőt és gépjármű sebességet eredményez. A
lecsökkentett sebesség alacsonyabb lehet,
mint a forgalom átlagos sebessége, így meg-
nőhet az ütközés lehetősége. Legyen óvatos,
különösen ha éppen vezet. Ha gépjármű nem
tudja fenntartani a biztonsági haladási sebes-
séget, húzódjon le az útról egy biztonságos
helyre. Töltse fel a Li-ion akkumulátort, ha az
akkufeszültség alacsony vagy hagyja, hogy az
akkumulátor lehűljön.

MEGJEGYZÉS:

Csökkentheti a töltési időt és alacsonyan tart-
hatja a Li-ion akkumulátor hőmérsékletét, ha:
* Töltsön gyakrabban kisebb mennyiségben,

és
* Magasabban tartja az akkumulátor töltött-

ségi szintjét.

READY to drive visszajelző lámpa
MEVFE0A2-7CE12C47-5084-4FA6-B182-4027C9C858B4

A Vezetésre kész visszajelző lámpa akkor világít, ha
az elektromos jármű (EV) rendszer áram alatt van,
és a jármű vezethető.

A READY to drive visszajelző lámpa a következő
feltételek mellett kialszik.

* Bizonyos elektromos járművek (EV) rendszerei
meghibásodnak.

* A READY to drive jelzőfény közvetlenül azelőtt
kialszik, hogy a Li-ion akkumulátor teljesen
lemerülne. Ha a Li-ion akkumulátor teljesen
lemerül, a gépjárművet fel kell tölteni, hogy
ismét használható legyen. Lásd “Ha a Li-ion
akkumulátor teljesen lemerül” (446 o.).

Hátsó ködlámpa visszajelző lámpa
MEVFE0A2-E15D5D0A-12C1-4F7D-BAC0-2465BC69C53A

A hátsó ködlámpa visszajelző lámpája akkor világít,
ha a hátsó ködlámpa fel van kapcsolva. (Lásd
“Ködlámpakapcsoló” (163 o.).)

Irányjelző/vészvillogó visszajelző lámpák
MEVFE0A2-938BCB58-C7D0-4656-B2E2-A3F2D5C472C5

A lámpa villog, amikor az irányjelző kapcsolót, vagy
vészvillogó kapcsolót bekapcsolja.

EMLÉKEZTETŐ HANGJELZÉSEK
MEVFE0A2-42904A1A-6A75-4B8C-8F34-6D9818D98A82

12 voltos akkumulátor töltésvisszajelző hangjelzése
MEVFE0A2-33917F29-A1C3-45EF-822B-F364157EC8C4

Ha a 12 V-os akkumulátortöltésre figyelmeztető
lámpa világít, a hangjelzés megszólal, amikor
figyelmeztető üzenet jelenik meg a jármű informá-
ciós kijelzőjén.

Ha megszólal a hangjelzés, azonnal állítsa le a
járművet egy biztonságos helyen, nyomja meg a
parkoló gombot a sebességváltó karon, és húzza
be a rögzítőféket. A 12 voltos akkumulátor töltésé-
re figyelmeztető lámpa kialszik és a hangjelzés is
megszűnik, ha a rögzítőféket behúzza vagy ha a
gépjárművet P (Parkolás) állásba állította. Támo-
gatásért forduljon egy NISSAN tanúsított elektro-
mos jármű-kereskedőhöz.

Fékpofa kopására figyelmeztető hang
MEVFE0A2-EF2EB7E0-B227-4E63-9DC8-B730CC13FB1B

A járművén található tárcsafékek betétei hallható
kopásfigyelmeztetővel vannak ellátva. Ha a fékbe-
téteket ki kell cserélni, akkor erős karcoló hangot
hall, amikor a gépjármű mozgásban van. A karcoló
hang először csak akkor hallható, amikor a fékpe-
dált lenyomja. További elhasználódás után a
karcoló hang már akkor is hallható lesz, amikor a
fékpedál nincs lenyomva. A lehető legrövidebb
időn belül ellenőriztesse a fékeket, ha a hangot
hallja.
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Elektronikus sebességváltó- vezérlés
figyelmeztető hangjelzése

MEVFE0A2-58E20CC4-1E3D-42C3-89C7-CF99D5CE02FA
Ha nem megfelelő váltási műveletet hajt végre,
biztonsági okokból egy figyelmeztető hangjelzés is
megszólal, a művelet törlésre kerül vagy a sebes-
ségváltó N (Üres) állásba vált.

A részletekért lásd: “A jármű vezetése” (264 o.).

Az ajtózár figyelmeztető hangjelzése
MEVFE0A2-CDD39E88-C73A-4269-A594-36A1C7E4BD29

Amikor megszólal a hangjelzés, ellenőrizze mind a
járművet, mind az intelligens kulcsot. Lásd “Hiba-
kereső útmutató” (195 o.).

Vezetést segítő hangjelzés (ha van)
MEVFE0A2-BAB85948-5295-474E-8A3D-1DC1B5B3FBE2

Hangos riasztás/hangjelzés hallható, ha a követ-
kező rendszerek (ha van) bármelyik aktív:

* Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)
* Intelligent Lane Intervention
* Emergency Lane Assist (ELA)
* Holttér figyelmeztető rendszer (BSW)
* Intelligens holttér beavatkozó rendszer
* Hátsó keresztforgalmi figyelmeztető funkció

(RCTA)
* Intelligent Cruise Control (ICC)
* ProPILOT
* Intelligens vészfékezés gyalogosészleléssel
* Intelligens elülső ütközési figyelmeztetés
* Intelligent Driver Alertness
* Rear Automatic Braking (RAB)
* Parkolóérzékelő (szonár)
További információkért lásd az “5. Elindulás és
haladás” című fejezetben.

Lámpára figyelmeztető hangjelzés
MEVFE0A2-72168721-DFA8-448A-961A-A3FACAB0A8E3

Ha a fényszóró kapcsolóját a készülékbe helyezi,
megszólal a lámpa emlékeztető hangjelzése
vagy pozícióba, miután az elektromos jármű
rendszerét kikapcsolták, és a vezetőoldali ajtót
bekapcsolt világítás mellett kinyitották.

Fordítsa a világításkapcsolót AUTO állásba, amikor
elhagyja a járművet.

Főkapcsoló emlékeztető hangjelzés
MEVFE0A2-E7FFEF1C-BD55-4C2D-BE85-5AE5B29C80A5

A főkapcsolóra emlékeztető hangjelzés megszólal,
amikor a vezetőoldali ajtót kinyitják, miközben a
főkapcsoló BE vagy READY to Vezetésre állásban
van. Állítsa a főkapcsolót KI állásba.

MEVFE0A2-6D9C121F-66F2-4E94-B825-8FDBDA9E3881

MWBC0076X

Példa

A jármű információs kijelzője a fentiek szerint
található, és a figyelmeztetéseket és információkat
jeleníti meg. A következő elemek jelennek meg, ha
a gépjármű fel van szerelve velük:

* Gépjármű beállításai
* Fedélzeti számítógép információi
* Vezetőasszisztens
* Sebességtartó rendszer információi
* ProPILOT
* Intelligens kulcs működésével kapcsolatos in-

formációk
* Audio információ
* Navigáció - műveletenként
* Visszajelzők és figyelmeztetések
* Keréknyomás információt
* Egyéb információ

GÉPJÁRMŰ INFORMÁCIÓS KIJELZŐJEGÉPJÁRMŰ INFORMÁCIÓS KIJELZŐJE
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HOGYAN HASZNÁLJA A GÉPJÁRMŰ IN-
FORMÁCIÓS KIJELZŐJÉT

MEVFE0A2-F8D0322A-B22A-4766-9C1E-40C705DBD19A

MWBC0045X

A jármű információs kijelzője a kormánykeréken
található tárcsa/gombok segítségével módosítha-
tó.

(1) Görgető tárcsa - navigáljon az elemek kö-
zött, és módosítson vagy válasszon egy
elemet a jármű információs kijelzőjén
ez a görgetőtárcsa fel/le navigációt tesz
lehetővé, és nyomja meg a kiválasztáshoz

(2) - visszaléphet az előző menübe
(3) - váltás egyik képernyőről a másik-

ra (azaz utazás, energiatakarékosság)
(4) - a [Parancsikon menü] képernyő meg-

jelenítése

CSÚSZTATÁS A NAVIGÁCIÓS KÉPER-
NYŐN

MEVFE0A2-24F13B28-2AA1-4DD0-932A-40150AE1B4A5
Az érintőképernyőn lévő navigációs képernyőn
elcsúsztathatja a jármű információs kijelzőjét.

A navigációs rendszerhez lásd a különálló Nissan-
Connect Használati útmutatót.

HELYI MENÜ
MEVFE0A2-18522A83-E0EE-44AD-901E-6DDAA506C14D

Amikor az gomb megnyomásakor a
[Parancsikon menü] képernyő megjelenik a jármű
információs kijelzőjén. Válassza ki a menüt a
görgetőtárcsa elforgatásával, és nyomja meg.

A következő menük állnak rendelkezésre:

* [Vészh. sáv. a.] (ha van)
Lehetővé teszi a felhasználó számára az
Emergency Lane Assist (ELA) rendszer be-
vagy kikapcsolását (ON/OFF).

* [Kijelző nézet mód.]
Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy
módosítsa a mérőképernyő nézetét. (Lásd “A
mérőképernyő nézetének módosítása” (110 o.).)

* [Audioforrás]
Lehetővé teszi a felhasználó számára az
elérhető hangforrás kiválasztását. (Lásd az
audiorendszer különálló NissanConnect hasz-
nálati útmutatóját.)

* [Vezetőasszisztens]
Lehetővé teszi a felhasználó számára a [Veze-
tőasszisztens] beállításainak módosítását.
(Lásd “[Vezetőasszisztens]” (126 o.).)

* [Személyes kijelző]
Lehetővé teszi a felhasználó számára a [Sze-

mélyes megjelenítés] beállításainak módosítá-
sát. (Lásd “Személyes kijelző” (126 o.).)

INDULÓ KÉPERNYŐ
MEVFE0A2-90A3D848-634B-472C-AF5E-15E3842FBF27

Ha a főkapcsoló BE állásba van állítva, a jármű
információs kijelzője a következő képernyőket
jelenítheti meg, ha a jármű fel van szerelve ezekkel:

* [Otthon]
* [Kezdőoldal]
* [Fedélzeti számítógép]
* [Energiatakarékos] vagy [ECO pedál útmutató]
* [Energiagazdaság története]
* [Abroncsnyomás]
* [Töltési idő (becsült)]
* [Akkumulátor-kapacitás]
* [Navigáció]
* [Iránytű]
* [Audio]
* [Vezetőasszisztens]
* [Intelligens sebességtartó automatika (ICC)]
* [ProPILOT]
* [Közlekedési jelzőtábla]
* [Figyelmeztetések]
* [Beállítások]
A figyelmeztetések csak akkor jelennek meg, ha
van elérhető. A figyelmeztetésekről és jelzőfények-
ről további információkért lásd: “A gépjármű infor-
mációs k i je lző jének f igye lmeztetése i és
visszajelzői” (133 o.).

A jármű információs kijelzőjén megjelenő elemek
szabályozásához lásd: “Beállítások” (126 o.).
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SZEMÉLYES KIJELZŐ
MEVFE0A2-D5314E4C-6886-4A1E-84FF-8201BA582E2C

MWBC0065X

A személyes kijelzőn több információ látható.
Egy információs elem kiválasztása:

1. Nyomja meg a gombot a kormányon.

2. A [Parancsikon menü] képernyő megjelenik a
jármű információs kijelzőjén.

3. Válassza a [Személyes kijelző] lehetőséget a
görgetőtárcsa elforgatásával, majd nyomja
meg a görgetőtárcsát a megerősítéshez.

Az információs elem az alábbiak közül választható:

* [Üres] (semmi sem jelenik meg)
* [Navigáció] (beleértve az iránytűt is)
* [Idő az érkez.]
* [Energiagazd.]
* [Út]
* [Sebességváltó helyzete]
* [Átlagsebesség]

* [Féklámpa]
A személyes kijelző elmozdul, ha a mérőképernyő
nézete megváltozik. További információkért lásd:
“A mérőképernyő nézetének módosítása” (110 o.).

BEÁLLÍTÁSOK
MEVFE0A2-19898CED-9624-40EB-8B8B-4FBAA6AEB747

A beállítási mód lehetővé teszi a felhasználó
számára, hogy módosítsa a jármű információs
kijelzőjén megjelenő információkat és bizonyos
beállításokat. A következő elemek állnak rendelke-
zésre, ha a jármű fel van szerelve ezekkel:

* [ESP beállítások]
* [Vezetőasszisztens]
* [Személyes kijelző]
* [Szem elé vetített kijelző]
* [ECO mód beáll.]
* [Abroncsnyomás]
* [Óra]
* [Járműbeállítások]
* [EV beállítások]
* [Karbantartás]
* [Kijelző testreszab.]
* [Egység / Nyelv]
* [Visszaállítás gyári beállításokra]

[ESP beállítások]
MEVFE0A2-9D5020AF-3623-4A33-BEB6-0F6CEC78DE7C

A beállítás módosításához használja a görgetőtár-
csát , hogy kiválassza és nyomja meg.

* [Rendszer]
Lehetővé teszi a felhasználó számára az
elektronikus menetstabilizáló progam (ESP)
rendszer BE vagy KIkapcsolását. Alapesetben

az ESP rendszer BE van kapcsolva. Ha az ESP
rendszer ki van kapcsolva, az ESP OFF visz-
szajelző lámpa világít.

MEGJEGYZÉS:

A járművet a legtöbb esetben bekapcsolt Elekt-
ronikus menetstabilizáló progam (ESP) rend-
sze r re l vezesse . ( Lásd “E l ek t ron ikus
menetstabilizáló program (ESP)” (407 o.).)

[Vezetőasszisztens]
MEVFE0A2-61DE3735-16BF-4CB6-9FB4-5165719F6EAD

Az állapot, a figyelmeztetések megváltoztatásá-
hoz, illetve a [Vezetőasszisztens] menüben meg-
jelenő rendszerek/figyelmeztetések be- és
kikapcsolásához használja a görgetőtárcsát
egy menüelem kiválasztásához és módosításához:

* [Intellig. sebességsz.] (ha van)
* [Sávközép-tartó assz.] (ha van)
* [Sável. figy. a.]
* [Holttérfigyelő]
* [Vészfék]
* [Közlekedési jelzőtábla segéd]
* [Parkolássegítő]
* [Vezetőfigy. rendsz.]
* [Időzített riasztás]
* [Al. hőm. figy.]
* [Kormányerő]
* [e-Pedal]
* [Alvázvezérlés]

[Intellig. sebességsz.] (ha van):
* [Nav. cs. SEBSZ.] (ha van)

Lehetővé teszi a felhasználó számára a CRUI-
SE Navi Link funkció be- és kikapcsolását.
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* [Csat. sebkor.]
ProPILOT nélküli modellek Navi-linkkel:
Lehetővé teszi a felhasználó számára a Csat.
sebkor. funkció BE/KI kapcsolását.
Navi-link-es ProPILOT-tal rendelkező modellek:
Lehetővé teszi a felhasználó számára a [Csat.
sebkor.] funkció testreszabását.
— [KI]
— [Rákérdezés]
— [Auto]

* [Sebkor. kie.]
Lehetővé teszi a felhasználónak annak beállí-
tását, hogy a [Csat. sebkor.] funkció által
használt sebességkorlátozást pontosan vagy
bizonyos tűréshatárral fogadja el.

(Lásd “Intelligens sebességszabályozó (ICC) rend-
szer (ha van)” (330 o.) és “ProPILOT (ha van)” (347
o.).)

[Sávközép-tartó assz.] (ha van):
* [Korm. seg. ren.]

Lehetővé teszi a felhasználó számára a funk-
ció be- és kikapcsolását.

(Lásd “ProPILOT (ha van)” (347 o.).)

[Sável. figy. a.]:
* [Figyelmeztetés]

Lehetővé teszi a felhasználó számára a Sável-
hagyásra figyelmeztető (LDW) rendszer be-
vagy kikapcsolását (ON/OFF).

* [Beavatkozás] (ha van)
Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy
BE/KI kapcsolja az intelligens sávbeavatkozó
rendszert.

* [Vészh. sáv. a.] (ha van)
Lehetővé teszi a felhasználó számára az
Emergency Lane Assist (ELA) rendszer be-
vagy kikapcsolását (ON/OFF).

* [Sávtartó érz.] (ha van)
Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az
alábbiakból válasszon ki egy elemet.
— [Erős]
— [Normál]
— [Enyhe]

(Lásd “Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)” (289 o.), “Intelligent Lane Intervention” (372
o.) és “Emergency Lane Assist (ELA) rendszer (ha
van)” (299 o.).)

[Holttérfigyelő]:
* [Figyelmeztetés]

Lehetővé teszi a felhasználó számára a Holttér
figyelmeztető (BSW) rendszer be- vagy kikap-
csolását (ON/OFF).

* [Beavatkozás] (ha van)
Lehetővé teszi a felhasználó számára az
Intelligens holttér beavatkozó rendszer be-
vagy kikapcsolását (ON/OFF).

(Lásd “Holttér figyelmeztető rendszer (BSW)” (306
o.) és “Intelligens holttér beavatkozó rendszer (ha
van)” (313 o.).)

[Vészfék]:
* [Vészfékezés]

Lehetővé teszi a felhasználó számára a funk-
ció be- és kikapcsolását.

* [Hátsó automatikus fékezés] (ha van)

Lehetővé teszi a felhasználó számára a funk-
ció be- és kikapcsolását.

(Lásd “Intelligens vészfékezés gyalogosészleléssel”
(378 o.), “Intelligens elülső ütközési figyelmeztetés”
(388 o.) és “Rear Automatic Braking (RAB) (ha van)”
(397 o.).)

[Közlekedési jelzőtábla segéd]:
* [Közlekedési jelzőtábla]

Lehetővé teszi a felhasználó számára a funk-
ció be- és kikapcsolását.

(Lásd “Traffic Sign Recognition (TSR)” (286 o.).)

[Parkolássegítő]:
* [Hátsó forg. figy.]

Lehetővé teszi a felhasználó számára a funk-
ció be- és kikapcsolását.

* [Mozgó tárgy] (ha van)
Lehetővé teszi a felhasználó számára a mozgó
tárgy felismerés funkció (MOD) be- vagy kikap-
csolását (ON/OFF).

* [Első]
Lehetővé teszi a felhasználó számára az elülső
érzékelők BE/KI kapcsolását.

* [Hátsó]
Lehetővé teszi a felhasználó számára a hátsó
érzékelők BE/KI kapcsolását.

* [Távolság]
Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az
alábbiakból válasszon ki egy elemet.
— [Távol]
— [Közepes]
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— [Közel]
* [Kijelző]

Lehetővé teszi a felhasználó számára a parko-
lóérzékelő (szonár) rendszer kijelzőjének BE/KI
kapcsolását.

* [Hangerő]
Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az
alábbiakból válasszon ki egy elemet.
— [Magas]
— [Közepes]
— [Alacsony]

(Lásd “Hátsó keresztforgalmi figyelmeztető funkció
(RCTA)” (321 o.), “Mozgó tárgy felismerés (MOD) (ha
van)” (239 o.) és “Parkolószenzor (szonár) rendszer”
(411 o.) .)

[Vezetőfigy. rendsz.]:
* [Konc. figy. ren.]

Lehetővé teszi a felhasználó számára a funk-
ció be- és kikapcsolását.

(Lásd “Intelligent Driver Alertness” (395 o.).)

[Időzített riasztás]:
Lehetővé teszi a felhasználó számára az [Időzített
riasztás] beállítását vagy visszaállítását.

* (Jelenlegi idő)/(Idő beállítása)
* [Visszaállítás]

[Al. hőm. figy.]:
Lehetővé teszi a felhasználó számára az [Alacsony
hőmérséklet-figyelmeztetés] funkció BE/KIkapcso-
lását.

[Kormányerő]:
Lehetővé teszi a felhasználó számára a szervokor-
mány beállítását, a kormány elforgatásához szük-
séges erő csökkentéséhez vagy növeléséhez.

* [Üzemmódválasztó]
* [Standard]
* [Sport]

[e-Pedal]:
* [Ü.mód-mem.]

Lehetővé teszi a felhasználó számára az
üzemmód memória funkció be- és kikapcso-
lását.
Ha a memória BE van kapcsolva, tartsa fenn az
e-Pedal Step rendszerbeállítást az elektromos
jármű rendszerének újraindítása utáni utolsó
alkalomtól.

Részletes információkért ld.: “e-Pedal Step rend-
szer” (267 o.).

[Alvázvezérlés]:
* [Menetstabilizátor]

Lehetővé teszi a felhasználó számára a funk-
ció be- és kikapcsolását.

(Lásd “Intelligent Trace Control” (409 o.).)

[Személyes kijelző]
MEVFE0A2-235982C4-D0B1-4818-89F9-7E62E3DC33BA

A [Személyes kijelző] menüben a kijelzés meg-
változtatásához használja a görgetőtárcsát egy
menüelem kiválasztásához és módosításához:

* [Üres
* [Navigáció

* [Idő a célhoz
* [Energiagazdaság

— [Vissz. óta]
— [Ind. óta]
— [Tárolás óta]

* [Út]
— [Vissz. óta]
— [Ind. óta]
— [Tárolás óta]

* [Sebességváltó helyzete]
* [Átlagsebesség]

— [Vissz. óta]
— [Ind. óta]
— [Tárolás óta]

* [Féklámpa]

[Szem elé vetített kijelző]
MEVFE0A2-B041F9B2-6545-49C4-A366-DEFB6BE4A360

Az állapot megváltoztatásához vagy a [Szélvédő-
kijelző] menüben megjelenített rendszerek be-
vagy kikapcsolásához használja a görgetőtárcsát

egy menüelem kiválasztásához és módosításá-
hoz:

* [Fényerő]
* [Magasság]
* [Forgatás]
* [Tartalom kiválasztása]

— [Navigáció]
— [Vezetési segédrendszerek]
— [Közlekedési jelzőtábla]
— [Audio]
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— [Telefon]
* [Visszaállítás]
(Lásd “Head Up Display (HUD) (ha van)” (149 o.).)

[ECO mód beáll.]
MEVFE0A2-321EF5D0-9E53-4941-9061-96C6939BA919

Ez a beállítás lehetővé teszi a felhasználó számára,
hogy megváltoztassa az ECO üzemmód rendszer-
beállításait.

* [ECO-infó beállításai]
— [ECO visszajelző]
— [ECO jelentés]

* [Előzm. megt.]
— [Visszaállítás]

Lehetővé teszi a felhasználónak az elem
visszaállítását.

* [ECO abrnym. jav.]
Lehetővé teszi a felhasználó számára a funk-
ció be- és kikapcsolását. (Lásd “Gumiabroncs
ECO tanácsok” (275 o.).)

[Abroncsnyomás]
MEVFE0A2-D0EBE783-30FF-47FD-BF1A-3885345626D7

A [Abroncsnyomás] menü beállításai mind a kerék-
nyomás ellenőrző rendszer (TPMS) elemeihez tar-
toznak. (Lásd “Keréknyomást figyelő rendszer
(TPMS)” (257 o.) és “Gumiabroncs címke” (491 o.).)

[Előírt nyomás elöl]:
A [Előírt nyomás elöl] keréknyomás az az érték,
amelyet a keréknyomás címkén az első abron-
csokhoz meghatároztak. A görgetőtárcsával
válassza ki és módosítsa a [Előírt nyomás elöl]
gumiabroncsnyomás értékét.

[Előírt nyomás hátul]:
A [Előírt nyomás hátul] keréknyomás az az érték,
amelyet a keréknyomás címkén az hátsó abron-
csokhoz meghatároztak. A görgetőtárcsával
válassza ki és módosítsa a [Előírt nyomás hátul]
gumiabroncsnyomás értékét.

[Abroncsnyomás: Egység]:
A jármű információs kijelzőjén megjelenő abroncs-
nyomás mértékegysége a következőre módosít-
ható:

* [bar]
* [kPa]
* [psi]
* [kgf/cm²]
Ha szükséges, az egységek közötti átváltáshoz
lásd a következő táblázatot.

kPa psi bar kgf/cm2

200 29 2,0 2,0

210 30 2,1 2,1

220 32 2,2 2,2

230 33 2,3 2,3

240 35 2,4 2,4

250 36 2,5 2,5

250 36 2,5 2,5

260 38 2,6 2,6

270 39 2,7 2,7

280 41 2,8 2,8

290 42 2,9 2,9

300 44 3,0 3,0

310 45 3,1 3,1

320 46 3,2 3,2

330 48 3,3 3,3

340 49 3,4 3,4

[Kalibrálás]:
Lehetővé teszi a felhasználó számára a TPMS
abroncsnyomás kalibrálását (visszaállítását).

A keréknyomást az abroncs hőmérséklete befo-
lyásolja; az abroncs hőmérséklete növekszik, ha a
gépjárművel halad. Ahhoz, hogy az abroncs leve-
gőszivárgását megfelelően ellenőrizhesse, illetve
megelőzhesse a TPMS figyelmeztetést, amelyet a
hőmérséklet változása okoz, a TPMS rendszer
hőmérsékletérzékelőket használ az abroncsban a
hőmérséklet- kompenzációs számításokhoz.

Ritka esetekben előfordulhat, hogy a TPMS rend-
szer referencia hőmérsékletét újra kell kalibrálni.
Ezt a műveletet csak akkor kell elvégezni, ha a
tényleges keréknyomást beállította és közben az
aktuális környezeti hőmérséklet jelentősen eltér az
aktuális kalibrálási hőmérséklettől. (Lásd “Kerék-
nyomást figyelő rendszer (TPMS)” (257 o.).)

Használja a görgetőtárcsát a kalibrálási folya-
mat elindításához vagy megszakításához. (Lásd
“TPMS visszaállítása” (259 o.).)
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[Óra]
MEVFE0A2-ED693CC4-D4C7-4BD8-9DDC-0EB8DDCC3CDF

Lehetővé teszi a felhasználó számára az órabeállí-
tások és az idő módosítását a gépjármű informá-
ciós kijelzőjében.

* [Kijelző]
* [Óra üzemmód]
* [Időformátum]
* [Nyári időszámítás]
* [Időzóna]
* [Óra manuális beállítása]
Az órát továbbá a középső kijelzőn is beállíthatja.
További információkért lásd a különálló Nissan-
Connect használati útmutatót.

[Járműbeállítások]
MEVFE0A2-07AFC906-5CED-4FBF-9AED-AE627DC9BBC6

A gépjármű beállításai lehetővé teszik a felhaszná-
ló számára, hogy a következő menük beállításait
módosíthassa.

* [Elektromos hátsó ajtó] (ha van)
* [Világítás]
* [Zárás]
* [Ablaktörlők]
* [Riasztórend.] (ha van)
* [Vezetési pozíció] (ha van)
* [Tükörbehajt]
A jármű beállításai a görgetőtárcsával módosít-
hatók.

[Elektromos hátsó ajtó] (ha van):
Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy BE
vagy KI kapcsolja az elektromos csomagtérajtót.

[Világítás]:
A [Lighting] menü a következő opciókkal rendelke-
zik:

* [Üdvözlőfény]
Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy
ezt a funkciót BE vagy KI kapcsolja.

* [Hangulatvilágítás]
Lehetővé teszi a felhasználó számára a meg-
világítás beállítását.

* [Környezeti világítás]
Lehetővé teszi a felhasználó számára a meg-
világítás beállítását.

[Zárás]:
A [Zárás] menü a következő opciókkal rendelkezik:

* [I-Key ajtózár]
Amikor ez az elem be van kapcsolva, a zár
vagy a kapacitív nyitásérzékelők (az első
ajtókilincseken) és a kéréskapcsoló aktiválód-
nak.

* [Szelektív nyitás]
Ha ez az elem be van kapcsolva, csak a
megfelelő ajtó záródik ki, ha a vezetőoldali
ajtó fogantyúján található kapacitív nyitásér-
zékelőt vagy a kéréskapcsolót használja. Az
összes ajtó kinyitható, ha a kapacitív nyitásér-
zékelőt vagy a kérő kapcsolót 5 másodpercen
belül újra megnyomja. Ha ez az elem ki van
kapcsolva, a kapacitív nyitásérzékelő vagy a
kéréskapcsoló egyszeri használatakor minden
ajtó kinyílik.

* [Auto ajtóny.] (ha van)
Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó

számára, hogy személyre szabja az automati-
kus ajtónyitás beállításait.
A kívánt mód kiválasztásához használja a
scroll tárcsát.
— [Park állásba váltás]
— [Kikapcsolni]
— [KI]

* [Távolodó zárás]
Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy
BE vagy KI kapcsolja a sétazár funkciót. (Lásd
“Walk away zár funkció” (193 o.).)

* [Közeledő nyitás]
Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy
BE vagy KI kapcsolja a megközelítés feloldó
funkcióját. (Lásd “A feloldó funkció megközelí-
tése” (193 o.).)

[Ablaktörlők]:
A [Ablaktörlők] menü a következő opciókkal ren-
delkezik:

* [Sebességfüggő]
A [Sebességfüggő] tulajdonság aktiválható
vagy deaktiválható.

* [Auto ablaktörlő]
Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy
ezt a funkciót BE vagy KI kapcsolja.

* [Hátrameneti kap.]
A [Hátrameneti kap.] ablaktörlő BE vagy KI
állásba állítható.

[Riasztórend.] (ha van):
Lehetővé teszi a felhasználó számára a lopásjelző
rendszer beállításainak testreszabását.
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* [Mindig legyen bekapcsolva]
Ha kiválasztja, az ultrahangos érzékelő minden
riasztáskor aktiválódik.

* [Kérdezzen kilépéskor]
Kiválasztása esetén a rendszer lehetőséget ad
az ultrahangos érzékelő letiltására, miután a
tápkapcsolót KI állásba helyezték.

* [Egyszer letiltás]
Ha kiválasztja, az ultrahangos érzékelő le lesz
tiltva a lopásjelző rendszer következő hatás-
talanításáig.

(Lásd “Riasztórendszer” (152 o.).)

[Vezetési pozíció] (ha van):
* [Ülés csúsz. ki]

Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy
ezt a funkciót BE vagy KI kapcsolja. (Lásd
“Memóriaülés (ha van)” (214 o.).)

* [Kilépés a kormányzásból]
Ez lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy
ezt a funkciót BE vagy KI kapcsolja. (Lásd
“Memóriaülés (ha van)” (214 o.).)

[Tükörbehajt]:
Lehetővé teszi a felhasználó számára az alábbi
elem kiválasztását.

* [Auto. beh. ki]
* [Kinyitás bekapcsoláskor]
* [Kibontáskor]

[EV beállítások]
MEVFE0A2-CC27AD89-1582-4F80-BFAB-BE13697E2B7A

Lehetővé teszi a felhasználó számára az alábbi
elem kiválasztását.

* [Töltési idő képernyő]
— [130 kW (gyors töltés)]
— [50 kW (gyors töltés)]
— [22 kW] (ha van)
— [7,4 kW]
— [3,6 kW] (ha van)

* [Akkumulátorhűtés-asszisztens]
Ha ez az elem be van kapcsolva, a lítium-ion
(Li-ion) akkumulátor hűtési kapacitása meg-
növekszik a gyorstöltés során. (Például vezetés
közben és a gyorstöltő gyakori használata
nyáron.) Bekapcsolt állapotban a légkondicio-
náló stb. működési hangja hangosabban hall-
ható gyorstöltés közben.

[Karbantartás]
MEVFE0A2-B723000F-2C5E-43DD-9E75-68B1950735AC

Ebben a menüben a következő elemek érhetők el.

* [Abroncs]
* [Egyéb]

[Abroncs]:
Ez a jelzés akkor jelenik meg, ha a felhasználó által
beállított távolság elérkezik a gumiabroncsok
cseréjéhez. A gumiabroncs-csere időpontja beállít-
ható vagy lenullázható.

FIGYELMEZTETÉS
Az abroncsok cseréjére figyelmeztető visz-
szajelzés nem helyettesíti a rendszeres ellen-
őrzéseket, beleértve a nyomás ellenőrzését is.

(Lásd “Gumiabroncsok és kerekek cseréje” (478
o.).) Számos tényező, többek között az abron-
csok nyomása, a kerékbeállítás, vezetési szo-
kások és útviszonyok, befolyásolják az
abroncsok kopását, illetve azt, hogy az abron-
csokat mikor kell cserélni. Az abroncsok for-
gatására beállított emlékeztetőnél megadott
távolság nem jelenti azt, hogy az abroncsok
valójában addig is tartanak. Az abroncsok
cseréjére figyelmeztető jelzést csak irányadó-
ként használja és rendszeresen végezze el az
abroncsok ellenőrzését. Ha elmulasztja az
abroncsok ellenőrzését, beleértve az abroncs-
nyomás ellenőrzését is, az abroncsok meg-
hibásodhatnak. A gépjármű súlyosan
károsodhat és ütközéshez is vezethet, amely
súlyos, vagy halálos sérüléssel is járhat.

[Egyéb]:
Ez a jelzés akkor jelenik meg, ha a felhasználó által
beállított távolság eléri a gumiabroncsokon kívüli
karbantartási elemek ellenőrzését vagy cseréjét.
Egyéb karbantartási tételek közé tartozhat például
a gumiabroncs forgása. Az egységek ellenőrzésé-
hez vagy cseréjéhez az időpont beállítható vagy
lenullázható.

[Kijelző testreszab.]
MEVFE0A2-F7013CF5-13ED-4C2A-A72B-CC0A635779E0

A kijelző beállításai lehetővé teszik a felhasználó
számára, hogy különböző műszerek megjeleníté-
séből válasszon.

A kijelző beállításai a görgetőtárcsával módo-
síthatók.

Műszerek és kezelőszervek 131



(136,1)

132 Műszerek és kezelőszervek

[Tartalom kiválasztása]:
Megjeleníti a gépjármű információs kijelzőjén meg-
jeleníthető képernyőket.

[Útvonalvezetés]:
* [Riasztás(ok)]
Lehetővé teszi a felhasználó számára a Navigációs
beállítások riasztásainak BE- vagy KIkapcsolását.

[AUTO seb. szab. kijelző] (ha van):
Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy BE
vagy KI kapcsolja a sebességtartó képernyő átme-
netet.

[Üdvözlő effekt.]:
A [Üdvözlő effekt.] megjeleníti az elérhető üdvözlő
effektus beállításokat.

* [Animáció]
* [Hang]

[Használati útmutató]:
Az [Működési útmutató] megjeleníti az elérhető
műveleti útmutatás beállításokat.

* [Világítás]
* [Wiper]

— [Első]
— [Hátsó]

* [Táv. fénysz. assziszt.] (ha van)
* [Adaptív LED fényszóró] (ha van)
* [Ülésmemória] (ha van)
* [Sebesség korlátozás]

[Egység / Nyelv]
MEVFE0A2-C276C6F3-C315-42BC-8572-43C73C8BF089

A jármű információs kijelzőjén megjelenő mérté-
kegységek vagy nyelv megváltoztatható:

* [Távolság / Energia]
* [Abroncsnyomás]
* [Hőmérséklet]
* [Nyelv]
A görgetőtárcsával válassza ki és módosítsa a
jármű információs kijelzőjének mértékegységeit.

[Távolság / Energia]:
A jármű információs kijelzőjén megjelenő futástel-
jesítmény mértékegysége módosítható.

[Abroncsnyomás]:
A jármű információs kijelzőjén megjelenő abroncs-
nyomás mértékegysége módosítható.

(Lásd “[Abroncsnyomás]” (129 o.).)

[Hőmérséklet]:
A jármű információs kijelzőjén megjelenő hőmér-
séklet módosítható.

[Nyelv]:
A gépjármű információs kijelzőjén megjelenő nyelv
a következők valamelyikére állítható be.

[Visszaállítás gyári beállításokra]
MEVFE0A2-13D0F2A4-5FEF-429B-8C7A-8FA2E784B58B

A gépjármű információs kijelzőjén található infor-
mációk visszaállíthatók az alapértelmezett gyári
beállításokra. A gépjármű információs kijelzőjének
visszaállításához:

1. A görgetőtárcsával válassza a [Gyári beállí-
tások visszaállítása] lehetőséget, és nyomja
meg.

2. Válassza az [Igen] lehetőséget, hogy a görge-
tőtárcsa (1) megnyomásával visszaállítsa az
összes beállítást az alapértelmezett értékre.
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A GÉPJÁRMŰ INFORMÁCIÓS KIJELZŐJÉNEK FIGYELMEZTETÉSEI ÉS VISSZAJELZŐI
MEVFE0A2-353346EB-9936-4F49-A102-862DA946C51C

MWBC0077X
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MWBC0079X

A megjelenített képek és a megjelenített elemek
típusonként eltérőek lehetnek.

1. [Nyomja le a fékp. és ind. g.] jelzőfény
MEVFE0A2-A0F9A57E-4DBE-4820-83E8-2755665F5D69

Ez a visszajelző akkor jelenik meg, ha a gépjármű P
(parkolás) állásban van.

Ez a jelző azt jelenti, hogy az elektromos jármű
rendszere elindul, ha a fékpedál lenyomott állapo-
tában megnyomja a főkapcsolót.

2. [No key detected] figyelmeztetés
MEVFE0A2-28F6BB00-8E77-4D15-B6DF-55759902C610

Ez a figyelmeztetés a következő feltételek valame-
lyikének teljesülésekor jelenik meg:

Nincs kulcs a járműben:
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az ajtó
becsukva van, az intelligens kulcsot a járművön
kívül hagyják, és a főkapcsolót READY to Vezetésre
állásban. Mindig győződjön meg róla, hogy az
intelligens kulcs a járműben van-e.

Nem regisztrált intelligens kulcs:
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a
főkapcsolót KI állásból READY to drive állásba
állítják, és az intelligens kulcsot a rendszer nem
ismeri fel. A főkapcsolót nem lehet READY to drive
állásba állítani, ha nem regisztrált kulcsot használ.
Használjon regisztrált intelligens kulcsot.

3. [Nincs gomb] Tartsa lenyomva a
tápkapcsoló jelzőfényét

MEVFE0A2-39FC613C-F92A-47C7-BAC0-F02900259A6C
Ez a jelzés akkor jelenik meg, amikor megpróbálja
kikapcsolni az elektromos jármű rendszerét zárt
ajtó mellett, az intelligens kulcsot a járművön kívül
hagyva, és az elektromos jármű rendszere műkö-

dik. Nyomja meg és tartsa lenyomva a főkapcsolót
az elektromos jármű rendszerének kikapcsolásá-
hoz.

(Lásd “Intelligens kulcsrendszer” (189 o.).)

4. [Kulcs akkumulátor töltöttsége ala-
csony] figyelmeztetés

MEVFE0A2-45EE6733-56F1-4E38-B681-59AB5B73B418
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az
intelligens kulcs eleme lemerül.

Ha ez a visszajelzés megjelenik, cserélje ki az
elemet egy újra. Lásd “Intelligens kulcs elemcsere”
(471 o.).

5. [Tartsa a kulcsot az indító gomb közelében] jelző
MEVFE0A2-B5B0EDD9-81F7-4097-A645-7DDDC92A2241

Ez a visszajelző akkor jelenik meg, amikor az
intelligens kulcs eleme lemerül és az intelligens
kulcs nem kommunikál megfelelően a gépjármű-
vel.

Ha ez a visszajelző megjelenik, érintse meg a
főkapcsolót az intelligens kulccsal miközben
nyomja a fékpedált. (Lásd “Intelligens kulcs elemé-
nek lemerülése” (263 o.).)

6. [Kulcs rendszerh. Lásd a használati
útmutatót] figyelmeztetés

MEVFE0A2-9816F74E-692A-42C0-B5B5-6DD3777C27F7
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az
intelligens kulcsrendszer működésében hiba lépett
fel.

Ha ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, amikor a
vontatómotor le van állítva, akkor a főkapcsolót
nem lehet átkapcsolni READY to drive állásba. Ha
ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, amikor a
főkapcsoló READY to drive állásban van, a gép-
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jármű vezethető. Azonban forduljon egy NISSAN
tanúsított elektromos jármű-kereskedőhöz.

7. [Váltson P állásaba] figyelmeztetés
MEVFE0A2-761CC84E-B94E-4D75-B519-02D0603C2A96

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha kinyitják
a vezetőoldali ajtót, miközben a váltókar a P
(parkolás) állástól eltérő bármely helyzetben van.

Ha ez a figyelmeztetés megjelenik, nyomja meg a
váltókaron lévő parkoló gombot a P (parkolás)
állásba kapcsoláshoz.

Egy belső figyelmeztető hangjelzés is megszólal.
(Lásd “Intelligens kulcsrendszer” (189 o.).)

8. [Engedje fel a rögzítőféket] figyelmeztetés
MEVFE0A2-6F38079E-826A-422D-90BA-7F5B9EF0137B

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha lenyomja
a gázpedált, amikor az elektronikus rögzítőfék
automatikus kioldó funkciója nem használható.
Kézzel oldja ki az elektronikus rögzítőféket.

9. [Ajtó/emelőajtó nyitva] figyelmeztetés
MEVFE0A2-FC8C7465-47C2-4B72-BE61-ACAD761370D8

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha valame-
lyik ajtó és/vagy a csomagtérajtó nyitva van vagy
nincs biztonságosan becsukva. A jármű ikonja jelzi,
hogy melyik ajtó vagy csomagtérajtó van nyitva a
kijelzőn.

10. Utasállapot-kijelző
MEVFE0A2-65D26795-B6B8-4434-A286-B860050EB70C

A biztonsági öv figyelmeztető lámpája mellett az
utas állapotkijelzője is megjelenik a jármű informá-
ciós kijelzőjén, ha valamelyik járműben ülő bizton-
sági öve nincs becsatolva. A kijelző mindaddig
látható marad, amíg az utasok biztonsági öveit
biztonságosan be nem kapcsolják, vagy amíg a
vezető nem nyugtázza. A biztonsági öv használa-

tával kapcsolatos óvintézkedéseket lásd “Bizton-
sági övek” (68 o.).

11. [Alacsony abroncsnyomás] figyelmeztetés
MEVFE0A2-7D939C38-69AA-43CF-8103-74D32F943AA1

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az
alacsony keréknyomásra figyelmeztető lámpa vi-
lágít a műszeren és a rendszer alacsony kerék-
nyomást érzékel. A figyelmeztetés minden
alkalommal megjelenik, amikor a főkapcsolót BE
állásba helyezik, mindaddig, amíg az alacsony
abroncsnyomásra figyelmeztető lámpa égve ma-
rad. Ha ez a figyelmeztetés megjelenik, álljon meg
a gépjárművel és állítsa be az abroncsnyomást a
HIDEG értékre, amely a címkén látható. (Lásd
“Alacsony keréknyomás figyelmeztető lámpája”
(120 o.) és “Keréknyomást figyelő rendszer (TPMS)”
(257 o.).)

12. [Ellenőrizze a sebességváltó helyzetét] figyelmeztetés
MEVFE0A2-8F56311F-D75F-419E-90BD-A8DD052CE994

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a
rendszer nem érzékeli a választókar pozícióját.
Győződjön meg arról, hogy a jármű megfelelően
van elhelyezve. Ellenőriztesse a rendszert. Javasol-
juk, hogy ehhez a szolgáltatáshoz forduljon egy
NISSAN tanúsított elektromos jármű-kereskedő-
höz.

13. [Parkoláskor húzza be a rögzítőféket] figyelmeztetés
MEVFE0A2-1D0FD7C2-3FDE-438E-8A55-EA9C68C30D52

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az
elektronikus sebességváltó-vezérlésben hiba lép
fel. A lehető leghamarabb lépjen kapcsolatba egy
NISSAN tanúsított elektromos jármű kereskedőjé-
vel. A gépjármű leparkolásakor győződjön meg
róla, hogy behúzta a rögzítőféket. Ha a rögzítőfék

nincs behúzva, előfordulhat, hogy a főkapcsolót
nem lehet kikapcsolni.

Ha a főkapcsolót nem lehet KI állásba állítani,
húzza be a rögzítőféket, majd állítsa a főkapcsolót
KI állásba.

A jármű információs kijelzőjén megjelenő üzenet
kikapcsol, és a hangjelzés elhallgat. Ellenőriztesse a
rendszert egy NISSAN tanúsított elektromos jármű
kereskedővel.

14. [T/M rendszerhiba] figyelmeztetés
MEVFE0A2-5DF846C4-BD1F-4596-8F59-95E1C8F1C054

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha meg-
hibásodott az elektromos váltóvezérlő rendszer.

* Váltáskor tartsa a váltókart váltóállásban, és
ellenőrizze a váltókaron vagy a jármű informá-
ciós kijelzőjén lévő váltóhelyzetjelzőt, hogy
megbizonyosodjon arról, hogy a váltás meg-
felelően történt-e.

* Parkoláskor nyomja meg a parkoló gombot a
P (parkolás) állásba kapcsoláshoz. (Előfordul-
hat, hogy a jármű nem állítja be automatiku-
san a P (parkoló) állást.)

Amint lehet, ellenőriztesse a rendszert. Javasoljuk,
hogy ehhez a szolgáltatáshoz forduljon egy
NISSAN tanúsított elektromos jármű-kereskedő-
höz.

15. Váltókar helyzetjelölője
MEVFE0A2-2922703F-C620-4063-A2DF-37FFD4722A5D

Ez a jelző mutatja a váltási pozíciót.

Lásd “Elektronikus váltásvezérlő rendszer” (264 o.)
további részletekért.
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16. Vezetési mód választó jelzőfény
MEVFE0A2-73F538B0-891B-4BCA-B9DF-57AEC2430DC7

Ha egy vezetési módot választ ki a vezetési
módválasztóval, a kiválasztott üzemmód jelzője
megjelenik.

* [SPORT]
* [STANDARD]
* [ECO]
(Lásd “Vezetési mód választó” (274 o.).)

17. e-Pedal VISSZAJELZŐ
MEVFE0A2-2CE4B159-98E6-488A-8D53-6F7AD0F67D3B

Ez a jelző mutatja az e-Pedal Step rendszer
állapotát. (Lásd “e-Pedal visszajelző” (113 o.) és “e-
Pedal Step rendszer” (267 o.).)

18. [e-Pedal RENDSZERHIBA!] FIGYELMEZTETÉS
MEVFE0A2-27214DFB-08C9-4E02-9049-E03D7440A0C1

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az e-
Pedal Step rendszer hibásan működik. Hamarosan
ellenőriztesse a rendszert egy NISSAN tanúsítvány-
nyal rendelkező elektromos járműkereskedésben.

19. [Nyomja be a tartós tárolás során hasz-
nálatos biztosíték kapcsolóját] figyelmeztetés

MEVFE0A2-8F9CD5C3-C275-41EC-94A5-C512FB9E0E46
Ez a figyelmeztetés akkor jelenhet meg, ha a
bővített tárolás kapcsolója nincs benyomva. Ami-
kor ez a figyelmeztetés megjelenik, forduljon egy
NISSAN tanúsított elektromos jármű-kereskedő-
höz.

20. [Elektromos ellátás megszakítva az akku-
mulátor kímélése érdekében] figyelmeztetés

MEVFE0A2-F9DCBFDB-A982-4957-863D-F2DE8C932765
Bizonyos körülmények között ez a figyelmeztetés
akkor jelenhet meg, ha a főkapcsoló egy bizonyos
ideig BE állásban van.

21. [Az elektromos ellátás megszakad az akku-
mulátor kímélése érdekében] figyelmeztetés

MEVFE0A2-C4FC3F4F-2898-4A0B-B9E8-3B2F81453323
Adott körülmények között ez a figyelmeztetés
akkor jelenhet meg, ha a főkapcsolót az akkumu-
látor kímélése érdekében automatikusan KI kap-
csolja.

22. [Emlékeztető Kapcsolja KI állásba a
fényszórókat] figyelmeztetés

MEVFE0A2-7059D9F7-C84B-412E-B800-A21BC221446D
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a
vezetőoldali ajtót úgy nyitják ki, hogy a fényszóró
kapcsolója BE állásban van, és a főkapcsoló KI
állásban van. Állítsa a fényszóró kapcsolót AUTO
állásba. További információkért (lásd “Fényszóró-
és irányjelző-kapcsoló” (157 o.).)

23. [Fényszórórendszer hibája Lásd a
használati útmutatót] figyelmeztetés

MEVFE0A2-99E4D719-6F9B-4187-BF6D-5A236696C8CA
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a LED
fényszórók működésében hiba lépett fel. Ellenőriz-
tesse a rendszert. Javasoljuk, hogy ehhez a szol-
gáltatáshoz keressen fel egy NISSAN minősített
elektromos jármű kereskedést.

24. [Szünetet tartana?] visszajelző
MEVFE0A2-6D784980-EBAA-4836-95FB-A2EA6F2A0E96

Ez a jelzés akkor jelenik meg, ha a beállított időzítő
riasztás aktiválódik. Az időt maximum 6 órára lehet
beállítani.

25. [Az alvázvezérlő rendszer hibája Lásd
a használati útmutatót] figyelmeztetés

MEVFE0A2-72802D12-68EE-422E-882F-A52D65B19729
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az
alvázvezérlő modul hibát érzékel az alvázvezérlő

rendszerben. Ellenőriztesse a rendszert. Javasoljuk,
hogy ehhez a szolgáltatáshoz keressen fel egy
NISSAN minősített elektromos jármű kereskedést.
(Lásd “Alvázvezérlés” (409 o.).)

26. [Az akkumulátor túl alacsony, kér-
jük, töltse fel most] figyelmeztetés

MEVFE0A2-8930C362-E6A2-47B7-87B8-FA9A06E43D10
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a Li-ion
akkumulátor töltöttsége kezd lemerülni. Az ala-
csony akkumulátortöltésre figyelmeztető lámpa és
a fő figyelmeztető lámpa is világít. A lehető
leghamarabb töltse fel a Li-ion akkumulátort.

27. [Meleg az EV rendszerCsökkentett
teljesítmény] figyelmeztetés

MEVFE0A2-125816E4-52C4-4453-AE11-EA489DEC5504
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a
vontatómotor, a Li-ion akkumulátor, stb. hőmér-
séklete nagyon megemelkedik magas külső hő-
mérsékletei viszonyok között történő vezetéskor,
folyamatos nagysebességű haladáskor vagy hegy-
menetben, stb., amikor a teljesítményhatároló visz-
szajelzés világít. Ha ez a figyelmeztetés megjelenik,
a gépjármű sebessége nem növekszik a teljesít-
ményhatároló miatt, még akkor sem, ha a gázpe-
dált lenyomja.

28. [EV-rendszer hideg teljesítménye
csökkent] figyelmeztetés

MEVFE0A2-70A9D090-D4D5-4316-BB6E-49930661D6DD
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a Li-ion
akkumulátor hőmérséklete rendkívül alacsony kül-
ső levegő hőmérséklet mellett, stb., amikor a
teljesítménykorlátozás jelzőfénye világít. Ha ez a
figyelmeztetés megjelenik, a gépjármű sebessége
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nem növekszik a teljesítményhatároló miatt, még
akkor sem, ha a gázpedált lenyomja.

29. [Az akkumulátor töltöttsége alacsony
Csökkentett energia] figyelmeztetés

MEVFE0A2-B30489A8-1C34-459A-8EFC-6C34D0077B44
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a Li-ion
akkumulátor töltöttsége rendkívül alacsony szintre
csökken, miközben a teljesítményhatároló visz-
szajelzője világít. Ha ez a figyelmeztetés meg-
jelenik, a gépjármű sebessége nem növekszik a
teljesítményhatároló miatt, még akkor sem, ha a
gázpedált lenyomja.

Ha a figyelmeztetés a Li-ion akkumulátor rendkívül
alacsony maradék kapacitása miatt jelenik meg,
állítsa le a járművet egy biztonságos helyen, és
lépjen kapcsolatba egy NISSAN tanúsított elektro-
mos jármű-kereskedővel.

30. [Csökkentett teljesítmény] figyelmeztetés
MEVFE0A2-3FC048A7-D896-431F-8571-A5D3D60F2A88

Ez a figyelmeztetés a fenti feszültségcsökkentési
figyelmeztetéseken (meleg, hideg vagy alacsony
töltöttség) eltérő okok miatt jelenik meg. Ha ez a
figyelmeztetés megjelenik, a gépjármű sebessége
nem növekszik a teljesítményhatároló miatt, még
akkor sem, ha a gázpedált lenyomja.

31. [Nem lehet elindítani Töltőcsatlako-
zó csatlakoztatva] figyelmeztetés

MEVFE0A2-CCE78863-7A2C-425C-BDE9-B454FE247466
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a
főkapcsoló BE állásban van, és ha a főkapcsolót a
Fékpedál lenyomott fékpedáljával a READY to drive
állásba tolják, miközben a töltőcsatlakozó be van
helyezve a járműbe. Távolítsa el a töltő csatlako-
zóját.

32. [EV-rendszer ki van kapcsolva, álljon
meg biztonságosan. Evakuáljon biztonsá-
gos területre az autón kívül] figyelmeztetés

MEVFE0A2-17F42870-B13F-4C22-A46B-AA52ACB913D3
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a Li-ion
akkumulátor hibásan működik, és vezetés közben
a Li-ion akkumulátor hőkifutásának veszélyét ész-
leli.

Azonnal térjen le az útról egy biztonságos helyre,
hagyja el a járművet, és lépjen kapcsolatba egy
NISSAN tanúsított elektromos jármű-kereskedővel.

33. [EV-rendszer kikapcsolva Evakuáljon bizton-
ságos területre az autón kívül] figyelmeztetés

MEVFE0A2-9D77FC8C-C348-479A-A1AC-58814E22CA84
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a Li-ion
akkumulátor hibásan működik, és a Li-ion akku-
mulátor hőkifutásának veszélyét észleli a jármű
leállításakor.

Hagyja el a járművet, és lépjen kapcsolatba egy
NISSAN tanúsított elektromos jármű-kereskedővel.

34. [EV rendszerhiba, energia csökkent] figyelmeztetés
MEVFE0A2-386526C9-3D33-4A83-BBD1-ACFC89EE037F

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha meg-
hibásodik az elektromos jármű rendszere, és
csökken a vontatómotor teljesítménye.

Az üzenet a rendszer meghibásodásának állapo-
tától függően változhat. Feltétlenül kövesse a
megjelenő utasításokat.

35. [Akkumulátorkezelési hiba szolgál-
tatás most] figyelmeztetés

MEVFE0A2-D51A4300-E936-4D64-B897-419FEAFE19CE
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a 12
voltos akkumulátorrendszer hibásan működik.

Ha ez a figyelmeztetés továbbra is megjelenik,
ellenőriztesse a rendszert. Javasoljuk, hogy ehhez
a szolgáltatáshoz keressen fel egy NISSAN minősí-
tett elektromos jármű kereskedést.

36. Sávelhagyásra figyelmeztető (LDW)/IN-
TELLIGENS SÁVELHAGYÁS/VÉSZHELYZETI SÁ-
VELHAGYÁSI ASSZISZTENS (ELA) VISSZAJELZŐ

MEVFE0A2-A4F70E65-55F2-4D13-9E24-4E1B99DC9032
Ez a visszajelző akkor jelenik meg, ha a következő
rendszerek (ha vannak) bekapcsolva.

* Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)
* Intelligent Lane Intervention
* Emergency Lane Assist (ELA)
(Lásd “Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)” (289 o.), “Intelligent Lane Intervention (ha
van)” (293 o.) vagy “Emergency Lane Assist (ELA)
rendszer (ha van)” (299 o.).)

37. Emergency Lane Assist (ELA) KI VISSZAJELZŐ (ha van)
MEVFE0A2-724817B8-718A-4E19-8B49-2861E61332E1

Ez a jelzőfény akkor jelenik meg, ha az Emergency
Lane Assist (ELA) rendszer ki van kapcsolva. (Lásd
“Emergency Lane Assist (ELA) rendszer (ha van)”
(299 o.).)

38. Holttérfigyelmeztetés (BSW)/INTEL-
LIGENS HOLTTÉR-BEAVATKOZÁS JELZŐ

MEVFE0A2-146A3149-7940-4E34-8063-D8FB6F9BA968
Ez a jelző akkor jelenik meg, ha a holttérfigyelmez-
tető (BSW) és/vagy az intelligens holttér-beavat-
kozó (ha van) rendszer bekapcsolt állapotban van.

(Lásd “Holttér figyelmeztető rendszer (BSW)” (306
o.) vagy “Intelligens holttér beavatkozó rendszer
(ha van)” (313 o.).)
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39. Elöl haladó gépjármű érzékelése, visszajelző
MEVFE0A2-2E4F49E4-E423-43AB-9E99-2584EA5A8383

Ez a jelző a következő rendszerek állapotát mu-
tatja:

* Intelligens vészfékezés gyalogosészleléssel
* Intelligens elülső ütközési figyelmeztetés
(Lásd “Intelligens vészfékezés gyalogosészleléssel”
(378 o.) vagy “Intelligens elülső ütközési figyelmez-
tetés” (388 o.).)

40. Cruise visszajelzés
MEVFE0A2-A169B25C-E840-48FF-BD1D-4BDDE5E1DBE3

Intelligens sebességtartó (ICC) rendszer nélküli
modellek:

Ez a visszajelző jeleníti meg a sebességszabályozó
rendszer állapotát. Az egyes állapotokat színek
jelölik.

(Lásd “Automatikus sebességszabályozó berende-
zés (ha van)” (329 o.).)

Intelligens sebességtartó rendszerrel (ICC) fel-
szerelt modellek:

Ez a visszajelző jeleníti meg a hagyományos (fix
sebességes) sebességszabályozó állapotát. Az
egyes állapotokat színek jelölik.

(Lásd “Hagyományos (fix sebességes) sebesség-
szabályozó üzemmód” (344 o.) vagy “Hagyomá-
nyos (fix sebességes) sebességszabályozó
üzemmód” (375 o.).)

41. Sebességkorlátozó rendszer visszajelzője
MEVFE0A2-5B209529-D3B8-4248-B2BA-90140EB897EE

Ez a visszajelző jeleníti meg a sebességkorlátozó
rendszer állapotát. Az egyes állapotokat színek
jelölik. (Lásd “Sebességkorlátozó” (326 o.).)

42. Intelligens sebességtartó automatika
(ICC) RENDSZER ÁLLAPOTJELZŐJE (ha van)

MEVFE0A2-9301AD36-5CFF-4EF0-993B-CA7542A8E808
Ez a jelző mutatja az intelligens sebességtartó
automatika (ICC) rendszer állapotát (ProPILOT
rendszer nélkül). Az állapotot a szín és a forma
mutatja.

(Lásd “Intelligens sebességszabályozó (ICC) rend-
szer (ha van)” (330 o.).)

43. Sebességszabályozás állapota/be-
állított távolság/sávjelző jelző (ha van)

MEVFE0A2-098EF753-A60A-438C-BD3E-B678F7D105F1
Ez a jelző mutatja az intelligens sebességtartó
(ICC) rendszer (ProPILOT rendszer) állapotát és a
sávjelzők észlelését. Az állapotot a szín és a forma
mutatja. (Lásd “ProPILOT (ha van)” (347 o.).)

44. Intelligens sávintervenció BE/Intelligens holttér-
intervenció BE/ProPILOT rendszer állapotjelző (ha van)

MEVFE0A2-DD271F64-E4B8-4642-8538-FE96EF4CFCAF
Ez a jelző akkor jelenik meg, ha a következő
rendszerek (ha vannak) bekapcsolva:

* Intelligent Lane Intervention
* Intelligens holttér beavatkozó rendszer
* ProPILOT
(Lásd “Intelligent Lane Intervention (ha van)” (293
o.), “Intelligens holttér beavatkozó rendszer (ha
van)” (313 o.) vagy “ProPILOT (ha van)” (347 o.).)

45. Kormányzást segítő visszajelző (ha van)
MEVFE0A2-B4EC8F43-2F38-4A7C-9778-BF8F92572553

Ez a visszajelző akkor jelenik meg, ha a kormány-
zást segítő rendszer be van kapcsolva.

Lásd “ProPILOT (ha van)” (347 o.).

46–48. Figyelmeztetés a “Hands on” észlelésre (ha van)
MEVFE0A2-35E143AD-F608-4BB5-A30E-4472E800275E

Előfordulhat, hogy megjelenik ez a figyelmeztetés,
ha a Kormányzást segítő rendszer be van kap-
csolva és az alábbi körülmény(ek) lép(nek) fel:

* Ha nem fogja a kormánykereket
* Ha a kormánykereket nem mozgatják
Azonnal fogja meg a kormánykereket. A kormány-
működés észlelésekor a figyelmeztetés kikapcsol,
és a Kormányzás-asszisztens funkció automatiku-
san visszaáll. További információért lásd . “ProPI-
LOT (ha van)” (347 o.).

49. A Rear Automatic Braking (RAB)
FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁJA (ha van)

MEVFE0A2-361BAA20-81A7-46F3-810C-E5E27C6990F5
Ez a figyelmeztető jelzés a Rear Automatic Braking
(RAB) állapotát jelzi.

Lásd “Rear Automatic Braking (RAB) (ha van)” (397
o.).

50. Intelligens vészfékező rendszer fi-
gyelmeztető lámpája

MEVFE0A2-FAD4DFB6-F3BF-4BBA-891A-A9AB861B4BEC
Ez a figyelmeztető jelzés egy hangjelzéssel együtt
jelenik meg, amikor az intelligens vészfékezés
gyalogosérzékelővel észleli az ütközés lehetősé-
gét.

Lásd “Intelligens vészfékezés gyalogosészleléssel”
(378 o.).

51. [Rendszerhiba Lásd a használati
útmutatót] figyelmeztetés

MEVFE0A2-E35D9FE0-3084-4A7C-80C4-4FB8BE7115F1
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a
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következő rendszerek (ha vannak) hibásan mű-
ködnek.

* Traffic Sign Recognition (TSR)
* Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)
* Intelligent Lane Intervention
* Emergency Lane Assist (ELA)
* Holttér figyelmeztető rendszer (BSW)
* Intelligens holttér beavatkozó rendszer
* Hátsó keresztforgalmi figyelmeztető funkció

(RCTA)
* Intelligent Cruise Control (ICC)
* ProPILOT
* Kormányzás segítő rendszer
* Intelligens vészfékezés gyalogosészleléssel
* Intelligens elülső ütközési figyelmeztetés
* Rear Automatic Braking (RAB)
* Intelligent Driver Alertness
(Lásd “Traffic Sign Recognition (TSR)” (286 o.),
“Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)”
(289 o.), “Intelligent Lane Intervention (ha van)”
(293 o.), “Emergency Lane Assist (ELA) rendszer (ha
van)” (299 o.), “Holttér figyelmeztető rendszer
(BSW)” (306 o.), “Intelligens holttér beavatkozó
rendszer (ha van)” (313 o.), “Hátsó keresztforgalmi
figyelmeztető funkció (RCTA)” (321 o.), “Intelligens
sebességszabályozó (ICC) rendszer (ha van)” (330
o.), “ProPILOT (ha van)” (347 o.), “Kormányzás
segítő” (370 o.), “Intelligens vészfékezés gyalogo-
sészleléssel” (378 o.), “Intelligens elülső ütközési
figyelmeztetés” (388 o.), “Rear Automatic Braking
(RAB) (ha van)” (397 o.) vagy “Intelligent Driver
Alertness” (395 o.).)

52. [Nem elérhető kamera hőmérséklet
magas] figyelmeztetés

MEVFE0A2-F463370A-5AB4-48A4-BD47-62BD792008EC
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a jármű
belső hőmérséklete olyan magas hőmérsékletet
ért el, hogy a következő rendszerek érzékelője (ha
van) már nem tud megbízhatóan működni.

* Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)
* Intelligent Lane Intervention
* Intelligens holttér beavatkozó rendszer
* Kormányzás segítő
Ha az utastér eléri a normál hőmérsékletet, a
figyelmeztetés eltűnik.

Ha a figyelmeztetés továbbra is látható, ellenőriz-
tesse a rendszert. Javasoljuk, hogy ehhez a szol-
gáltatáshoz keressen fel egy NISSAN minősített
elektromos jármű kereskedést.

További információkért lásd: “Sávelhagyásra figyel-
meztető rendszer (LDW)” (289 o.), “Intelligent Lane
Intervention” (372 o.), “Intelligens holttér beavatko-
zó rendszer (ha van)” (313 o.) vagy “Kormányzás
segítő” (370 o.).

53. [Jelenleg nem elérhető] figyelmeztetés
MEVFE0A2-5A2858DA-2D38-4295-948B-F53968E8ADEA

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a
következő rendszerek (ha vannak) elérhetetlenné
válnak, mert az elektronikus menetstabilizáló
program (ESP) ki van kapcsolva.

* Intelligent Lane Intervention
* Intelligens holttér beavatkozó rendszer
* Intelligent Cruise Control (ICC)
További információkért lásd: “Elektronikus menets-
tabilizáló program (ESP)” (407 o.), “Intelligent Lane

Intervention (ha van)” (293 o.), “Intelligens holttér
beavatkozó rendszer (ha van)” (313 o.), “Intelligens
sebességszabályozó (ICC) rendszer (ha van)” (330
o.) vagy “Intelligent Cruise Control (ICC)” (357 o.).

54. [Ideiglenesen letiltva Elsö radar
blokkolva] figyelmeztetés

MEVFE0A2-23B28C2A-6D8C-4D69-85F6-9B8659A7176C
Ha az elülső radarérzékelő területet a jármű elején
szennyeződés borítja vagy akadályozza, ami lehe-
tetlenné teszi az elöl haladó jármű észlelését, a
következő rendszer (ha van) automatikusan kikap-
csol.

* Emergency Lane Assist (ELA) rendszer
* Intelligent Cruise Control (ICC)
* ProPILOT
* Intelligens vészfékezés gyalogosészleléssel
* Intelligens elülső ütközési figyelmeztetés
Ha megjelenik a figyelmeztető üzenet, parkolja le a
járművet egy biztonságos helyre, és kapcsolja ki az
elektromos jármű rendszerét.

Ellenőrizze, hogy a szenzor környéke szennyezett-
e. Ha a szenzor környéke szennyezett, tisztítsa
meg a területet. Indítsa újra az elektromos jármű
rendszerét. Ha a figyelmeztető üzenet továbbra is
látható, ellenőriztesse a rendszert. Javasoljuk, hogy
ehhez a szolgáltatáshoz keressen fel egy NISSAN
minősített elektromos jármű kereskedést.

A részletekért lásd: “Emergency Lane Assist (ELA)
rendszer (ha van)” (299 o.), “Intelligens sebesség-
szabályozó (ICC) rendszer (ha van)” (330 o.), “Pro-
PILOT (ha van)” (347 o.), “Intelligens vészfékezés
gyalogosészleléssel” (378 o.) vagy “Intelligens elülső
ütközési figyelmeztetés” (388 o.).
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55. [Nem elérhető Az oldalsó radar
elakadt] figyelmeztetés

MEVFE0A2-1ABF6017-9657-4823-89DE-6C35F6CD4EA1
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a
következő rendszerek (ha vannak) elérhetetlenné
válnak, mert radar-elzáródást észlel.

* Emergency Lane Assist (ELA) rendszer
* Holttér figyelmeztető rendszer (BSW)
* Intelligens holttér beavatkozó rendszer
* Hátsó keresztforgalmi figyelmeztető funkció

(RCTA)
(Lásd “Emergency Lane Assist (ELA) rendszer (ha
van)” (299 o.), “Holttér figyelmeztető rendszer
(BSW)” (306 o.), “Intelligens holttér beavatkozó
rendszer (ha van)” (313 o.) vagy “Hátsó keresztfor-
galmi figyelmeztető funkció (RCTA)” (321 o.).)

56. [Nem elérhető csúszós út] figyelmeztetés (ha van)
MEVFE0A2-BB733782-EF2B-424D-BEEC-2BA51A3797B8

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a
következő rendszerek (ha vannak) nem érhetők
el, mert az út csúszós.

* Intelligent Lane Intervention
* Intelligens holttér beavatkozó rendszer
* Intelligent Cruise Control (ICC)
* ProPILOT
(Lásd “Intelligent Lane Intervention (ha van)” (293
o.), “Intelligens holttér beavatkozó rendszer (ha
van)” (313 o.), “Intelligens sebességszabályozó (ICC)
rendszer (ha van)” (330 o.) vagy “ProPILOT (ha van)”
(347 o.).)

57. [Nem elérhető, a biztonsági öv nincs
becsatolva] jelző (ha van)

MEVFE0A2-2197BFE6-63D1-4F00-97D6-A50D00186342
Ez az üzenet akkor jelenhet meg, ha a ProPILOT
rendszer be van kapcsolva.

A következő feltételek mellett a ProPILOT rendszer
automatikusan törlődik:

* Ha a vezetőoldali biztonsági öv nincs bekap-
csolva.

A ProPILOT rendszer nem használható, ha a vezető
biztonsági öve nincs becsatolva.

58. [Nem elérhető a láthatóság romlott] jelző (ha van)
MEVFE0A2-5CF54813-6405-4A3A-9A0B-874754F87E45

Előfordulhat, hogy megjelenik ez az üzenet, ha
bekapcsolja a Kormányzást segítő rendszert.

A következő esetekben a Kormányzást segítő
rendszer működése automatikusan törlődik:

* Az ablaktörlő (HI) működése közben.
* Ha a rendszer például hó, tükröződések, vagy

helytelen felfestés miatt nem képes érzékelni a
sávjelzéseket.

Ha ismét használni szeretné a Kormányzást segítő
rendszert, kapcsolja ki a ProPILOT egységet, majd
kapcsolja vissza, ha a sávjelzések már jól láthatók.

59. [Nem elérhető rossz látási viszonyok] jelző (ha van)
MEVFE0A2-36DD33B5-AA24-43D5-B7A4-E4BCA9032AE6

Ez az üzenet akkor jelenhet meg, ha a Kormányzás
segítő rendszer és/vagy az Emergency Lane Assist
(ELA) be van kapcsolva.

A következő feltételek mellett a kormányzás-asz-
szisztens rendszer és/vagy az Emergency Lane
Assist (ELA) automatikusan törlődik:

* A szélvédő kamera területe párás vagy szeny-
nyeződés, vízcseppek, jég, hó, stb. fedi

* Erős fény, például napsütés vagy a szembe
haladó járművek fényszórója, esik az első
kamerára

60. [A Kormányzás segítő rendszer nem elérhe-
tő, nem tudja felismerni a sávot] jelző (ha van)

MEVFE0A2-94E76958-2C37-47E9-B6F7-A3F72B621CCC
Ez a visszajelző akkor jelenhet meg, ha a kormány-
zást segítő rendszer be van kapcsolva. A Kormány-
zást segítő rendszer automatikusan kikapcsol, ha
a rendszer például hó, tükröződések, vagy helyte-
len felfestés miatt nem képes érzékelni a sávjelzé-
seket.

Ha ismét használni szeretné a Kormányzást segítő
rendszert, kapcsolja ki a ProPILOT egységet, majd
kapcsolja vissza, ha a sávjelzések már jól láthatók.

61. [Nem elérhető, rögzítőfék bekap-
csolva] visszajelző (ha van)

MEVFE0A2-B47ECFC9-FA48-4EFC-9062-0EAD077F3BD5
Ez az üzenet akkor jelenhet meg, ha a ProPILOT
rendszer be van kapcsolva.

A következő feltételek mellett a ProPILOT rendszer
automatikusan törlődik:

* Az elektronikus rögzítőfék behúzásra kerül.
A fenti rendszer nem használható, ha az elektro-
nikus rögzítőfék be van kapcsolva.

62. [Nyomja le a fékpedált] figyelmeztetés (ha van)
MEVFE0A2-3146EB07-9ACF-4AD4-BE99-6C9C492967B3

Ez az üzenet akkor jelenhet meg, ha a ProPILOT
rendszer bekapcsolt állapotban van, és a követke-
ző állapot fordul elő:
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* Amíg a járművet a ProPILOT rendszer leállítja, a
vezetőoldali ajtó nyitva van, de az elektronikus
rögzítőfék nem aktiválódott.

Azonnal nyomja le a fékpedált.

63. [Nem elérhető, válassza ki a vezetési segéd-
rendszereket a beállításokban] jelzőfény (ha van)

MEVFE0A2-28DDACB8-09C4-45C8-AD31-B36A20DD828F
Ez a jelző akkor jelenik meg, ha sem az Intelligens
sávintervenciós rendszer, sem az Intelligens holt-
tér-beavatkozó rendszer nincs engedélyezve a
beállítások menüben.

64. [Csak bekapcsolt sebességtartó
automatika esetén] jelzőfény (ha van)

MEVFE0A2-6F0DBA7D-2B62-47D1-98B2-57B16060DCF2
Ez a jelzőfény akkor jelenik meg, ha a kormány-
zássegéd kapcsolót megnyomják, miközben az
intelligens sebességtartó automatika (ICC) nincs
bekapcsolva. (Lásd “ProPILOT (ha van)” (347 o.).)

65. Parkolószenzor (szonár) VISSZAJELZŐJE
MEVFE0A2-6F837CC9-16DF-4F4A-9A43-97BFC67AF716

Úgy tűnik, hogy ez a jelző jelzi a parkolóérzékelő
(szonár) rendszer állapotát.

Lásd “Parkolószenzor (szonár) rendszer” (411 o.).

66. [Parkolóérzékelő rendszer hibája] figyelmeztetés
MEVFE0A2-0907C0E9-FE35-41A3-B297-64CF60BE62C1

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a
parkolóérzékelő (szonár) rendszer hibásan műkö-
dik. (Lásd “Parkolószenzor (szonár) rendszer” (411
o.).)

67. [Szünetet tartana?] visszajelző
MEVFE0A2-181DB0E8-18F3-4D58-9804-FB2C9AD7CBE8

Ez a jelzés akkor jelenik meg, ha az intelligens
vezetőfigyelő rendszer azt észleli, hogy a vezető
figyelme csökken. (Lásd “Intelligent Driver Alert-
ness” (395 o.).)

68. [Nyomja le a fékpedált, hogy mega-
kadályozza a gördülést] figyelmeztetés

MEVFE0A2-E5CE56DB-256F-4391-B9B1-21241A09143B
Ez a figyelmeztetés a következő helyzetekben
jelenik meg:

* A vezető megpróbálja kiengedni az elektro-
nikus rögzítőféket manuálisan anélkül, hogy
lenyomná a fékpedált.

* A gépjárművel egy meredek emelkedőn állt
meg és fennáll annak a lehetősége, hogy a
gépjármű elmozdul hátrafelé, még akkor is, ha
a rögzítőfék be van húzva.

* Ez a figyelmeztetés megjelenik, és hangjelzés
hallható, ha a jármű elmozdul, miközben az
automatikus féktartás funkció be van kapcsol-
va. Használja a lábféket a gépjármű megállítá-
sához.

69. [Nyomja meg a féket a kapcsoló
működtetéséhez] jelző

MEVFE0A2-3150396B-7813-4053-90C2-4EE78FAD556D
Ez a visszajelző akkor jelenik meg, ha az automa-
tikus féktartás kapcsolóját bekapcsolt automati-
kus féktartás funkció mellett a fékpedál lenyomása
nélkül nyomja le. Nyomja le a fékpedált és nyomja
meg a kapcsolót az automatikus féktartás funkció
kikapcsolásához. (Lásd “Automatikus féktartás”
(272 o.).)

70. [Vigyázat Meredek lejtő] jelző
MEVFE0A2-9F49E1B3-E7AF-4C4A-ACC7-5334364D3F7B

Ez a jelző jelenik meg, és hangjelzés hallható, ha az
automatikus féktartás funkció aktiválva van, mi-
közben a jármű meredek lejtőn áll. Használja a
lábféket a gépjármű megállításához. (Lásd “Auto-
matikus féktartás” (272 o.).)

71. [Meredek lejtőHasználja a lábféket] jelző
MEVFE0A2-99AC8B75-3EB2-4494-AC39-C8F601DB0B40

Ez a jelző jelenik meg, és hangjelzés hallható, ha a
[Vigyázat Meredek lejtő] körülbelül 3 percen ke-
resztül megjelenik. Ekkor a rögzítőfék automatiku-
san behúzódik, és az automatikus féktartás
fékereje megszűnik, és a jármű váratlanul elmoz-
dulhat vagy elgurulhat. Használja a lábféket a
gépjármű megállításához. (Lásd “Automatikus fék-
tartás” (272 o.).)

72. [Semleges tartási mód irányítása] jelző
MEVFE0A2-8E688579-85D7-4D0C-9C83-8DE8AD1C5F5B

Ez a jelző akkor jelenik meg, ha a főkapcsoló KI
állásban van, miközben a váltóállás N (üres)
állásban van (elérhető a semleges tartási mód).
(Lásd “Üresjárat tartás funkció” (266 o.).)

73. [Semleges tartási mód aktiválva] jelző
MEVFE0A2-8147232F-FB98-45AB-A186-1B0F4F91DF95

Ez a jelzés akkor jelenik meg, ha a semleges tartási
mód aktiválva van. A semleges tartási módból való
kilépéshez állítsa a járművet N (üres) állástól eltérő
helyzetbe. (Lásd “Üresjárat tartás funkció” (266 o.).)

74. [A semleges tartási mód nem volt aktiválva] jelző
MEVFE0A2-8837EDB5-5F83-46E8-A377-5C3F55A15252

Ez a jelzés akkor jelenik meg, ha a semleges tartási
mód nem elérhető. Az Üresjárat tartás aktiválásá-
hoz várjon egy kis ideig sebességváltás nélkül,
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majd végezze el újra a műveletet. (Lásd “Üresjárat
tartás funkció” (266 o.).)

75. Akku. hűtés assz. BE jelzőfény
MEVFE0A2-F562CFD1-0C3E-4496-AA4F-D87E24A2CF3E

Ez a jelzés akkor jelenik meg, ha a [Akku. hűtés
assz.] be van kapcsolva a jármű információs
kijelzőjének beállítási menüjében. (Lásd “[EV beállí-
tások]” (131 o.).)

76. [Alacsony abroncsnyomásEllenőriz-
ze a hideg abroncsot] figyelmeztetés

MEVFE0A2-30AAF0A0-504B-4796-8088-97C1F96B4363
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a
gumiabroncs nyomása magasabb lesz, mint a
célnyomás alacsony gumiabroncsnyomás esetén.

Még akkor is, ha a gumiabroncsnyomás meg-
haladja az előre beállított célnyomást, a gumi-
abroncsnyomásra figyelmeztető sárga szín azt
jelenti, hogy a gumiabroncsnyomás valójában
túl alacsony. A keréknyomás vezetés közben
megnő. Ellenőrizze a keréknyomást, amikor az
abroncs hideg.
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FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP ADATAI
MEVFE0A2-26DBDC19-61A4-4EFF-B5D1-37E7858DC7CB

MWBC0080X
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A fedélzeti számítógép kapcsolói a kormánykerék
bal oldalán találhatók.

(1) Görgető tárcsa - navigáljon az elemek kö-
zött, és módosítson vagy válasszon egy
elemet a jármű információs kijelzőjén
ez a görgetőtárcsa fel/le navigációt tesz
lehetővé, és nyomja meg a kiválasztáshoz

(2) - visszaléphet az előző menübe
(3) - váltás egyik képernyőről a másik-

ra (azaz utazás, energiatakarékosság)

A megjelenített képek és elemek típusonként
eltérőek lehetnek.

1. [Otthon]
MEVFE0A2-E51185D9-F42D-42B0-8C6D-2BC94058CCC7

A kezdőlap mód a következő információkat jeleníti
meg.

* [A jármű sebessége]
* [Navigáció]
* [Audio]

2. [Fedélzeti számítógép]
MEVFE0A2-A2B0E94B-1DF2-41CE-896F-A2770D4F5BC5

Átlagos energiafelhasználás:
Ez az átlagos energiafogyasztást mutatja az utolsó
visszaállítás óta.

Átlagsebesség:
Ez a jármű átlagos sebességét mutatja az utolsó
visszaállítás óta.

Kilométerszámláló:
Ez a jármű által az utolsó visszaállítás óta megtett
teljes távolságot mutatja.

Eltelt idő:
Ez mutatja az utolsó visszaállítás óta eltelt időt.

A Drive Computer módnak három üzemmódja van.
A görgetőtárcsa (1) megnyomásával válthat az
alaphelyzetbe állítás, az indulás óta és a töltés
óta között.

Mivel a Visszaállítás manuálisan visszaállítható a
görgetőtárcsa használatával.

Mivel a Start automatikusan alaphelyzetbe áll
minden alkalommal, amikor a főkapcsolót READY
to Vezetésre állásba állítja.

Mivel a töltés automatikusan visszaáll minden
töltéskor.

3. [Energiagazd.]
MEVFE0A2-A2E8898A-7410-48A3-B585-CDEFDAE3156C

Azonnali energiafogyasztás:
Ez mutatja az azonnali energiafogyasztást.

Átlagos energiafelhasználás:
Ez az átlagos energiafogyasztást mutatja az utolsó
visszaállítás óta.

Az energiatakarékos üzemmód három üzemmód-
dal rendelkezik. A görgetőtárcsa (1) megnyomásá-
val válthat az alaphelyzetbe állítás, az indulás óta
és a töltés óta között.

Mivel a Visszaállítás manuálisan visszaállítható a
görgetőtárcsa használatával.

Mivel a Start automatikusan alaphelyzetbe áll
minden alkalommal, amikor a főkapcsolót READY
to Vezetésre állásba állítja.

Mivel a töltés automatikusan visszaáll minden
töltéskor.

4. [ECO pedál útmutató]
MEVFE0A2-3966E3FD-2A59-4715-9090-B1CD8D4C4522

Ha az ECO módot választja, megtekintheti az ECO
Pedal Guide funkciót az energiatakarékosság javí-
tása érdekében.

Az ECO Pedal Guide üzemmód három üzemmód-
dal rendelkezik. A görgetőtárcsa (1) megnyomásá-
val válthat az alaphelyzetbe állítás, az indulás óta
és a töltés óta között.

Mivel a Visszaállítás manuálisan visszaállítható a
görgetőtárcsa használatával.

Mivel a Start automatikusan alaphelyzetbe áll
minden alkalommal, amikor a főkapcsolót READY
to Vezetésre állásba állítja.

Mivel a töltés automatikusan visszaáll minden
töltéskor.

(Lásd “ECO pedál útmutató funkció” (275 o.).)
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5.s [Abroncsnyomás]
MEVFE0A2-F5E5BC5D-2547-4B16-9154-572614BBA2E2

A Gumiabroncsnyomás mód mind a négy gumi-
abroncs nyomását mutatja menet közben.

Ha a [ECO abrnym. jav.] funkció be van kapcsolva,
és amikor a gumiabroncsok nyomása csökken,
megjelenik az [ECO jav. Áll. be az abroncs- nyo-
mást] felirat. (Lásd “[ECO mód beáll.]” (129 o.) és
“Gumiabroncs ECO tanácsok” (275 o.).)

Amikor megjelenik az [Alacsony abroncsnyomás]
figyelmeztetés, a kijelző a görgetőtárcsa meg-
nyomásával átkapcsolható a gumiabroncsnyomás
üzemmódba, hogy további részletek jelenjenek
meg a megjelenített figyelmeztetésről.

6. [Iránytű]
MEVFE0A2-98BA6F1D-6583-4F44-B8A8-A09FA2419B56

Az Iránytű mód a jármű haladási irányát mutatja.

7. [Navigáció]
MEVFE0A2-A663C7CF-38AD-457E-B3BB-040B7BBFDBC4

A Navigációs mód megjeleníti a navigációs útvonal
információkat, ha a navigációs rendszerben be van
állítva az útvonalvezetés.

8. [Audio]
MEVFE0A2-5698CC63-6917-4C3A-B990-A05CD261DB4E

Az Audio mód az audio információk állapotát
mutatja.

9. [Vezetőasszisztens]
MEVFE0A2-4068661B-C83F-4964-8167-BCCE18680FD2

A Vezetőasszisztens mód a következő rendszerek
működési állapotát mutatja (ha van).

* [Előre]:
— Intelligens vészfékezés gyalogosérzékelő

rendszerrel

— Intelligens elülső ütközési figyelmeztetés
* [Sáv]:

— Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer
(LDW)

— Intelligent Lane Intervention
* [Vakfolt]:

— Holttér figyelmeztető rendszer (BSW)
— Intelligens holttér beavatkozó rendszer

A részletekért lásd: “Vezetőasszisztens kijelző” (280
o.).

10. Intelligent Cruise Control (ICC) RENDSZER (ha van)
MEVFE0A2-1579C0CA-93F4-43FB-AFE7-2E5C1B58AF57

Az Intelligent Cruise Control (ICC) mód az ICC
rendszer működési állapotát mutatja. (Lásd “Intel-
ligens sebességszabályozó (ICC) rendszer (ha van)”
(330 o.).)

11. ProPILOT (ha van)
MEVFE0A2-0B00F460-EA03-44E2-BF1F-E8E4AB151C7E

A ProPILOT üzemmód a következő rendszerek
működés állapotát jeleníti meg:

* Intelligent Cruise Control (ICC)
* Kormányzás segítő
A kijelző a ProPILOT rendszer bekapcsolásakor is
megjelenik. További információért lásd . “ProPILOT
(ha van)” (347 o.).

12. [Közlekedési jelzőtábla]
MEVFE0A2-28D402FF-E1C5-402C-A452-C0807E5262D7

A Traffic Sign Recognition (TSR) (közlekedési táb-
lákat felismerő) rendszer tájékoztatja a vezetőt az
aktuálisan érzékelt sebességkorlátozásról. Lásd
“Traffic Sign Recognition (TSR)” (286 o.) további
részletekért.

13. [Töltési idő (becsült)]
MEVFE0A2-A345AD96-E9D5-480F-A891-B0EB36425DFB

A [Töltési idő (becsült)] mód megmutatja a Li-ion
akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges becsült
időt.

A helyes becsült töltési idő a főkapcsoló BE állásba
helyezése után 1 perc elteltével jelenik meg.

A kijelző olvasása:

MWBC0104X

Nem tölt / normál töltés közben

MWBC0105X

Gyors töltés közben
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A töltés megkezdése előtt a kijelzett töltési idő
kiszámítása a (töltőhöz mellékelt) elektromos tel-
jesítmény alapján történik, amely az elektromos
jármű beállításai menü [Töltési idő képernyő]
beállításában van kiválasztva.

Töltés közben a töltési idő kiszámítása a tényleges
elektromos teljesítmény alapján történik.

A kijelzőn megjelenik:

(1) A Li-ion akkumulátor tényleges töltöttségi
szintje.

(2) A becsült töltési idő a Li-ion akkumulátor
töltöttségi szintjének minden százalékának
(20%, 40%, 60%, 80% és 100%) eléréséhez.

MEGJEGYZÉS:
* Ha a becsült töltési idő hosszabb, mint 24

óra, [24 h fölött] jelenik meg.
* Ha a Li-ion akkumulátor aktuális töltöttségi

szintje meghaladja az egyes százalékos
szintet, a töltési idő üresen jelenik meg.

* Amikor a Li-ion akkumulátor majdnem tel-
jesen feltöltődött, a töltési időre vonatkozó
összes információ üresen jelenik meg.

(3) A töltőberendezésből szolgáltatható tény-
leges villamos energia.

(4) Az elektromos áram, amely ténylegesen a
töltőre jut gyors töltés közben.

Ha a töltés nem történik meg, a kormánykeréken
lévő görgetőtárcsa megnyomásával a kijelző a
[Töltési idő képernyő] menüre vált. Válassza ki azt
az elektromos áramot, amelyet szeretne meg-
jeleníteni a Becsült töltési idő kijelzőn.

Töltés közben a görgetőtárcsával nem lehet átvál-
tani a [Töltési idő képernyő] menüre.

MEGJEGYZÉS:
* Töltés közben a becsült töltési időt a rend-

szer a töltőre jutó tényleges elektromos
áram alapján jeleníti meg.

* Gyors töltés esetén az elektromos áram
kijelzése töltés közben átvált a tényleges
elektromos áram kijelzésére. Ha a töltés
leáll, vagy az elektromos áram forrása nem
elérhető (lecsatlakoztatták a hálózatról,
stb.), a megjelenített áram visszatér a ko-
rábban kiválasztott elektromos áramhoz.

* A megjelenített töltési idő az egyes százalé-
kos szintek esetében becslés, a tényleges
töltési idő függ a gépjármű állapotától vagy
a töltés állapotától.

* Közvetlenül a töltés megkezdése vagy leá-
llítása után a becsült töltési idő eltérhet a
tényleges töltési időtől. Egy kis idő elteltével
megjelenik a tényleges töltési idő.

* Még akkor is, ha a kijelzett töltési állapot
"100%", a töltés folytatódhat.

14. [Akkumulátor-kapacitás]
MEVFE0A2-EE716919-AE3B-4020-AD44-F6BC3F5CC63A

Az Akkumulátor kapacitás mód megmutatja, hogy
a Li-ion akkumulátor mennyi töltést képes tárolni.

Ha a Li-ion akkumulátor kapacitása az évek
múlásával és a használat során csökken, az
elérhető szint csökken.

15. [Energiagazdaság története]
MEVFE0A2-2E0AFE04-0771-48C8-8840-536CBCB790B3

Az Energiagazdaságosság előzményei üzemmód-
ban az elmúlt néhány óra energiafelhasználása
jeleníthető meg grafikus formában. A grafikon 5
percenként frissül. A grafikon azt követően is
frissül, hogy a főkapcsolót KI állásba állított, majd
65 perc elteltével került visszaállításra.

TÖLTÉSI ÁLLAPOT KIJELZŐ
MEVFE0A2-4C6B1AAA-6B50-494C-9FC9-3C1A0042A443

MWBC0038X

A töltési állapot kijelző körülbelül 30 másodpercre
megjelenik, ha:

* A főkapcsoló KI állásban van.
* Egy ajtó kinyílik, amikor a főkapcsoló KI

állásban van.
(1) Becsült töltési idő

* Normál töltés esetén a Li-ion akkumulátor
teljes feltöltéséhez szükséges becsült időt
mutatja. Az idő kiszámítása az elektromos (a
töltőhöz mellékelt) teljesítmény alapján törté-
nik.
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* Gyorstöltéskor a becsült hátralévő töltési időt
mutatja. A kijelzett idő eltérhet a töltőn látha-
tótól.

* A különböző elektromos teljesítmények be-
csült töltési idejének ellenőrzéséhez tekintse
meg a [Töltési idő (kb.)] módban megjelenő
időt. (Lásd “13. [Töltési idő (becsült)]” (146 o.).)

* A megjelenített idő eltérhet a [Töltési idő (kb.)]
módban megjelenítetttől, mivel az egyes kijel-
zők frissítési időzítése eltérő.

* Amikor a Li-ion akkumulátor hőmérséklet-
szabályozó rendszer működik, hosszabb tölté-
si idő jelenhet meg.

Li-ion akkumulátor töltöttségi szintje

* Megjelenik a Li-ion akkumulátor aktuális töl-
töttségi szintje.

IDŐZÍTŐ KIJELZŐ
MEVFE0A2-7D6298A4-6554-4CEE-A1A6-A64C7131CFC7

MWBC0066X

Az időzítő kijelző körülbelül 30 másodpercre meg-
jelenik, ha;

* A főkapcsoló KI állásban van.
* Egy ajtó kinyílik, amikor a főkapcsoló KI

állásban van.
(1) Töltés időzítő állapota

Ha a töltés időzítő be van állítva, a Töltés
időzítő állapota (BE vagy KI) jelenik meg. (A
töltés időzítő működését lásd “Töltés időzítő”
(48 o.).)

(2) Klímavezérlő időzítő állapota
A klímavezérlő időzítő állapota megjelenik
(BE vagy KI). (A Climate Ctrl időzítő működé-
séhez lásd “Klímavezérlő időzítő használatá-
val kapcsolatos tippek” (248 o.).)

ECO DRIVE REPORT
MEVFE0A2-0AC9BFA4-8D2C-4F68-967B-4202BE84C4E0

Az ECO Drive Report körülbelül 30 másodpercig
jelenik meg, ha a főkapcsolót KI állásba állítja,
miután a járművel több mint 500 m-t (0,3 mérföl-
det) vezetett, és a kormánykeréken lévő görgető-
tárcsát működtetik.

MWBC0081X

(1) ECO értékelés
Minél gazdaságosabban vezet, annál több$
jelenik meg.

(2) Előző 5 alkalom (Előzmények)
Az előző 5 alkalomra vonatkozó átlagos
energiafelhasználás.

(3) Aktuális energiafelhasználás
A legfrissebb átlag energiafelhasználás meg-
jelenik.

(4) A legjobb energiafelhasználás
A korábbi energiafelhasználások legjobb
eredménye jelenik meg.

(5) Visszatermelt energia (távolság)
Az Li-ion akkumulátorban tárolt, egy út alatt
visszatermelt energia jelenik meg távolság-
ban kifejezve.

Ha a gépjárművet leginkább lejtmenetben haladt,
több energia került visszatáplálásra. Ez azt ered-
ményezheti, hogy a regenerált energia (futástelje-
sítmény) nagyobb távolságot mutat, mint
amennyit a jármű megtett, vagy az aktuális
energiatakarékosság kisebb értéket mutat.

Ha a kormánykeréken lévő görgetőtárcsát meg-
nyomja, miközben az ECO Drive Report látható, a
kijelző átvált az időzítő kijelzésére. Ha a gombot
megnyomja mindkét képernyő látható még 30
másodpercig. Ha az ajtókat bezárja azt követően,
hogy a főkapcsolót KI állásba állította, a kijelző az
előre beállított idő előtt kikapcsol.

A Beállítások menüben beállíthatja, hogy az ECO
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Drive Report ne jelenjen meg, amikor a főkapcsolót
KI állásba állítja. Lásd “Beállítások” (126 o.).

ÓRA ÉS KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET
MEVFE0A2-1E307C51-265F-4383-8757-8CBAA23E21D8

MWAC0580X

Az óra megjelenik a jármű információs kijelző-
jének felső részén.

A külső levegő hőmérséklete a jármű informá-
ciós kijelzőjének alsó oldalán jelenik meg.

A megjelenített pozíció a mérő képernyőjének
nézetétől függően változik.

Lásd “A mérőképernyő nézetének módosítása” (110
o.).

Óra
MEVFE0A2-0636D535-FEBB-4612-BCFD-61FB2DA5D77E

Az óra beállításával kapcsolatban, lásd “[Óra]” (130
o.) vagy a különálló NissanConnect használati
útmutatót.

Külső levegő hőmérsékletet
MEVFE0A2-431DCF27-597C-473B-9B62-2359138C0963

A külső hőmérséklet megjeleníthető °C-ban vagy
°F-ban, −40 - 60°C között (−40 - 140°F között).

A külső levegő hőmérséklet figyelmeztetés mód
tartalmazza az alacsony külső hőmérsékletre fi-
gyelmeztetést. Ha a külső levegő hőmérséklete –
3°C (27°F) alatt van, megjelenik a (3) jelző.

A külső levegőérzékelő a hűtő előtt található. Az
érzékelőt befolyásolhatja az út vagy az elektromos
jármű rendszerének hője, a szél iránya és egyéb
vezetési körülmények. A kijelző eltérhet az aktuális
külső hőmérséklettől vagy a különféle jelzőkön és
táblákon megjelenő hőmérséklettől.

MEVFE0A2-90C008C4-AFBC-4618-9D8B-57554B157EDC

MWBC0106X

MWBC0107X

FIGYELMEZTETÉS
* A megjelenített kép fényerejének és pozí-

ciójának nem megfelelő beállítása akadá-
lyozhatja a vezetőt abban, hogy kilásson a
szélvédőn, ami súlyos sérülést vagy halált
okozó balesetet eredményezhet.

* Ne használja hosszabb ideig a Head Up
Display-t (HUD), mivel ez azt okozhatja,
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hogy nem vesz észre más gépjárműveket,
gyalogosokat vagy tárgyakat, ami súlyos
sérülést vagy halált okozó balesetet ered-
ményezhet.

A Head-Up Display (HUD) képes egyszerre több
funkciót is megjeleníteni az alábbiak közül (ha van):

(1) Gépjármű sebessége
(2) Navigáció
(3) Vezetési asszisztens
(4) Közlekedési jelzőtáblák
(5) Audio
(6) TELEFON/SMS

FIGYELEM
* Ne helyezzen semmiféle folyadékot a pro-

jektor közelébe. Ha nem így tesz, az a
berendezés meghibásodásához vezethet.

MWBC0047X

* Ne nyúljon a projektor belső alkatrészei-

hez. Ha nem így tesz, az a berendezés
meghibásodásához vezethet.

* A projektor üveg karcolódásának elkerülé-
se érdekében ne helyezzen éles tárgyakat
a projektor nyílásába vagy annak közelé-
be.

* Ne helyezzen olyan tárgyakat a műszer-
falra, amelyek akadályozhatják a HUD
megjelenítését.

* A tisztításhoz használjon egy puha, meg-
nedvesített ruhadarabot. Soha ne használ-
jon durva ruhát, alkoholt, benzint, hígítót
vagy oldószert, illetve vegyszeres papír-
törlőt. Megkarcolhatják vagy elszíneződést
okozhatnak a projektor lencsén.

* Ne fújjon semmilyen folyadékot, például
vizet, a projektor lencséjére. Ha folyadékot
fúj a műszerekre, hibás működés léphet
fel.

MEGJEGYZÉS:
* Polarizált napszemüveg viselete esetén elő-

fordulhat, hogy nehezen fogja látni a kijel-
zőt. Növelje meg a HUD fényerejét a
gépjármű információs kijelzőben, vagy tá-
volítsa el a napszemüvegét.

* Az időjárási körülmények függvényében
(eső, hó, napfény, stb.) előfordulhat, hogy
nehezen fogja látni a kijelzőt.

* Ha a megjelenített kép torznak tűnik, java-
soljuk, hogy ellenőriztesse a rendszert egy
NISSAN tanúsított elektromos jármű-keres-
kedővel.

* A HUD egy speciális szélvédőt használ, mely
lehetővé teszi, hogy tisztán megjeleníthető
legyen a kép. Ha a szélvédő cserére szorul,
ezt a NISSAN minősített elektromos jármű-
kereskedésnek kell elvégeznie.

* A tisztításhoz használjon puha, tiszta, szá-
raz ruhát. Ha nem távolítható el, használjon
puha, tiszta, vízzel megnedvesített ruhát.
Ezt követően használjon puha tisztítót.

A HUD HASZNÁLATA
MEVFE0A2-D17E0B9D-96BE-460E-8116-D4DF151C0B3E

MJVI1787X

A HUD bekapcsolásához nyomja meg a HUD
kapcsolót. A HUD kikapcsolásához nyomja meg
újból a kapcsolót.

A HUD kikapcsolt állapotban akkor is kikapcsolva
marad, ha a gépjárművet ismét elindítják.

A következő beállításokat módosíthatja a gép-
jármű információs kijelzőjén:

* Fényerő
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* Magasság
* Forgatás
* Tartalom kiválasztása

— Navigáció
— Vezetési segédrendszerek
— Közlekedési jelzőtáblák
— Audio
— telefon

* Visszaállítás

MEGJEGYZÉS:

A vészhelyzeti információk akkor is megjelen-
hetnek, ha a HUD ki van kapcsolva.

Ez a termék a következő szoftvert tartalmazza.

(1) Panasonic Corporation vagy a Panasonic Cor-
poration számára kifejlesztett szoftver

(2) Harmadik féltől származó szoftver, amelyet a
Panasonic Corporation licencelt

(3) Nyílt forráskódú szoftver

Ami a (3) nyílt forráskódú szoftvert illeti, ez
magában foglalja a nyílt forráskódú szoftvereket
(OSS), beleértve a különféle szoftvereket, amelyek-
re licencinformáció vonatkozik.

Tekintse meg a licenc webhelyét: http://car.pana-
sonic.jp/oss/j03llnna

Kijelző fényereje
MEVFE0A2-54292B14-A82C-4832-8F53-6AD8195E108D

A kijelző fényerejét a gépjármű információs kijelző-
jén szabályozhatja. A fényerő ezen felül automati-
kusan a külső környezeti fények fényereje alapján
van automatikusan beállítva.

Ne tegyen erős fényt a Head Up Display érzékelő-
jére. Ez meghibásodást okozhat.

MWBC0048X

MEGJEGYZÉS:
* A HUD beépített érzékelővel rendelkezik,

amely szabályozza a megjelenített kép
fényerejét. Ha egy tárggyal blokkolja a
szenzort, elsötétedik a kijelző, amitől nehe-
zebben láthatóvá válik.

VEZETÉSI SEGÉDRENDSZEREK/NAVIGÁ-
CIÓ/KÖZLEKEDÉSI TÁBLÁK/AUDIO/
ÖSSZEKAPCSOLÁS TELEFONNAL

MEVFE0A2-8EC59E11-0567-4894-BBA4-CD024536372D
A HUD vezetési segédrendszereket és navigációs
információkat jelenít meg.

A vezetési segédrendszerek kijelző a következő
rendszerek figyelmeztetési helyzeteit jeleníti meg:

* Intelligens vészfékezés gyalogosészleléssel
* Intelligens elülső ütközési figyelmeztetés

* Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)
* Intelligent Lane Intervention
* Kihangosító figyelmeztetés (ProPILOT Assisttel

felszerelt járművekhez) (ha van)
A Navigációs rendszer összekapcsolási képernyő-
jén a következő elemek jelennek meg:

* A kereszteződések nevei
* Kanyarodás irányát jelző nyilak
* A következő kereszteződésig hátralévő távol-

ság
* Javasolt sáv visszajelző
A Traffic Signs Recognition (TSR) rendszer ösz-
szekapcsoló képernyőjén a következő elemek
jelennek meg:

* Sebességkorlátozó tábla
* Belépés tilos tábla
Az audiorendszert összekapcsoló képernyőn a
következő elemek jelennek meg:

* Számok
* Rádióállomások
A telefon összekapcsolásával kapcsolatos kijelző a
következőket elemet jeleníti meg:

* Hívó fél neve vagy telefonszáma
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MEVFE0A2-E521ED90-7BA2-4FC3-91C7-F35E3C88DAF5
Az Ön gépjárműve az egyik, vagy mindkét rend-
szerrel fel van szerelve:

* Riasztó
* NISSAN Lopásgátló rendszer (NATS)*
(* indításgátló)

RIASZTÓRENDSZER
MEVFE0A2-B38A9882-E3CB-4884-A546-D9C91260263B

A riasztórendszer vizuális és audio riasztási jeleket
bocsát ki, ha a jármű valamely részét megzavarják.

Ultrahangos szenzorral szerelt modellek
MEVFE0A2-81552F65-3CF8-4F07-BC04-72A73401AA9E

Hogyan aktiváljuk a rendszert:
1. Zárjon be minden ablakot és napfénytetőt (ha

van).

2. Állítsa a főkapcsolót KI állásba.

3. Fogja az intelligens kulcsot és szálljon ki a
gépkocsiból.

4. Győződjön meg arról, hogy a motorháztető és
a csomagtérajtó zárva van. Zárja be és zárja be
az összes ajtót az intelligens kulccsal, a
zárásérzékelővel (az első ajtókilincseken) vagy
a kéréskapcsolóval.

Ha a motorháztető nyitva van, megszólal a
hangjelzés. A hangjelzés elhallgat, ha a motor-
háztető megfelelően le van zárva.

Még akkor is, ha a vezető és/vagy az utasok a
járműben ülnek, a rendszer akkor is aktiválódik,
ha az összes ajtó zárva van, és a tápfeszültség ki
van kapcsolva. Állítsa a főkapcsolót BE állásba,
hogy a rendszert kikapcsolja.

Ha a rendszer nem megfelelően működik, akkor
5 rövid sípolást hall, amikor a rendszer aktivá-
lásra kerül. Ellenőriztesse a rendszert egy

NISSAN tanúsított elektromos jármű kereskedő-
vel.

Riasztórendszer működése:
A rendszer a következő riasztást fogja adni:

* A vészjelző lámpák villognak, és a kürt szag-
gatottan szólal meg körülbelül 30 másodper-
cig.

* A riasztás automatikusan megszűnik 30 má-
sodperc után. A riasztás ismét megszólal, ha a
járművet ismét megkísérlik feltörni.

A riasztó akkor aktiválódik, ha

* az ajtó vagy a csomagtérajtó működtetése az
intelligens kulcs, a kapacitív nyitásérzékelő (az
első ajtókilincseken) vagy a kéréskapcsoló
használata nélkül.

* a motorháztető kinyitása (ha van).
* a volumetrikus érzékelő (ultrahangos érzékelő)

bekapcsol (ha aktiválva van).
* az elektromos ellátás megszakításra került.

Hogyan állítsuk meg a riasztást:
* A riasztás leáll, ha kinyit egy ajtót a kapacitív

nyitásérzékelővel, a kéréskapcsolóval vagy a
KIOLDÁS gombot az intelligens kulcson.

* A riasztás leáll, ha a főkapcsolót BE állásba
helyezi.

Az ultrahangos érzékelő működése:
Az ultrahangos érzékelők (térfogatérzékelő) érzé-
kelik a mozgást az utastérben. Amikor a riasztó-
rendszert élesíti, automatikusan bekapcsolja az
ultrahangos szenzort is.

Lehetőség van az ultrahang kizárására (például a
jármű kompon történő szállításakor).

Az ultrahang kizárása:

1. Húzza fel az összes ablakot.

2. Állítsa a főkapcsolót KI állásba.

3. Nyomja meg a gombot, amíg a
[Beállítások] meg nem jelenik a jármű informá-
ciós kijelzőjén, majd nyomja meg a görgető-
tárcsát. Használja a görgetőtárcsát a
[Járműbeállítások] kiválasztásához. Majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

4. Válassza a [Riasztórendszer] lehetőséget. Majd
nyomja meg a scroll tárcsát. A következő
opciók elérhetők:
. [Mindig legyen bekapcsolva]

Ha kiválasztja, az ultrahangos érzékelő
minden riasztáskor aktiválódik.

. [Kérdezzen kilépéskor]

Kiválasztása esetén a rendszer lehetőséget
ad az ultrahangos érzékelő letiltására, miu-
tán a tápkapcsolót KI állásba helyezték.

. [Egyszer letiltás]

Ha kiválasztja, az ultrahangos érzékelő le
lesz tiltva a lopásjelző rendszer következő
hatástalanításáig.

Válassza az [Egyszer letiltva] vagy a [Kérdez-
zen kilépéskor] lehetőséget. Majd nyomja meg
a scroll tárcsát.

5. Csukja be az ajtókat, a motorháztetőt és a
csomagtérajtót. Zárja le őket az intelligens
kulccsal, a zárérzékelővel vagy a kéréskapcso-
lóval.

Az ultrahangos érzékelő most ki van iktatva a

BIZTONSÁGI RENDSZEREKBIZTONSÁGI RENDSZEREK
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rendszerből. A rendszer összes többi funkciója
ettől függetlenül aktiválva marad egészen addig,
amíg nem ártalmatlanítja a rendszert újra.

Ultrahangos érzékelő nélküli modellekhez
MEVFE0A2-26E21005-4F30-445E-ACE9-4A8B82EB05FB

Hogyan aktiváljuk a rendszert:
1. Zárjon be minden ablakot és napfénytetőt (ha

van).

A rendszert nyitott ablakok mellett is élesít-
heti.

2. Állítsa a főkapcsolót KI állásba.

3. Távolítsa el az intelligens kulcsot a járműből.

4. Zárja be az összes ajtót, a motorháztetőt és a
csomagtérajtót. Zárja be az összes ajtót. Az
ajtók zárhatók intelligens kulccsal, zárérzéke-
lővel (az első ajtókilincseken), kérőkapcsolóval,
elektromos ajtózár kapcsolóval vagy mecha-
nikus kulccsal.

Még akkor is, ha a vezető és/vagy az utasok a
járműben ülnek, a rendszer akkor is aktiválódik,
ha az összes ajtó, motorháztető és csomagté-
rajtó zárva van, és a főkapcsoló KI állásban van.
Ha a főkapcsolót BE állásba helyezi, a rendszer
kiold.

Riasztórendszer működése:
A gépjármű biztonsági rendszere a következő
riasztásokat adja:

* A vészjelző lámpák villognak, és a kürt szag-
gatottan megszólal.

* Az ébresztő körülbelül 27 másodperc után
automatikusan kikapcsol. A riasztás ismét

megszólal, ha a járművet ismét megkísérlik
feltörni.

A riasztó akkor aktiválódik, ha:

* Az ajtó kinyitása vagy a csomagtérajtó kinyi-
tása az intelligens kulcson lévő gomb, a
kapacitív nyitásérzékelő (az első ajtókilincse-
ken), a kérőkapcsoló vagy a mechanikus kulcs
használata nélkül. (Ha az ajtót a belső nyitókar
használatával nyitja ki, a riasztó akkor is
aktiválódik.)

* Motorháztető felnyitása.

Hogyan állítsuk meg a riasztást:
* A riasztó leáll, ha kinyit egy ajtót a KIOLDÁS

megnyomásával gombot az intelligens
kulcson.

* A riasztás leáll, ha a főkapcsolót BE állásba
helyezi.

NISSAN LOPÁSGÁTLÓ RENDSZER (NATS)
MEVFE0A2-B05A8848-F9B5-4CE8-869B-82158F84AB35

A NISSAN lopásgátló rendszer (NATS) nem teszi
lehetővé az elektromos jármű (EV) rendszerének
elindítását a regisztrált NATS kulcs használata
nélkül.

Ha a bekapcsológombot nem lehet a regisztrált
NATS-kulccsal READY to drive állásba állítani,
ennek oka lehet a következők által okozott inter-
ferencia:

* Egy másik NATS kulcs.
* Automata útdíj fizető eszköz.
* Automata fizető eszköz.
* Egy olyan eszköz, amely hasonló jeleket bo-

csát ki.

Állítsa a főkapcsolót READY to drive állásba a
következők szerint:

1. Távolítsa el a NATS-kulcstól az interferenciát
okozó elemeket.

2. Hagyja a főkapcsolót BE állásban kb. 5 má-
sodpercre.

3. Állítsa a főkapcsolót Ki állásba és várjon kb. 10
másodpercig.

4. Ismételje meg újra a 2. és 3. lépéseket.

5. Állítsa a főkapcsolót READY to drive állásba.

6. Ismételje meg a fenti lépéseket mindaddig,
amíg minden lehetséges interferencia meg-
szűnik.

Ha ez az eljárás lehetővé teszi, hogy a főkapcsolót
READY to Vezetésre állásba állítsa, a NISSAN azt
javasolja, hogy az interferencia elkerülése érdeké-
ben helyezze el a regisztrált NATS-kulcsot a többi
eszköztől elkülönítve.
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MEVFE0A2-E3EA3376-5066-42DB-890F-056CE8D3AF95

FIGYELMEZTETÉS
Hideg hőmérsékleti viszonyok között az ab-
lakmosó folyadék ráfagyhat a szélvédőre,
amely korlátozhatja a kilátást, és balesethez
vezethet. A szélvédő mosása előtt melegítse
fel a szélvédőt a jégmentesítővel.

FIGYELEM
* 30 másodpercnél hosszabb ideig ne mű-

ködtesse folyamatosan a mosót.

* Ne működtesse a mosót, ha a folyadéktar-
tály üres.

* Hígítatlan ablakmosófolyadékot ne töltsön
az ablakmosó tartályba. Néhány metil
alkohol bázisú mosófolyadék károsíthatja
a hűtőt, ha a tartály feltöltése közben a
folyadék kiömlik.

* Az ablakmosó tartályba való beöntés előtt
keverje össze az ablakmosófolyadékot víz-
zel, a gyártó utasításai szerint. Ne az
ablakmosó tartályban keverje össze az
ablakmosófolyadékot vízzel.

Ha az ablaktörlő működését hó vagy jég meg-
szakítja, az ablaktörlő megállhat, hogy a motort
megvédje. Ha ez előfordul, állítsa a kapcsolót KI
pozícióba és távolítsa el a havat vagy jeget az
ablaktörlő környékéről. Körülbelül 1 perc után
ismét indítsa el az ablaktörlőt.

ABLAKTÖRLŐ ÉS ABLAKMOSÓ MŰKÖ-
DÉS

MEVFE0A2-5D62D6DA-D084-4A1A-9D95-62ADEFE70EF9

MWAC0887X

Az ablaktörlő és szélvédő mosó csak akkor műkö-
dik, ha a főkapcsoló BE helyzetben van.

Nyomja le a kart az ablaktörlő működtetéséhez a
következő sebességeken:

(1) AUTO — lásd “Esőérzékelős ablaktörlés” (155
o.).

(2) Alacsony — folyamatos alacsony fordulats-
zámú működés

(3) Magas — folyamatos nagy sebességű mű-
ködés
Ha a főkapcsolót KI állásba állítja, miközben
az ablaktörlő nagy sebességű állásban mű-
ködik, az ablaktörlő nem fog működni, ami-
kor a bekapcsoló kapcsolót legközelebb BE
állásba helyezi. Az ablaktörlő működtetésé-
hez mozgassa a kart a nagy sebességtől
eltérő bármely pozícióba.

Nyomja felfelé a kart az ablaktörlő egyszeri
sepréshez.

Húzza maga felé a kart a mosógép működteté-
séhez. Az ablaktörlő is töröl néhányat.

A fényszórómosó (ha van) szintén működésbe lép
a szélvédőmosóval együtt. (Lásd “Fényszórótisztító
(ha van)” (154 o.).)

MEGJEGYZÉS:

A sebességfüggő funkció le van tiltva. További
információkért lásd: “[Járműbeállítások]” (130
o.).

FIGYELEM
Ne működtesse az ablaktörlőt miközben az
ablaktörlő karja fel van húzva. Az ablaktörlő
karja sérülhet.

Fényszórótisztító (ha van)
MEVFE0A2-553282C7-CEB4-41CE-BCEE-EA03468A3965

Húzza a kart a jármű hátulja felé .

A fényszórómosó működésbe lép a szélvédőmo-
sóval együtt.

* A fényszórómosó a szélvédőmosóval együtt
működik. Ez a művelet a főkapcsoló minden
egyes ki- és bekapcsolásakor aktiválódik.

* Az első működtetés után a fényszórómosó
csak minden ötödik szélvédőmosásra kapcsol
be.

FIGYELEM
Neműködtesse a tisztítót, ha a tisztítófolyadék
tankja üres.

ABLAKTÖRLŐ ÉS MOSÓ KAPCSOLÓABLAKTÖRLŐ ÉS MOSÓ KAPCSOLÓ
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ESŐÉRZÉKELŐS ABLAKTÖRLÉS
MEVFE0A2-4D46053B-4689-4B2A-AAAB-D8E41BEFDD8F

MWBC0049X

Az esőérzékelős ablaktörlő rendszer automatiku-
san bekapcsol és az eső intenzitásától, illetve a
gépjármű sebességétől függően beállítja annak
sebességét, a szélvédő felső részén elhelyezett
esőérzékelőnek köszönhetően.

Az esőérzékelős automatikus ablaktörlő rendszer
beállításához nyomja le a kart “AUTO” állásba . Az
ablaktörlő egyet töröl, ha a főkapcsoló BE állásban
van.

Az esőérzékelő érzékenységi szintje a gomb
(alacsony) vagy (3) (magas) irányába forgatásával
állítható be.

* Magas— Magas érzékenység
* Alacsony— Alacsony érzékenység
Az esőérzékelős automatikus ablaktörlő rendszer
kikapcsolásához tolja fel a kart “KI” állásba, vagy
húzza le a kart a másikhoz.

FIGYELEM
Ne érintse meg az esőérzékelőt és a körülötte
lévőket, ha az ablaktörlő kapcsolója “AUTO”
állásban van, és a főkapcsoló BE állásban van.
Az ablaktörlők váratlanul működésbe léphet-
nek és sérülést okozhatnak vagy az ablaktör-
lők sérülhetnek.

* Az esőérzékelős ablaktörlést esős időben
kell beállítani. Ha a kapcsolót “AUTO” állás-
ban hagyja, az ablaktörlők akkor is elin-
d u l h a t n a k , h a s z e n n y e z ő d é s ,
ujjlenyomatok, olajréteg vagy rovarok ke-
rülnek a szenzorra vagy annak környékére.
Az ablaktörlők akkor is működésbe lép-
hetnek, ha kipufogógázok vagy nedvesség
megzavarják az érzékelőket.

* Ha a szélvédő vízlepergető bevonattal van
bevonva, az esőérzékelős ablaktörlő se-
bessége magasabb lehet, még akkor is, ha
kis mennyiségű eső esik a szélvédőre.

* Az esőérzékelős rendszert kapcsolja ki, ha
a járművet autómosóban mosatja le.

* Előfordulhat, hogy az esőérzékelős ablak-
törlő nemműködik még akkor sem, ha eső
esik az érzékelőre.

* Annak érdekében, hogy az esőérzékelős
ablaktörlő rendszer megfelelően működ-
jön, használjon eredeti ablaktörlő lapáto-
kat. (Lásd “Szélvédő törlőlapátok” (468 o.)
ablaktörlő lapát cseréhez.)

HÁTSÓ ABLAKTÖRLŐ ÉS SZÉLVÉDŐ
MOSÓ MŰKÖDÉSE

MEVFE0A2-0013655D-0D88-4D9F-87AB-B359910F5671

FIGYELMEZTETÉS
Fagypont alatti hőmérséklet esetén a mosó
oldat ráfagyhat a hátsó ablakra ezáltal akadá-
lyozva a kilátást. Melegítse fel a hátsó ablakot
a párátlanítóval, mielőtt a hátsó ablakot mo-
satná.

FIGYELEM
* 30 másodpercnél hosszabb ideig ne mű-

ködtesse folyamatosan a mosót.

* Ne működtesse a mosót, ha a folyadéktar-
tály üres.

* Hígítatlan ablakmosófolyadékot ne töltsön
az ablakmosó tartályba. Néhány metil
alkohol bázisú mosófolyadék károsíthatja
a hűtőt, ha a tartály feltöltése közben a
folyadék kiömlik.

* Az ablakmosó tartályba való beöntés előtt
keverje össze az ablakmosófolyadékot víz-
zel, a gyártó utasításai szerint. Ne az
ablakmosó tartályban keverje össze az
ablakmosófolyadékot vízzel.

Ha a hátsó ablaktörlő működését hó vagy jég
megszakítja, az ablaktörlő megállhat, hogy a
motort megvédje. Ha ez előfordul, állítsa a
kapcsolót KI pozícióba és távolítsa el a havat
vagy jeget az ablaktörlő környékéről. Körülbelül
1 perc után ismét indítsa el az ablaktörlőt.
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MWAC0888X

A hátsó ablaktörlő és -mosó akkor működik, ha a
főkapcsoló BE állásban van.

Forgassa el a kapcsolót az óramutató járásával
megegyező irányba a KI pozícióból, hogy elindítsa
az ablaktörlőket.

(1) Szakaszos (INT) — szakaszos működés (nem
állítható)

(2) Alacsony (BE) — folyamatos alacsony fordu-
latszámú működés

Nyomja előre a kapcsolót a mosógép működte-
téséhez. Az ablaktörlő is töröl néhányat.

Fordított link funkció:

Ha az ablaktörlő kapcsolója be van kapcsolva és a
sebességváltó karját R (Hátramenet) állásba állítja,
a hátsó ablaktörlő és mosó elindul.

MEGJEGYZÉS:

Lehetséges, hogy a fordított kapcsolat funkció le
van tiltva. További információkért lásd: “[Jármű-
beállítások]” (130 o.).

MEVFE0A2-4DA61CA2-8FB1-429C-BE33-30F554E90467

MWBC0067X

A szélvédő pára- és jégmentesítéséhez indítsa el
az elektromos jármű rendszerét, jelenítse meg a
klímaberendezés képernyőjét (lásd “Fűtés és lég-
kondicionáló” (243 o.)) és érintse meg a fűtött
szélvédő gombot . Nyomja meg ismét a gombot
a rendszer kikapcsolásához.

A rendszer körülbelül 6 perc elteltével automati-
kusan kikapcsol. Ha a szélvédő ez idő előtt kitisztul,
érintse meg ismét a gombot a rendszer kikap-
csolásához.

MEGJEGYZÉS:
* A rendszer csak akkor aktiválható, ha az

elektromos jármű rendszere működik.
* A rendszer aktiválása előtt távolítsa el a

felesleges havat/jeget a szélvédőről
* A szélvédőbe épített elektromos vezetők

biztosítják a szélvédő letisztításához szük-
séges hőt. Ha a szélvédő megsérül, ellen-
őriztesse a rendszert egy NISSAN tanúsított
elektromos jármű márkakereskedővel.

* Az akkumulátor kímélése érdekében a fűtött
szélvédő csökkent teljesítménye vagy ki-
kapcsolása észlelhető. Ez nem hiba.

* A NISSAN a rendszer használatát javasolja a
szélvédő páramentesítésének támogatásá-
ra. Részletes információkért ld.: “Fűtés és
légkondicionáló” (243 o.).

FŰTÖTT SZÉLVÉDŐ (ha van)FŰTÖTT SZÉLVÉDŐ (ha van)
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MEVFE0A2-A6ACEC3D-569F-4102-A2B6-4DE76F74F79B

MWBC0068X

A hátsó ablaküveg és a külső tükrök pára- és
jégmentesítéséhez indítsa el az elektromos jármű
rendszerét, és nyomja be a kapcsolót. A visszajelző
lámpa kigyullad. Nyomja meg a kapcsolót
ismételten a jégmentesítő kikapcsolásához.

Körülbelül 20 perc múlva automatikusan kikapcsol.

FIGYELEM
Ha a jégtelenítőt folyamatosan működteti,
feltétlenül indítsa el az elektromos jármű
rendszerét. Egyéb esetben a 12 voltos akku-
mulátor lemerülhet.

A hátsó szélvédő belső oldalának tisztításakor
ügyeljen, hogy ne karcolja vagy sértse meg a
hátsó ablak párátlanítóját.

MEVFE0A2-2608E54F-A0CB-4CE9-8864-9C61F01ED6F7

FÉNYSZÓRÓKAPCSOLÓ
MEVFE0A2-78F7386F-88AF-48CA-8EC4-39D87DBFEDF9

FIGYELEM
Használja a fényszórókat működő elektromos
járműrendszer mellett, hogy elkerülje a jármű
akkumulátorának lemerülését.

Világítás
MEVFE0A2-C7E4F4F1-DC4D-4024-8FF6-AC24A3D2B1F5

MWBC0123X

Példa

(1) Forgassa el a kapcsolót a helyzetbe, és
kigyullad az első hézag, a hátsó, a rendszám-
tábla és a műszerfal lámpája.
Az intelligens automatikus fényszórórends-
zer is ebbe a pozícióba kerül.

(2) Forgassa el a kapcsolót a helyzetbe, és
a fényszórók kigyulladnak, és az összes többi
lámpa égve marad. A nappali menetfény
kialszik.

Intelligens automatikus fényszórórendszer
MEVFE0A2-2F769165-6329-45F4-95DB-2F94DB2FE66C

MWBC0124X

Példa

Az intelligens automatikus fényszórórendszer le-
hetővé teszi a fényszórók automatikus be- és
kikapcsolását.

Az intelligens automatikus fényszórórendszer be-
állítása:

1. Győződjön meg arról, hogy a fényszóró kap-
csoló AUTO állásban van .

2. Állítsa a főkapcsolót READY to drive állásba.

3. Az intelligens automatikus fényszórórendszer
automatikusan be- és kikapcsolja a fényszó-
rókat.

Az intelligens automatikus fényszórórendszer ki-
kapcsolásához fordítsa a kapcsolót a helyzetbe

vagy pozíció.

Az intelligens automatikus fényszórórendszer sö-
tétedés esetén automatikusan felkapcsolja a fény-
szórókat, világos esetén pedig lekapcsolja a
fényszórókat.
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A fényszórók szürkületkor vagy esős időben (az
ablaktörlő folyamatos működése esetén) szintén
automatikusan bekapcsolnak.

MWBF0055X

Ügyeljen arra, hogy ne tegyen semmit a belső
tükör előtt található érzékelő tetejére. Az
érzékelő vezérli az intelligens automatikus fény-
szórót; ha le van takarva, az érzékelő úgy reagál,
mintha sötét lenne, és a fényszórók világítanak.

Fényszóró választás
MEVFE0A2-65D36B20-DAE3-4840-AD10-0068CB054884

MWBC0125X

Példa

(1) A távolsági fényszóró kiválasztásához nyom-
ja előre és engedje el a kart. Kigyulladnak a
távolsági fényszórók és a fény világít.

(2) Húzza hátra a kart és engedje el a tompított
fényszóró kiválasztásához.

(3) A fényszórók villogásához, amikor a távolsági
fényszóró nincs kiválasztva, húzza a kart
hátsó helyzetbe. A fényszórók villogásához
a távolsági fényszóró kiválasztásakor kétszer
húzza a kart a hátsó helyzetbe.

Ha a kart a leghátsó helyzetbe húzza, miután a
főkapcsolót “KI” állásba helyezi, a fényszóró bekap-
csol, és 30 másodpercig égve marad. A kart 4-szer
húzhatja meg, így egészen 2 percig világíthatnak a
fényszórók.

Távolsági fényszóró asszisztens (ha van)
MEVFE0A2-A3D2752C-E800-4D86-B43B-DFF9EA758B6C

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

Óvintézkedések a távolsági fényszóró asszisz-
tenssel kapcsolatban:

FIGYELMEZTETÉS
* A távolsági fényszóró asszisztens kényel-

mi szolgáltatás, de nem helyettesíti a
biztonságos közlekedéshez szükséges
műveleteket. A vezetőnek minden esetben
a gépjárműre kell összpontosítania és
alkalmaznia kell a biztonságos vezetéshez
elengedhetetlen helyes gyakorlatokat és
manuálisan kell váltania a távolsági és
tompított fényszóró között, ha az szüksé-
ges.

* Előfordulhat, hogy a távolsági és tompított
fényszóró közötti váltás nem jön létre a
következő feltételek esetén. Ekkor a távol-
sági fényszórót manuálisan kapcsolja át
tompított fényszóróra.

— Rossz időjárási viszonyok között (eső,
köd, hó, szél, stb.)

— Ha a fényszóróra vagy hátsó lámpára
hasonlító fényforrás van a gépjármű
közelében.

— Ha a közeledő vagy távolodó gépjár-



(163,1)

mű fényszóróit lekapcsolták, ha a lám-
pa színét idegen anyagok befolyásolják
vagy ha a fényszóró beállítása nem
megfelelő.

— Ha a fényesség hirtelen, huzamosabb
időre megváltozik.

— Ha olyan úton közlekedik, amely hegy-
ek mellett halad el vagy ha az úton
szintkülönbségek vannak.

— Ha kanyarokkal tűzdelt úton halad.

— Ha egy közlekedési tábla vagy tükör-
szerű felület erős fényt ver vissza a
gépjármű eleje felé.

— Ha egy konténer, stb., amelyet az elöl
haladó gépjármű vonatott, erős fényt
ver vissza.

— Ha a gépjármű fényszórója sérült vagy
szennyeződött.

— Ha a gépjármű valamilyen szögben áll
defektes keréknek vagy vontatásnak
köszönhetően, stb.

* A tompított és a távolsági fényszóró kö-
zötti váltás ideje a következők függvényé-
ben változhat.

— A szembejövő vagy ez elöl haladó
gépjármű fényszórójának fényereje.

— A szembejövő vagy az elöl haladó
gépjármű mozgása és iránya.

— Ha a szembejövő vagy az elöl haladó
gépjárművön csak az egyik lámpa vi-
lágít.

— Ha a szembejövő vagy az elöl haladó
gépjármű egy nyomvonalon halad.

— Útviszonyok (emelkedő, kanyargós,
útfelület, stb.).

— Az utasok száma és a rakomány
mennyisége.

A távolsági fényszóró asszisztens működése:

MWBC0126X

Példa

A távolsági fényszóró segédrendszer aktiválásá-
hoz nyomja meg a kapcsolót az ábrán látható
módon AUTO állásban. A távolsági fényszóró asz-
szisztens visszajelző lámpája világít, miközben a
fényszók fel vannak kapcsolva.

Ha a távolsági fényt jelző segédfény nem világít a
fenti körülmények között, az azt jelezheti, hogy a
rendszer nem működik megfelelően. Javasoljuk,
hogy a rendszert egy NISSAN tanúsított elektro-
mos jármű-kereskedővel ellenőriztesse.

Amikor a jármű sebessége körülbelül 20 km/h (13

MPH) alá csökken, a fényszóró a tompított fény-
szóró marad.

A távolsági fényszóró-asszisztens kikapcsolásához
nyomja meg ismét a kapcsolót.

Környezeti képalkotó szenzor karbantartása:

MWBF0055X

A távolsági fényt segítő rendszer környezeti ké-
pérzékelője a belső tükör előtt található. Ahhoz,
hogy a távolsági fényszóró asszisztens megfelelő
működése fenntartható legyen és a rendszer hibás
működése elkerülhető legyen, ügyeljen a követke-
zőkre:

* A szélvédő legyen mindig tiszta.
* Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát

sem) vagy szereljen fel más kiegészítőt a
környezeti képalkotó szenzor környékére.

* Ne üsse meg vagy törje össze a környezeti
képalkotó szenzor körüli területeket. Ne érin-
tse meg a környezeti képalkotó szenzor len-
cséjét.

Ha a környezeti képérzékelő baleset következté-
ben megsérül, javasoljuk, hogy vegye fel a kap-
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csolatot egy NISSAN tanúsított elektromos jármű-
kereskedővel.

Adaptív LED fényszóró (ha van)
MEVFE0A2-850567A5-53E0-44E2-91E9-3CFCF2AC9BC3

MWBC0085X

Példa

Az adaptív LED-es fényszórórendszer akkor mű-
ködik, ha a jármű körülbelül 40 km/h (25 MPH) vagy
annál nagyobb sebességgel halad. Ha egy szem-
bejövő jármű vagy az elöl haladó jármű jelenik meg
járműve előtt, amikor a fényszóró távolsági fény-

szórója be van kapcsolva, a rendszer automatiku-
san megvá l toztat ja a fényszórók á l ta l
megvilágított területet.

Példa:
Csak jobb oldali fényszóró (szembejövő jár-
mű esetén)
Csak a bal oldali fényszóró (első járműve-
khez)
Osztott gerenda (vezető járműhöz)

Óvintézkedések az adaptív LED-es fényszóróval
kapcsolatban:

FIGYELMEZTETÉS
* Az adaptív LED-es fényszórórendszer ké-

nyelem, de nem helyettesíti a biztonságos
vezetést. A vezetőnek minden esetben a
gépjárműre kell összpontosítania és alkal-
maznia kell a biztonságos vezetéshez
elengedhetetlen helyes gyakorlatokat és
manuálisan kell váltania a távolsági és
tompított fényszóró között, ha az szüksé-
ges.

* Előfordulhat, hogy a távolsági és tompított
fényszóró közötti váltás nem jön létre a
következő feltételek esetén. Ekkor a távol-
sági fényszórót manuálisan kapcsolja át
tompított fényszóróra.

— Rossz időjárási viszonyok között (eső,
köd, hó, szél, stb.)

— Ha a fényszóróra vagy hátsó lámpára
hasonlító fényforrás van a gépjármű
közelében.

— Ha a közeledő vagy távolodó gépjár-

mű fényszóróit lekapcsolták, ha a lám-
pa színét idegen anyagok befolyásolják
vagy ha a fényszóró beállítása nem
megfelelő.

— Ha a fényesség hirtelen, huzamosabb
időre megváltozik.

— Ha olyan úton közlekedik, amely hegy-
ek mellett halad el vagy ha az úton
szintkülönbségek vannak.

— Ha kanyarokkal tűzdelt úton halad.

— Ha egy közlekedési tábla vagy tükör-
szerű felület erős fényt ver vissza a
gépjármű eleje felé.

— Ha egy konténer, stb., amelyet az elöl
haladó gépjármű vonatott, erős fényt
ver vissza.

— Ha a gépjármű fényszórója sérült vagy
szennyeződött.

— Ha a gépjármű valamilyen szögben áll
defektes keréknek vagy vontatásnak
köszönhetően, stb.

* A tompított és a távolsági fényszóró kö-
zötti váltás ideje a következők függvényé-
ben változhat.

— A szembejövő vagy ez elöl haladó
gépjármű fényszórójának fényereje.

— A szembejövő vagy az elöl haladó
gépjármű mozgása és iránya.

— Ha a szembejövő vagy az elöl haladó
gépjárművön csak az egyik lámpa vi-
lágít.
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— Ha a szembejövő vagy az elöl haladó
gépjármű egy nyomvonalon halad.

— Útviszonyok (emelkedő, kanyargós,
útfelület, stb.).

— Az utasok száma és a csomagok
mennyisége.

Adaptív LED-es fényszórók működése:

MWBC0126X

Példa

Az adaptív LED-es fényszórórendszer aktiválásá-
hoz nyomja meg a kapcsolót az ábrán látható
módon, miközben a fényszórókapcsoló “AUTO”
állásban van. Az adaptív LED-es fényszóró visz-
szajelző lámpája a mérőben világít, amíg a fény-
szórók be vannak kapcsolva.

Ha az adaptív LED-es fényszóró visszajelző lámpá-
ja a fenti körülmények között nem világít, az azt
jelezheti, hogy a rendszer nem működik meg-
felelően. Ellenőriztesse a rendszert egy NISSAN
tanúsított elektromos jármű kereskedővel.

Amikor a jármű sebessége körülbelül 15 km/h (9

MPH) alá csökken, a fényszóró a tompított fény-
szóró marad.

Az adaptív LED-es fényszórórendszer kikapcsolá-
sához nyomja meg ismét a kapcsolót.

Környezeti képalkotó szenzor karbantartása:

MWBF0055X

Az adaptív LED-es fényszórórendszer környezeti
képérzékelője a belső visszapillantó tükör előtt
található. Az adaptív LED fényszórórendszer meg-
felelő működésének megőrzése és a rendszer
meghibásodásának elkerülése érdekében ügyeljen
a következőkre:

* A szélvédő legyen mindig tiszta.
* Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát

sem) vagy szereljen fel más kiegészítőt a
környezeti képalkotó szenzor környékére.

* Ne üsse meg vagy törje össze a környezeti
képalkotó szenzor körüli területeket. Ne érin-
tse meg a környezeti képalkotó szenzor len-
cséjét.

Ha a környezeti képérzékelő baleset következté-

ben megsérül, forduljon egy NISSAN tanúsított
elektromos jármű-kereskedőhöz.

Akkumulátorkímélő rendszer
MEVFE0A2-E8409034-D45E-48DE-A071-E3A41898289B

* Amikor a fényszóró kapcsolója a vagy
pozícióban, miközben a főkapcsoló BE

állásban van, a lámpák automatikusan kikap-
csolnak egy bizonyos időn belül, miután a
főkapcsolót KI állásba helyezték.

* Amikor a fényszóró kapcsoló a helyén marad
vagy pozícióba, miután a lámpák

automatikusan kialszanak, a lámpák felgyul-
ladnak, ha a főkapcsolót BE állásba helyezik.

FIGYELEM
* Ha a fényszórókat felkapcsolja azután,

hogy azok automatikusan lekapcsolódtak,
a lámpák nem fognak ismét automatiku-
san lekapcsolódni. Ügyeljen arra, hogy a
világításkapcsolót AUTO állásba fordítsa,
ha huzamosabb ideig elhagyja a járművet,
különben a 12 voltos akkumulátor lemerül.

* Soha ne hagyja bekapcsolva a világítás-
kapcsolót, ha az elektromos jármű rend-
szere hosszabb ideig nem működik, még
akkor sem, ha a fényszórók automatiku-
san kikapcsolnak.

Daytime Running Light (DRL) RENDSZER
MEVFE0A2-DA173227-71F9-4D11-A233-611BD27EAF91

A LED-es nappali menetfény (DRL) automatikusan
felgyullad, amikor az elektromos jármű rendszerét
elindítják és a rögzítőféket kiengedik. A LED DRL
akkor működik, ha a fényszórókapcsoló AUTO
állásban van (kikapcsolt fényszóró esetén). Amikor
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a fényszóró kapcsolót a helyzetbe fordítja
vagy pozícióban a LED lámpák LED DRL-ről
park funkcióra váltanak.

Ha a rögzítőféket az elektromos járműrendszer
indítása előtt behúzzák, a DRL LED nem világít. A
DRL LED világít, ha a rögzítőfék ki van engedve. Ez
a funkció AUTO állásban működik. A DRL LED
mindaddig égve marad, amíg a főkapcsolót KI
állásba nem helyezi.

FÉNYSZÓRÓTISZTÍTÓ (ha van)
MEVFE0A2-BA3872C6-7356-4343-9CE9-5F5E7B04E53F

A fényszórótisztító akkor működik, ha a fényszóró
be van kapcsolva, és a főkapcsoló BE állásban van.

Húzza az ablaktörlő kapcsolóját felfelé. A fényszó-
rómosó a szélvédőmosóval együtt működik. Ez a
művelet a főkapcsoló minden egyes ki- és bekap-
csolásakor aktiválódik.

FIGYELEM
Neműködtesse a tisztítót, ha a tisztítófolyadék
tankja üres.

FÉNYSZÓRÓMAGASSÁG- SZABÁLYOZÓ
MEVFE0A2-41373707-E35E-441A-BECF-64FE0A439F2E

Kézi típus
MEVFE0A2-E0C3259D-7B6E-4F24-97C8-24FA1AFBD158

MJVI0477X

A fényszóró-irányító vezérlő akkor működik, ha a
főkapcsoló BE állásban van, és a fényszóró be van
kapcsolva, hogy lehetővé tegye a fényszóró tenge-
lyének a vezetési körülményeknek megfelelő be-
állítását.

Ha nagyobb teher/ csomag nélkül halad egyenes
úton, akkor válassza a normál “0” pozíciót.

Ha az utasok száma, illetve a teher/ csomagok
mérete változik, a tényszóró tengelye feljebb kerül,
mint normál esetben.

Ha a gépjárművel hegyes területen vezet, a fény-
szórók közvetlenül az Ön előtt haladó jármű belső-
illetve külső visszapillantó tükreire, vagy a szembe
jövő gépjármű szélvédőjére világíthatnak, amely
akadályozhatja a vezetőt a megfelelő tájékozódás-
ban.

A megfelelő magasság beállításához forgassa el a
kapcsolót a megfelelő irányba. Minél magasabb

számra állítja a kapcsolót, a fényszóró tengelye
annál lejjebb mutat.

Európa:
A következő példákra hivatkozva válassza meg a
kapcsoló pozícióját.

Kapcsoló
pozíciója

Első ülésen
utazók
száma

Hátsó ülé-
sen utazók
száma

A csomagtérben lé-
vő csomagok súlya

0 1 Nincs utas Nincs terhelés

1 2 0 vagy 3 Nincs terhelés

2 2 3 Teljes terhelés

3 1 Nincs utas Teljes terhelés

Automatikus
MEVFE0A2-90843BEA-6FFB-4EB5-AC9F-41A005761A35

A fényszórók automatikus szintezővel vannak
felszerelve. A fényszóró tengelyének magassága
automatikusan kerül beállításra.

IRÁNYJELZŐ KAPCSOLÓ
MEVFE0A2-DF12F6F8-A1D7-4024-A4DF-46D972E49E9C

MWBC0127X

Példa
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Irányjelző
MEVFE0A2-3CF2F736-4960-4B96-B5CF-1271A559F90A

Tolja a kart felfelé, vagy lefelé így jelezheti fordu-
lásának irányát. Az irányváltás befejezése után az
irányjelzés automatikusan törlődik.

Sávváltás jelző
MEVFE0A2-BCAE5264-DA08-4A37-B0F2-FDE7D90FCC8F

Mozgassa a kart felfelé vagy lefelé, amíg az
irányjelző villogni nem kezd, de a kar nem rete-
szelődik a sávváltás jelzéséhez. Tartsa lenyomva a
kart, amíg a sávváltás be nem fejeződik.

Mozgassa a kart felfelé vagy lefelé, amíg az
irányjelző villogni nem kezd, de a kar nem rete-
szelődik, majd engedje el a kart. Az irányjelző
automatikusan háromszor felvillan.

Válassza ki a megfelelő módot a sávváltás jelzésé-
re az út- és forgalmi viszonyok alapján.

KÖDLÁMPAKAPCSOLÓ
MEVFE0A2-8A44D476-039A-440B-9B7F-71C22E22C8D1

MWBC0128X

Első ködlámpák (példa)

MWBC0129X

Hátsó ködlámpa (példa)

Első ködlámpák (ha van)
MEVFE0A2-9CACDAA3-4643-4F99-A69C-60AE7787C4C0

A ködlámpa bekapcsolásához fordítsa a ködlámpa
kapcsolóját állásba helyzetbe, amikor a fény-
szóró vagy a távolságjelző lámpa világít.

Kikapcsolásukhoz fordítsa a ködlámpa kapcsolóját
állásba ismét pozícióba.

A ködlámpák automatikusan kikapcsolnak a tá-
volsági fényszóró kiválasztásakor.

Hátsó ködlámpa
MEVFE0A2-A1A01E2C-7218-423E-9002-3DCB77243ACB

A hátsó ködlámpát akkor használja, ha jelentősen
lecsökken a látótávolság [általában 100 m (328 ft)
alá].

A ködlámpa bekapcsolásához fordítsa a ködlámpa
kapcsolóját állásba helyzetbe, amikor a fény-
szóró be van kapcsolva.

A kikapcsoláshoz fordítsa a ködlámpa kapcsolóját
állásba ismét pozícióba.

EMBLÉMÁS LÁMPA (ha van)
GUID-33A6ED93-B3ED-4362-A034-47E97AF62C0F

Függetlenül a fényszóró kapcsoló helyzetétől, az
embléma jelzőfénye világít, ha a főkapcsoló BE
állásban van, és kialszik, ha a főkapcsolót KI állásba
állítják.
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MEVFE0A2-BCFDC961-0310-45F1-A715-1044C3AF17A3

MWBC0082X

A jelzőkürt megszólaltatásához nyomja meg a
kormánykerék középső párnázott területét .

FIGYELMEZTETÉS
Ne szerelje szét a jelzőkürtöt. Ha mégis ezt
tenné, ezzel befolyásolhatja a kiegészítő első
légzsákrendszer megfelelő működését. A kie-
gészítő első légzsák rendszer megváltoztatása
súlyos személyi sérülést okozhat.

MEVFE0A2-09D92336-2021-4432-AF41-DFBBD5B61199

MWBB0027X

Példa

MWBC0071X

Példa

A vezérlőgombok az érintőképernyőn jelennek
meg.

1. Indítsa el az elektromos gépjárművet.

2. A légkondicionáló képernyőjének megjeleníté-
séhez érintse meg a gombot gombot az
érintőképernyőn.

3. Érintse meg a gombot az üzemmód
kiválasztásához.

Automata üzemmód (narancssárga)

Kézi üzemmód (narancssárga)

Ki (szürke)

Ha a kormánykerék felületi hőmérséklete 30-40°C
(86-104°F) alatt van, a rendszer felmelegíti a
kormánykereket, majd ki-be kapcsol, hogy a hő-
mérsékletet 30-40°C (86-104°F) felett tartsa. Amíg
a rendszer bekapcsolt állapotban van, a visszajelző
lámpa is világít.

AUTO üzemmódban a hőmérséklet-szabályozás
intenzitási szintje az érintőképernyőn választható
ki. Lásd “Légkondicionáló beállításai” (247 o.).

A fűtött kormánykerék rendszer kb. 30 perc után
automatikusan kikapcsol.

JELZŐKÜRTJELZŐKÜRT FŰTÖTT KORMÁNYKERÉK (ha van)FŰTÖTT KORMÁNYKERÉK (ha van)
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MEVFE0A2-9165C4B1-07BB-4716-AF4D-4720AB5D9321

MWBC0075X

A vezetőoldali műszerfalon található dinamikus
vezetőtámogató kapcsoló az Intelligent Lane In-
tervention rendszer és az Intelligens holttér-bea-
vatkozó rendszer (ha van) ideiglenes be- és
kikapcsolására szolgál.

Az intelligens sávintervenciós rendszert és az
intelligens holttér-beavatkozó rendszert a dinami-
kus vezetőtámogató kapcsolóval be kell kapcsolni
minden alkalommal, amikor a főkapcsolót BE
állásba helyezik.

Az intelligens sávelhárító rendszerrel és az intelli-
gens holttér-beavatkozó rendszerrel kapcsolatos
további információkért lásd: “Intelligent Lane Inter-
vention (ha van)” (293 o.) és “Intelligens holttér
beavatkozó rendszer (ha van)” (313 o.).

MEVFE0A2-4AD0F4B3-5DCF-4677-8D02-BBB42E6F27AE

MWAF0222X

A vezetőoldali műszerfalon található Kormányzás-
asszisztens kapcsoló a Kormányzás-asszisztens
rendszer ideiglenes be- és kikapcsolására szolgál.

A kormánysegítő rendszer be- és kikapcsolásához
használhatja a jármű információs kijelzőjének
[Vezetőasszisztens] menüjét is. (Lásd “A Kormány-
zás segítő rendszer engedélyezése/letiltása” (356
o.).)

A Kormányzás segítő rendszer vezérli a kormány-
rendszert, hogy vezetés közben a sáv közepén
tartsa járművét. (Lásd “ProPILOT (ha van)” (347 o.).)

MEVFE0A2-850FEE13-D4FF-4D25-97B5-E92230D21302

MWBC0052X

A konnektor a középkonzol elülső alsó részén
található.

FIGYELEM
* A csatlakozó és a dugó forró lehet hasz-

nálat közben és közvetlenül utána.

* Ne használja olyan tartozékokkal, melyek
meghaladják a 12 voltos, 120 W (10 A)-os
értékeket. Ne használjon dupla adaptert
vagy több, mint egy elektromos tartozé-
kot.

* A 12 V-os akkumulátor lemerülésének el-
kerülése érdekében használja a konnek-
tort úgy, hogy a főkapcsoló a READY to
drive állásban legyen.

* Kerülje az elektromos csatlakozó haszná-
latát akkor, amikor a légkondicionáló,
fényszórók vagy hátsó páramentesítő be
van kapcsolva.

* Ezt az elektromos csatlakozót nem tervez-
ték szivargyújtóval való használatra.
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DINAMIKUS VEZETŐTÁMOGATÓ KAPCSO-
LÓ (ProPILOT rendszer nélküli modellek)
DINAMIKUS VEZETŐTÁMOGATÓ KAPCSO-
LÓ (ProPILOT rendszer nélküli modellek)

KORMÁNYZÁST SEGÍTŐ KAPCSOLÓ (Pro-
PILOT rendszerrel rendelkező modellek)
KORMÁNYZÁST SEGÍTŐ KAPCSOLÓ (Pro-
PILOT rendszerrel rendelkező modellek)

ELEKTROMOS CSATLAKOZÓKELEKTROMOS CSATLAKOZÓK
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* A dugót mindig teljesen ütközésig nyomja
be. Ha nem jön létre jó érintkezés, a
csatlakozó túlmelegedhet.

* Mielőtt behelyez, vagy leválaszt egy dugót,
győződjön meg róla, hogy a használt
elektromos tartozék KI van kapcsolva.

* Ha nincs használatban, zárja le a kupakot.
Ügyeljen arra, hogy víz vagy egyéb folya-
dék ne érintkezzen az elektromos csatla-
kozóval.

USB (Universal Serial Bus) TÖLTŐCSAT-
LAKOZÓ

MEVFE0A2-F92B57E4-B6FF-4777-91E1-880F1FD5F9F8

MWBC0040X

Az USB töltőcsatlakozó a középkonzol dobozának
hátulján található.

Az USB töltőcsatlakozó csak külső eszköz töltésére
használható.

Csatlakoztasson egy USB-eszközt a csatlakozó-
hoz. A töltés automatikusan elindul (maximális
kimenet 5 voltig, 12 W, 2,4 A).

A külső eszköz folyamatosan töltődik, amíg a
főkapcsoló BE állásban van.

Egyes mobileszközök nem tölthetők a specifikáci-
ójuk függvényében.

FIGYELEM
* Ne erőltesse az USB eszközt a csatlakozó-

ba. Az USB-csatlakozótól függően, ha az
USB-eszközt megdöntve vagy fejjel lefelé
helyezi be, az károsíthatja a csatlakozót.
Győződjön meg róla, hogy az USB egység
megfelelően van-e csatlakoztatva a csat-
lakozóba.

* Ne használjon reverzibilis USB kábelt. A
reverzibilis USB kábel használata kárt
okozhat a csatlakozóban.

VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTŐ (ha van)
MEVFE0A2-8C56C6CB-4197-4E63-8A1C-C2EA53136748

MWBC0041X

1. Töltőpad

2. Visszajelző

A vezeték nélküli töltő a középkonzol dobozában
található. Helyezze az okostelefont a vezeték
nélküli töltő talpára. A töltés automatikusan meg-
kezdődik. Az okostelefon folyamatosan töltődik,
amíg a főkapcsoló BE állásban van.

FIGYELMEZTETÉS
* Soha ne helyezzen fémes anyagokat a

vezeték nélküli töltő és az okostelefon
közé.

* Azok, akik pacemakerrel vagy más egyéb
gyógyászati segédeszközzel rendelkez-
nek, vegyék fel a kapcsolatot az elektro-
nikus gyógyászati segédeszközt gyártó
céggel a használat előtt.

* Soha ne tegyen ruhadarabot az okostele-
fonra a töltési folyamat során.

* Soha ne töltse az okostelefont, ha nedves.

* Soha ne helyezzen fémes anyagokat vagy
apró tárgyakat, például szivargyújtót, in-
telligens kulcsot vagy memóriameghajtót.

FIGYELEM
* Ne helyezzen RFID-t/NFC-t/bankkártyát a

vezeték nélküli töltő és az okostelefon
közé. Ez a kártya adatainak károsodását
okozhatja.

* Ne használjon olyan vezeték nélküli töltőt,
amelyen felhalmozódott a szennyeződés,
vagy amelynek a töltőpadja szennyezett.

* Ne ütögesse meg a vezeték nélküli töltő
felületét.
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* Ne öntsön folyadékot (víz, üdítők, stb.) a
töltőpadra.

* Ne használjon zsírt, olajat vagy alkoholt a
töltőpad tisztításához.

Vezeték nélküli töltő visszajelző
MEVFE0A2-D6A4C239-0F9C-49E3-8DBF-C47AACDB7620

A mutató narancssárgán világít, amikor a
töltési folyamat elindul.

Amikor a töltés befejeződött, a jelzőfény zölden
világít.

Ha meghibásodás következik be vagy megszakad
a töltési folyamat, a visszajelző 8 másodpercen
keresztül narancssárgán fog villogni, majd kikap-
csol.

A vezeték nélküli töltő működése
MEVFE0A2-6569096D-CD21-427D-BC4A-D15F679A08E2

A vezeték nélküli töltő használatához megfelelően
el kell helyeznie az okostelefont a töltőpadon. A
töltési teljesítmény maximalizálása érdekében
győződjön meg arról, hogy az okostelefon teljesen
a töltőlap közepén, a “Qi” logó felett helyezkedik
el. Mivel a töltés vevőegységének helye okostele-
fontól függően eltérhet, meg kell keresnie az
okostelefonjának legmegfelelőbb pontot.

Mivel bizonyos okostelefon tokok vagy tartozékok
negatívan befolyásolhatják a töltést, távolítsa el
őket a vezeték nélküli töltés megkezdése előtt.

Vezeték nélküli töltés előtt kapcsolja ki az okoste-
lefon rezgés funkcióját.

MEGJEGYZÉS:
* Csak Qi-kompatibilis okostelefon használ-

ható.
* Az okostelefon vagy a vezeték nélküli töltő

felmelegedhet a töltési folyamat során, és a
töltés leállhat az okostelefon vagy a vezeték
nélküli töltő védelmi funkciója miatt. Ez nem
hiba. Ha ez előfordul, indítsa újra a töltést,
miután az okostelefon vagy a vezeték nél-
küli töltő lehűlt. A visszajelző narancssárgán
fog villogni, majd kialszik.

* A vezeték nélküli töltési folyamatot az okos-
telefon adott állapota is megszakíthatja
(akkumulátor hőmérséklet, stb.).

* Ha a töltés során rádiózaj lép fel, helyezze az
okostelefont a vezeték nélküli töltő középső
(“Qi” logója) helyzetébe.

* A vezeték nélküli töltési folyamat az intelli-
gens kulcs keresésének folyamata alatt leáll.

* A vezeték nélküli töltési folyamat nem indul
el, ha csatlakoztatva van egy USB (Universal
Serial Bus) kábel az okostelefonhoz. A visz-
szajelző narancssárgán fog világítani vagy
villogni, ha az okostelefont úgy rakja a
vezeték nélküli töltőre, hogy USB kábellel
csatlakozik. Azonban ilyenkor nem megy
végbe töltés.

* Az okostelefon típusától függően a visz-
szajelző a töltési folyamat végeztével is
narancssárgán fog világítani.

MEVFE0A2-01CE93BD-8E35-4C13-9960-40A10381DDB4
A gépjármű a 112-es hívószámon alapuló mentő-
szolgálat-hívó rendszerrel (eCall) van ellátva, ame-
lyet a gépjárműben történő felhasználásra
terveztek. Ezzel közúti baleset esetén egy auto-
matikus hívással értesíteni lehet a sürgősségi
segélyszolgálatok telefonközpontját. A rendszerrel
manuálisan is lehet hívni a sürgősségi segély-
szolgálatok kezelőjét.

A 112-es hívószámon alapuló eCall szolgáltatás egy
általános érdekű közszolgáltatás és díjmentesen
használható.

A NISSAN csak a vészhelyzeti kommunikációs
rendszer műszaki teljesítményéért felelős egy
esetleges baleset során a garancia időszakon
belül.

AUTOMATA ECALL
MEVFE0A2-2A3FB92D-E3A2-4913-BD35-6CF219AF21A4

Ha a légzsák vezérlő egysége frontális ütközést,
oldalsó ütközést vagy hátsó ütközést (ha van)
érzékel, a rendszer automatikusan segélyhívást
indít a segélyhívásokat fogadó központba. Ezzel
egy időben a gépjármű-információk is továbbítás-
ra kerülnek. Ha a központ fogadta a segélyhívást, a
kezelő megpróbálja felvenni a kapcsolatot a gép-
jármű utasával.

MEGJEGYZÉS:
* Segélyhívás esetén a kezelő hangjának

hangereje nem állítható.
* Segélyhívás esetén a gépjármű audiorend-

szere lenémításra kerül.

Az eCall rendszer alapértelmezett esetben mindig
engedélyezve van. Súlyos baleset esetén automa-
tikusan aktiválódik, a gépjárműben található szen-
zorok segítségével.
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MENTŐSZOLGÁLATOK HÍVÁSA
ECALL/SOS RENDSZER (ha van)
MENTŐSZOLGÁLATOK HÍVÁSA
ECALL/SOS RENDSZER (ha van)
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Az eCall rendszer nem követhető nyomon, és
normál működési állapotában semmilyen folya-
matos nyomkövetésnek alávetve. A rendszer belső
memóriájában tárolt adatok a fedélzeti rendszeren
kívül senkinek sem érhetők el az eCall aktiválódása
előtt.

A személyes adatoknak a 112-es segélyhívó jármű-
be épített rendszeren keresztül történő bármely
feldolgozásának meg kell felelnie a 95/46/EK és a
2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elvben meghatározott személyes adatok védelmé-
re vonatkozó szabályoknak, és különösen , a
95/46/EK irányelv 7. cikkének d) pontjával össz-
hangban az egyének létfontosságú érdekeinek
védelmének szükségességén kell alapulnia.

Az ilyen adatok feldolgozására kizárólag a 112-es
egységes európai segélyhívó számra kezdeménye-
zett e-segélyhívások kezelése céljából kerül sor.

A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer
által feldolgozott adatok címzettjei azon ország-
nak – amelynek területén a rendszer éppen
található – a hatóságai által kijelölt megfelelő
közbiztonsági válaszpontok, amelyek elsőként fo-
gadják és kezelik a 112-es egységes európai segély-
hívó számra kezdeményezett e-segélyhívásokat.

Ütközés esetén a vészhívó rendszer a következő
információkat küldi a központba:

* Gépjármű-azonosító (VIN)
* Jármű típusa
* Aktiválás típusa (automata/manuális)
* Hívás típusa (teszt/vészhelyzet)
* Pozíció (megbízható/kevéssé megbízható)

* Időbélyeg (mikor történt az ütközés vagy az
incidens)

* Gépjármű utolsó három helyzete és a gép-
jármű iránya

* Gépjármű sebessége
* Utasok száma (ha van)
A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer
úgy van kialakítva, hogy a rendszer belső memó-
riájában tárolt adatok automatikusan és folyama-
tosan törlődjenek.

A rendszer belső memóriájában folyamatosan
felülíródnak a jármű helymeghatározó adatai,
hogy a memória mindig legfeljebb a járműnek a
rendszer rendes működéséhez elegendő utolsó
három naprakész helymeghatározó adatát őrizze
meg.

A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rend-
szerben tárolt tevékenységi adatok naplója csak
addig kerül megőrzésre, amíg az az e-segélyhívás
kezeléséhez szükséges, de az e-segélyhívás kez-
deményezésétől számított 13 óránál semmi esetre
sem tovább.

FIGYELEM
* Az intelligens segélyhívás csak akkor indul

el, ha a jármű légzsákrendszere az ütközés
során aktiválódik.

* Ha az intelligens segélyhívás elindult, vigye
el járművét egy NISSAN által tanúsított
elektromos járműkereskedésbe vagy
szakszervizbe. Erre azért van szükség,
mert az intelligens segélyhívó rendszert
alaphelyzetbe kell állítani, hogy elkerüljük
a nem szándékos e-segélyhívást.

* A gépjárművet a vészhelyzeti telefonköz-
ponttal összekötő mobilhálózati szolgál-
tatót a gép jármű a vészhe lyzet i
hívórendszerén kívül határozza meg és
kezeli.

* A segélyhívás első percében a segélyhívás
kezelője megpróbálja meghatározni, hogy
a hívás eredeti-e. Ha a kezelő megállapítja,
hogy nem eredeti hívásról van szó, leállítja
a hívást, és többé nem próbálja visszahívni
a járművet. Ez a művelet nem akadályozza
meg a gépjármű utasait abban, hogy
manuálisan további segélyhívásokat kez-
deményezzenek.

A segélyhívás funkció nem használható a
következő feltételek mellett:

* A gépjármű olyan területen van, ahol nincs
mobilhálózati lefedettség.

* A gépjármű olyan helyen található, ahol a
vételi jel gyenge, például alagútban, mély-
garázsban, épület között vagy hegyes
területen.

* A TCU (Telematics Control Unit) vagy egyéb
rendszerek nem működnek megfelelően a
gépjárműben.

* A gépjármű tartózkodási helye szerint
elérhető mobiltelefon-hálózat nincs kije-
lölve segélyhívások indítására.

* A segélyhívó központ kommunikációs vo-
nala foglalt.
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MANUÁLIS ECALL (SOS gomb)
MEVFE0A2-A6A7651E-DD00-4E42-B018-7068EFF73000

A kézi eSegélyhívó BE állásban lévő főkapcsolóval,
a térképlámpák mellett található SOS gomb meg-
nyomásával hajtható végre.

Ha a főkapcsolót KI állásba állította, és nem
kezdeményezett segélyhívást, az eSegélyhívó
rendszer kikapcsol.

FIGYELEM
* Parkolja le a járművet biztonságos helyen,

és húzza be a rögzítőféket, mielőtt meg-
nyomná az SOS gombot.

* Ezt a szolgáltatást csak vészhelyzetben
használja. Számtalan esetben előfordul,
hogy a szolgáltatást nem rendeltetész-
szerűen használják.

MWAC0924X

1. Állítsa a főkapcsolót BE állásba.

2. Nyomja meg az SOS fedelet kinyitni.

3. Nyomja meg az SOS gombot . Így segély-
hívást indít a segélyhívásokat fogadó központ-
ba. Ezzel egy időben a gépjármű-információk
is továbbításra kerülnek.

4. Amikor a hívást a központ fogadja, beszélhet a
személyzettel.

Ha törölni szeretné a segélyhívást, nyomja meg és
tartsa lenyomva néhány másodpercig az SOS
gombot. A hívás nem törölhető azt követően, hogy
a kapcsolat létrejött.

MEGJEGYZÉS:
* Segélyhívás esetén a kezelő hangjának

hangereje nem állítható.
* Segélyhívás esetén a gépjármű audiorend-

szere lenémításra kerül.
* Az SOS gomb megnyomása után a technikai

környezettől és attól függően, hogy a TCU-t
más szolgáltatások használják-e, eltarthat
egy ideig, amíg a rendszer elindítja a kap-
csolatot.

* A hívás megszakításának elkerülése érde-
kében ne kapcsolja ki az elektromos jármű
rendszerét.

* Segélyhívás közben a Bluetooth® kihangosí-
tó telefon kapcsolat le lesz tiltva, és a telefon
csak mobiltelefonról lesz elérhető.

* Ha a segélyhívás valamilyen ok miatt meg-
szakad, a segélyhívásokat fogadó központ
megkísérli a visszahívást. Ez a művelet nem
akadályozza meg a gépjármű utasait abban,
hogy manuálisan további segélyhívásokat
kezdeményezzenek.

RENDSZERÁLLAPOT-VISSZAJELZŐ
MEVFE0A2-B8C1DF04-141D-42D8-9B03-9C67327BDA8A

MWAC0760X

Az SOS gomb feletti jelzőlámpák és jelzik a
jármű segélyhívó rendszerének állapotát. Ha a
jelzőfény pirosan világít, vagy nem világít a jelző-
fény, előfordulhat, hogy a segélyhívás nem csatla-
kozik a segélyhívó központhoz az SOS gomb
megnyomásakor. Előfordulhat, hogy intelligens
segélyhívást sem küldenek, ha ütközés történik.

* A gépjármű indítása során a rendszer önelle-
nőrzést futtat le és a piros visszajelző lámpa
akár 15 másodpercig is villoghat.

* Bármikor, ha a piros jelzőfény világít, forduljon
segítségért egy NISSAN tanúsított elektromos
jármű kereskedőhöz vagy szakszervizhez. A
112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rend-
szert is kikapcsoló kritikus rendszerhiba ese-
tén figyelmeztetésként a piros visszajelző
lámpa is világít.
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MEGJEGYZÉS:

Ha a visszajelző lámpa pirosan világít, vagy ha a
lámpa nem világít, a mentőszolgálatokat (ren-
dőrség vagy egyéb hivatalok) normál kommu-
nikációs eszközök (telefon) segítségével kell
értesíteni egy baleset során.

AZ ÉRINTETT JOGAI GYAKORLÁSÁNAK
MÓDJAI

MEVFE0A2-11B58F46-3325-4645-8C98-6A9C2B19E971
Az érintettnek (a gépjármű tulajdonosának) jog-
ában áll hozzáférni az adatokhoz, és adott esetben
kérni az olyan, rá vonatkozó adatok helyesbítését,
törlését vagy zárolását, amelyek feldolgozása nem
felel meg a 95/46/EK irányelv rendelkezéseinek. Az
adatokról tudomást szerző minden harmadik felet
értesíteni kell az ezen irányelvvel összhangban
végzett szóban forgó helyesbítésről, törlésről vagy
zárolásról, hacsak ez lehetetlennek nem bizonyul,
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést nem igényel.

Az érintettnek joga van panaszt tenni az illetékes
adatvédelmi hatóságnál, ha úgy ítéli meg, hogy
személyes adatainak feldolgozása következtében
jogai sérültek.

MEVFE0A2-11FFEB74-6D4E-4717-B00A-F5FBAB2E5908

POHÁRTARTÓK
MEVFE0A2-FC8FAFBC-BCD6-43B2-98A8-26203EF5F9DB

FIGYELEM
* Kerülje a hirtelen elindulást vagy fékezést

a pohártartó használata közben, hogy ne
ömöljön ki az ital. Ha a folyadék forró,
leforrázhatja az utasokat.

* Csak puha poharakat használjon a pohár-
tartóban. A kemény tárgyak baleset esetén
sérülést okozhatnak.

Első
MEVFE0A2-1A4FBEC5-2F7E-4330-AFDC-3E00F421B6AB

MWBC0053X

A pohártartó használatához nyissa ki a fedelet.

A szárnyak lehajthatók egy nagy edény behe-
lyezésekor vagy a pohártartó tálcaként való hasz-
nálatakor. Az emeléshez húzza fel a szárnyat az
ujjával.

A belső válaszfal (a szárnyakkal együtt) eltávolít-
ható (jobbkormányos (RHD) modell). Az eltávolítás-
hoz húzza fel a válaszfalat nyitott fülekkel.

Hátsó ülés
MEVFE0A2-BF2AA628-64D0-45CC-986A-8EB2E1457628

MWBC0054X

A hátsó pohártartók a hátsó lehajtható kartá-
maszban találhatók.

PUHA PALACKTARTÓK
MEVFE0A2-DB73E00A-24BD-4615-AB61-2C372E74F0A9

FIGYELEM
* Ne használja a palacktartót egyéb olyan

tárgyak tárolására, amelyek előrerepülhet-
nek a járműben és sérülést okozhatnak a
benne ülők számára hirtelen fékezés vagy
baleset esetén.

* Ne használja a palacktárolót nyitott folya-
déktárolók tárolására.

TÁROLÁSTÁROLÁS
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MWBC0055X

Ajtó (első és hátsó)

ÁLLÍTHATÓ CSOMAGTÉRPADLÓ
MEVFE0A2-3142AA85-41F4-4997-B42D-2C717DB7E918

Az állítható csomagtérdeszkák segítségével több-
féleképpen használhatja a csomagteret.

FIGYELMEZTETÉS
Ne tegyen 165 fontnál (75 kg) nehezebb tár-
gyakat a rakodópadlóra, miközben a felső
helyzetben van.

FIGYELEM
* Ne nyomja meg erővel a csomagtér padló-

jának első részét. Ha mégis így tesz, a
csomagtér padlója meghajolhat, amely
személyi sérüléshez vezethet.

* Ne mozgassa erővel a csomagtér padlóját,
eldeformálódhat.

* Ha felső állásban van, ne hajtsa le az
üléstámlákat.

* Ne pakolja a rakományt az üléstámlánál
magasabbra. Hirtelen megállás vagy ütkö-

zés esetén a rögzítetlen rakomány szemé-
lyi sérülést okozhat.

Függőleges mód
MEVFE0A2-45CF864E-9618-4823-9C6E-24043479F1DC

MWBC0138X

1. Húzza fel a hátsó lapot 90°-ig.

2. Nyomja le a lemezt, amíg meg nem akad.

Tárolórekesz a csomagtér aljában
MEVFE0A2-97DAA538-A13B-4FE5-A7AC-660C0976E9BB

MWBC0139X

A csomagtérdoboz használatához húzza le a
hátsó deszkát.

KESZTYŰTARTÓ
MEVFE0A2-EA635502-9936-47A9-B2CA-4F1ACC30F00B

MWBC0056X
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FIGYELMEZTETÉS
Tartsa a kesztyűtartó fedelét zárva vezetés
közben, hogy megelőzze a sérülést egy eset-
leges baleset, vagy hirtelen megállás során.

A kesztyűtartó kinyitásához nyomja meg a gom-
bot.

A bezáráshoz nyomja a fedelet felfelé, amíg a zár
be nem kattan.

KÖZÉPKONZOLON LEVŐ TÁROLÓ
MEVFE0A2-ADA88A77-3AEE-4F5D-BBFF-71DB3B593347

MWBC0057X

A konzoldoboz fedelének kinyitásához húzza fel a
fedelet, miközben megnyomja a gombot a fedél
belsejében.

A záráshoz nyomja le a fedelet.

A konzoldoboz helyzete a kívánt pozícióba állítha-
tó (ha van). Lásd “Erőteljes csúszó funkció (ha van)”
(172 o.).

Erőteljes csúszó funkció (ha van)
MEVFE0A2-841EBB54-031B-4BEB-9267-091D2E4BE1CD

FIGYELMEZTETÉS
Ne állítsa be a konzoldoboz helyzetét vezetés
közben, hogy elkerülje a balesetben vagy
hirtelen megállásban bekövetkező sérülése-
ket.

MWBB0013X

A konzoldoboz helyzete a kívánt pozícióba állítha-
tó.

Előrecsúsztatásához nyomja meg és tartsa le-
nyomva a kapcsolót .

A hátracsúsztáshoz nyomja meg és tartsa lenyom-
va a kapcsolót .

RUGALMAS KÖZPONTI TÁROLÁS
MEVFE0A2-0169C05A-5444-4D66-B2A0-D8AEFCEA273C

FIGYELMEZTETÉS
Vezetés közben tartsa zárva a rugalmas kö-
zépső tárolót, hogy elkerülje a baleset vagy
hirtelen megállás esetén bekövetkező sérülé-
seket.

FIGYELEM
Ne tároljon 1,5 kg-nál (3,3 fontnál) nagyobb
összterhelésű tárgyakat.

Kézi működés típusa
MEVFE0A2-429F3056-46FC-4CDF-B56A-773022029CDF

MWBC0031X

A rugalmas központi tároló kinyitásához nyomja
meg a gombot.

A bezáráshoz nyomja a fedelet felfelé, amíg a zár
be nem kattan.
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Teljesítményű működés típusa
MEVFE0A2-F46EE483-A419-4EB3-B466-AC533FE5DD99

MWBC0032X

A rugalmas középső tároló kinyitásához nyomja
meg és tartsa lenyomva a középkonzolon találha-
tó kapcsoló NYITÁS oldalát.

A záráshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a
kapcsoló ZÁRÓ oldalát.

MEGJEGYZÉS:
* Ha a jármű belsejében nagyon magas a

hőmérséklet, előfordulhat, hogy a rugalmas
középső tároló erőműködtetése leáll.

* Ha valami beszorul a rugalmas középső
tárolóba zárás közben, a fedél a nyitás
irányába mozdulhat.

* Ha túlzott terhelés éri a fedél tetejét, a fedél
a zárás irányába mozdulhat.

* A kapcsolók jelzőfényei villognak, ha a jármű
mozgása közben nyit vagy zár.

asztal
MEVFE0A2-C32B85F3-2B26-4559-B3D8-7D6D25368281

MWBC0073X

FIGYELEM
Ne helyezzen az asztalra 5 kg-nál (11 fontnál)
nagyobb összterhelést.

A belső lemez asztalként használható, amikor a
jármű leparkolt.

Az asztal használatához húzza ki a középső tároló
belsejéből.

Ha nincs használatban, tolja be a rugalmas közép-
ső tároló belsejébe.

NAPSZEMÜVEGTARTÓ
MEVFE0A2-9740085B-7C25-48E2-9040-6492C96040BC

MWBC0058X

FIGYELMEZTETÉS
A napszemüvegtartót tartsa lezárva, így nem
korlátozza a kilátást vezetés közben és segít
elkerülni a baleseteket.

FIGYELEM
* Ne használja másra, csak napszemüveg

tárolására.

* Ne hagyja a napszemüveget a napszemü-
vegtartóban, ha közvetlen napfényben
parkol. A hő károsíthatja a napszemüve-
get.

A napszemüvegtartó kinyitásához, nyomja meg,
majd engedje el. A tartóban csak egy napszemü-
veget tároljon.
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KÁRTYATARTÓ
MEVFE0A2-176CE38E-4DA7-4D06-862E-0B740A92232E

MWAC0490X

Csúsztasson egy kártyát a kártyatartóba.

KABÁTAKASZTÓ
MEVFE0A2-14BC9462-D0C7-4458-822C-8AB095F87999

MSIC3505

A kabátakasztók a hátsó ablak felett találhatók.

FIGYELEM
Ne helyezzen 2 fontnál (1 kg) nagyobb össz-
terhelést a horogra.

RAKTÉRFEDŐ
MEVFE0A2-B6FC3E29-0A5B-472C-80D7-8F2F6CF32DF9

FIGYELMEZTETÉS
* Semmilyen tárgyat, legyen az bármilyen

kicsi, se helyezzen a raktérfedőre. Bármi-
lyen tárgy sérülést okozhat egy esetleges
baleset vagy fékezés esetén.

* Leszereléskor ne hagyja a tonneau burko-
latot a járműben.

* Rögzítse a rakományt kötelekkel, hevede-
rekkel, hogy azok ne csúszhassanak, ne
eshessenek előre. Ne pakolja a rakományt
az üléstámlánál magasabbra. Hirtelen
megállás vagy ütközés esetén a rögzítet-
len rakomány személyi sérülést okozhat.

* Ha a gyermekülés felső rögzítőhevedere
sérült, ütközés esetén a gyermek súlyosan
vagy akár halálosan megsérülhet.

— Ha a raktérfedő hozzáér a felső rögzítő
hevederhez, amikor az be van kapcsol-
va, távolítsa el a raktérfedőt a gép-
járműből, vagy rögzítse a csomagtér
padlóján az érintkezési pont alatt. Ha a
raktérfedőt nem távolítja el, az ütközés
esetén megsértheti a felső rögzítő
hevedert.

— Ne engedje, hogy a rakomány hoz-
záérjen a felső rögzítő- hevederhez,
amikor az be van kapcsolva. Megfelelő-

en rögzítse a rakományt, úgy, hogy az
ne érhessen a felső rögzítő heveder-
hez. A nem megfelelően rögzített, vagy
a felső hevederrel érintkező rakomány
megsértheti a hevedert egy esetleges
ütközés során.

A raktérfedő külső szemlélő számára elrejti a
csomagtér tartalmát.

MWBC0074X
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A raktérfedő eltávolítása:

1. Távolítsa el a hevedereket a csomagtérajtóról.

2. Távolítsa el a tonneau fedelet enyhén felemel-
ve, majd hátrafelé húzva.

CSOMAGTÉRI HORGOK
MEVFE0A2-EA4A76B1-7DD2-46D6-9893-57F9CDC1A8E5

MWBC0059X

A horgok a képen látható módon a csomagtérben
találhatók.

FIGYELMEZTETÉS
* Minden esetben győződjön meg róla, hogy

a csomag megfelelően van- e rögzítve.
Megfelelő köteleket és horgokat használ-
jon.

* A rögzítetlen csomagok veszélyesek lehet-
nek egy baleset vagy hirtelen megállás
során.

* Ne helyezzen 5 kg-nál (11 fontnál) vagy
10 kg-nál (22 lb) nagyobb összterhelést
egyetlen horogra.

NISSAN MODE 3 KÁBEL (ha van) TÁRO-
LÓ

MEVFE0A2-CBDD3E7A-422A-4A3D-8997-35802BD810DD

MWBC0069X

Amikor kiveszi vagy elteszi a tárolózsákot, vegye ki
a horgot a horgonyból. Amikor a NISSAN Mode 3
kábelt (ha van) tárolja, győződjön meg róla, hogy a
kampót a helyére rögzíti.

MEVFE0A2-ECC58B2D-F250-41F5-B8E8-7EBD4B79C5CA

ELEKTROMOS MŰKÖDTETÉSŰ ABLA-
KOK

MEVFE0A2-6A23709F-5277-4229-B1AD-2B7DC859B673

FIGYELMEZTETÉS
* Győződjön meg róla, hogy minden utas

keze, stb. a járművön belül van, mialatt a
jármű mozgásban van, és mielőtt felhúzná
az ablakokat. Használja az elektromos
működtetésű ablakok zárját az elektromos
működtetésű ablakok nem kívánt működ-
tetésének elkerülésére.

* Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/
vagy a rendszerek nem szándékos mű-
ködtetéséből fakadó esetleges sérüléseket
vagy halálos baleseteket, beleértve az
ablak vagy az ajtózár figyelmetlen működ-
tetéséből fakadó problémákat, gyermek-
eket, mások támogatására szoruló
felnőtteket vagy háziállatokat ne hagyjon
magukra a járműben. Ezen felül meleg
napokon a hőmérséklet a zárt gépjármű
belsejében nagyon megemelkedhet,
amely az emberek és háziállatok sérülését,
akár halálát is okozhatják.

Az elektromos ablakemelők akkor működnek, ha
az elektromos kapcsoló BE állásban van.
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Főkapcsoló (vezetőoldali)
MEVFE0A2-F0D006F2-BA97-4BA8-9004-BA0E645371B0

MWBC0060X

1. Ablakok zárása gomb
2. Bal hátsó utasoldali ablak
3. Vezetőoldali ablak
4. Első utasoldali ablak
5. Jobb hátsó utasoldali ablak

Az ablak kinyitásához vagy bezárásához nyomja le
vagy húzza fel a kapcsolót, és tartsa

lenyomva. A főkapcsolóval (vezetőoldali kapcsolók)
az összes ablak le-, illetve felhúzható.

A hátsó utasoldali ablakok zárása
MEVFE0A2-B7C9C0EE-B507-4E3B-AA5E-FBE98158A1B8

Ha megnyomja az ablakzár gombot (a visszajelző
világít), a hátsó utasoldali ablakok nem működtet-
hetők a hátsó utasoldali elektromos ablakemelő
kapcsolójával. A hátsó utasoldali ablakok csak a
főkapcsolóval (vezetőoldali kapcsolókkal) működ-
tethetők. Az utasoldali ablakzár kikapcsolásához
nyomja meg ismét az ablakzár gombot.

Utas oldali ablak kapcsolója
MEVFE0A2-04E2B8E0-31B6-4403-9F3E-482646F08AA7

MWAC0758X

Az utasok mellett található kapcsoló csak az adott
ablakot működteti. Ha megnyomja a vezetőoldali
kapcsoló ablakzár gombját, a hátsó utasoldali
kapcsolót nem lehet működtetni.

Automatikus működés
MEVFE0A2-F2AEDE5F-326B-4FB9-9763-AE7CE69B0980

MWBC0061X

Az automatikus funkció lehetővé teszi, hogy az

ablakot anélkül húzza fel vagy le, hogy a kapcsolót
hosszan lenyomva kellene tartania.

Az ablak teljes lehúzásához egy másodpercig
tartsa lenyomva a kapcsolót, majd engedje fel. Az
ablak teljes felhúzásához egy másodpercig tartsa
felhúzva a kapcsolót, majd engedje el. A kapcsolót
nem kell tartani, miközben az ablak működik.

Ha az ablakot az automatikus működés közben
szeretné megállítani, nyomja meg vagy húzza meg
a gombot, a működéssel éppen ellentétes irányba.

Automata visszaállítási funkció
MEVFE0A2-C5187523-35D8-44E8-9700-CA4CAB34864E

FIGYELMEZTETÉS
A zárt állás előtt közvetlenül van egy minimális
távolság, ami nem mindig észrevehető. Győ-
ződjönmeg róla, hogy az összes utas keze, stb.
a járművön belül van és távol az ablaktól,
amikor becsukja azt.

Az automatikus visszahúzás funkció lehetővé teszi,
hogy az ablak automatikusan visszahúzódjon,
amikor valami becsípődik az automatikus felhúzás
közben. Amikor a vezérlő rendszer valamilyen
akadályt észlel, az ablak azonnal leereszkedik.

A környezettől vagy vezetési feltételektől függően
az automatikus visszaállítási funkció aktiválódik,
ha az ablak felhúzásakor ütés vagy terhelés éri az
ablakot, ami hasonló hatású, mint valaminek a
becsípése.

Ablakidőzítő:

Az ablakidőzítő lehetővé teszi az ablakkapcsoló
rövid ideig történő működtetését még akkor is, ha
a főkapcsoló KI állásban van. Az ablakidőzítő
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törlődik, ha kinyitják a vezető vagy az utas oldali
ajtót, vagy lejár az előre beállított idő.

Az ablakok működtetése az intelligens
kulcs segítségével.

MEVFE0A2-D9DAE01F-2BA7-4CA5-8466-032A945A31C5
Az ablakok nyitása vagy zárása a “KIOLDÁS” vagy
“BEZÁRÁS” gombok intelligens kulcson történő
megnyomásával. Ez a funkció nem működik, ha
az ablak időzítője aktiválva van vagy az ablakot
inicializálni kell. Az intelligens kulcs gomb haszná-
latával kapcsolatos részletekért lásd: “A kulcsnél-
küli távvezérlési funkció használata” (196 o.).

Nyitás:
Az ablakok kinyitásához nyomja meg a “KIOLDÁS”
gombot gombot az intelligens kulcson kör-
ülbelül 3 másodpercig az ajtó kinyitása után.

A nyitás leállításához engedje fel a “KIOLDÁS”
gombot gomb.

Ha az ablaknyitási művelet útközben leáll, miköz-
benmegnyomja a “KIOLDÁS” gombot, engedje
fel, majd nyomja meg újra a gombot, amíg az
ablakok teljesen ki nem nyílnak.

Zárás:
Az ablakok bezárásához nyomja meg a “BEZÁRÁS”
gombot gombot az intelligens kulcson kör-
ülbelül 3 másodpercig az ajtó bezárása után.

A zárás leállításához engedje fel a “BEZÁRÁS”
gombot gomb.

Ha az ablakzárás leáll útközben, miközben meg-
nyomja a “BEZÁRÁS” gombot, engedje el, majd
nyomja meg ismét a gombot, amíg az ablakok
teljesen be nem záródnak.

Ha az elektromos ablak kapcsolója nemműködik
MEVFE0A2-B6340D93-45A3-48B4-BE8B-20DD3A8E0867

Ha az elektromos ablakemelő automatikus funk-
ciója nem működik megfelelően, hajtsa végre a
következő eljárást az elektromos ablakemelő funk-
cióinak inicializálásához.

1. Zárja be az ajtót.

2. Állítsa a főkapcsolót BE állásba.

3. Húzza meg és tartsa lenyomva az elektromos
ablakemelő kapcsolóját az ablak teljes bezá-
rásához.*1

4. Engedje el a kapcsolót.

5. Húzza meg az elektromos ablakemelő kap-
csolóját, és tartsa lenyomva körülbelül 2 má-
sodpercig vagy tovább.*2

6. Nyomja le az elektromos ablakemelő kapcso-
lóját, és tartsa lenyomva az ablak teljes kinyi-
tásához.

7. Engedje el a kapcsolót.

8. Nyomja le az elektromos ablakemelő kapcso-
lóját, és tartsa lenyomva körülbelül 2 másod-
percig vagy tovább.*2

9. Húzza meg és tartsa lenyomva az elektromos
ablakemelő kapcsolóját az ablak teljes bezá-
rásához.*1

10. Működtesse az ablakot az automatikus funk-
cióval (ablak nyitása és bezárása), hogy meg-
erősítse, hogy az inicializálás befejeződött.

*1: Ha az ablak a teljesen zárt helyzet elérése előtt
megáll, engedje el a kapcsolót, majd ismét húzza
meg és tartsa lenyomva az ablak teljes bezárásá-
hoz.

*2: Miután meghúzta vagy megnyomta az elektro-
mos ablakemelő kapcsolóját, és körülbelül 2 má-
sodpercig vagy tovább tartotta, az ablak ismét
elmozdul.

Ha az ablakot nem lehet automatikusan bezárni,
mivel az automatikus hátramenet funkció meg-
hibásodás miatt aktiválódott, hajtsa végre a kö-
vetkező eljárást az automatikus hátramenet
funkció törléséhez.

1. Húzza felfelé az elektromos ablakemelő kap-
csolóját, amíg az automatikus hátramenet
funkció nem aktiválódik, ekkor az ablak auto-
matikusan visszafordul.

2. Ismételje meg az eljárást kétszer.

3. Húzza meg és tartsa lenyomva az elektromos
ablakemelő kapcsolóját az ablak bezárásához,
hogy megbizonyosodjon arról, hogy a törlés
befejeződött.

FIGYELMEZTETÉS
Az automatikus hátramenet funkció törlésekor
az ablak nem fog automatikusan visszafordul-
ni, még akkor sem, ha a vezérlőegység aka-
dályt észlel. Győződjön meg róla, hogy minden
utas keze, stb. a járművön belül van, mielőtt
felhúzná az ablakokat.

Ha a fenti eljárás végrehajtása után az elektromos
ablakemelő funkciói nem működnek megfelelően,
ellenőriztesse járművét egy NISSAN tanúsított
elektromos jármű-kereskedővel.
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MEVFE0A2-763E28EB-A953-4A35-A10F-6F137F82E26B

FIGYELMEZTETÉS
* Baleset esetén Ön kieshet a nyitott tetejű

gépjárműből. Mindig csatolja be a bizton-
sági övet és használjon gyermeküléseket.

* Soha ne engedje meg senkinek, hogy
felálljon, vagy testének bármely részét
kinyújtsa a napfénytető nyílásán, ha a
gépjármű mozgásban van, vagy a nap-
fénytető éppen záródik be.

FIGYELEM
* Távolítsa el a vízcseppeket, havat, jeget

vagy homokot a napfénytetőről, mielőtt
kinyitja.

* Ne helyezzen semmiféle nehéz tárgyat a
napfénytetőre vagy környékére.

A napfénytető csak akkor működik, ha a főkap-
csoló BE állásban van. A napfénytető egy ideig
működik, még akkor is, ha a főkapcsoló KI állásban
van. Ha ezalatt az idő alatt kinyitják a vezetőoldali
vagy az első utasoldali ajtót, a napfénytető ára-
mellátása megszűnik.

AUTOMATIKUS NAPFÉNYTETŐ ÉS ÁR-
NYÉKOLÓ

MEVFE0A2-60D1BFD6-832F-432D-8BEE-8F0AE9FFB2B4

MWBC0042X

A napfénytető vagy árnyékoló elcsúsztatása
MEVFE0A2-F2AE68AD-35BC-4AA8-83C0-4AA506392BF1

Ha a napernyő kapcsolóját NYITVA állásba tolja,
a napernyő kinyílik. Ha a napfénytető kapcsolóját
NYITÁS állásba tolja, a napfénytető komfort
módba nyílik. (Ha a napernyő közel van, a naper-
nyő először félig kinyílik. A kapcsoló ismételt meg-
nyomásakor a napfénytető teljesen kinyílik.)

Ha a napfénytető kapcsolóját ZÁRVA állásba
tolja, a napfénytető automatikusan bezáródik. Ha a
napernyő kapcsolóját ZÁRVA állásba tolja, a
napernyő bezárul.

A napellenző vagy a napfénytető működés közbeni
leállításához nyomja a napfénytető kapcsolóját a
NYITÁS ((1), (3)), ZÁRÁS , (4) vagy FEL állásba.
pozíció.

A napfénytető megdöntése
MEVFE0A2-5A375FB1-2459-4E69-B8C9-A8D87A6925A0

A napfénytető feldöntéséhez tolja a napfénytető
kapcsolóját felső helyzetbe .

A napfénytető lefelé billentéséhez nyomja meg
ismét a kapcsolót, vagy tolja ZÁRVA helyzetbe .

Komfort állás
MEVFE0A2-F85D3D5F-862B-4CED-BA76-75CBE0FDAF74

A rendszer ezt a pozíciót használja, amikor nyitott
napfénytetővel vezet. Ha csak úgy vezet, hogy a
napfénytető teljesen ki van nyitva, a menetzaj
nagyon hangos lehet. Vezetés közben használja a
komfort üzemmódot.

Automata visszaállítási funkció
MEVFE0A2-05D9BD58-A278-4709-A03A-80DC088F07EC

FIGYELMEZTETÉS
A zárt állás előtt közvetlenül van egy minimális
távolság, ami nem mindig észrevehető. Győ-
ződjönmeg róla, hogy az összes utas keze, stb.
a járművön belül van és távol a napfénytető és
napellenző nyílásától, amikor becsukja azt.

Az automatikus visszaállítási funkció lehetővé
teszi, hogy a napfénytető és az napellenző auto-
matikusan kinyíljon, ha valami a napfénytető vagy
napellenző elé csípődött zárás közben. Amikor az
ellenőrzőegység akadályt észlel, a napfénytető és
napellenző azonnal kinyílik.

A környezettől, vagy vezetési körülményektől füg-
gően, az automata visszaállítási funkció aktiválód-
hat, ha a napfénytetőt vagy napellenzőt ütés, vagy
terhelés éri menet közben.

Ha az automatikus visszaállítási funkció folyama-
tosan működik, vagy az akkumulátor lemerülőben

NAPFÉNYTETŐ (ha van)NAPFÉNYTETŐ (ha van)
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van, előfordulhat, hogy a napfénytető és napellen-
ző nem zár megfelelően. Ebben az esetben nyomja
meg és tartsa a kapcsolót ZÁRVA állásban a
napfénytető bezárásához.

A napfénytető működtetése az intelli-
gens kulcs segítségével.

MEVFE0A2-D177C16B-A461-490B-9194-E7AA988B2F86
A napfénytető a KIOLDÁS megnyomásával nyitha-
tó vagy zárható vagy BEZÁRÁS gombot
az intelligens kulcson. Ez a funkció nem működik,
ha a napfénytető időzítője aktiválva van vagy a
tetőt inicializálni kell. Az intelligens kulcs gomb
használatával kapcsolatos részletekért lásd: “A
kulcsnélküli távvezérlési funkció használata” (196
o.).

Nyitás:
A napfénytető kinyitásához nyomja meg és tartsa
lenyomva a KIOLDÁS gombot gombot az
intelligens kulcson. A művelet körülbelül 7 másod-
perc múlva leáll. A műveletet a KIOLDÁS meg-
nyomásával és nyomva tartásával folytathatja

gombot újra. A nyitás leállításához engedje
el a KIOLDÁS gombot gomb.

Zárás:
A napfénytető bezárásához nyomja meg és tartsa
lenyomva a BEZÁRÁS gombot gombot az
intelligens kulcson. A zárás leállításához engedje el
a BEZÁRÁS gombot gomb.

Ha a napfénytető nem működik
MEVFE0A2-375D2428-A2C2-47EB-BFE4-FA7A4BDC9925

Ha a napfénytető és napellenző nem működik
rendesen, a következő lépéseket hajtsa végre a
rendszer inicializálásához.

1. Ha a napfénytető és a napernyő nyitva van,
zárja be teljesen a napfénytető kapcsolójának
ZÁRVA és (4) állásba való többszöri meg-
nyomásával.

2. Nyomja meg és tartsa a napfénytető kapcso-
lóját ZÁRVA állásban 10 másodpercig.

3. Azt követően, hogy a napfénytető és napel-
lenző bezáródott és egy kicsit visszahúzódott,
engedje el a napfénytető kapcsolóját.

4. Nyomja meg és tartsa a napfénytető kapcso-
lóját ZÁRVA állásban, és az üveg és az
árnyékoló elmozdul.

5. Engedje fel a napfénytető gombját. Ekkor a
napfénytető és a napernyő teljesen kinyílik,
majd teljesen bezárul.

6. Ellenőrizze, hogy a napfénytető megfelelően
működik- e.

FIGYELMEZTETÉS
A vezető mindig felelős a napfénytető meg-
felelő működtetéséért, beleértve az összes
utas általi működtetést is. A napfénytető meg-
felelő használatára vonatkozó figyelmezteté-
sek és utasítások be nem tartása súlyos
sérülést vagy halált okozhat.

* Ne engedje, hogy gyermekek kezeljék a
napfénytetőt. Gyermekek általi helytelen
használat balesetet okozhat. Ha gyermek-
ek vagy mások beakadnak a napfénytető-
be, az súlyos sérülést okozhat.

* A napfénytető nem szándékos működte-
tése miatti sérülések vagy halálesetek
elkerülése érdekében, amikor elhagyja a

járművet, állítsa a főkapcsolót KI állásba,
és ne hagyjon gyermekeket és az intelli-
gens kulcsot a járműben.

* Ne kapcsolja be szándékosan az automa-
tikus hátramenet funkciót. Ha a keze vagy
az arc stb. beakad a napfénytetőbe, az
súlyos sérülést okozhat.

FIGYELEM
* Ne helyezzen tárgyakat (például újság-

okat, zsebkendőket stb.) a napernyőre,
amikor az kinyúlik vagy visszahúzódik,
ami helytelen működést vagy a napernyő
károsodását okozhatja.

* Ne nyomja a napernyő kart a kezével stb.,
mert ez deformálódhat. Nem megfelelő
működés vagy a napernyő károsodása
következhet be.

* Ne helyezzen semmilyen tárgyat a naper-
nyő bemeneti nyílásába, mert ez helytelen
működést vagy a napernyő sérülését
okozhatja.

* Ne akasszon fel semmilyen tárgyat a
karsínre, mert ez helytelen működést vagy
a napernyő sérülését okozhatja.

* Ne húzza erővel a napernyőt. Ez meg-
nyújthatja a napernyőt. Nem megfelelő
működés vagy a napernyő károsodása
következhet be.

Ha a fenti eljárás végrehajtása után a napfénytető
nemműködik megfelelően, ellenőriztesse járművét
egy NISSAN tanúsított elektromos jármű-kereske-
dővel.
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MEVFE0A2-AC8C958B-C3DE-4C13-A406-ED56FDB6824E

FIGYELEM
* Ne hagyja bekapcsolva a világításkapcso-

lót, ha az elektromos jármű rendszere
hosszabb ideig nem működik, hogy elke-
rülje a 12 voltos akkumulátor lemerülését.

* Kapcsolja le a lámpákat, ha kiszáll a
járműből.

BELSŐ LÁMPÁK KAPCSOLÓJA
MEVFE0A2-E92247E6-514A-49F6-8C49-3DBA37FB2AC2

MWBC0062X

(1) A belső világítás az ajtó helyzetétől függetle-
nül bekapcsolható. A lámpák egy idő után
kialszanak, hacsak a főkapcsolót nem helye-
zik BE állásba, amikor bármelyik ajtót kinyit-
ják.

(2) A belső lámpák úgy is beállíthatók, hogy
akkor lépjenek működésbe, amikor az ajtó-
kat kinyitja. A belső világítás kikapcsolásá-
hoz, amikor egy ajtó nyitva van, érintse meg
a kapcsolót, a belső világítás az ajtó helyze-
tétől függetlenül nem világít. A lámpák
kialszanak, ha a főkapcsolót BE állásba
helyezik, vagy ha a vezetőoldali ajtó be van

csukva és be van zárva.
(3) A térkép fényereje 3 fokozatban állítható

ennek a kapcsolónak a megérintésével.

TÉRKÉPOLVASÓ LÁMPÁK
MEVFE0A2-1B5DECC4-5E3F-4B04-8666-6F7000099558

MWBC0063X

Érintse meg a lámpát a térképfény bekapcsolásá-
hoz. A lámpa kikapcsolásához érintse meg újra a
lámpát.

A lámpák egy bizonyos idő után is kialszanak, ha
a lámpák égve maradnak, hogy megakadályoz-
zák a 12 voltos akkumulátor lemerülését.

HÁTSÓ SZEMÉLYES LÁMPA
MEVFE0A2-508E4ED4-61D6-4A70-9A10-CE6690B67E4A

MWBC0070X

A hátsó személyi lámpa bekapcsolásához érintse
meg a lámpát. Érintse meg újra a lámpát a fény
elhalványításához. A lámpa kikapcsolásához érin-
tse meg ismét a lámpát.

A lámpák egy bizonyos idő után is kialszanak, ha
a lámpák égve maradnak, hogy megakadályoz-
zák a 12 voltos akkumulátor lemerülését.

SMINKTÜKÖR MEGVILÁGÍTÁS
MEVFE0A2-20E818C8-E744-4773-8277-D65BB4E35097

MWAC0492X

BELSŐ LÁMPÁKBELSŐ LÁMPÁK
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A sminktükrön lévő lámpa bekapcsol, amikor a
sminktükör borítóját kinyitja.

Ha a burkolatot lecsukja, a lámpa kialszik.

A lámpák egy bizonyos idő után is kialszanak, ha
a lámpák égve maradnak, hogy megakadályoz-
zák a 12 voltos akkumulátor lemerülését.

CSOMAGTÉR VILÁGÍTÁSA
MEVFE0A2-4E7D7193-19FC-43A7-8050-94552D64EF00

A rakománylámpa a csomagtérajtó kinyitásakor
világít.

A lámpa egy bizonyos idő elteltével kialszik, ha a
lámpa égve marad, hogy megakadályozza az
akkumulátor lemerülését.
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MEVFE0A2-F7866A38-D962-41BD-9D0D-7935A4B2CC6C

INTELLIGENS KULCS
MEVFE0A2-70B1A049-A959-47AA-AA04-4D59E2864492

MWBD0014X

A típus (ha van)

MWBD0015X

B típus (ha van)

1. Intelligens kulcs (2)
2. Mechanikus kulcs (az intelligens kulcs belse-

jében) (2)
3. Kulcs szám tábla

Gépkocsiját csak az intelligens kulcsokkal lehet
vezetni, amelyek regisztrálva vannak a jármű

intelligens kulcsrendszerének és a NISSAN lopás-
gátló rendszer (NATS) alkatrészeinek. Egy gép-
járműben 4 kulcsot lehet regisztrálni és használni.
Az új kulcsokat a NISSAN minősített elektromos
jármű márkakereskedőjének regisztrálnia kell, mi-
előtt az intelligens kulcsrendszerrel és a NISSAN
lopásgátló rendszerrel (NATS) együtt használná.
Mivel a regisztrációs folyamat megköveteli az
intelligens kulcs összetevőinek minden memóriá-
jának törlését az új kulcsok regisztrálásakor, min-
denképpen vigye el az összes birtokában lévő
intelligens kulcsot a NISSAN tanúsított elektromos
jármű kereskedőjéhez.

A kulcshoz kap egy kulcsszám táblát. Jegyezze fel
a kulcs számát és tartsa azt egy biztonságos
helyen (pl: az irattárcában) és ne a gépjárműben.
Ha elveszíti a kulcsait, javasoljuk, hogy keresse fel a
NISSAN minősített elektromos járművek márkake-
reskedését, és keresse meg a másolatokat a
kulcsszám használatával. A NISSAN nem jegyzi fel
a kulcsszámokat, így ez kifejezetten fontos, hogy a
kulcs száma visszakereshető legyen.

A kulcsszámra csak abban az esetben van szük-
ség, ha elveszítette valamennyi kulcsát, és nincs
miről másolatot készíteni. Ha még mindig van
kulcsa, akkor a kulcsszám ismerete nélkül sokszo-
rosítható.

FIGYELEM
* Győződjön meg arról, hogy az intelligens

kulcs Önnél van, amikor vezet. Az intelli-
gens kulcs egy precíziós egység, beépített
jeladóval. Hogy a sérülését elkerülje, vegye
figyelembe a következőket.

— Az intelligens kulcs vízálló; azonban a

nedvesség tönkre is teheti azt. Ha az
intelligens kulcs nedves lesz, azonnal
törölje szárazra.

— Ne hajlítsa meg, dobja le vagy üsse
neki más tárgyaknak.

— Ha a külső hőmérséklet -10°C (14°F)
alatti, előfordulhat, hogy az intelligens
kulcsrendszer eleme nem működik
megfelelően.

— Az intelligens kulcsot ne hagyja tartó-
san olyan helyen, ahol a hőmérséklet
meghaladja a 60°C- ot (140°F).

— Ne módosítsa az intelligens kulcsot.

— Ha használjon mágneses kulcstartót.

— Ne helyezze az intelligens kulcsot
olyan elektromos berendezések mellé,
mint televízió, személyi számítógép
vagy mobiltelefon.

— Ne hagyja, hogy az intelligens kulcs
vízzel vagy sós vízzel érintkezzen, és ne
mossa ki a kulcsot mosógépben. Ez
befolyásolhatja a rendszer hatékony-
ságát.

Ha a kulcs elveszett vagy ellopták, a NISSAN azt
javasolja, hogy töröltesse annak a kulcsnak az
azonosító kódját a rendszerből. Ezzel elkerülheti,
hogy az intelligens kulccsal illetéktelenek kinyit-
hassák a járművet. A törlési eljárással kapcsolatos
információkért javasoljuk, hogy keressen fel egy
NISSAN tanúsított elektromos jármű-kereskedőt.
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Mechanikus kulcs
MEVFE0A2-EED60269-A431-4073-A19B-5A82DD409AD0

MWBD0016X

A mechanikai kulcs eltávolításához oldja ki az
intelligens kulcs hátulján található gombot.

A mechanikai kulcs összeszereléséhez finoman
nyomja a kulcsot az intelligens kulcsba, amíg a
rögzítő gomb vissza nem ugrik az eredeti helyére.

A vezetőoldali ajtó zárásához vagy kinyitásához
használja a mechanikus kulcsot. (Lásd “Ajtók” (186
o.).)

FIGYELEM
Az intelligens kulcsba szerelt mechanikus kul-
csot minden esetben vigye magával.

MEVFE0A2-A67171A1-8A0F-4CD6-B876-B41D1675EF9C

FIGYELMEZTETÉS
* Mielőtt kinyitná az ajtót, mindig ellenőrizze

és kerülje el a forgalmat.

* Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/
vagy a rendszerek nem szándékos mű-
ködtetéséből fakadó esetleges sérüléseket
vagy halálos baleseteket, beleértve az
ablak vagy az ajtózár figyelmetlen működ-
tetéséből fakadó problémákat, gyermek-
eket, mások támogatására szoruló
felnőtteket vagy háziállatokat ne hagyjon
magukra a járműben. Ezen felül meleg
napokon a hőmérséklet a zárt gépjármű
belsejében nagyon megemelkedhet,
amely az emberek és háziállatok sérülését,
akár halálát is okozhatják.

SUPER LOCK RENDSZER (ha van)
MEVFE0A2-C2D56F6D-B7D1-4ACE-8F75-0FB20081C5DA

FIGYELMEZTETÉS
A biztonsági reteszelő rendszerrel ellátott
járművek esetén az óvintézkedések be nem
tartása veszélyes szituációkhoz vezethet. Győ-
ződjön meg arról, hogy a Super Lock rendszer
aktiválása mindig biztonságosan történik.

* Ha a járműben tartózkodik valaki, sose
zárja le az ajtókat az intelligens kulccsal.
Mivel a biztonsági reteszelő rendszer meg-
gátolja az ajtó belülről való kinyitását, a
járműben tartózkodók bent rekednek a
járműben.

* Az intelligens kulcsrendszert csak akkor
használja, ha tisztán rálát a járműre. Ezzel
megakadályozhatja, hogy a biztonsági re-

teszelő rendszer miatt bárki bent rekedjen
a járműben.

Ha az ajtókat az intelligens kulccsal vagy a
zárásérzékelővel (az első ajtókilincseken) zárja be,
az összes ajtó bezárul, beleértve a csomagtérajtót
is, és aktiválja a Super Lock rendszert.

A Super Lock rendszer aktiválásához nyomja meg
kétszer a BEZÁRÁS gombot gombot az
intelligens kulcson, vagy zárja be az ajtókat a
zárérzékelő kétszeri megnyomásával. A vészvillo-
gók hosszabb ideig villognak, jelezve a Biztonsági
reteszelő rendszer aktiválását.

Ez azt jelenti, hogy egyik ajtót sem lehet belülről
kinyitni, hogy a lopás megelőzhető legyen.

A rendszer kiold, amikor az ajtót az intelligens
kulccsal vagy a kapacitív nyitásérzékelővel (az első
ajtókilincseken) kinyitják.

A Super Lock rendszer nem aktiválódik, ha az
ajtókat az elektromos ajtózár kapcsolóval zárják.

Vész esetén
MEVFE0A2-BD384D84-D386-4113-8E22-0FDBBB23D6D6

Ha a biztonsági reteszelő rendszer aktiválódik
közlekedési baleset vagy egyéb nem várt körül-
mény miatt, mialatt Ön a járműben tartózkodik:

* Állítsa a főkapcsolót BE állásba, a Super Lock
rendszer kiold, és az összes ajtó kinyitható az
elektromos ajtózár kapcsolóval. Ekkor már
nyithatók az ajtók.

* Az ajtók kinyitása az intelligens kulccsal. A
biztonsági reteszelő rendszer kiold és akkor az
ajtók már nyithatók.

AJTÓKAJTÓK
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Zárás a Super Lock rendszer aktiválása nélkül
MEVFE0A2-00A182E3-CE23-4F91-ABF1-C780BD65082C

FIGYELMEZTETÉS
Ne hagyja benne a kulcsot, amikor kiszáll a
járműből.

Az ajtók zárása az ajtókulcs hengerével, vagy az
intelligens kulcson lévő BEZÁRÁS gomb egyszeri
megnyomásával, vagy a zárérzékelő egyetlen
megnyomásával nem aktiválja a Super Lock rend-
szert.

ZÁRÁS KULCCSAL
MEVFE0A2-09541342-6724-4CE2-895E-4D3E3867B102

MWBD0017X

A vezetőoldali ajtó zárásához fordítsa a vezetőol-
dali ajtó kulcshengerét a jármű hátulja felé .

A vezetőoldali ajtó kinyitásához fordítsa a veze-
tőoldali ajtó kulcshengerét a jármű eleje felé .

A többi ajtó és a csomagtérajtó zárásához vagy
kinyitásához használja az intelligens kulcs funkciót.
(Lásd “Intelligens kulcsrendszer” (189 o.).)

NYITÁS BELSŐ FOGANTYÚVAL
MEVFE0A2-F1B3E7C3-1DFF-477D-801B-1C2FE94310FA

MWBD0044X

Az ajtók nyitásához húzza a belső zárógombot az
ábrán látható pozícióba.

Super Lock rendszerrel felszerelt modell:

Az ajtókat nem lehet a belső ajtónyitó karral
kinyitni, ha a biztonsági reteszelő rendszer akti-
válva van.

LEZÁRÁS AJTÓZÁR-RENDSZER KAP-
CSOLÓVAL

MEVFE0A2-5256BBAD-C319-43C6-9C66-55957ADC778F

MWBD0019X

Vezetőoldali könyöktámasz

MWAD0355X

Első utas kartámasz

Az elektromos ajtózár (a vezetőoldali és az első
utasoldali ajtón található) működtetésével az ösz-
szes ajtó bezárható vagy kinyitható.

Az ajtók zárásához nyomja az elektromos ajtózár
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kapcsolót zár állásba nyitott vezetőoldali ajtó
mellett, majd csukja be az ajtót.

Az ajtózár visszajelző lámpa a tetőkonzolon
kigyullad, ha az ajtók zárva vannak.

Amikor az ajtókat így zárja be, győződjön meg
róla, hogy a kulcs nem maradt a járműben.

Az ajtók kinyitásához tolja az elektromos ajtózár
kapcsolóját nyitási helyzetbe .

MEGJEGYZÉS:

Super Lock rendszer nélküli modellek: Ha egy
ajtót kézzel nyitnak ki belülről az intelligens
kulcszár megnyomása után gombot, az ajtó
kinyílik, és az ajtózár jelzőfénye kialszik.

Kizárás-védelem
MEVFE0A2-44F7A60E-83C3-4161-B6E9-F0CE6E62B151

A reteszelő védelmi funkció segít megelőzni a
kulcsok véletlen bezáródását a járműben.

Ha az elektromos ajtózár kapcsolóját zár helyzetbe
állítja, amikor bármelyik ajtó nyitva van, minden
ajtó automatikusan kinyílik, és az ajtó becsukása
után hangjelzés hallható.

Biztonsági reteszelő rendszerrel szerelt
modellek (jobbkormányos modellek)

MEVFE0A2-983B540E-694D-4EBF-A456-4681237E8A39
Ha az ajtók az Intelligens Kulcszár kétszeri meg-
nyomásával záródnak gombot vagy egy
zárérzékelő kétszeri megnyomásával aktiválódik
a Super Lock rendszer. Az ajtózár visszajelző lámpa

a tetőkonzolon kigyullad, jelezve, hogy az
összes ajtó be van zárva, de az elektromos ajtózár
kapcsoló KIOLDÁS gombjával nem lehet kinyitni az
ajtókat.

Az ajtók lezárása az elektromos ajtózárral nem
aktiválja a Biztonsági reteszelő rendszert.

GÉPJÁRMŰ SEBESSÉGÉT ÉRZÉKELŐ AJ-
TÓZÁRÓ RENDSZER (ha van)

MEVFE0A2-83FF2B7A-E297-43E2-9BCC-D65D36B17C98
Az összes ajtó automatikusan bezáródik, ha a
gépjármű sebessége eléri a 10 km/h (6 MPH)
sebességet. A zár kinyitása után vezetés közben
a járműsebesség-érzékelő ajtózár-mechanizmus
bezárja az ajtót, ha a jármű sebessége ismét eléri
a 10 km/h-t (6 MPH).

A gépjármű sebességét érzékelő ajtó-
záró mechanizmus aktiválása

MEVFE0A2-DAFFC8E5-6BC0-4086-BEE5-726684B0540A
1. Állítsa a főkapcsolót BE állásba.

2. 20 másodpercen belül nyomja és tartsa az
elektromos ajtózáró gombot BEZÁRÁS pozíci-
óban legalább 5 másodpercig.

3. A vészvillogó lámpák kétszer felvillannak, ha az
aktiválás sikeres volt.

Deaktiválás:

1. Állítsa a főkapcsolót BE állásba.

2. 20 másodpercen belül nyomja és tartsa az
elektromos ajtózáró gombot BEZÁRÁS pozíci-
óban legalább 5 másodpercig.

3. A vészvillogó lámpák egyszer felvillannak, ha a
deaktiválás sikeres volt.

AUTOMATIKUS AJTÓKIOLDÓ MECHA-
NIZMUS (ha van)

MEVFE0A2-3753A365-161B-4924-BA20-D3F348C1A08E
Minden ajtó automatikusan kinyílik, ha a főkap-
csolót BE állásból “KI” állásba állítja. Az automatikus
ajtónyitás funkció a jármű információs kijelzőjén
található Járműbeállítások segítségével módosít-
ható. (Lásd “[Járműbeállítások]” (130 o.).)

Az automatikus ajtózár-kioldó mechanizmus
aktiválása elektromos ajtózár kapcsolóval

MEVFE0A2-42C25F30-2DC1-426D-B849-FA4588841322
1. Állítsa a főkapcsolót BE állásba.

2. 20 másodpercen belül nyomja és tartsa az
elektromos ajtózáró gombot KIOLDÁS pozíci-
óban legalább 5 másodpercig.

3. A vészvillogó lámpák kétszer felvillannak, ha az
aktiválás sikeres volt.

Deaktiválás:

1. Állítsa a főkapcsolót BE állásba.

2. 20 másodpercen belül nyomja és tartsa az
elektromos ajtózáró gombot KIOLDÁS pozíci-
óban legalább 5 másodpercig.

3. A vészvillogó lámpák egyszer felvillannak, ha a
deaktiválás sikeres volt.

ÜTKÖZÉSÉRZÉKELŐ AJTÓNYITÓ ME-
CHANIZMUS (ha van)

MEVFE0A2-83053185-F7F7-4A5C-AF8D-723EDD34F646
Minden ajtó automatikusan kinyílik, ha az ütközé-
sérzékelők ütközést érzékelnek, miközben a főkap-
csoló BE állásban van. A behatást érzékelő
ajtónyitó rendszer előfordulhat, hogy nem műkö-
dik megfelelően; a működés a behatás erősségétől
függ.
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HÁTSÓ AJTÓ GYERMEKZÁR
MEVFE0A2-23BE1446-C8BC-4A11-8767-2B460D5530B1

MWAD0021X

A gyermek biztonsági zárak és a hátsó ajtózár
segít megelőzni a hátsó ajtók véletlen történő
kinyitását, különösen akkor, ha kisgyerekek utaz-
nak a gépjárműben.

Amikor a karok zárt helyzetben vannak , a
hátsó ajtók csak kívülről nyithatók.

A kioldáshoz mozgassa a karokat a nyitási hely-
zetbe .

MEVFE0A2-469FCA8B-4CA7-4AE5-9396-44D8FD1027E9

FIGYELMEZTETÉS
* A rádióhullámok negatívan befolyásolhat-

ják az elektromos orvosi műszereket. Az
elektromos szívstimulátorral rendelkezők
a lehetséges hatások tekintetében hasz-
nálat előtt lépjenek kapcsolatba az elekt-
romos orvosi berendezés gyártójával.

* Az intelligens kulcs rádiójeleket bocsát ki,
ha valamelyik gombot megnyomja. A rádi-
óhullámok zavarhatják a repülőgépek na-
vigációját, illetve a kommunikációs
rendszereket. Az intelligens kulcsot ne
működtesse repülőgépen. Győződjön meg
róla, hogy a gombok véletlenül sem nyo-
módhatnak be repülés közben.

Az intelligens kulcsrendszer az összes ajtózárat
működtetheti a beépített kulcstartó funkcióval, a
zár vagy kapacitív nyitásérzékelő megérintésével
vagy a jármű kérőkapcsolójának megnyomásával
anélkül, hogy a kulcsot kivenné a zsebből vagy
pénztárcából. A működési környezet és/ vagy
feltételek befolyásolhatják az intelligens kulcsrend-
szer működését.

Feltétlenül olvassa el az alábbiakat az intelligens
kulcsrendszer működtetése előtt.

FIGYELEM
* Győződjön meg róla, hogy Önnél van-e az

intelligens kulcs, ha működteti a járművet.

* Ha kiszáll a járműből, soha ne hagyja az
intelligens kulcsot a járműben.

Az intelligens kulcs folyamatosan kommunikál a
járművel, mivel rádióhullámokat fog. Az intelligens

kulcsrendszer gyenge rádióhullámokat közvetít. A
külső környezeti körülmények interferenciába lép-
hetnek az intelligens kulcsrendszer működésével
az alábbi körülmények között.

* Ha erős rádióhullámokat kibocsátó objektum
közelében működik, mint pl. tévétorony, erő-
mű és rádióállomás.

* Ha vezeték nélküli eszköz közelébe kerül, mint
pl. mobiltelefon, adóvevő-készülék és CB-rá-
dió.

* Ha az intelligens kulcsrendszer fémtárgy taka-
rásába vagy közelébe kerül.

* Ha bármely típusú rádióhullámmal működő
távirányítót használnak a közelben.

* Ha az intelligens kulcs elektromos felszerelés
közelébe kerül, mint pl. személyi számítógép.

* Ha a gépjármű parkolóóra közelében parkol.
Ezen esetekben változtasson a körülményeken,
mielőtt az intelligens kulcs funkciót használná,
vagy használja a mechanikus kulcsot.

Bár az elem élettartama a működtetés körülmé-
nyeitől függően változik, az elem élettartama kb. 2
év. Ha az elem lemerül, cserélje ki újra.

Ha az intelligens kulcs akkumulátora lemerülőben
van, egy jelzőfény világít a jármű információs
kijelzőjén. (Lásd “4. [Kulcs akkumulátor töltöttsége
alacsony] figyelmeztetés” (135 o.).)

Mivel az intelligens kulcs folyamatosan rádióhullá-
mokat fog, amennyiben Ön a kulcsot erős rádió-
hullámokat kibocsátó eszköz közelében tartja,
mint pl. tévé vagy személyi számítógép, az elem
élettartama rövidebb lehet.
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Az elemek cseréjével kapcsolatos további informá-
ciókért, lásd “Intelligens kulcs elemcsere” (471 o.).

Egy gépjárműben 4 kulcsot lehet regisztrálni és
használni. A további intelligens kulcsok vásárlásá-
val és használatával kapcsolatos információkért
javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba egy NISSAN
tanúsított elektromos jármű-kereskedővel.

FIGYELEM
* Vigyázzon, hogy az elektromos alkatrésze-

ket tartalmazó intelligens kulcs ne érint-
kezzen vízzel vagy sós vízzel . Ez
befolyásolhatja a rendszer hatékonyságát.

* Ne ejtse le az intelligens kulcsot.

* Vigyázzon, hogy az intelligens kulcs ne
ütődjön erősen más tárgyaknak.

* Ne módosítsa az intelligens kulcsot.

* A nedvesség rongálhatja az intelligens
kulcsot. Ha az intelligens kulcs nedves lesz,
azonnal törölje szárazra.

* Ha a külső hőmérséklet –10°C (14°F) fok
alatt van, előfordulhat, hogy az intelligens
kulcs akkumulátora nem működik meg-
felelően.

* Ne tartsa hosszú ideig az intelligens kul-
csot olyan helyen, ahol a hőmérséklet
magasabb, mint 60°C (140°F).

* Ne akasszon az intelligens kulcsra mág-
nest tartalmazó kulcstartót.

* Ne helyezze az intelligens kulcsot mágne-
ses mezőt kibocsátó berendezések, példá-
ul TV, audioberendezés , személy i

számítógép, mobiltelefon vagy vezeték
nélküli töltő közelébe.

Ha az intelligens kulcs elvész, vagy ellopják, a
NISSAN azt javasolja, hogy törölje az intelligens
kulcs azonosító kódját a járműből. Ezzel megaka-
dályozhatja, hogy illetéktelenek használják a kul-
csot a jármű működtetéséhez. A törlési eljárással
kapcsolatos információkért javasoljuk, hogy vegye
fel a kapcsolatot egy NISSAN tanúsított elektromos
jármű-kereskedővel.

Az intelligens kulcs funkció inaktiválható. Az intelli-
gens kulcs funkció letiltásával kapcsolatos infor-
mációkért javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba egy
NISSAN tanúsított elektromos jármű-kereskedővel.
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INTELLIGENS KULCS MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY
MEVFE0A2-9C01D882-4E20-4015-B833-757E7BE7E6C9

MSPA2074

Az intelligens kulcs funkciói csak akkor használha-
tók, ha az intelligens kulcs a zárolási vagy kapacitív
feloldó érzékelőktől vagy a kéréskapcsolótól
meghatározott működési tartományon belül van.

Ha az intelligens kulcs eleme lemerül vagy ha erős
rádióhullámok vannak a működés helyének köz-
elében, az intelligens kulcsrendszer hatótávolsága
csökkenhet, és előfordulhat, hogy az intelligens
kulcs nem működik szabályszerűen.

A működési tartomány 80 cm-en (31,50 hüvelyk)
belül van minden egyes érzékelőtől vagy kéréskap-
csolótól .

Ha az intelligens kulcs túl közel van az ajtóüveg-
hez, a fogantyúhoz vagy a hátsó lökhárítóhoz,
előfordulhat, hogy az érzékelők vagy a kéréskap-
csoló nem működnek.

Ha az intelligens kulcs a működési tartományon
belül van, bárki, aki nem hordja az intelligens
kulcsot, használhatja a zárat vagy a kapacitív

nyitásérzékelőket, vagy kérheti a kapcsolót az
ajtók zárásához vagy kinyitásához, beleértve a
csomagtérajtót is.

AJTÓK NYITÁSÁVAL/ZÁRÁSÁVAL KAP-
CSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

MEVFE0A2-0437DDEE-AB15-4018-8C58-38DFFB4446B8

MWBD0035X

* Ne használja a zár vagy kapacitív feloldó
érzékelőket vagy a kérés kapcsolót, ha az
intelligens kulcsot a kezében tartja, az ábra
szerint. Ha túl közel kerül az ajtó kilincséhez, az
intelligens kulcsrendszer nehezen képes felis-
merni a járművön kívüli intelligens kulcsot.

* A zárérzékelőkkel vagy a kéréskapcsolóval
történő bezárás után ellenőrizze, hogy az ajtók
biztonságosan zártak-e, tesztelve őket.

* Az intelligens kulcs járműben való hagyása
megelőzéséhez győződjön meg róla, hogy az
intelligens kulcsot magával vitte, majd zárja be
az ajtókat.

* Ne húzza meg az ajtókilincset, mielőtt a
kapacitív nyitásérzékelővel vagy a kéréskap-
csolóval kinyitotta.

INTELLIGENS KULCS MŰKÖDÉSE
MEVFE0A2-BA569644-A495-4CE9-9244-A8ECF1127EA8

MSPA2408
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MWBD0034X

Példa

MWBD0036X

Példa

kinyithatja vagy bezárhatja az ajtókat úgy, hogy a
kulcsot ki sem veszi a zsebéből vagy a táskából.

Ha magával viszi az intelligens kulcsot, a működési
tartományon belül minden ajtót bezárhat a zárér-
zékelővel (az első ajtókilincseken található) vagy
a csomagtérajtó kérő kapcsolójával .

Az összes ajtót és csomagtérajtót kinyithatja a
kapacitív nyitásérzékelő megérintésével (az első

ajtó kilincseinek belsejében található) a működési
tartományon belül.

Amikor bezárja vagy kinyitja az ajtókat, a vészjelző
villogni kezd. Részletes információkért nézze meg
a “Elakadásjelző üzemmódja” (198 o.).

MEGJEGYZÉS:
* A zár- vagy kapacitív nyitásérzékelők és a

csomagtérajtó-kérő kapcsoló a jármű infor-
mációs kijelzőjének Járműbeállításaiban
kapcsolható ki. (Lásd “[Járműbeállítások]”
(130 o.).)

* A zár vagy a kapacitív feloldó érzékelők csak
akkor működnek, ha az intelligens kulcs-
rendszer észlelte az intelligens kulcsot.

Üdvözlőfény funkció
MEVFE0A2-F64B0A3B-9D7E-4E94-B5AD-CBCD9039B634

Amikor kinyitja az ajtókat vagy a csomagtérajtót,
az embléma lámpa (ha van), a távolsági lámpák és
a hátsó lámpák egy ideig világítanak. Az üdvözlő
lámpa funkció kikapcsolható. Az üdvözlőfény funk-
ció letiltásával kapcsolatos információkért lásd:
“[Járműbeállítások]” (130 o.).

Ajtók bezárása
MEVFE0A2-07CB5A9E-DF83-455D-A22C-2FF8A457C4EC

1. Nyomja meg a váltókaron lévő parkoló gom-
bot a P (parkolás) állásba kapcsoláshoz. Állítsa
a főkapcsolót KI állásba, és ügyeljen arra, hogy
magával vigye az intelligens kulcsot.

2. Az összes ajtót zárja be.

3. Érintse meg a zárérzékelőt , vagy nyomja
meg a csomagtérajtó kérő kapcsolót , mi-
közben magával viszi az intelligens kulcsot.

4. Minden ajtó és a csomagtérajtó bezárul.

5. A vészjelző lámpák egyszer felvillannak.

MEGJEGYZÉS:
* Az ajtók a zárérzékelővel vagy a csomagté-

rajtó-kérő kapcsolóval zárhatók, miközben
a főkapcsoló BE állásban van. A főkapcsoló
KI állásba kerül.

* Az ajtók nem záródnak, ha a főkapcsoló
készen áll a vezetésre.

* Az ajtókat nem zárja be a vezetőoldali
ajtózár érzékelője, amíg a vezetőoldali ajtó
nyitva van. Az ajtók azonban a mechanikus
kulccsal záródnak akkor is, ha bármelyik
ajtó nyitva van.

* Az ajtók nem záródnak be a zárásérzékelő-
vel vagy az intelligens kulccsal ellátott cso-
magtérajtó-kérő kapcsolóval a járműben, és
egy hangjelzés figyelmezteti Önt. Ha azon-
ban intelligens kulcs van a járműben, az
ajtók egy másik intelligens kulccsal is zár-
hatók.

* Előfordulhat, hogy a zárérzékelő nem reagál
azonnal, ha az ajtófogantyú nedves lesz az
esőtől stb. Tartsa érintse meg a zárérzéke-
lőt, amíg az ajtók be nem záródnak, vagy
érintse meg a zárérzékelőt, miután meg-
fogta az ajtókilincset.

FIGYELEM
* Miután bezárta az ajtókat a zárérzékelővel

vagy a csomagtérajtó-kérő kapcsolóval, az
ajtókilincsek vagy a csomagtérajtó nyitó
kapcsolójának működtetésével győződjön
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meg arról, hogy az ajtók biztonságosan
bezáródnak.

* Amikor az ajtókat a zárérzékelővel vagy a
csomagtérajtó-kérő kapcsolóval zárja,
győződjön meg arról, hogy birtokában
van az intelligens kulcsnak, mielőtt a
zárérzékelőt vagy a csomagtérajtó-kérő
kapcsolót működtetné, nehogy az intelli-
gens kulcsot a járműben hagyja.

Ajtók nyitása
MEVFE0A2-FEED93E7-A7E2-406A-BCA7-5A65AC821C9B

Az ajtónyitási mód egyikről a másikra való átkap-
csolásához lásd: “[Járműbeállítások]” (130 o.).

Szelektív ajtónyitási mód:
1. Tartsa magánál az intelligens kulcsot.

2. Tekerje be a vezető vagy az első utas oldali
ajtókilincset (kapacitív nyitásérzékelő) , vagy
nyomja meg a csomagtérajtó kérő kapcsolóját
.

3. Csak az adott ajtó nyílik ki. A vészvillogó
kétszer felvillan.

4. Érintse meg a zárérzékelőt az ajtókilincs
elengedése után 5 másodpercen belül.

5. Minden ajtó kinyílik. A vészvillogó kétszer
felvillan.

Minden ajtó kinyitása mód:
1. Tartsa magánál az intelligens kulcsot.

2. Tekerje be az első ajtó fogantyúját (kapacitív
nyitásérzékelő) , vagy nyomja meg a cso-
magtérajtó-kérő kapcsolót .

3. Minden ajtó kinyílik. A vészvillogó kétszer
felvillan.

4. Használja a kilincseket az ajtók nyitásához.

FIGYELEM
Ha egy ajtókilincset meghúz az ajtók nyitása
közben, lehet, hogy az ajtó nem nyílik ki. Ha az
ajtókilincs visszatér eredeti helyzetébe, az ajtó
kinyílik. Ha az ajtó nem nyílik ki, az ajtókilincs
visszahelyezése után érintse meg a kapacitív
nyitásérzékelőt, vagy nyomja meg a kérés
kapcsolót az ajtó kinyitásához.

Automatikus visszazárás:
Minden ajtó automatikusan bezárul, hacsak nem
hajtják végre a következő műveletek egyikét a
kapacitív nyitásérzékelő megérintése vagy a ké-
réskapcsoló megnyomása után 30 másodpercen
belül, miközben az ajtók zárva vannak.

* Bármely ajtó kinyitása.
* A főkapcsoló megnyomása.
Ha az előre beállított időtartam alatt, a “KIOLDÁS”

Az Intelligens Kulcs gombjának megnyomá-
sakor további 30 másodperc elteltével minden ajtó
automatikusan bezárul.

Csomagtérajtó nyitása
MEVFE0A2-90DFB32E-039E-44A8-95E5-CAC6DC5E9FFF

1. Vigye magával az intelligens kulcsot.

2. Nyomja meg a csomagtérajtó nyitó kapcsoló-
ját .

3. A csomagtérajtó kinyílik, majd kinyílik.

A FELOLDÓ FUNKCIÓ MEGKÖZELÍTÉSE
MEVFE0A2-F5FD80A2-CF74-4199-A0D9-A2B0F444207A

Amikor az intelligens kulccsal közelíti meg a
járművet, a járművet automatikusan kinyitja a
megközelítési nyitó funkció. Ez a funkció az alap-
értelmezett beállítás szerint le van tiltva. Ezt a
funkciót a jármű információs kijelzőjén engedé-
lyezheti. További információért lásd . “[Járműbeál-
lítások]” (130 o.).

WALK AWAY ZÁR FUNKCIÓ
MEVFE0A2-1EDF3F42-9C6B-4372-AFF9-0343B4899D98

Amikor az intelligens kulccsal távozik a járműből, a
járművet automatikusan bezárja a gyalogos zár
funkció. Ez a funkció az alapértelmezett beállítás
szerint le van tiltva. Ezt a funkciót a jármű
információs kijelzőjén engedélyezheti. További in-
formációért lásd . “[Járműbeállítások]” (130 o.).

MEGJEGYZÉS:
* Ha az ajtókat a gyalogos zár funkcióval

bezárják, a vészvillogók egyszer felvillannak
(4 másodperc). Mielőtt elhagyná a járművet,
feltétlenül ellenőrizze az ajtózárakat.

* Előfordulhat, hogy a sétazár funkció nem
működik a következő feltételek mellett:
— Ha az ajtó(k) és/vagy a csomagtérajtó

nincs biztonságosan becsukva.
— Amikor az elektromos jármű rendszere

működik.
— Amikor az intelligens kulcs a jármű belse-

jében van.
— Ha az intelligens kulcsot egy időre a

járművön kívülre helyezi. (Ha egy ajtót
kinyitnak és bezárnak, a sétazár funkció
aktiválódik.)
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12 VOLTOS AKKUMULÁTORKÍMÉLŐ
RENDSZER

MEVFE0A2-817AD6BA-79E5-43BC-A0CC-216A5D867A2A
Ha egy ideig az alábbi feltételek mindegyike
teljesül, az akkumulátorkímélő rendszer lekapcsol-
ja az áramellátást, hogy megakadályozza a 12
voltos akkumulátor lemerülését.

* A főkapcsoló BE helyzetben van. (Lásd “Főkap-
csoló állásai” (262 o.).)

FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁK ÉS FIGYEL-
MEZTETŐ HANGOK

MEVFE0A2-9651A744-FFA0-4CDB-B228-1C2F7BB0B640
Az alábbi táblázatban felsorolt intelligens kulcs
hibás működtetése miatti váratlan elmozdulás
elkerülése érdekében, vagy a jármű ellopásának
megakadályozása érdekében hangjelzés vagy sí-
poló hang hallható a járművön belül és kívül, és a
figyelmeztető kijelző megjelenik a jármű informá-
ciós kijelzőjén.

Ha hangjelzés vagy sípoló hang hallatszik, vagy
megjelenik a figyelmeztető kijelző, feltétlenül ellen-
őrizze a járművet és az intelligens kulcsot.

Lásd “Hibakereső útmutató” (195 o.) és “Gépjármű
információs kijelzője” (124 o.).
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HIBAKERESŐ ÚTMUTATÓ
MEVFE0A2-FD003181-723A-472E-84F6-40154676082B

Ellenőrizze a járműhöz programozott összes intelligens kulcs helyét. Ha egy másik intelligens kulcs van a hatótávolságon belül vagy a járműben, a jármű
rendszere a várttól eltérően reagálhat.

Tünetek Lehetséges okok Teendők

Amikor becsukja az ajtót a jár-
műből való kiszállást követően.

A “No key detected” figyelmeztetés megjele-
nik a kijelzőn, a külső hangjelzés háromszor, a
belső figyelmeztető hangjelzés pedig néhány
másodpercig megszólal.

A főkapcsoló KÉSZ vezetési helyzetben
van, és az intelligens kulcsot nem észleli
a jármű.

Tolja a főkapcsolót KI állásba az intelligens
kulccsal.

A külső hangjelzés folyamatosan szól.

A főkapcsoló KI állásban van, az elektro-
mos váltóvezérlő rendszer meghibáso-
dott, és a jármű nem helyezhető P
(parkoló) állásba, ha nincs behúzva a
rögzítőfék.

Győződjön meg róla, hogy a rögzítőfék be
van-e húzva.

Amikor az ajtót a belső záró-
gombbal BEZÁRÁS helyzetbe for-
dításával csukja.

A külső figyelmeztető hang néhány másod-
percig szól és az ajtók kinyílódnak.

Az intelligens kulcs a járműben vagy a
csomagtérben van.

Tartsa magánál az intelligens kulcsot.

Amikor megérinti a zárérzékelőt
vagymegnyomja a csomagtérajtó
kérő kapcsolóját az ajtók zárásá-
hoz

A külső hangjelzés pár másodpercig szól.

Az intelligens kulcs a járműben vagy a
csomagtérben van.

Tartsa magánál az intelligens kulcsot.

Az ajtó nincs biztonságosan becsukva. Csukja be biztonságosan az ajtót.

Ha a főkapcsolót READY to drive
állásba állítja

Az intelligens kulcs elemének lemerülését
jelző figyelmeztetés megjelenik a kijelzőn.

Az intelligens kulcs elemének töltöttsége
alacsony.

Cserélje ki az elemet egy újjal. (Lásd “Intelli-
gens kulcs elemcsere” (471 o.).)

A kulcs figyelmeztetés jelenik meg a kijelzőn
és egy belső figyelmeztető hangot is hall
néhány másodpercig.

Az intelligens kulcs nincs a gépjárműben. Tartsa magánál az intelligens kulcsot.

Amikor a főkapcsolót megnyomja.
Az intelligens kulcsrendszer figyelmeztető
visszajelzője megjelenik a kijelzőn.

Arra figyelmeztet, hogy az intelligens
kulcsrendszer működésében hiba lépett
fel.

Vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN által
tanúsított elektromos gépjármű kereskedő-
vel.
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A KULCSNÉLKÜLI TÁVVEZÉRLÉSI FUNK-
CIÓ HASZNÁLATA

MEVFE0A2-CF76A4ED-43D7-44C7-A605-BA799B1A10EE

FIGYELMEZTETÉS
* A rádióhullámok negatívan befolyásolhat-

ják az elektromos orvosi műszereket. Az
elektromos szívstimulátorral rendelkezők
a lehetséges hatások tekintetében hasz-
nálat előtt lépjenek kapcsolatba az elekt-
romos orvosi berendezés gyártójával.

* Az intelligens kulcs rádiójeleket bocsát ki,
ha valamelyik gombot megnyomja. A rádi-
óhullámok zavarhatják a repülőgépek na-
vigációját, illetve a kommunikációs
rendszereket. Az intelligens kulcsot ne
működtesse repülőgépen. Győződjön meg
róla, hogy a gombok véletlenül sem nyo-
módhatnak be repülés közben.

FIGYELEM
* Vigyázzon, hogy az elektromos alkatrésze-

ket tartalmazó intelligens kulcs ne érint-
kezzen vízzel vagy sós vízzel . Ez
befolyásolhatja a rendszer hatékonyságát.

* Ne ejtse le az intelligens kulcsot.

* Vigyázzon, hogy az intelligens kulcs ne
ütődjön erősen más tárgyaknak.

* Ne módosítsa az intelligens kulcsot.

* A nedvesség rongálhatja az intelligens
kulcsot. Ha az intelligens kulcs nedves lesz,
azonnal törölje szárazra.

* Ha a külső hőmérséklet -10°C (14°F) alatti,
előfordulhat, hogy az intelligens kulcs-

rendszer eleme nem működik megfelelő-
en.

* Ne tartsa hosszú ideig az intelligens kul-
csot olyan helyen, ahol a hőmérséklet
magasabb, mint 60°C (140°F).

* Ne akasszon az intelligens kulcsra mág-
nest tartalmazó kulcstartót.

* Ne helyezze az intelligens kulcsot mágne-
ses mezőt kibocsátó berendezések, példá-
ul TV, audioberendezés , személy i
számítógép, mobiltelefon vagy vezeték
nélküli töltő közelébe.

A távirányítós kulcsnélküli nyitás funkció az összes
ajtózárat működtetheti az intelligens kulcs távirá-
nyítós kulcs nélküli nyitási funkciójával. A távirá-
nyítós kulcsnélküli nyitás funkció a járműtől
körülbelül 10 m (33 láb) távolságban működhet. (A
működési távolság a jármű körüli körülményektől
függ.)

A kulcsnélküli távvezérlés funkció nem működik:

* Ha az intelligens kulcs a hatótávolságon kívül
van.

* Ha az intelligens kulcs eleme lemerült.
A távirányítós kulcsnélküli beléptető funkció a
járműriasztót is működtetheti.

MWBD0020X

A típus (ha van)

MWBD0021X

B típus (ha van)

BEZÁRÁS gomb
KIOLDÁS gomb
Elektromos csomagtérajtó gomb

Amikor bezárja vagy kinyitja az ajtókat vagy a
csomagtérajtót, a vészvillogó visszaigazolásként
villog. Részletes információkért nézze meg a “El-
akadásjelző üzemmódja” (198 o.).
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Ajtók bezárása
MEVFE0A2-D5262080-ABD1-4D76-9C95-01FC9F73DFE8

1. Állítsa a főkapcsolót KI állásba.

2. Vigye magával az intelligens kulcsot.*

3. Csukja be valamennyi ajtót.

4. Nyomja meg a BEZÁRÁS gombot gombot
az intelligens kulcson.

5. Az összes ajtó és a csomagtérajtó bezárul.

6. A vészvillogó egyszer felvillan.

*: Az ajtók záródnak az intelligens kulccsal, ha
a főkapcsoló BE állásban van. A főkapcsoló KI
állásba kerül.

Működtesse az ajtók kilincsét, hogy meggyőződ-
hessen az ajtók bezáródásáról.

Ajtók nyitása
MEVFE0A2-A93EF8B5-C1CC-498F-91E8-A405D427718F

Az ajtónyitási módok egyikről a másikra történő
módosításához a jármű információs kijelzőjén lásd:
“[Járműbeállítások]” (130 o.).

Szelektív ajtónyitási mód:
1. Nyomja meg a KIOLDÁS gombot gombot

az intelligens kulcson.

2. A vezetői oldal ajtaja kinyílik.

3. Nyomja meg a KIOLDÁS gombot gombot
5 másodpercen belül.

4. Minden ajtó kinyílik.

5. Használja a kilincseket az ajtók nyitásához.

Minden ajtó kinyitása mód:
1. Nyomja meg a KIOLDÁS gombot gombot

az intelligens kulcson.

2. Minden ajtó kinyílik.

3. Az ajtókilincseket használva nyissa ki az ajtót.

Automatikus visszazárás:
Minden ajtó automatikusan bezárul, hacsak nem
hajtják végre a következő műveletek egyikét a
KIOLDÁS megnyomása után 30 másodpercen
belül gombot , miközben az ajtók zárva
vannak.

* Bármilyen ajtó kinyitása (beleértve a csomag-
térajtót is).

* A főkapcsoló megnyomása.

Az ablakok nyitása vagy zárása
MEVFE0A2-DAA19B16-9A0E-414F-98AF-C9BBC31AC2BF

Az ablakok az intelligens kulcs segítségével nyit-
hatók, vagy zárhatók. Ez a funkció nem működik,
ha az ablak időzítője aktiválva van vagy az ablakot
inicializálni kell.

Lásd “Elektromos működtetésű ablakok” (175 o.).

Nyitás:
Az ablakok kinyitásához nyomja meg és tartsa
lenyomva az KIOLDÁS gombot gombot az
intelligens kulcson, miután kinyitotta az ajtót.

A nyitás leállításához engedje el a KIOLDÁS gom-
bot gombot .

Ha az ablaknyitási művelet útközben leáll, miköz-
ben megnyomja az KIOLDÁS gombot ,
engedje el és nyomja meg ismét a gombot, amíg
az ablak teljesen ki nem nyílik.

Zárás:
Az ablakok bezárásához nyomja meg és tartsa
lenyomva a BEZÁRÁS gombot gombot az
intelligens kulcson az ajtó zárása után.

A zárás leállításához engedje el a BEZÁRÁS gombot
gombot .

Ha az ablakzárás működés közben leáll a BEZÁRÁS
megnyomásakor gombot , engedje el, és
nyomja meg újra a gombot, amíg az ablak teljesen
be nem csukódik.

Nyitás/zárás napfénytető
MEVFE0A2-0D15122D-E4F0-4B8B-8809-459480BFFA92

A napfénytető az intelligens kulcs segítségével
nyitható vagy zárható. Ez a funkció nem működik,
ha a napfénytető időzítője aktiválva van vagy a
tetőt inicializálni kell.

Nyitás:
A napfénytető kinyitásához nyomja meg és tartsa
lenyomva a KIOLDÁS gombot gombot az
intelligens kulcson. A művelet körülbelül 7 másod-
perc múlva leáll. A műveletet a KIOLDÁS meg-
nyomásával és nyomva tartásával folytathatja

gombot ismét. A nyitás leállításához
engedje fel a KIOLDÁST gombot .

Zárás:
A napfénytető bezárásához nyomja meg és tartsa
lenyomva a BEZÁRÁS gombot gombot az
intelligens kulcson. A zárás leállításához engedje el
a BEZÁRÁS gombot gombot .

Csomagtérajtó nyitása/zárása (ha van)
MEVFE0A2-0DA123D0-F598-4E45-B294-F407DCE2783B

1. Nyomja meg az elektromos csomagtérajtót
gombot több mint 1 másodpercig.

2. A csomagtérajtó automatikusan kinyílik.

A külső hangjelzés 3 alkalommal szólal meg
körülbelül 3 másodpercig.

A csomagtérajtó bezárásához nyomja meg az
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elektromos csomagtérajtót gombot több
mint 1 másodpercig.

A csomagtérajtó automatikusan bezárul.

Ha a gomb megnyomásakor a csomagté-
rajtó nyitása vagy zárása közben a csomagtérajtó
azonnal leáll. Nyomja meg a gomb ismét
megfordítja a csomagtérajtó irányát. Ha azonban a
csomagtérajtó a teljesen nyitott helyzet közelében
van, akkor a zárási irányba, és amikor a csomag-
térajtó a teljesen zárt helyzet közelében van, akkor
a nyitási irányba.

Intelligens kulcs gombműködtető lámpa
MEVFE0A2-4F8C060A-30F0-42D7-895F-1F47A95892F9

MWBD0037X

A lámpa csak akkor villog, ha megnyomja az
intelligens kulcs bármely gombját. A villogó lámpa
kizárólag azt jelöli, hogy az Intelligens kulcs továb-
bította a jelet. Ellenőrizheti, hogy a gépjármű
végrehajtotta-e a kívánt műveletet. Ha a lámpa
nem villog, lehet, hogy az akkumulátor túl gyenge
ahhoz, hogy kommunikáljon a járművel. Ilyen
esetben előfordulhat, hogy ki kell cserélni az
elemeket.

Az akkumulátor cseréjével kapcsolatos további
információkért lásd: “Intelligens kulcs elemcsere”
(471 o.).

Elakadásjelző üzemmódja
MEVFE0A2-3FB89421-3312-403E-A809-6994604156A8

Amikor a BEZÁRÁS gomb megnyomásakor a
vészvillogó egyszer felvillan. Amikor a KIOLDÁS

gomb megnyomásakor a vészvillogó kétszer
felvillan.

Elakadásjelző üzemmódja:

Működtetés AJTÓ ZÁRÁSA AJTÓ NYITÁSA

A zár vagy a kapacitív nyitásérzékelő
megérintése

vagy megnyomja a csomagtérajtó kérő
kapcsolót

VESZÉLY - egyszer
KÜLSŐ HANGJELZÉS – nincs

VESZÉLY - kétszer
KÜLSŐ HANGJELZÉS – nincs

Sétáljon el a zártól, vagy közelítse meg a
feloldást

VESZÉLY - egyszer (4 másod-
perc)
KÜLSŐ HANGJELZÉS – nincs

VESZÉLY - kétszer
KÜLSŐ HANGJELZÉS – nincs

Toló vagy gomb
VESZÉLY - egyszer
KÜLSŐ HANGJELZÉS – nincs

VESZÉLY - kétszer
KÜLSŐ HANGJELZÉS – nincs
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MEVFE0A2-DDF67E0E-97E9-454E-A431-36E50A96E436

FIGYELMEZTETÉS
* Mielőtt elindulna győződjön meg róla,

hogy a motorháztető megfelelően le van-
e zárva. Ennek elmulasztása esetén a
motorháztető felcsapódhat és ezzel bale-
setet okozhat.

* A sérülések elkerülése érdekében soha ne
nyissa ki a motorháztetőt, ha gőz vagy füst
érkezik az elektromos jármű rendszerteré-
ből. MWBD0022X

1. Húzza meg a motorháztető zár kioldó fogan-
tyúját , amely a vezetőoldali műszerfal alatt
található; a motorháztető enyhén felugrik.

2. Tolja oldalra a motorháztető eleje alatt talál-
ható kart az ábrán látható módon az
ujjbegyével.

3. Emelje fel a motorháztetőt.

4. Távolítsa el a tartórudat, és helyezze be a
nyílásba .

Amikor a motorháztetőt zárja le:

1. A motorháztető kitámasztásakor állítsa a
rudazatot az eredeti állapotába.

2. Lassan engedje le a motorháztetőt kb. 20 – 30
cm-re (8 – 12 in) a zár fölé, majd engedje el.

3. Győződjön meg róla, hogy megfelelően bezá-
ródott.
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MEVFE0A2-9CA202EA-33F9-40ED-9CE7-79784558EBE6

FIGYELMEZTETÉS
* Mindig győződjön meg arról, hogy a cso-

magtérajtó biztonságosan be van zárva,
nehogy kinyíljon vezetés közben.

* Ne vezessen nyitott csomagtérajtóval.

* Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/
vagy a rendszerek nem szándékos mű-
ködtetéséből fakadó esetleges sérüléseket
vagy halálos baleseteket, beleértve az
ablak vagy az ajtózár figyelmetlen működ-
tetéséből fakadó problémákat, gyermek-
eket, mások támogatására szoruló
felnőtteket vagy háziállatokat ne hagyjon
magukra a járműben. Ezen felül meleg
napokon a hőmérséklet a zárt gépjármű
belsejében nagyon megemelkedhet,
amely az emberek és háziállatok sérülését,
akár halálát is okozhatják.

* Mindig ügyeljen arra, hogy kezei és lábai
távol legyenek az ajtókerettől, hogy elke-
rülje a sérüléseket a csomagtérajtó bezá-
rásakor.

FIGYELEM
Ne használjon a csomagtérajtóhoz rögzíthető
tartozéktartókat. Ha mégis így cselekedne, a
gépjármű megsérülhet.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ CSOMAGTÉRAJ-
TÓ (ha van)

MEVFE0A2-C3186821-96BC-4777-9B19-B50C79CECD5E

MWBD0023X

A csomagtérajtó kinyitásához nyissa ki. Húzza fel a
csomagtérajtót a nyitáshoz.

A csomagtérajtó a következőképpen nyitható:

* megnyomja az KIOLDÁS gombot gombot
az intelligens kulcson egyszer (minden ajtó
nyitási mód) vagy kétszer (szelektív ajtónyitó
mód) .

* megnyomja a csomagtérajtó kérő kapcsolóját.
* megérintve a kapacitív nyitásérzékelőt.
A csomagtérajtó bezárásához húzza lefelé, amíg
biztonságosan kattan.

MŰKÖDTETŐ ELEKTROMOS CSOMAG-
TÉRAJTÓ (ha van)

MEVFE0A2-1D2742E0-29C9-4A49-A058-A3B906739A19
Az elektromos csomagtérajtó működtetéséhez a
járműnek P (parkoló) állásban kell lennie.

Az elektromos csomagtérajtó nem működik, ha az
akkumulátor feszültsége alacsony.

Ha a csomagtérajtó körülbelül 150 mm-re (5,9
hüvelyk) vagy kevesebbre van nyitva a teljesen
zárt helyzethez képest, az elektromos csomagté-
rajtó semmilyen kapcsolóval nem hajtható végre.
Az elektromos csomagtérajtó működtetéséhez
manuálisan zárja be a csomagtérajtót.

Az elektromos csomagtérajtó működését a jármű
információs kijelzőjén lehet be- vagy kikapcsolni.
(Lásd “[Járműbeállítások]” (130 o.).)

MEGJEGYZÉS:
* Mozgáskapcsolós csomagtérajtóval rendel-

kező modelleknél: A jármű mosásakor,
gyantázásakor vagy karbantartásakor, a
karosszériaburkolat felhelyezésekor vagy
cseréjekor, vagy ha vizet fröcsköl a rúgás-
mozgásérzékelő környékére, kapcsolja ki az
elektromos csomagtérajtót.

* Ha az elektromos nyitás/zárás műveletet
többször egymás után végrehajtja, a bizton-
sági üzemmód aktiválódik, a művelet nem
hajtható végre egy meghatározott időtarta-
mig. Ebben az esetben várjon egy darabig,
majd ismét hajtsa végre a műveletet.

EMELŐAJTÓEMELŐAJTÓ
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Elektromos nyitás (kapcsolókkal)
MEVFE0A2-94B10E98-9AF8-402B-9D59-B15A1E5F954A

MWBD0024X

Elektromos csomagtérajtó kapcsoló — Műszerfal

MWBD0025X

Emelőajtó nyitó kapcsoló

MWBD0026X

Elektromos csomagtérajtó gomb - Kulcs (példa)

MWBD0027X

Elektromos csomagtérajtó zárás és reteszelő kapc-
solók — Liftgate

Amikor a csomagtérajtó teljesen be van zárva, a
csomagtérajtó automatikusan teljesen kinyílik:

* nyomja meg az elektromos csomagtérajtó
kapcsolóját a műszerfalon több mint 1
másodpercig

* a csomagtérajtó nyitó kapcsolójának meg-
nyomása

* 1 másodpercnél hosszabb ideig nyomja a
kulcson lévő elektromos csomagtérajtó gom-
bot .

A külső hangjelzés megszólal, amikor a csomagté-
rajtó nyitni kezd.

MEGJEGYZÉS:

A csomagtérajtó az elektromos csomagtérajtó
kapcsolójával vagy az elektromos csomagté-
rajtó gombjával nyitható akkor is, ha a
csomagtérajtó zárva van. A csomagtérajtó a
többi ajtótól függetlenül nyitható és nyitható,
még akkor is, ha azok zárva vannak. A csomag-
térajtónak nyitva kell lennie (vagy az intelligens
kulcsnak hatótávolságon belül kell lennie), hogy
a csomagtérajtó nyitó kapcsolójával nyíljon.

Elektromos zárás (kapcsolókkal)
MEVFE0A2-E6699078-A030-4219-9D44-E361789E00B1

Amikor a csomagtérajtó teljesen kinyílik, a cso-
magtérajtó automatikusan teljesen bezáródik:

* nyomja meg az elektromos csomagtérajtó
kapcsolóját a műszerfalon több mint 1
másodpercig

* 1 másodpercnél hosszabb ideig nyomja a
kulcson lévő elektromos csomagtérajtó gom-
bot .

* nyomja meg az elektromos csomagtérajtó-
zárás kapcsolót a csomagtérajtó alsó ré-
szén

A külső hangjelzés megszólal, amikor a csomagté-
rajtó csukódni kezd.
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Elektromos becsukás és zár
MEVFE0A2-DE002D69-3EE4-4998-94E9-D8F7A6AFD5CA

Amikor a csomagtérajtó teljesen kinyílik, és az
intelligens kulcsot magával viszi a csomagtérajtó
közelében, az összes ajtó és a csomagtérajtó
bezárul, és a csomagtérajtó automatikusan telje-
sen bezáródik az elektromos csomagtérajtó zár-
k a p c s o l ó j á n a k m e g n y omá s á v a l a
csomagtérajtó alsó részén. a csomagtérajtót.

A külső hangjelzés megszólal, amikor a csomagté-
rajtó csukódni kezd.

Megállítás és ellentétes irányú mozgás funkció (ha van)
MEVFE0A2-32C0255D-5C8B-4CEB-8EBB-80B59DDCF3FC

Az elektromos csomagtérajtó azonnal leáll, ha az
alábbi műveletek egyikét hajtják végre az elektro-
mos nyitás vagy zárás során.

* az elektromos csomagtérajtó kapcsolójának
megnyomása

* a csomagtérajtó nyitó kapcsolójának meg-
nyomása

* nyomja meg az elektromos csomagtérajtó-
zárás kapcsolót a csomagtérajtó alsó ré-
szén

* nyomja meg az elektromos csomagtérajtó
gombot a kulcson

Ezután az elektromos csomagtérajtó fordított
irányba fog elmozdulni, ha a fenti műveletek
valamelyikét ismét végrehajtják.

A külső hangjelzés megszólal, amikor a csomagté-
rajtó tolatni kezd.

Automata visszaállítási funkció
MEVFE0A2-C9AA93A1-CBF3-4EA4-AD9B-6CFC13236886

Az automatikus hátramenet funkció lehetővé teszi,
hogy a csomagtérajtó automatikusan tolatjon, ha
valami beakad a csomagtérajtóba annak nyitása-
kor vagy zárásakor. Amikor a vezérlőegység aka-
dályt észlel, a csomagtérajtó tolat és megáll.

Ha egy második akadályt észlel, a csomagtérajtó
mozgása leáll.

A csomagtérajtó mindkét oldalára egy-egy becsí-
pődés-érzékelő van felszerelve. Ha a becsípődés-
érzékelő akadályt észlel az elektromos zárás során,
a csomagtérajtó megfordul, és azonnal visszatér a
teljesen nyitott helyzetbe.

MEGJEGYZÉS:

Ha a becsípés érzékelő megsérül vagy eltávolít-
ják, az elektromos csukási funkció nem műkö-
dik.

FIGYELMEZTETÉS
Van egy minimális távolság közvetlenül a
csukott a helyzet előtt, amely nem érzékelhe-
tő. Győződjön meg arról, hogy minden utas
távol tartja a kezét stb. a csomagtérajtó
nyílásától, mielőtt bezárná a csomagtérajtót.

Kézi mód
MEVFE0A2-7EB39826-6304-4883-8641-FCB1271BF5C1

Ha az elektromos működtetés nem elérhető, a
csomagtérajtó manuálisan működtethető. Előfor-
dulhat, hogy az áramellátás nem elérhető, ha az
akkumulátor feszültsége alacsony, vagy ha a
csomagtérajtó körülbelül 150 mm-re (5,9 hüvelyk)
vagy kevesebbre van nyitva a teljesen zárt hely-
zettől. Amikor az elektromos csomagtérajtó ki van

kapcsolva, a csomagtérajtó kézzel nyitható a
csomagtérajtó nyitó kapcsolójának megnyomásá-
val. Ha az elektromos csomagtérajtó nyitó kap-
csolóját az elektromos nyitás vagy zárás közben
megnyomják, az áramellátás megszakad, és a
csomagtérajtó manuálisan működtethető. Ez le-
hetővé teszi a normál elektromos üzemeltetési
funkciók folytatását.

MOZGÁS ÁLTAL MŰKÖDTETETT CSO-
MAGTÉRAJTÓ (ha van)

MEVFE0A2-87A9726B-668E-457D-9749-EC329ADB0E46

MWBD0028X
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MJVP0487X

A csomagtérajtó gyors rúgó mozdulattal működ-
tethető a hátsó lökhárító közepe alatt.

A rúgás mozgásérzékelője a hátsó lökhárító
hátulján található. amikor a lábát a működési
tartomány alá (b) rúgó mozdulathoz hasonlóan
elmozdítja, miközben az intelligens kulcsot magá-
val viszi, a csomagtérajtó automatikusan kinyílik
vagy bezáródik.

Megfelelő működtetéshez szükséges technika

* Miközben a gépjármű hátsó felénél van, kezd-
jen hozzá egy gyors rúgó mozdulathoz.

* Emelje fel a lábát közvetlenül a hátsó lökhárító
közepe alá, majd egy folyamatos mozdulat
keretében rögtön húzza is vissza a lábát a
földre.

* Nem szükséges a lábát a lökhárító alatt
tartania, vagy balra-jobbra mozgatnia. Azon-
nal húzza vissza a lábát a földre.

* A rúgó mozdulatnak egyenesnek, szakadat-
lannak és egyenletesnek kell lennie.

* Miután befejezte a rúgást, lépjen hátra, és
hagyja kinyílni/zárni a csomagtérajtót.

* Három sípoló hang hallatszik, és a csomagté-
rajtó a rúgás után 2 másodpercen belül
mozogni kezd.

FIGYELMEZTETÉS
Akadályozza meg a csomagtérajtó véletlen
nyitását/zárását. Előfordulhatnak olyan körül-
mények, amikor a csomagtérajtó nyitása/zá-
rása nem kívánatos. Tartsa az intelligens
kulcsot a csomagtérajtó hatótávolságán kívül
(2 m (7 láb) vagy több) vagy a jármű belsejében,
amikor a jármű hátulja körül mos vagy dolgo-
zik.

MEGJEGYZÉS:
* A rúgási mozdulatot érzékelő szenzor nem

működik a következő körülmények között:
— Ha erős rádióhullámokat kibocsátó ob-

jektum közelében működik, mint pl. tévé-
torony, erőmű vagy rádióállomás.

— Ha a gépjármű parkolóóra közelében
parkol.

* Előfordulhat, hogy az elektromos csomag-
térajtó nem működik, ha a lába a működési
tartományban marad .

FIGYELEM
* Ha az intelligens kulcsot magával viszi a

csomagtérajtó közelében, még az is, aki
nem hordja az intelligens kulcsot, képes
lehet egy rúgó mozdulattal kinyitni vagy
bezárni a csomagtérajtót.

* Ne hajtson végre rúgó mozdulatot instabil
talajon (például lejtőn vagy sáros talajon,
stb.).

Elektromos nyitási vagy zárási funkció
MEVFE0A2-94248880-4054-45A3-8FA5-C721B521EEE2

A csomagtérajtó automatikusan teljesen kinyílik a
mozgásérzékelő segítségével.

1. Vigye magával az intelligens kulcsot.

2. Helyezze a lábát a lökhárító alá, majd húzza
vissza, mintha egy rúgó mozdulatot hajtana
végre, a mozgást érzékelő szenzor érzékelési
tartományában.

3. A csomagtérajtó automatikusan kinyílik vagy
záródik.

Megállítás és ellentétes irányú mozgás
MEVFE0A2-765D1EB4-6DF0-44CA-A8A2-32368545D371

Az elektromos csomagtérajtó azonnal leáll, ha
rúgó mozgást hajtanak végre az elektromos nyitás
vagy zárás során. A csomagtérajtó akkor is leá-
llítható, ha nincs magánál az intelligens kulcs.

Ezután az elektromos csomagtérajtó fordított
irányba fog elmozdulni, ha ismét végrehajtanak
egy rúgó mozgást. Az elektromos csomagtérajtó
megfordítható, ha magával viszi az intelligens
kulcsot.
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GARÁZS ÜZEMMÓD RENDSZER (ha van)
MEVFE0A2-52632399-52A3-41DB-8244-C0725D0158B1

A csomagtérajtó meghatározott magasságig nyit-
ható a következő műveletekkel:

1. Nyissa ki a csomagtérajtót.

2. Húzza le a csomagtérajtót a kívánt helyzetbe,
és tartsa a csomagtérajtót (a csomagtérajtó-
nak némi ellenállása lesz, ha manuálisan állítja
be).

3. Miközben a csomagtérajtót a helyén tartja,
nyomja meg és tartsa lenyomva a csomagté-
rajtón található elektromos záró- és reteszelő
kapcsolót körülbelül 3 másodpercig, vagy
amíg 2 sípolást nem hall.

A csomagtérajtó a kiválasztott helyzetbe nyílik. A
csomagtérajtó helyzetének megváltoztatásához
ismételje meg az 1-3. lépéseket a csomagtérajtó
helyzetének beállításához.

FIGYELEM
Garázs üzemmódban ne állítsa a csomagté-
rajtó magasságát a padlóhoz viszonyított út
körülbelül 1/3-a alá. Ha a magasságot a
padlótól mért magasság kb. 1/3 részénél ala-
csonyabbra állítja be, a rendszer automatiku-
san kb. a magasság 1/3 részét állítja be.

AUTOMATIKUS ZÁRÁS (ha van)
MEVFE0A2-E67016E4-7E72-4C61-871D-F1C8E81D9324

Amikor a csomagtérajtó eléri a másodlagos hely-
zetet, a zárómotor bekapcsol, és az elsődleges
reteszhelyzetbe húzza a csomagtérajtót.

Az automata zárás művelete alatt ne próbálja
ennek, nagy erőkifejtéssel való megakadályozá-
sát. A nagy erőkifejtéssel végzett akadályozás a
szerkezet meghibásodását okozhatja.

FIGYELEM
* A csomagtérajtó automatikusan bezáródik

a másodlagos helyzetből. A becsípődés
elkerülése érdekében tartsa távol kezét
és ujjait a csomagtérajtó nyílásától.

* Ne hagyja, hogy gyermekek kezeljék a
csomagtérajtót.

EMELŐAJTÓ KIOLDÓ KAR
MEVFE0A2-84B20BF7-6050-413C-B943-F274AE14B550

MWBD0030X

Ha a csomagtérajtót nem lehet kinyitni az elektro-
mos ajtózár kapcsolójával a lemerült 12 voltos
akkumulátor miatt, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Hajtsa le a hátsó üléseket. (Lásd “Hátsó ülések”
(61 o.).)

2. Illesszen be egy megfelelő szerszámot a nyí-
lásba. Mozdítsa el a kioldó kart balra. A
csomagtérajtó reteszelve lesz.

3. Nyissa ki a csomagtérajtót felfelé.

A lehető leghamarabb vegye fel a kapcsolatot egy
NISSAN tanúsított elektromos jármű kereskedőjé-
vel a javítás érdekében.
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MEVFE0A2-0142EADF-4EEC-4E7F-8A5F-0A0E2A55C652

TÖLTŐNYÍLÁS FEDELÉNEK NYITÁSA
MEVFE0A2-5D781E2F-D7B6-4D41-AC6B-3509A68AE7EB

FIGYELEM
Indulás előtt győződjön meg róla, hogy a
töltőnyílás fedele teljesen le van csukva, be
van zárva. Ha ezt elmulasztja, a fedél vezetés
közben váratlanul felnyílhat.

A töltőnyílás fedele a jármű ajtajának zárszerkeze-
téhez kapcsolódik.

MWBT0053X

A töltőnyílás fedelének kinyitásához nyissa ki az
ajtókat, majd nyomja meg a fedélnek a jármű
hátulja közelében lévő részét (lásd az ábrát).

A töltőnyílás fedelének lecsukásakor nyomja meg a
fedelet a reteszeléshez.

CSATLAKOZÓ KUPAKJA
MEVFE0A2-4BA52D78-8E28-403E-B1F6-09E95D6AA5EE

MWBD0012X

Kombinált töltőrendszer töltőport

A töltőcsatlakozó kupakjának kinyitásakor nyomja
meg a fület, és nyissa ki a kupakot.

Ha a töltőcsatlakozó sapkáját az előző helyzetébe
zárja, az automatikusan reteszelődik.

FIGYELEM
* A töltés befejezése után a töltő csatlako-

zójának kupakját helyezze vissza. Ha víz
vagy por kerül a töltőbe, az hibás műkö-
dést eredményezhet.

* Ügyeljen arra, hogy a töltőnyílás fedelét
akkor is le lehet csukni, ha a normál töltő
csatlakozójának kupakja még nyitva van.

* Zárja le a gyorstöltő csatlakozó kupakját,
mielőtt lecsukná a töltőnyílás fedelét. A
gyorstöltő csatlakozó kupakja megsérül-
het, ha a töltőnyílás fedelének lecsukása-
kor nyitva van.

* Ha a töltőnyílás fedele le van zárva a jármű
ajtajának bezárása után, akkor a töltőnyí-
lás fedele nincs lezárva. Győződjön meg
arról, hogy először zárja le a fedelet, majd
zárja be a járművet.

TÖLTŐ PORT JELZŐFÉNYE
MEVFE0A2-A99A6B18-EF5C-404B-9094-802B13C765E3

MWBD0013X

Töltő port jelzőfénye

A töltőporton van egy lámpa. A töltőport jelzőfénye
a következőképpen világít.

Amikor a normál töltés elindul
MEVFE0A2-EF0BAEE3-DC88-4532-BC03-F4FA7A4F7AF6

* Amikor közeledik a járműhöz, miközben a
jármű ajtaja zárva van az intelligens kulccsal,
vagy kinyitja a jármű zárját, a lámpa körülbelül
3 percig világít.

* Amikor a töltőcsatlakozó csatlakoztatva van, a
lámpa kialszik.
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Amikor a normál töltés befejeződött
MEVFE0A2-B44E1A29-29DE-4548-9E2F-1FAEE8F16B38

* Amikor közeledik a járműhöz, miközben a
jármű ajtaja zárva van az intelligens kulccsal,
vagy kinyitja a jármű zárját, a lámpa körülbelül
30 másodpercig világít.
— Ha a töltőcsatlakozó nincs leválasztva, a

csatlakozó körülbelül 30 másodperc eltel-
tével ismét reteszelődik.

* Ha a töltőcsatlakozót leválasztják, a jelzőfény
körülbelül 30 másodpercig világít.

MEGJEGYZÉS:

Ha az intelligens kulccsal kimegy a járműből, a
lámpa körülbelül 30 másodpercig világít. Ha a
lámpa már világított, a lámpa körülbelül 30
másodperc múlva kialszik.

MEVFE0A2-7AAC6169-F454-4DB3-8227-6004975E411D

FIGYELMEZTETÉS
* Ne állítsa a kormányoszlopot vezetés köz-

ben. Ez esetben elvesztheti az uralmat a
jármű felett és balesetet okozhat.

* Annak érdekében, hogy a kormányzás a
lehető legkényelmesebb legyen, ne állítsa
túl közel a kormányt. A vezetőoldali lég-
zsák nagy erővel fújódik fel. Ha nincs
bekötve, előre dől, oldalt ül, vagy nem a
megfelelő formában bármilyen szempont-
ból, sokkal nagyobb a súlyos sérülés, vagy
akár halál lehetősége egy esetleges bale-
set során. A légzsák maga is súlyos, vagy
akár halálos sérülést okozhat, ha az útjá-
ban van, amikor felfúvódik. Minden eset-
ben dőljön hátra, amennyire még
kényelmes, hogy minél messzebb legyen
a kormánykeréktől. Minden esetben hasz-
nálja a biztonsági övet.

KORMÁNYKERÉK KÉZI BEÁLLÍTÁSA
MEVFE0A2-78A32DAA-01B4-4F9B-9C31-C97A89CD64BF

Billentő és teleszkópos működés
MEVFE0A2-98D4C859-8310-413D-B671-8D41BD53A06D

MWBD0031X

Húzza le a rögzítőkart , és állítsa a kormányke-
reket fel, le, előre vagy hátra a kívánt helyzetbe.
Nyomja a zárókart felfelé, hogy biztonságosan
rögzítse a kormányoszlopot a helyére.

KORMÁNYKERÉK ELEKTROMOS ÁLLÍTÁ-
SA

MEVFE0A2-7F094D15-20C7-43A4-B659-F34701A97B2B

Billentő és teleszkópos működés
MEVFE0A2-759954DB-1092-4752-B954-8BA0046900DC

MWBD0032X

Mozgassa a kart a kormánykerék felfelé vagy
lefelé, előre vagy hátra állításához, amíg el nem éri
a kívánt pozíciót.

Be-/kiszálláskönnyítő funkció
MEVFE0A2-E9D043C2-EE73-4EA0-9E2F-B23F1534B461

A memóriás ülésrendszer automatikusan felfelé
mozgatja a kormánykereket, amikor a vezetőoldali
ajtót KI állásban kinyitják. Ez a funkció lehetővé
teszi, hogy a vezető könnyebben szállhasson be és
ki a vezetőülésből.

Részletes információkért ld.: “Memóriaülés (ha
van)” (214 o.).

DÖNTHETŐ/TELESZKÓPOS KORMÁNYZÁSDÖNTHETŐ/TELESZKÓPOS KORMÁNYZÁS
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MEVFE0A2-0C588194-A689-4766-88CA-BC25DAECEE47

MSIC2872

1. Az elölről érkező tükröződés megakadályozá-
sához hajtsa le a fő napellenzőt .

2. Az oldalsó tükröződés megakadályozásához
vegye le a fő napellenzőt a középső tartóról, és
fordítsa oldalra .

MEVFE0A2-4E895F47-77A3-4AA1-8C74-64887DE773D2

MWAD0237X

FIGYELEM
* Működés közben ne engedje el a hátsó

napellenzőt. Ez károsíthatja a napernyőt
vagy sérülést okozhat.

* Ne húzza erővel a napernyőt. Ez meg-
nyújthatja a napernyőt. Ez helytelen mű-
ködést okozhat, vagy károsíthatja a
napernyőt.

* Ne helyezzen tárgyakat a hátsó napernyő-
re vagy annak közelébe. Ez helytelen
működést okozhat, vagy károsíthatja a
napernyőt.

A hátsó napernyők a hátsó ülések ablakain vannak
felszerelve.

A napernyő felemeléséhez húzza fel a gombot ,
és akassza fel a napellenzőt a kampókra .

A napernyő tárolásához vegye le a napernyőt a
horgokról, és engedje le.

MEVFE0A2-7EFE8433-9BF0-4D21-9989-FB2D38316637

BELSŐ TÜKRÖK
MEVFE0A2-9C609EA8-A3B9-4975-983B-54EA13FA811E

MSPA2447

Állítsa be a belső tükör szögét a kívánt helyzetbe.

Automatikus tükröződésmentes típus (ha van)
MEVFE0A2-D65B8BA1-A543-4DF1-8D0E-D83CAFB8F8E5

MSPA2162

A belső tükör úgy van kialakítva, hogy automati-
kusan változtatja a visszaverődést a következő
jármű fényszóróinak intenzitásának megfelelően.
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A tükröződésgátló rendszer automatikusan be-
kapcsol, ha a főkapcsolót BE állásba helyezi.

Amikor a tükröződésgátló rendszer be van kap-
csolva, a visszajelző lámpa kigyullad, és csökken
a mögötte haladó jármű fényszóróinak túlzott
tükröződése.

Nyomja meg a kapcsolót , hogy a belső
visszapillantó tükör megfelelően működjön. A visz-
szajelző lámpa kialszik. Nyomja meg a kap-
csolja újra a rendszer bekapcsolásához.

Ne akasszon tárgyakat a tükörre, és ne fújjon rá
üvegtisztítót. Ezzel csökkenti az érzékelő érzé-
kenységét , ami helytelen működést eredmé-
nyez.

Intelligens visszapillantó tükör (ha van)
MEVFE0A2-8F542794-E789-45F4-886A-309151CBE231

FIGYELMEZTETÉS
Az intelligens visszapillantó tükör megfelelő
használatára vonatkozó figyelmeztetések és
utasítások be nem tartása súlyos sérülést vagy
halált okozhat.

* Az intelligens visszapillantó tükör kényel-
mi szolgáltatás, de nem helyettesíti a
jármű megfelelő működését. A rendszer-
nek vannak olyan területei, ahol az objek-
tumok nem láthatók. A jármű használata
előtt ellenőrizze az intelligens visszapillan-
tó tükör holtterét. A vezetőmindig felelős a
biztonságos vezetésért.

* Ne szerelje szét és ne módosítsa az intelli-
gens visszapillantó tükröt, a kameraegysé-
get vagy a vezetékeket. Ha így tesz, az
balesetet vagy tüzet okozhat. Ha füstöt

vagy szagot észlel az intelligens visz-
szapillantó tükörből, azonnal hagyja abba
a rendszer használatát. Szervizelésért ke-
resse fel a NISSAN tanúsított elektromos
jármű kereskedőjét.

* Ne használja az intelligens visszapillantó
tükröt vezetés közben. Ez elvonhatja a
figyelmet, elveszítheti uralmát a jármű
felett, és balesetet vagy súlyos sérülést
okozhat.

* Ne nézzen az intelligens visszapillantó
tükör kijelzőjébe vezetés közben. Ez elvon-
hatja a figyelmet, elveszítheti uralmát jár-
műve felett, és balesetet vagy súlyos
sérülést okozhat. Ha vezetés közben bele-
néz a képernyőbe, az utasok autóbajhoz is
vezethet.

* Ne tegyen cigarettát vagy lángot az intelli-
gens visszapillantó tükörre, a kamerae-
gységre vagy a vezetékekre. Tüzet
okozhat.

* Vezetés előtt feltétlenül állítsa be az intel-
ligens visszapillantó tükröt. Kapcsolja át a
rendszert a hagyományos visszapillantó
tükör üzemmódba, és üljön megfelelően a
vezetőülésen. Ezután állítsa be a visz-
szapillantó tükröt úgy, hogy megfelelően
lássa a hátsó ablakot. Ha a visszapillantó
tükör beállítása nélkül vezet, az intelligens
visszapillantó tükör módban (kamerané-
zeti módban) nehézséget okozhat a kijelzõ
nézésében a tükör felületérõl való visz-
szaverõdés miatt.

* Ha a tükör visszajelző lámpája kialszik az

Intelligens visszapillantó tükör módban
(kameranézet módban), azonnal kapcsolja
át a rendszert a hagyományos visszapil-
lantó tükör módba. Ha a visszajelző lámpa
nem gyullad ki az intelligens visszapillantó
tükör módba való ismételt váltás után,
akkor a rendszer meghibásodhat. Ellen-
őriztesse a rendszert egy NISSAN tanúsí-
tott elektromos jármű kereskedővel.

* Ha az intelligens visszapillantó tükör meg-
hibásodik, azonnal kapcsolja át a rend-
szert a hagyományos visszapillantó tükör
üzemmódba. Ellenőriztesse a rendszert
egy NISSAN tanúsított elektromos jármű
kereskedővel.

* Ha erős fény (például napfény vagy a
következő járművek távolsági fénye) jut
be a kamerába, fénysugár vagy vakító fény
jelenhet meg az intelligens visszapillantó
tükör képernyőjén. Ebben az esetben
megfelelően kapcsolja át a rendszert a
hagyományos visszapillantó tükör üzem-
módba.

* Ha szennyeződés, eső vagy hó halmozódik
fel a fényképezőgépet borító külső üveg-
felületen, előfordulhat, hogy az intelligens
visszapillantó tükör nem jeleníti meg tisz-
tán a tárgyakat. A hátsó ablaktörlő/mosó
használata javíthatja a láthatóságot, de ha
nem, kapcsolja át az intelligens visszapil-
lantó tükröt a hagyományos visszapillantó
tükör módba, amíg a kamerát borító üve-
get meg nem lehet tisztítani.
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Alkatrészek:

MWAD0206X

(1) MENU gomb
(2) Második gomb
(3) Harmadik gomb
(4) Negyedik gomb

Visszajelző
Visszajelző lámpa
Üzemmódválasztó kar

Az intelligens visszapillantó tükör tiszta visszate-
kintést biztosít a jármű hátulján található kamerá-
ból. Az intelligens visszapillantó tükör két
üzemmóddal rendelkezik: hagyományos visszapil-
lantó tükör mód és intelligens visszapillantó tükör
mód (kameranézet mód). Ezt a két üzemmódot az
üzemmódválasztó kar segítségével válthatja át.

Ha az Intelligens visszapillantó tükör módot vá-
lasztja, a visszajelző megjelenik, és a visszajelző
lámpa világít. (Ha az intelligens visszapillantó
tükör meghibásodik, a visszajelző kialszik vagy

nem jelenik meg, ha az Intelligens visszapillantó
tükör módot választja.)

Hogyan változtassuk meg az üzemmódot:

MWAD0207X

Az üzemmód akkor váltható át, ha a főkapcsoló BE
állásban van.

* Húzza meg az üzemmódválasztó kart az
intelligens visszapillantó tükör módba (kame-
ranézet módba) váltáshoz.

* Nyomja meg az üzemmódválasztó kart, hogy
átváltson a hagyományos visszapillantó tükör
módba.

Az intelligens visszapillantó tükör beállításai
(MENU gomb működése):

MWAD0359X

Kiválaszthatja az intelligens visszapillantó tükör
megjelenítési beállításait, például a fényerőt, a
kamera szögét és a szöveges jelzést BE vagy KI.

Ha az intelligens visszapillantó tükör mód (kame-
ranézet mód) be van kapcsolva, nyomja meg a
MENU gombot a beállítási menü megjelenítésé-
hez. A következő elemek állíthatók be:

* Fényerő
* Le fel
* Bal jobb
* Forgatás
* Jelzés
* Nyelv
* Kapcsolja be a Háttérvilágítást
* Engedély
Nyomja meg a (2) vagy (3) gombot egy elem
kiválasztásához, majd nyomja meg a (4) gombot.

Fényerő
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MWAD0209X

A kijelző fényereje állítható.

* Nyomja meg a gombot a képernyő elsöté-
títéséhez.

* Nyomja meg a gombot a képernyő világ-
osabbá tételéhez.

Le fel

MWAD0209X

A kijelző függőleges kameraállása állítható.

* Nyomja meg a gombot a kameraállás lefelé
állítása érdekében.

* Nyomja meg a gombot a kamera szögének
növeléséhez.

Bal jobb

MWAD0209X

A kijelző vízszintes kameraállása állítható.

* Nyomja meg a gombot a kameraállás balra
tolásához.

* Nyomja meg a gombot a kameraállás
jobbra tolásához.

Forgatás

MWAD0209X

A kijelző kameraszöge elforgatható.

* Nyomja meg a gombot a kamera szögének
balra forgatásához.

* Nyomja meg a gombot a kamera szögének
jobbra forgatásához.

Jelzés

MWAD0209X

A szöveges jelzés be- és kikapcsolható az intelli-
gens visszapillantó tükör képernyőjén.
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* Nyomja meg a gombot a kijelzőn megjelenő
szöveges jelzés letiltásához.

* Nyomja meg a gombot , hogy engedélyezze
a szöveges jelzést a kijelzőn.

Nyelv

MWAD0209X

Kiválaszthatja a szöveges jelzés nyelvét az intelli-
gens visszapillantó tükör képernyőjén.

Válassza ki a nyelvet a vagy gombbal. A nyelvi
beállítás akkor is megmarad, ha az elektromos
jármű rendszerét újraindítják.

Kapcsolja be a Háttérvilágítást

MWAD0209X

A gombok megvilágítása be- és kikapcsolható.

* Nyomja meg a gombot a világítás kikap-
csolásához.

* Nyomja meg a gombot a világítás bekap-
csolásához.

Engedély

Megjelenik a licenc információ.

Az intelligens visszapillantó tükör rendszer
óvintézkedései:

MEGJEGYZÉS:
* Ennek a rendszernek az elektromos jármű

rendszerének leállítására való hosszú távú
használata az akkumulátor lemerüléséhez
vezethet.

* Ne csatlakoztasson vezeték nélküli eszköz
antennáját az intelligens visszapillantó tü-
kör közelébe. A vezeték nélküli eszköz elekt-
romos hulláma zavart képet okozhat az
intelligens visszapillantó tükörben.

* Ne nyomja túlságosan a gombokat, vagy a
kar durva működtetése rendszerhibát vagy
maga az intelligens visszapillantó tükör
leesését okozhatja.

* Soha ne fordítsa el az intelligens visszapil-
lantó tükör testét vízszintesen legalább 20°-
kal, illetve függőlegesen 30°-kal vagy több-
et. Ez károsíthatja az intelligens visszapil-
lantó tükröt.

* Ne gyakoroljon erős ütéseket az intelligens
visszapillantó tükör testére. Ez rendszerhi-
bát okozhat.

* Ne helyezzen nagy terhelést a kamerára és a
jármű hátulján lévő kameraburkolatra. Ez a
kamera eltávolítását vagy rendszerhibát
okozhat.

* Ha az intelligens visszapillantó tükör kijelző-
je nehezen látható az erős külső fény miatt,
a jobb használat érdekében kapcsolja át az
üzemmódot a hagyományos visszapillantó
tükör módra.

* Amikor LED-es fényszórókat néz az intelli-
gens visszapillantó tükör kijelzőjén, a képek
villoghatnak. Ez normális.

* A külső környezet szórt visszaverődése mi-
att a képernyőn megjelenő képek villódz-
hatnak. Ez nem hiba.

* Előfordulhat, hogy egy dolog gyors mozgá-
sa nem jelenik meg a kamera nézet képer-
nyőjén. Ez nem hiba.

* Kapcsolja be a fényszórókat szürkületben
vagy alagútban stb. A fényszórók bekap-
csolásakor a kijelző és a kamerarendszerek
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automatikusan éjszakai üzemmódba kap-
csolnak, ami megakadályozhatja a vakítást.

* Az intelligens visszapillantó tükör mód (ka-
meranézet mód) kijelzője eltér a hagyomá-
nyos visszapillantó tükörtől. A kijelzőn
látható tárgyak eltérhetnek a tényleges
távolságtól. Ne hagyatkozzon kizárólag az
intelligens visszapillantó tükörre. Minden
esetben saját magában bízzon, így elkerül-
heti a baleseteket.

* Közvetlenül azután, hogy az intelligens visz-
szapillantó tükör egyik üzemmódból a má-
sikba vált, előfordulhat, hogy nehezen tudja
a szemével a tükörben/kijelző képernyőn
lévő képre fókuszálni. Legyen óvatos az
intelligens visszapillantó tükör használatá-
val, amíg a szeme meg nem szokja a
kiválasztott módot. Ha a szem fókuszálásá-
nak korrigálása szükséges, akkor többfoká-
lis szemüveg stb. használata javasolt.

* Az állapotától függően időbe telhet, amíg a
kamera nézetére fókuszál.

* Ha a kamera nézet kijelzőjének fényerejét
túlzott fényerőre állítja, az megerőlteheti a
szemet a vezetés során. Állítsa be meg-
felelően a fényerőt.

* Eső esetén használja a hátsó ablaktörlőt. Ha
a kamera képe még mindig nem tiszta,
amikor a hátsó ablaktörlő működik, ellen-
őrizze a hátsó ablaktörlő lapátjának kopá-
sát.

* A hátsó ablaktörlő használatakor a képer-
nyőn megjelenő képek villoghatnak. Ez nem
hiba.

* Páramentesítő a hátsó ablak páramentesí-
tővel, ha a hátsó ablak bepárásodik. Hasz-
nálja a hagyományos visszapillantó tükör
üzemmódot, amíg a hátsó ablak teljesen
páramentes lesz.

* Az intelligens visszapillantó tükör kijelzője
felforrósodhat. Ez nem hiba.

* A távolban vagy a sötétben lévő tárgyak
színét nehéz lehet felismerni. Ez nem hiba.

* Ha a hőmérséklet magas, előfordulhat, hogy
a fényerő csökken, vagy a kép nem jelenik
meg a kamera nézet kijelzőjén. Ez nem hiba.

* Ha a hőmérséklet alacsony, a kép torzulhat a
kamera nézetén. Ez nem hiba.

Rendszerkarbantartás (intelligens visszapillantó
tükör):
* Mindig tartsa tisztán a hátsó ablak tükrét és a

kamera területét.
* Tisztítsa meg a tükröt és a kamera lencséjét

száraz, puha ruhával.
* A hátsó ablak kamera területének tisztításakor

használjon vízzel és néhány semleges tisztító-
szerrel megnedvesített puha ruhát. Ezután
szárítsa meg száraz puha ruhával.

* Ha a kép az intelligens visszapillantó tükör
kijelzőjén még a hátsó ablak kamera területé-
nek megtisztítása után is homályos, előfordul-
hat, hogy olajfilm tapad a hátsó ablaküvegre.
Tisztítsa meg a hátsó ablaküveget olajfilm-
eltávolítóval.

* Soha ne használjon alkoholt, benzint, hígítót
vagy hasonló anyagot a tükör vagy a fénykép-
ezőgép lencséjének tisztításához. Elszínező-
dést, károsodást vagy rendszerhibát okoz.

* Ne takarja le a tükör elejét. Ez zavarhatja a
fényerő beállítását vagy a képek váltását a
kamera nézet kijelzőjén.

* Ne ragasszon matricát (beleértve az átlátszó
anyagot is) a hátsó ablak kameraterületére.

KÜLSŐ TÜKRÖK
MEVFE0A2-510D14F7-96A8-42DE-A36F-11C39E241D3B

FIGYELMEZTETÉS
* Soha se érjen hozzá kézzel a külső visz-

szapillantó tükrökhöz miközben azok
mozgásban vannak. Ha mégis így tenne,
becsípheti az ujját vagy tönkreteheti a
tükröt.

* Soha se vezessen behajtott külső visz-
szapillantó tükrökkel. Ez csökkenti a hát-
rafelé történő kilátást és balesethez
vezethet.

* A külső tükörben megjelenő tárgyak a
valóságban közelebb vannak, mint ahogy
az a tükörben látszik.

* A külső tükörben látható tárgyak méretei
és távolsága nem realisztikus.
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Külső tükrök beállítása
MEVFE0A2-8B70B968-C9B3-4093-8096-7A9C567F354D

MWAD0229X

A külső tükör vezérlőkapcsolója a vezető kartáma-
szán található.

A külső tükör csak akkor működik, ha a főkapcsoló
BE állásban van.

Nyomja meg a jobb vagy a bal oldali kapcsolót a
jobb vagy bal oldali tükör kiválasztásához (a
kiválasztott tükör kapcsolón lévő visszajelző lámpa

világít), majd állítsa be a vezérlőkapcsoló
segítségével.

Külső tükrök jégmentesítése
MEVFE0A2-0E6517BD-BCCB-4DB1-84F6-0B2BB7759B83

Ha a hátsó ablak páramentesítőjét bekapcsolja,
akkor a külső visszapillantó tükrök páramentesí-
tése is megkezdődik. (Lásd “Hátsó ablak és külső
tükör jégtelenítő kapcsoló” (157 o.).)

Behajtható külső tükrök
MEVFE0A2-E3E5B6C2-2DF1-49B4-809C-998B5A0A1B3B

MWAD0308X

Példa

A külső visszapillantó tükör távirányítója akkor
működik, ha a főkapcsoló BE állásban van.

A külső visszapillantó tükrök automatikusan be-
csukódnak, ha a külső visszapillantó tükör behaj-
tási kapcsolóját benyomják. A kihajtáshoz
nyomja meg ismét a kapcsolót.

FIGYELEM
* A külső visszapillantó tükrök behajtó/ki-

hajtó gombjának folyamatos nyomogatá-
sa következtében a művelet leállhat.

* Ne érintse meg a tükröket miközben mo-
zognak. Becsíphetik a kezét, és a tükör
működésében is hiba léphet fel.

* Ne vezessen úgy, hogy a tükrök be vannak
hajtva. Így nem látja a hátul haladó forgal-
mat.

* Ha tükröket kézzel hajtotta be vagy ki,
előfordulhat, hogy a tükrök vezetés köz-

ben elmozdulnak előre vagy hátra. Ha a
tükröket kézzel hajtotta ki vagy be, indulás
előtt állítsa be őket elektronikusan.

Automatikus hajtás:
A külső visszapillantó tükrök automatikusan be-
csukódnak, amikor az ajtókat az intelligens kulcs-
csal, a zárérzékelőkkel vagy a kéréskapcsolóval
zárják. A tükrök kinyílnak, ha az ajtókat az intelli-
gens kulccsal, a kapacitív nyitásérzékelőkkel vagy
a kéréskapcsolóval nyitják, vagy ha a főkapcsolót
BE állásba helyezik. Az automatikus hajtás funkció
letiltásával kapcsolatos információkért lásd: “[Jár-
műbeállítások]” (130 o.).

Lebillentés tolatáskor (ha van)
MEVFE0A2-56806526-119B-4CC4-827A-7FF8C5CBA4E3

Tolatás közben a jobb vagy a bal külső tükör
automatikusan lebillen, hogy jobb kilátást biztosít-
son.

1. Állítsa a főkapcsolót BE állásba.

2. Tegye a sebességváltót “R” (Tolatás) helyzetbe.

3. Válassza a jobb vagy a bal tükröt úgy, hogy a
külső tükrök választógombját használja.

4. A kiválasztott tükör lefelé billen.

Ha az alábbi feltételek valamelyike bekövetkezik, a
külső tükörfelület visszaáll eredeti helyzetébe.

* A sebességváltó kart rövid időre kimozdítja az
R (hátramenet) állásból, ha a jármű sebessége
8 km/h (5 MPH) alatt van.

* A jármű sebessége meghaladja a 8 km/h-t (5
MPH).
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* A kiválasztott külső tükör kijelölése a külső
tükör vezérlőkapcsolójával törlődik.

* A főkapcsoló KI állásban van.
* Az elektromos jármű rendszere leáll.

SMINKTÜKÖR
MEVFE0A2-21E8F75F-AC0C-4F4E-9E32-61A89D0A8B52

MWAD0238X

Az első sminktükör használatához hajtsa le a
napellenzőt és húzza fel a borítást.

MEVFE0A2-237933D6-8E10-4F83-99DB-38C99893BC80
A memóriás ülésrendszer a következő tulajdonsá-
gokkal rendelkezik:

* Memóriafunkció
* Be-/kiszálláskönnyítő funkció

MWBD0033X

Memória-üléskapcsoló (a képen a vezetőoldali oldal
látható, az utasoldal hasonló)

MEMÓRIAFUNKCIÓ
MEVFE0A2-523AAB58-6D90-41DC-9E83-DA7EBE8D9F70

A vezetőülés, az első utasülés (ha van), a kormány-
kerék és a külső tükrök két pozíciója tárolható a
memóriakapcsolóban. A következő eljárásokat
kövesse a memóriarendszer használatához.

1. Állítsa be a vezetőülést, az első utasülést (ha
van), a kormánykereket és a külső tükröket a
kívánt helyzetbe az egyes beállító kapcsolók
kézi működtetésével. További információkért
lásd: “Ülések” (58 o.), “Dönthető/teleszkópos
kormányzás” (206 o.) és “Külső tükrök” (212 o.).

2. Nyomja meg a SET kapcsolót, és 5 másodper-
cen belül nyomja meg a memóriakapcsolót (1
vagy 2).

3. A megnyomott memóriakapcsoló jelzőfénye
kigyullad, és körülbelül 5 másodpercig égve
marad.

4. A hangjelzés megszólal, ha a memória tárolva
van.

MEGJEGYZÉS:

Ha egy új memóriahelyet tárol ugyanabban a
memóriakapcsolóban, akkor az előző memória-
pozíciót felülírja az új tárolt pozíció.

Memóriatárolás megerősítése
MEVFE0A2-C3AA99BD-8337-4319-81FD-D09A38C1E673

Nyomja meg a SET kapcsolót. Ha a kapcsolóban (1
vagy 2) tároltak egy memóriapozíciót, akkor a
megfelelő kapcsoló jelzőfénye körülbelül 5 másod-
percig világít.

A kapcsoló memória pozícióinak előhívása
MEVFE0A2-DF11F9AF-8FEF-4F97-8A95-7FDA255DC7CA

A manuálisan tárolt pozíciók előhívásához nyomja
meg a memóriakapcsolót (1 vagy 2). A vezetőülés,
az első utasülés (ha van), a kormánykerék és a
külső tükrök a memóriakapcsolóban tárolt hely-
zetbe állnak.

Előfordulhat, hogy a körülményektől függően az
deréktámasz (négyutas típus - ha van) nem
mozdul el a tárolt helyzetbe.

A bejelentkezési funkció párosítása a
memóriapozícióhoz

MEVFE0A2-94896D3A-D641-4E34-941C-83B4ABA007AB
A bejelentkezési funkció hozzákapcsolható egy
tárolt memóriahelyzethez a következő eljárással.

1. Állítsa a főkapcsolót BE állásba, miközben
magánál tartja az intelligens kulcsot, amely

MEMÓRIAÜLÉS (ha van)MEMÓRIAÜLÉS (ha van)
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bejelentkezési funkcióval volt regisztrálva a
járműben.

MEGJEGYZÉS:
Győződjön meg arról, hogy az egyetlen
intelligens kulcs a járműben van. Ha több
kulcs van a járműben, előfordulhat, hogy a
jármű rossz intelligens kulcsot észlel.

2. Állítsa be a vezetőülés, a kormánykerék és a
külső tükrök helyzetét. (Lásd “Ülések” (58 o.),
“Dönthető/teleszkópos kormányzás” (206 o.)
és “Külső tükrök” (212 o.).)

3. Állítsa a főkapcsolót KI állásba.

Amikor legközelebb bejelentkezik (kiválasztja a
felhasználót a kijelzőn), miután a főkapcsolót BE
állásba helyezi, miközben az intelligens kulcsot
magával viszi, a rendszer automatikusan beáll a
memorizált vezetési pozícióba. (Lásd a NissanCon-
nect rendszer különálló használati útmutatóját.)

BE-/KISZÁLLÁSKÖNNYÍTŐ FUNKCIÓ
MEVFE0A2-276A42FC-7B70-4BCD-9DB7-F522513FF88C

Ezt a rendszert úgy tervezték, hogy a vezetőülés és
a kormánykerék automatikusan elmozduljon, ami-
kor a sebességváltó P (parkolás) állásban van. Ez
lehetővé teszi, hogy a vezető könnyebben száll-
hasson be és ki a vezetőülésből.

A vezetőülés hátracsúszik, és a kormánykerék
felfelé mozdul:

* Amikor a vezetőoldali ajtót úgy nyitják ki, hogy
a főkapcsoló KI állásban van.

* Amikor a főkapcsolót BE állásból KI állásba
kapcsolják, miközben a vezetőoldali ajtó nyitva
van.

A vezetőülés és a kormánykerék visszaáll az előző
helyzetbe:

* Amikor a főkapcsoló BE állásban van, miköz-
ben a sebességváltó P (parkolás) állásban van.

A be-/kilépési funkció a jármű információs kijelző-
jének [Járműbeállítások] menüpontjában törölhető
a következő műveletekkel:

* Kapcsolja az [Ülés csúsz. ki.] vagy [Kormányem.
kiszáll.] funkciót BE állásból KI állásba. További
információkért lásd: “[Járműbeállítások]” (130
o.).

A RENDSZER MŰKÖDÉSE
MEVFE0A2-E30FC1C5-E3D7-405A-AFF9-61EF34BE626F

A memóriaülés-rendszer nem fog működni vagy
leáll a következő feltételek mellett:

* Ha a gépkocsi mozog. (A vezetőülés visz-
szaállítása funkció akkor működtethető, ha a
jármű sebessége 3 km/h (2 MPH) alatt van.)

* Ha valamelyik memóriakapcsolót megnyom-
ják, miközben a memóriaülés-rendszer műkö-
dik.

* Ha a vezetőülés vagy az első utasülés kap-
csolóját (ha van) megnyomják, miközben a
memória-ülésrendszer működik.

* Amikor az ülés, a kormánykerék és a külső
tükrök már a memorizált helyzetbe kerültek.

* Amikor a memóriakapcsolóban nincs tárolva
üléspozíció.

* Amikor a sebességváltó kart P (parkolás)
állásból bármely másik helyzetbe mozgatja.
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GUID-DD51A49C-97FA-48DB-ACA6-A10271098694

FIGYELMEZTETÉS
* Állítsa meg a gépjárművet egy biztonsá-

gos helyen, majd húzza be a rögzítőféket,
mielőtt a mobil eszközét csatlakoztatná a
gépjárműhöz vagy a mobil eszközét hasz-
nálná a beállításhoz.

* Egyes alkalmazások és funkciók haszná-
latát - például a közösségi hálózatokat
vagy a szöveges üzenetküldést - egyes
helyeken a törvényi előírások korlátozzák.
A követelményekkel kapcsolatban ellen-
őrizze a helyi előírásokat.

Apple CarPlay:

Az Apple CarPlay segítségével a gépjárműben
található rendszer használható az egyes iPhone
funkciók megjelenítéséhez, illetve vezérléséhez. Az
Apple CarPlay támogatja a Siri alkalmazást, amely
lehetővé teszi a hangvezérlést. Az elérhető funkci-
ókkal kapcsolatos információkért, illetve egyéb
részletekért lásd a navigációs rendszer használati
útmutatóját és látogasson el az Apple weboldalá-
ra.

Android Auto:

Az Android Auto segítségével a gépjárműben
található rendszer használható az egyes Android
telefon funkciók megjelenítéséhez, illetve vezér-
léséhez. Az Android Auto támogatja a Talk to
Google funkciót, amely lehetővé teszi a hangve-
zérlést. Az elérhető funkciókkal kapcsolatos infor-
mációkért, illetve egyéb részletekért lásd a
navigációs rendszer használati útmutatóját és
látogasson el az Android Auto weboldalára.

MEVFE0A2-C19EAE48-6070-4AA1-913B-138138EA1909
Tekintse meg a NissanConnect használati útmu-
tatóját, amely a következő információkat tartal-
mazza.

Az elérhető funkciók a típustól és a specifikációtól
függően változhatnak.

* Audio
* Kihangosítós telefonrendszer
* Apple CarPlay
* Android Auto
* NissanConnect szolgáltatások
* Navigációs rendszer
* Hangfelismerés
* Amazon Alexa

GUID-4E0D872F-74A4-43AB-8783-FC32549D2A8F
* Online:

— Lépjen az oldalra: https://uqr.to/15lwo
— Vagy olvassa be a QR-kódot

WAE0858X

* Nyomtatott változat: Kérjük, forduljon Nissan-
kereskedőjéhez vagy szakszervizéhez.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
GUID-705160DC-7C4B-47F7-B443-4F4192B78B75

A rendszert elsődlegesen úgy tervezték, hogy a
kézikönyvben leírtak szerint támogassa Önt a
kellemes vezetésben. Azonban Önnek, mint veze-
tőnek, biztonságosan és megfelelően kell használ-
nia a rendszert. Előfordulhat, hogy az információk,
illetve az elérhető szolgáltatások nem minden
esetben naprakészek. A rendszer nem megfelelő
a biztonságos és törvényes vezetéshez.

Mielőtt használná a rendszert, olvassa el a követ-
kező biztonsági információkat. Minden esetben
úgy használja a rendszert, ahogy az a használati
útmutatóban le van írva.
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FIGYELMEZTETÉS
* Mielőtt használná a rendszert, állítsa le a

gépjárművet egy biztonságos helyen és
húzza be a kéziféket. A rendszer vezetés
közbeni használata elterelheti a vezető
figyelmét és súlyos balesetet eredményez-
het.

* A gépjármű vezetésére minden esetben
fordítson teljes figyelmet. Ha a rendszer
nem reagál azonnal, legyen türelmes és
figyeljen az útra. A figyelmetlen vezetés
súlyos sérüléssel vagy halállal végződő
balesetet eredményezhet.

* Ne hagyatkozzon kizárólag a navigációra
(ha van). A balesetek elkerülése érdekében
mindig győződjön meg róla, hogy az adott
vezetési manőver szabályos és biztonsá-
gos.

* Ne szerelje szét, ne módosítsa a rendszert.
Ellenkező esetben balesetet vagy áramü-
tést szenvedhet, vagy tűzveszélyt okozhat.

* Ha a rendszer hardverében idegen testet
fedez fel, folyadék kerül a rendszerre vagy
füst száll fel belőle, ne használja tovább a
rendszert, és azonnal ajánlatos felvenni a
kapcsolatot a NISSAN márkakereskedőjé-
vel vagy szakszervizzel. Ilyen körülmények
figyelmen kívül hagyása baleseteket, tüzet
vagy áramütést eredményezhet.

FIGYELEM
* Egyes helyeken jogi korlátai vannak a

videóképernyők vezetés közbeni haszná-
latának. Csak ott használja a rendszert,
ahol az megengedett.

* A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok
(-20°C (−4°F) alatt és 70°C (158°F) felett)
befolyásolhatják a rendszer teljesítmé-
nyét.

* A kijelző eltörhet ha kemény vagy hegyes
eszközzel megüti. Ha a kijelző eltörik, ne
érintse meg. Ha mégis így tesz, megsérül-
het.

MEGJEGYZÉS:

Álló motor mellett ne hagyja bekapcsolva a
rendszert. Ellenkező esetben a gépjármű akku-
mulátora lemerülhet. A rendszer használata
közben mindig járassa a motort.

NissanConnect szolgáltatásokkal rendelkező
modellek:

Előfordulhat, hogy a NissanConnect szolgáltatások
bizonyos régiókban nem érhetők el. A NissanCon-
nect Services-el kapcsolatos funkciók használatá-
hoz regisztrálnia kell a NissanConnect Services
szolgáltatásra.

Telefon-kihangosító kezelése
GUID-209ABBBC-AFE2-4C11-AFDD-301D21180120

FIGYELMEZTETÉS
* Telefonját csak akkor használja, ha bizton-

ságos helyen leparkolta a gépjárművét. Ha
vezetés közben mindenképpen használnia

kellene a telefonját, fordítson különös
figyelmet a gépjármű üzemeltetésére.

* Ha nem tudmegfelelő figyelmet fordítani a
gépjármű üzemeltetésére telefonálás köz-
ben, húzódjon le az útról és állítsa meg a
járművet, mielőtt telefonálni kezdene.

FIGYELEM
Annak érdekében, hogy a gépjármű akkumu-
látorának lemerülését elkerülje, csak akkor
használja a telefont, ha a motor jár.

Üzenetküldő asszisztens
GUID-E1B5AF96-DD59-47B9-AF0C-945A6FAFD2E2

FIGYELMEZTETÉS
* Használja az üzenetküldő asszisztenst azt

követően, hogy a gépjárművel egy bizton-
ságos helyen leparkolt. Ha vezetés közben
mindenképpen használnia kellene ezt a
funkciót, fordítson különös figyelmet a
gépjármű üzemeltetésére.

* Egyes joghatóságok törvényei korlátoz-
hatják a “Szövegfelolvasó” használatát. A
funkció használata előtt ellenőrizze a helyi
rendelkezéseket.

* Egyes alkalmazások és funkciók haszná-
latát - például a közösségi hálózatokat
vagy a szöveges üzenetküldést - egyes
helyeken a törvényi előírások korlátozzák.
A követelményekkel kapcsolatban ellen-
őrizze a helyi előírásokat.

* Ha nem tudmegfelelő figyelmet fordítani a
gépjármű üzemeltetésére a szöveges üze-
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netek használata közben, húzódjon le az
útról és állítsa meg a járművet.

FIGYELEM
Ez a funkció nem érhető el, ha a mobiltelefon
nem támogatja. A részletekkel és utasítások-
kal kapcsolatban lásd a telefon használati
útmutatóját.

Folyadékkristályos kijelző
GUID-A56234BB-F26D-4BF8-BD91-4859F5ABE336

Az egység kijelzője egy folyadékkristályos kijelző,
amelyet megfelelő gondossággal kell kezelni.

FIGYELMEZTETÉS
Soha ne szedje szét a kijelzőt. Egyes alkatré-
szek nagyfeszültség alatt lehetnek. Ezen ré-
szek megérintése súlyos személyi sérülést
eredményezhet.

A kijelző karbantartása:

A képernyő tisztításához használjon száraz, puha
ruhát. Ha egyéb tisztítás szükséges, használjon kis
mennyiségű semleges tisztítószert egy puha ru-
hával. A képernyőt soha ne permetezze le vízzel
vagy tisztítószerrel. Először nedvesítse meg a
ruhát, majd törölje le a képernyőt.

FIGYELEM
* Tisztítsa meg a kijelzőt a gyújtás- vagy a

főkapcsoló KI állásában. Ha a kijelzőt meg-
tisztítja, miközben a gyújtás- vagy a fő-
kapcsoló BE ál lásban van , akkor
véletlenszerű működés léphet fel.

* A kijelző tisztításához soha ne használjon

durva ruhát, alkoholt, benzint, hígítót, bár-
milyen oldószert vagy vegyszerrel átitatott
papírtörlőt. Ezekkel megkarcolja vagy ron-
gálja a panelt.

* Ne öntsön semmilyen folyadékot, pl. vizet
vagy autóillatosítót a kijelzőre. Ha a rend-
szer folyadékkal érintkezik, hibás műkö-
dés léphet fel.

NAVIGÁCIÓ (ha van)
GUID-58C8D336-EBCF-4150-8AD2-6C1E6F17818A

A navigációs rendszert elsődlegesen úgy tervezték,
hogy segítse Önt eljutni a célállomáshoz. Azonban
Önnek, mint vezetőnek, biztonságosan és meg-
felelően kell használnia a rendszert. Előfordulhat,
hogy az útviszonyokat, a közlekedési táblákat és
az elérhető szolgáltatásokat illető információk
nem a legfrissebbek. A rendszer nem megfelelő a
biztonságos és törvényes vezetéshez.

FIGYELMEZTETÉS
* Ne hagyatkozzon kizárólag a navigációra.

A balesetek elkerülése érdekében mindig
győződjön meg róla, hogy az adott veze-
tési manőver szabályos és biztonságos.

* Mielőtt az útvonalakat módosítja, minden
esetben álljon meg a gépjárművel egy
biztonságos helyen. Ha az útvonalat veze-
tés közben módosítja, balesetet okozhat.

* A navigációs rendszer hang- és vizuális
instrukciói csak referenciaként szolgálnak.
Előfordulhat, hogy az utasítás nem meg-
felelő az adott helyzetben.

* Amikor a javasolt útvonalon halad végig,

minden esetben tartsa be közlekedési
szabályokat (pl.: egyirányú út).

AZ AUDIÓ MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ
ÓVINTÉZKEDÉSEK

GUID-0CDC4537-8047-4F4B-820F-58ED69F79A83

FIGYELEM
* Az audiorendszert csak akkor működtesse,

ha a motor jár. Ha az audiorendszert
huzamosabb ideig üzemelteti úgy, hogy a
motor nem jár, az akkumulátor lemerülhet.

* Ne hagyja, hogy a rendszer vizes legyen.
Túlzott nedvesség, kiömlő folyadékok a
rendszer hibás működését eredményez-
hetik.

A TÉRKÉPADATOK FRISSÍTÉSE (ha van)
GUID-D5BBAE86-92BC-4E0F-8FAE-2D696E5DF5D9

FIGYELMEZTETÉS
A HALÁL VAGY SÚLYOS SZEMÉLYI SÉRÜLÉS
KOCKÁZATÁNAK ELKERÜLÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN
A TÉRKÉP SZOFTVERÉNK FRISSÍTÉSE SORÁN:

Amennyiben úgy dönt, hogy a járművet Wi-Fi
kapcsolat (ha van) vagy TCU (Telematikus
vezérlőegység) (ha van) hatókörében parkolja
le, a járművet biztonságos, biztos, jól szellőző
helyen állítsa le, a szabad ég alatt. A frissítés
alatt, amennyiben úgy dönt, hogy leparkolja a
járművet,tartsa jól szellőző helyen, ezzel elke-
rülve a szén-monoxidnak való kitettséget. Ne
lélegezze be a kipufogógázt, mivel ez színtelen
és szagtalan szén-monoxidot tartalmaz. A
szén-monoxid mérgező. Rosszullétet, akár ha-
lált is okozhat.
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RENDSZERSZOFTVER FRISSÍTÉSE (ha
van)

GUID-E3C48803-25C6-4D2E-8235-37C29B780D9A

FIGYELMEZTETÉS
ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY ELKERÜLJE A HALÁL
ÉS SÚLYOS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK VESZÉLYÉT A
RENDSZERSZOFTVER FRISSÍTÉSE SORÁN:

Amennyiben úgy dönt, hogy a járművet Wi-Fi
kapcsolat (ha van) hatókörében parkolja le, a
járművet biztonságos, biztos, jól szellőző he-
lyen állítsa le, a szabad ég alatt. A frissítés
alatt, amennyiben úgy dönt, hogy leparkolja a
járművet,tartsa jól szellőző helyen, ezzel elke-
rülve a szén-monoxidnak való kitettséget. Ne
lélegezze be a kipufogógázt, mivel ez színtelen
és szagtalan szén-monoxidot tartalmaz. A
szén-monoxid mérgező. Rosszullétet, akár ha-
lált is okozhat.

Frissítés a rendszer menüből
GUID-F9A0B074-47AA-4894-BCBC-9D031FCD4971

FIGYELMEZTETÉS
A rendszer szoftver frissítésének elvégzése
érdekében először parkoljon le a gépjárművel
egy biztonságos helyen.

TÖRVÉNYI INFORMÁCIÓK
GUID-B3F70FDE-0BC6-405C-81CD-B510A99ED76D

Rádió jóváhagyási száma és információ
GUID-12E03074-D976-4D76-BCE7-3A30B18295C4

Európa:

A Robert Bosch Car Multimedia GmbH ezennel
kijelenti, hogy a rádióberendezés típusa megfelel a
2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege
elérhető a következő internetes címen:

A rádióberendezésben történő módosítások vagy
a meghatározottól eltérő kiegészítőkkel, alkatré-
szekkel vagy szoftverekkel történő használata
esetén ismételt értékelésre van szükség a törvényi
előírásoknak történő megfelelés érdekében.

Sugárzott teljesítmény [EIRP]

Bluetooth < 10 mW

WLAN < 100 mW

Utalások / Korlátozások

Belső antenna

A belső antenna felhasználó által nem hozzáfér-
hető. A felhasználó által végzett módosítások
megsértik jelent termék jogi jóváhagyását.

VÉDJEGYEK
GUID-EF48DBD9-6D77-496F-8004-5AF70F83C751

MPBA0032X

M5GD0030X

Az Apple, az iPhone, az iPod és az iPod touch az
Apple Inc. Egyesült Államokban és más országok-
ban bejegyzett védjegyei. Az Apple CarPlay az
Apple Inc. védjegye. Az Apple CarPlay logó haszná-
lata azt jelenti, hogy a gépjármű felhasználói
felülete megfelel az Apple teljesítmény-követelmé-
nyeinek. Az Apple nem felelős ezen gépjármű
működéséért, illetve törvényi követelményeknek
való megfeleléséért. Vegye figyelembe, hogy a
termék iPhone, vagy iPod termékkel való haszná-
lata kihatással lehet a vezeték nélküli teljesítmény-
re.

M5GA0023X

Bluetooth® márkanév tulajdonosa a Bluetooth SIG,
Inc. és licenc alatt használja a Roberth Bosch
GmbH és a Clarion Co., Ltd.
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M5GA0247X

A zenefelismerő technológiát, illetve a hozzá kap-
csolódó adatokat a Gracenote® szolgáltatta. A
Gracenote a zenefelismerő technológiák, illetve a
hozzájuk kapcsolódó adatok szolgáltatása terén
ipari standardnak számít. További információért
kérjük, látogasson el a www.gracenote.com oldal-
ra. Zenével kapcsolatos adatok a Gracenote, Inc.-
től, szerzői jog © 2000 a jelenlegi Gracenote-ig.
Gracenote Software, copyright © 2000 - napjainkig
Gracenote. Ezekre a termékekre és szolgáltatások-
ra egy vagy több Gracenote szabadalom vonatko-
zik. Az alkalmazható Gracenote-szabadalmak nem
teljes listája a Gracenote webhelyén található. A
Gracenote, a Gracenote logó és embléma a
Gracenote, Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye
az Egyesült Államokban és/vagy más országok-
ban.

App Store

Az Apple és az Apple logó az Apple Inc. Egyesült
Államokban és más országokban bejegyzett véd-
jegyei. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatója.

Siri

A Siri az Apple Inc. védjegye, bejegyzett az Egyesült
Államokban és más országokban.

Google/Android/Google Play/Android Auto

Google, Android, Google Play, Android Auto, és az
egyéb jelek a Google LLC védjegyei.

Amazon/Alexa

MPBH0269X

Az Amazon, az Alexa és az összes kapcsolódó
védjegy az Amazon.com, Inc. vagy leányvállalatai-
nak védjegyei.

LICENCEK
GUID-D4B4E400-AAE3-4695-9EE1-D474D16C6E48

SZOFTVER LICENCEK
GUID-91B15434-DFF9-47B8-A225-C20347AA2929

* Nyílt forráskódú szoftverlicencek
http://oss.bosch-cm.com/nissan.html

* Ezt a terméket a Microsoft szellemi tulajdonnal
kapcsolatos jogai védik. A technológia termék-
en kívüli terjesztése a Microsoft hozzájárulása
nélkül tilos.

TELEMATIKAI VEZÉRLŐEGYSÉG
GUID-7275AA0A-405A-40DD-B105-FCA78503FE3C

https://www.oss-valeo.com/nissan/default. html

MEVFE0A2-9FB98F35-394D-40BC-B2FB-100A36ACD1BD

FIGYELMEZTETÉS
* Ne állítsa a kijelző szabályozókat, a fűtés

és légkondicionáló kezelőszerveket vagy
az audiorendszer kezelőszerveit vezetés
közben, hogy ezáltal ne vonja el a figyel-
mét a vezetésről.

* Ha azt észleli, hogy bármilyen idegen tárgy
bejutott a rendszer hardverébe, folyadék
ömlött a rendszerre, füst vagy gőzök
jönnek ki a rendszerből, vagy bármilyen
más szokatlan műveletet észlel, azonnal
hagyja abba a rendszer használatát, és
forduljon a legközelebbi hozzáértő javító-
hoz, pl. NISSAN minősített elektromos jár-
mű kereskedő. Az i lyen ál lapotok
figyelmen kívül hagyása balesethez, tűze-
sethez vagy áramütéshez vezethet.

* Ne szerelje szét, ne módosítsa a rendszert.
Ha így tesz, az balesethez, tűzhöz vagy
áramütéshez vezethet.

FIGYELEM
Ne használja a rendszert hosszabb ideig, ha az
elektromos gépjármű rendszere nemműködik,
így megelőzheti az akkumulátor lemerülését.
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MEVFE0A2-E32CDD38-B834-4D2E-9F15-7E5C88FAB9C5

MWBE0004X

1. CAMERA gomb

2. Érintőképernyős kijelző

FIGYELMEZTETÉS
* Ha nem tartja be a Rear View monitor

megfelelő használathoz szükséges figyel-
meztetéseket és utasításokat, súlyos, akár
halálos sérüléseket is szenvedhet.

* A tolató monitor kényelmi funkció, és nem
helyettesíti a megfelelő hátlapot. Minden
esetben forduljon hátra és nézzen ki az
ablakon és ellenőrizze a tükrökben, hogy
biztonságos-e a manőver, amit szeretne
végrehajtani. Minden esetben lassan to-
lasson.

* A rendszert arra tervezték, hogy segítséget

nyújtson a vezetőnek felismerni a na-
gyobb, álló tárgyakat közvetlenül a jármű
mögött, és ezzel elkerülni a gépjármű
sérülését.

* A távolságjelző vezérvonalat és a jármű-
szélesség jelző vonalat akkor használhatja
referenciaként, ha a jármű sík aszfalton
van. A monitoron látott távolság csak
tájékoztató jellegű és eltérhet a jármű és
a jelzett tárgy közötti tényleges távolság-
tól.

FIGYELEM
Ne karcolja meg a kamera lencséit, amikor a
szennyeződést vagy havat távolítja el a kame-
rákról.

A tolatónézet-figyelő rendszer automatikusan
megjeleníti a jármű hátulnézetét, ha a váltókart R
(hátramenet) állásba állítja.

A rádió továbbra is hallható, amíg a tolató monitor
aktív.

MWBE0005X

VISSZAPILLANTÓ MONITOR (ha van)VISSZAPILLANTÓ MONITOR (ha van)
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A tolatónézet megjelenítéséhez a tolatófigyelő
rendszer egy kamerát használ, amely közvetle-
nül a jármű rendszámtáblája felett helyezkedik el.

A VISSZAPILLANTÓ MONITOR REND-
SZER MŰKÖDÉSE

MEVFE0A2-6D91C4EA-6F91-4864-8872-367E41A22325
Amikor a főkapcsoló BE állásban van, mozgassa a
váltókart R (hátramenet) állásba a tolató monitor
működtetéséhez.

A KIJELZETT VONALAK LEOLVASÁSA.
MEVFE0A2-D20F3487-0821-4A93-857D-7074E42B5DCE

MWBE0036X

A jármű szélességét és az objektumok távolságát a
lökhárító vonalához mutató irányvonalak jelen-
nek meg a monitoron.

A járműszélesség irányvonalai (1):

A jármű tolatás közbeni szélességét jelzik.

Prediktív irányvonalak :

A tolatás közbeni útvonalat jeleníti meg. A prediktív
irányvonalak akkor jelennek meg a monitoron, ha

a váltókar R (hátramenet) állásban van, és ha a
kormánykereket elfordítják.

A gépjármű szélességét, illetve a tolatás számított
útvonalát megjelenítő vonalak szélesebbek, mint a
tényleges szélesség és útvonal.

A távolságot jelző vonalak:

A karosszériától való távolságot jelöli.

* Piros vonal : körülbelül 0,5 m (1,5 láb)
* Kék vonal : körülbelül 1 m (3 láb)
* Kék vonal : körülbelül 2 m (7 láb)
* Kék vonal : körülbelül 3 m (10 láb)

A SZÁMÍTOTT ÉS A TÉNYLEGES TÁVOL-
SÁGOK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG

MEVFE0A2-B0CBD45C-C473-4E14-9E08-0ADAA810B264
A megjelenített vezérvonalak és azok elhelyezke-
dése a talajon csak referenciaként szolgálhat. Az
emelkedőn vagy lejtőn elhelyezkedő tárgyak, illet-
ve a túlnyúló tárgyak ténylegesen eltérő távolság-
ban lehetnek a monitoron, a vezérvonalakhoz
képest (lásd az ábrát). Ha kétségei vannak, fordul-
jon hátra tolatás közben vagy álljon meg, szálljon
ki a gépjárműből és ellenőrizze a tárgy helyzetét a
gépjármű mögött.

Tolatás emelkedőn felfelé
MEVFE0A2-3783308A-CAFF-4760-876A-18418EFB37C2

MWBE0037X

Ha járművel emelkedőn tolat felfelé, a távolságjelző
vezérvonal és a járműszélesség jelzővonal köze-
lebbinek van fel feltüntetve, mint a tényleges
távolság. Vegye figyelembe, hogy a dombon lévő
bármely tárgy távolabb van, mint ahogy a moni-
toron látszik.
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Tolatás lejtőn lefelé
MEVFE0A2-1D7099A3-99D9-4FDF-96DD-BAF43C75A3DD

MWBE0038X

Ha a járművel lejtőn tolat lefelé, a távolságjelző
vezérvonal és a járműszélesség jelzővonal távo-
labbinak van fel feltüntetve, mint a tényleges
távolság. A lejtőn található tárgyak közelebb
vannak, mint a monitoron jelzett távolság.

Tolatás kinyúló tárgy mellett
MEVFE0A2-67E6A09C-934D-48C8-8E38-8404AC78A624

MWBE0039X

A prediktív irányvonalak nem érintik a kijelzőn
látható tárgyat. Ugyanakkor a gépjármű elérheti a
tárgyat, ha az a tényleges tolatási útvonalon
túlnyúlik.

Tolatás kinyúló tárgy mögött
MEVFE0A2-D4955A6B-8211-4D34-BCDC-F3F2AA07FD3E

MWBE0040X

A pozíció távolabb látható, mint a pozíció a
kijelzőn. Azonban a pozíció valójában ugyano-
lyan távolságra van, mint az . A jármű elütheti a
tárgyat az helyzetbe tolatáskor, ha a tárgy a
tényleges tolatási pályán túlnyúlik.
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PARKOLÁS A BECSÜLT PÁLYAVONALAK
SEGÍTSÉGÉVEL

MEVFE0A2-91FD33BD-6BB3-4461-8DFE-1B7B9DA28285

FIGYELMEZTETÉS
* Ha az eredeti gumiabroncsokat más mé-

retűekre cserélte le, elképzelhető hogy az
útvonalat jelző vonalak pontatlanok lesz-
nek.

* Havas, csúszós úton a becsült és a valósá-
gos pálya vonala különbözhet.

* Ha a 12 voltos akkumulátor lecsatlakozik
vagy lemerül, a prediktív irányvonalak
hibásan jelenhetnek meg. Ha ez előfordul,
kérjük, az alábbiak szerint járjon el:

— Forgassa el a kormánykereket az
egyik végállástól a másik végállásig
miközben a READY to drive visszajelző
lámpa BE állásban van.

— Több, mint 5 percig vezesse egyenes
úton a járművet.

* Ha a kormánykereket a főkapcsoló BE
állásában fordítja el, előfordulhat, hogy a
prediktív irányvonalak helytelenül jelennek
meg.

MWBE0041X

1. Parkolás előtt vizuálisan ellenőrizze a parkoló-
hely akadálymentességét.

2. A jármű hátulnézete megjelenik a képernyőn
, amikor a sebességváltó kart R (hátramenet)

állásba állítja.

MWBE0042X

3. Lassan tolatjon hátra a járművel úgy, hogy a
kormánykereket úgy állítsa be, hogy a predik-
tív irányvonalak a parkolóhelyre kerülje-
nek.

4. Manőverezze a kormánykereket úgy, hogy a
jármű szélességi vezetővonalai párhuzamo-
sak legyenek a parkolóhellyel , miközben a
prediktív irányvonalra hivatkozik.
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5. Amikor a jármű teljesen leparkolt a térben,
állítsa a sebességváltót P (parkolás) helyzetbe,
és húzza be a rögzítőféket.

A KÉPERNYŐ BEÁLLÍTÁSA
MEVFE0A2-54416AD3-192F-4BD6-9F2D-D870FB593E1B

MWBE0006X

Példa

1. érintse meg a “ ” gombot az érintőképer-
nyőn.

2. érintse meg a “ " kulcs.

3. Érintse meg a [Kamera] opciót.

4. Érintse meg a [Kijelző testreszab.] opciót.

5. Érintse meg a " " vagy a "-" gombot a kívánt
elemnél az érintőképernyőn. Módosíthatja a
fényerőt, kontrasztot, árnyalatot, színt és fe-
kete szintet.

MEGJEGYZÉS:

Mialatt a jármű mozgásban van, ne állítsa a
RearView Monitor beállításait. Győződjön meg
róla, hogy a rögzítőfék megfelelően be van-e
húzva.

ÚTVONALAT JELZŐ VONALAK BE- ÉS
KIKAPCSOLÁSA

MEVFE0A2-EC9AE714-830B-4055-BCAE-0E877C7C95D6
A CAMERA gomb megnyomásával, miközben a
sebességváltó kar R (hátramenet) állásban van,
be- és kikapcsolhatja a prediktív irányvonalakat.

A VISSZAPILLANTÓ MONITOR REND-
SZER KORLÁTAI

MEVFE0A2-EFFF2C63-07DF-4C45-BC34-87E0A099AC03

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban felsoroljuk a tolató monitor
rendszerkorlátait. Ha a gépjárművet úgy üze-
melteti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi
figyelembe, súlyos, akár halálos balesetet is
szenvedhet.

* Előfordulhat, hogy a rendszer nem szünte-
ti meg a holttereket és nem jelenít meg
minden tárgyat.

* A monitor korlátozott tartománya miatt a
lökhárító alatti és a jármű sarkainál lévő
területek nem láthatóak. A rendszer nem
képes megjeleníteni a lökhárító magassá-
ga alatti kisebb tárgyakat, valamint a
lökhárítóhoz közeli vagy a talajon lévő
tárgyakat.

* A visszapillantó kamera által mutatott
tárgyak távolsága a valóságban eltérhet,
mivel az eszközbe nagylátószögű kamera
került beépítésre.

* A visszapillantó monitoron lévő tárgyak
vizuálisan ellentétesnek tűnnek, mint a
visszapillantó és a külső tükrökben.

* A kijelzett vonalakat referenciaként hasz-

nálhatja. A vonalakat erősen befolyásolja
az utasok száma, a jármű helyzete, az
útviszonyok és az út minősége.

* Győződjön meg arról, hogy a csomagté-
rajtó biztonságosan zárva van tolatáskor.

* Semmit ne helyezzen a visszapillantó ka-
merára. A visszapillantó kamera a rend-
számtábla fölött helyezkedik el.

* Amennyiben magas nyomású vízzel mos-
sa a járművet, kímélje a kamera környékét.
Ha nem így tesz, víz juthat a kamerába,
mely páralecsapódást okozhat a objektí-
ven, hibát, áramütést vagy tüzet is ered-
ményezhet.

* Ne üsse meg a kamerát. Az egy precíziós
műszer. Máskülönben meghibásodhat,
amely tüzet vagy áramütést idézhet elő.

A következőkben felsoroltak a rendszer korlátaiból
fakadnak és nem jelentik a rendszer hibás műkö-
dését:

* Amennyiben a hőmérséklet különösen magas
vagy alacsony, elképzelhető, hogy a tárgyak
elmosódottan jelennek meg a képernyőn.

* Amennyiben erős fény világít közvetlenül a
kamerába, elképzelhető, hogy a tárgyak elmo-
sódottan jelennek meg.

* Elképzelhető, hogy a képernyőn lévő tárgya-
kon függőleges vonalak láthatóak. Ez a lökhá-
rítóról visszaverődő erős fénynek köszönhető.

* Fluoreszkáló fény esetén a képernyő villoghat.
* A visszapillantó kamerán megjelenített tár-

gyak színei eltérhetnek a valós színüktől.
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* Sötét környezetben előfordulhat, hogy a tár-
gyak nem lesznek élesek.

* Késés jelentkezhet, amikor az egyes nézetek
között vált.

* Ha a kamerán szennyeződés, eső, hó gyűlik fel,
elképzelhető, hogy a visszapillantó monitor
rendszeren keresztül látható tárgyak nem
vehetők ki tisztán. Tisztítsa meg a kamerát.

* A kamera lencséjére ne kenjen politúranyagot.
A wax eltávolításához használjon felhígított
kímélő tisztítószerrel átitatott tiszta kendőt,
majd törölje szárazra a kamerát.

RENDSZER KARBANTARTÁSA
MEVFE0A2-A02CC587-5E86-43E2-BA3D-983BBBDAD052

MWBE0005X

FIGYELEM
* Ehhez ne használjon alkoholt, benzint

vagy hígítót. Ez elszíneződést okoz.

* Ne károsítsa a kamerát, mivel az a moni-
torképernyőt is befolyásolja.

Ha szennyeződés, eső vagy hó gyűlik fel a fény-

képezőgépen , előfordulhat, hogy a tolató moni-
tor nem jeleníti meg tisztán a tárgyakat. A tisztítsa
meg a kamerát egy felhígított kímélő tisztítószerrel
átitatott tisztítókendővel, majd törölje szárazra a
kamerát.
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MEVFE0A2-F8C01C15-8078-4B3F-B98A-3557D53F791C

MWBE0004X

1. CAMERA gomb

2. Érintőképernyős kijelző

FIGYELMEZTETÉS
* Ha nem tartja be az Intelligent Around

View Monitor rendszer megfelelő haszná-
latához szükséges figyelmeztetéseket és

utasításokat, súlyos, akár halálos sérülé-
seket is szenvedhet.

* Az Intelligent Around View Monitor egy
kényelmi szolgáltatás, de nem helyettesíti
a gépjármű helyes használatát, mivel van-
nak olyan területek, amelyeket a kamerák
nem látnak. A gépjármű négy sarka olyan
holtteret képez, ahol a tárgyak madártáv-

lat nézetben, első vagy hátsó nézetben
nem jelennek meg. Minden alkalommal
ellenőrizze a környezetét és győződjön
meg róla, hogy a gépjárművel biztonságos
az adott manőver. Mindig lassan haladjon.

* Minden esetben a vezető felelős a parko-
lás, manőverezés biztonságáért.

FIGYELEM
Ne karcolja meg a lencséket, amikor a szeny-
nyeződést vagy havat távolítja el a kamerákról.

Az Intelligent Around View Monitor rendszert úgy
tervezték, hogy segítse a vezetőt szűk helyeken
való parkolásban illetve a párhuzamos parkolás-
ban.

A monitoron osztott nézetben a gépjármű helyze-
te jelenik meg különböző nézőpontokból. Nem
minden esetben érhető el az összes nézet.

Választható nézetek:

* Első nézet
Megjeleníti a gépjármű elülső részét

* Hátsó nézet
Megjeleníti a gépjármű hátsó részét

* Madártávlat nézet
Megjeleníti a gépjármű környezetét felülnézet-
ből

* Első oldali nézet
Megjeleníti az utasoldali első kerék előtti és
körüli területet

* Első nagylátószögű nézet
Nagyobb látószögű nézet az első nézetről

INTELLIGENT AROUND VIEW
MONITOR (ha van)
INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR (ha van)
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* Hátsó nagylátószögű nézet
Nagyobb látószögű nézet a hátsó nézetről

MWBE0007X

A többféle nézet megjelenítéséhez az intelligens
körpanoráma-figyelő rendszer kamerákat hasz-
nál, amelyek az első hűtőrácson, a jármű külső
tükrein és közvetlenül a jármű hátsó rendszám-
táblája felett helyezkednek el.

AZ INTELLIGENT AROUND VIEW MONI-
TOR RENDSZER MŰKÖDÉSE

MEVFE0A2-36FA0286-A839-4423-9E7B-9BE407EEC3A8
Amikor a főkapcsoló BE állásban van, nyomja meg
a CAMERA gombot a műszerfalon, vagy mozgassa
a váltókart R (hátramenet) állásba az intelligens
körbetekintési monitor működtetéséhez.

Az intelligens körbetekintési monitoron megjelení-
tett képernyő automatikusan visszatér az előző
képernyőre 3 perccel azután, hogy a CAMERA
gombot megnyomta, miközben a váltókart az R
(hátrameneti) állástól eltérő helyzetben van.

Választható nézetek
MEVFE0A2-7572CB5C-AACC-45EB-97C2-D9FFC5DFBA77

FIGYELMEZTETÉS
* A távolságjelző vezérvonalakat és a gép-

jármű szélességét jelző vonalakat akkor
használhatja referenciaként, ha a gépjár-
mű sík aszfalton van. A monitoron meg-
jelenített távolság eltérhet a gépjármű és a
jelzett tárgyak közötti tényleges távolság-
tól.

* Amegjelenített vonalakat és amadártávlat
nézetet csak referenciaként használja. A
vonalakat és a madártávlatot nagyban
befolyásolja az utasok száma, a jármű
helyzete, az út állapota és az út minősége.

* Ha az abroncsokat különböző méretű ab-
roncsokra cserélte, előfordulhat, hogy az
útvonalat jelző vonalak és a madártávlat
nézet nem megfelelőek.

* Ha emelkedőn felfelé halad a gépjárművel,
a monitorban látott tárgyak a valóságban
távolabb vannak, mint ahogy a monitoron
látszik. Ha lejtőn lefelé halad a járművel, a
monitorban látott tárgy a valóságban köz-
elebb van, mint ahogy a monitoron látszik.

* A hátsó nézetben megjelenő tárgyak viz-
uálisan ellentettjei a valós tárgyaknak,
mintha azokat a belső illetve külső tükör-
ből nézné.

* Használja a tükröket illetve győződjön
meg a tárgy távolságáról.

* A hátsó nézetben látott tárgyak távolsága

eltérhet a valós távolságtól, mivel a rend-
szer nagylátószögű kamerákat használ.

* Havas, csúszós úton a becsült és a valósá-
gos pálya vonala különbözhet.

* A jármű szélességét és a becsült pályát
jelző vonalak szélesebbek, mint a tényle-
ges szélesség és pálya.

Első és hátsó nézet:

MWAE0853X

Első nézet
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MWAE0852X

Hátsó nézet

Az irányvonalak, amelyek a jármű hozzávetőleges
szélességét és az objektumok távolságát jelzik a
karosszéria vonalához viszonyítva, megjelennek
a monitoron.

A járműszélesség irányvonalai :

A gépjármű szélességét jelöli.

Prediktív irányvonalak :

Jelöli az előre várható útvonalat, miközben a
gépjárművel közlekedik. A számított útvonal vona-
lai annak függvényében mozognak, hogy a kor-
mánykereket mennyire forgatja el.

A távolságot jelző vonalak:

A karosszériától való távolságot jelöli.

* Piros vonal : körülbelül 0,5 m (1,5 láb)
* Kék vonal : körülbelül 1 m (3 láb)
* Kék vonal : körülbelül 2 m (7 láb)
* Kék vonal : körülbelül 3 m (10 láb)
Az első kamera képe akkor nem kerül megjelen-
tésre, ha a jármű sebessége 10 km/h (6 MPH) feletti.

Madártávlat nézet:

MWBE0009X

Madártávlat nézetben a gépkocsi felülről látható,
amely segít megerősíteni a gépkocsi helyzetét és a
számított útvonalat a parkolóhelyre.

A jármű ikonja mutatja a jármű helyzetét.
Ügyeljen arra, hogy madártávlat nézetben meg-
jelenített tárgyak távolsága eltérhet a tényleges
távolságtól.

A prediktív irányvonalak jelzik az előre jelzett
irányt a jármű működtetésekor.

FIGYELMEZTETÉS
* Madártávlat nézetben a tárgyak távolabbi-

nak tűnek, mint a valós távolságuk.

* Előfordulhat, hogy a magasabb tárgyak,
mint például a padka vagy egy másik
gépkocsi nem, vagy nem megfelelően
jelennek meg a kamerák holtterének ta-
lálkozásakor.

* A kamera felett elhelyezkedő képek nem
jeleníthetők meg.

* A madártávlat nézet torzulhat, amikor a
kamera pozíciója megváltozik.

* Előfordulhat, hogy a talajon található vonal
nem illeszkedik vagy nem egyenes a ka-
merák holtterének találkozásánál. Ha a
vonal a gépjárműtől távolabb esik az
egyenetlensége növekszik.

Első oldali nézet:

MWBE0048X

Az ábrán látható képernyőelrendezés a balkormá-
nyos (LHD) modellre vonatkozik. A jobbkormányos
(RHD) modellnél a képernyő elrendezése ellentétes
lesz.

Iránymutató vonalak:

Az iránymutató vonalak, amelyek a monitoron
jelennek meg, jelzik a gépjármű körülbelüli széles-
ségét és a gépkocsi elejének vonalát.

A jármű elülső vonala a jármű elülső részét
mutatja.
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A jármű oldalsó vonala mutatja a jármű széles-
ségét, beleértve a külső tükröket is.

Az elülső (1) és az oldalsó (2) vonal kiterjesztése
kék vonallal látható.

FIGYELEM
Előfordulhat, hogy az irányjelző fénye úgy néz
ki, mint a jármű oldalát jelző vonal. Ez nem
hiba.

Első/ hátsó, nagylátószögű nézet:

MWAE0854X

Első nagylátószögű nézet

MWAE0855X

Hátsó nagylátószögű nézet

Amíg az első/hátsó nézet egy normál nézetet
jelenít meg osztott képernyőn, az első/hátsó nagy
látószögű nézet egy széles területet jelenít meg az
egész kijelzőn és lehetővé teszi, hogy a bal- és
jobboldalon található holttereket ellenőrizhesse.

A járműszélesség irányvonalai :

A gépjármű hozzávetőleges szélességét jeleníti
meg.

Prediktív irányvonalak :

Jelöli az előre várható útvonalat, miközben a
gépjárművel közlekedik. A számított útvonal vona-
lai annak függvényében mozognak, hogy a kor-
mánykereket mennyire forgatja el.

A távolságot jelző vonalak:

A karosszériától való távolságot jelöli.

* Piros vonal : kb. 0,5 m (1,5 láb)
* Kék vonal : kb. 1 m (3 láb)
* Kék vonal : kb. 2 m (7 láb)

* Kék vonal : kb. 3 m (10 láb)
Az elülső széles nézet nem jelenik meg, ha a jármű
sebessége meghaladja a 10 km/h-t (6 MPH).

A SZÁMÍTOTT ÉS A TÉNYLEGES TÁVOL-
SÁGOK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG

MEVFE0A2-B6ACF5C4-134C-4B68-A0ED-CBDAFF972849
A megjelenített vezérvonalak és azok elhelyezke-
dése a talajon csak referenciaként szolgálhat. Az
emelkedőn vagy lejtőn elhelyezkedő tárgyak, illet-
ve a túlnyúló tárgyak ténylegesen eltérő távolság-
ban lehetnek a monitoron, a vezérvonalakhoz
képest (lásd az ábrát). Ha kétségei vannak, fordul-
jon hátra tolatás közben vagy álljon meg, szálljon
ki a gépjárműből és ellenőrizze a tárgy helyzetét a
gépjármű mögött.
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Tolatás emelkedőn felfelé
MEVFE0A2-17FCDC12-83E2-468E-940E-597F3634AF48

MWAE0839X

Ha járművel emelkedőn tolat felfelé, a távolságjelző
vezérvonal és a járműszélesség jelzővonal köze-
lebbinek van fel feltüntetve, mint a tényleges
távolság. Vegye figyelembe, hogy a dombon lévő
bármely tárgy távolabb van, mint ahogy a moni-
toron látszik.

Tolatás lejtőn lefelé
MEVFE0A2-73B34D26-17C5-4A7F-9EFF-7D8619E78427

MWAE0840X

Ha a járművel lejtőn tolat lefelé, a távolságjelző
vezérvonal és a járműszélesség jelzővonal távo-
labbinak van fel feltüntetve, mint a tényleges
távolság. A lejtőn található tárgyak közelebb
vannak, mint a monitoron jelzett távolság.

Tolatás kinyúló tárgy mellett
MEVFE0A2-176E7FB2-9BF2-4A2B-BE18-B2CF54F579D1

MWBE0032X

A prediktív irányvonalak nem érintik a kijelzőn
látható tárgyat. Ugyanakkor a gépjármű elérheti a
tárgyat, ha az a tényleges tolatási útvonalon
túlnyúlik.
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Tolatás kinyúló tárgy mögött
MEVFE0A2-DB1A3D70-210D-412E-9199-F5738F08FA04

MWAE0841X

A pozíció távolabb látható, mint a pozíció a
kijelzőn. Azonban a pozíció valójában ugyano-
lyan távolságra van, mint az . A jármű elütheti a
tárgyat az helyzetbe tolatáskor, ha a tárgy a
tényleges mozgási pályán túlnyúlik.

PARKOLÁS A BECSÜLT PÁLYAVONALAK
SEGÍTSÉGÉVEL

MEVFE0A2-A10621F6-2E6A-4A3D-AF6B-7DEE9A794969

FIGYELMEZTETÉS
* Ha az eredeti gumiabroncsokat más mé-

retűekre cserélte le, elképzelhető hogy az
útvonalat jelző vonalak pontatlanok lesz-
nek.

* Havas, csúszós úton a becsült és a valósá-
gos pálya vonala különbözhet.

* Ha a 12 voltos akkumulátor lecsatlakozik
vagy lemerül, a prediktív irányvonalak
hibásan jelenhetnek meg. Ha ez előfordul,
kérjük, az alábbiak szerint járjon el:

— Forgassa el a kormánykereket az
egyik végállástól a másik végállásig
miközben a READY to drive visszajelző
lámpa BE állásban van.

— Több, mint 5 percig vezesse egyenes
úton a járművet.

* Ha a kormánykereket a főkapcsoló BE
állásában fordítja el, előfordulhat, hogy a
prediktív irányvonalak helytelenül jelennek
meg.

MWBE0033X

1. Parkolás előtt vizuálisan ellenőrizze a parkoló-
hely akadálymentességét.

2. A jármű hátulnézete megjelenik a képernyőn
, amikor a sebességváltó kart R (hátramenet)

állásba állítja.
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MWBE0034X

3. Lassan tolatjon hátra a járművel úgy, hogy a
kormánykereket úgy állítsa be, hogy a predik-
tív irányvonalak a parkolóhelyre kerülje-
nek.

4. Manőverezze a kormánykereket úgy, hogy a
jármű szélességi vezetővonalai párhuzamo-
sak legyenek a parkolóhellyel , miközben a
prediktív irányvonalra hivatkozik.

5. Ha a gépjárművel teljesen beállt a parkoló-
helyre, állítsa a váltó pozícióját P (parkolás)
állásba és húzza be a rögzítőféket.

HOGYAN VÁLTOZTASSUK MEG A KIJEL-
ZŐT

MEVFE0A2-2D567CEA-A96B-41B0-9F85-390BCA892902
Ha a főkapcsolót BE állásban van, nyomja meg a
CAMERA gombot, vagy mozgassa a váltókart R
(hátramenet) állásba az intelligens körbetekintési
monitor működtetéséhez.

Az Intelligent Around View Monitor a váltókar
helyzetétől függően különböző osztott képernyős
nézeteket jelenít meg. Nyomja meg a CAMERA
gombot az elérhető nézetek közötti váltáshoz.

Ha a sebességváltó karja R (hátramenet) állásban
van, az elérhető nézetek:

* Hátsó nézet/madártávlat nézet osztott képer-
nyő

* Hátsó nézet/első oldali nézet osztott képernyő
* Hátsó nagylátószögű nézet
Ha a váltókar az R (hátramenet) álláson kívül van, a
következő nézetek érhetők el:

* Első nézet/madártávlat nézet osztott képer-
nyő

* Első nézet/első oldali nézet osztott képernyő
* Első nagylátószögű nézet
A kijelző átvált az Intelligent Around View Monitor
képernyőről, ha:

* A sebességváltó kar D (hajtás) állásban van, és
a jármű sebessége körülbelül 10 km/h (6 MPH)
fölé nő.

* A másik képernyő került kiválasztásra.

A KÉPERNYŐ BEÁLLÍTÁSA
MEVFE0A2-13BE2C04-68B4-46D0-A43C-651D301A0E90

MWBE0006X

Példa

1. érintse meg a “ ” gombot az érintőképer-
nyőn.

2. érintse meg a " " kulcs.

3. Érintse meg a [Kamera] opciót.

4. Érintse meg a [Kijelző testreszab.] opciót.

5. Érintse meg a " " vagy a "-" gombot a kívánt
elemnél az érintőképernyőn. Módosíthatja a
fényerőt, kontrasztot, árnyalatot, színt és fe-
kete szintet.

MEGJEGYZÉS:

Ne módosítsa az intelligens körbetekintési mo-
nitor megjelenítési beállításait, miközben a jár-
mű mozog. Győződjön meg róla, hogy a
rögzítőfék megfelelően be van-e húzva.
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AZ INTELLIGENT AROUND VIEW MONI-
TOR RENDSZER KORLÁTAI

MEVFE0A2-EE79ACAF-7ADE-4229-B6D4-B6076A484785

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban megtalálhatók az Intelligent
Around View Monitor korlátai. Ha a gépjármű-
vet úgy üzemelteti, hogy ezeket a korlátokat
nem veszi figyelembe, súlyos, akár halálos
balesetet is szenvedhet.

* Ne használja az intelligens körbetekintési
monitort tárolt külső tükrök mellett, és
győződjön meg arról, hogy a csomagtéraj-
tó biztonságosan be van zárva, amikor az
intelligens körbetekintési monitorral mű-
ködteti a járművet.

* Az Intelligent Around View Monitor-on
megjelenő távolságok különbözhetnek a
valóságban mért távolságoktól.

* A kamerák az első hűtőrácsba, a külső
tükrökbe és a hátsó rendszámtábla fölé
vannak felszerelve. Ne tegyen semmit a
kamerákra.

* Amennyiben magas nyomású vízzel mos-
sa a járművet, kímélje a kamerák környé-
két. Ha nem így tesz, víz juthat a kamerába,
mely páralecsapódást okozhat a objektí-
ven, hibát, áramütést vagy tüzet is ered-
ményezhet.

* Ne üsse meg a kamerákat. A kamerák
precíziós eszközök. Ha mégis így tesz, a
kamerák működésében hiba léphet fel
vagy a sérülés tüzet vagy áramütést okoz-
hat.

MWBE0011X

Vannak olyan területek, ahol a rendszer nem
jeleníti meg az akadályokat, illetve nem figyelmez-
tet a mozgó tárgyakra. Előfordulhat, hogy az első
vagy a hátsó nézet kijelzőjén a lökhárító alatt vagy
a talajon lévő tárgy nem látható . Madártávlat-
ban a kamera látótereinek varrásánál lévő
magas tárgy nem jelenik meg a monitoron.

A következőkben felsoroltak a rendszer korlátaiból

fakadnak és nem jelentik a rendszer hibás műkö-
dését:

* Késés jelentkezhet, amikor az egyes nézetek
között vált.

* Amennyiben a hőmérséklet különösen magas
vagy alacsony, elképzelhető, hogy a tárgyak
elmosódottan jelennek meg a képernyőn.

* Amennyiben erős fény világít közvetlenül a
kamerába, elképzelhető, hogy a tárgyak elmo-
sódottan jelennek meg.

* Fluoreszkáló fény esetén a képernyő villoghat.
* Az Intelligent Around View Monitor (Intelligens

Around View Monitor) kamerán megjelenített
tárgyak színei eltérhetnek a valós színüktől.

* Előfordulhat, hogy sötét környezetben meg-
jelenített tárgyak nem tisztán és nem ugya-
nazzal a színnel jelennek meg az Intelligent
Around View Monitor-on.

* A madártávlat nézet kamerái között lehet
élességbeli eltérés.

* A kamera lencséjére ne kenjen politúranyagot.
A wax eltávolításához használjon felhígított
kímélő tisztítószerrel átitatott tisztítókendőt,
majd törölje szárazra a kamerát.

Monitor, fűtés, klíma, audio- és telefonrendszerek 237



(242,1)

238 Monitor, fűtés, klíma, audio- és telefonrendszerek

A rendszer ideiglenesen nem elérhető
MEVFE0A2-C12157D5-4FE3-48BE-BF7F-1D7F042138EE

MWBE0012X

Amikor az " ” ikon jelenik meg a képernyőn,
abnormális állapotok lépnek fel az Intelligens
körnézeti monitoron. Ez nem akadályozza a nor-
mál vezetést, de a rendszert ellenőriztetni kell.
Javasoljuk, hogy keressen fel egy NISSAN minősí-
tett elektromos járműkereskedést.

MWBE0013X

Amikor az " ” ikon jelenik meg a képernyőn,

előfordulhat, hogy a kamera képe átmeneti elekt-
ronikus zavarokat kap a környező eszközöktől. Ez
nem akadályozza a normál vezetést, de a rend-
szert ellenőriztetni kell. Javasoljuk, hogy keressen
fel egy NISSAN minősített elektromos járműkeres-
kedést.

Az ábrán látható képernyőelrendezés a balkormá-
nyos (LHD) modellre vonatkozik.

A jobbkormányos (RHD) modellnél a képernyő
elrendezése ellentétes lesz.

RENDSZER KARBANTARTÁSA
MEVFE0A2-2F1405BC-38E9-44B8-B2D2-800FC0E566C8

MWBE0007X

FIGYELEM
* Ehhez ne használjon alkoholt, benzint

vagy hígítót. Ez elszíneződést okoz.

* Ne károsítsa a kamerát, mivel az a moni-
torképernyőt is befolyásolja.

Ha szennyeződés, eső vagy hó gyűlik fel valamelyik
kamerán , előfordulhat, hogy az intelligens
körbetekintési monitor nem jeleníti meg tisztán a

tárgyakat. Tisztítsa meg a kamerát egy felhígított
kímélő tisztítószerrel átitatott tisztítókendővel,
majd törölje szárazra a kamerát.
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MEVFE0A2-9F3BEFA8-80BD-44D6-BA01-62BFBE01EEB2

MWBE0004X

1. CAMERA gomb

2. Érintőképernyős kijelző

FIGYELMEZTETÉS
* Ha nem tartja be a mozgó tárgy felismerő

rendszer megfelelő használathoz szüksé-
ges figyelmeztetéseket és utasításokat,

súlyos, akár halálos sérüléseket is szen-
vedhet.

* A MOD rendszer nem alkalmas a gépjármű
megfelelő működtetéséhez és nem úgy
tervezték, hogy megakadályozza a gép-
jármű körül mozgó tárgyakkal való ütkö-
zést. Manőverezés közben minden
esetben használja a külső tükröket, a belső

visszapillantó tükröt, illetve forduljon hátra
és ellenőrizze a gépjármű környezetét,
hogy gondoskodni tudjon a biztonságos
haladásról.

* A rendszer 8 km/h (5 MPH) feletti sebes-
ségnél kikapcsol. Alacsonyabb sebesség
mellett ismét aktiválódik.

* AMOD rendszert nem úgy tervezeték, hogy
érzékelje az álló tárgyakat.

A MOD rendszer tájékoztatja a vezetőt arról, hogy
milyen mozgó tárgyak vannak a gépjármű közelé-
ben, amikor a garázsból áll ki, parkolóhelyre áll be
vagy ehhez hasonló helyzetekben találja magát.

A MOD rendszer a képernyőn megjelenő képek
képfeldolgozó technológiáját használja fel a moz-
gó tárgyak felismeréséhez.

MOD RENDSZER MŰKÖDÉSE
MEVFE0A2-C973A40E-BB0D-4AE5-9A78-CA4400F7BAC8

A MOD rendszer automatikusan bekapcsol a
következő körülmények között:

* Ha a váltókar R (hátramenet) állásban van.
* Ha megnyomja a CAMERA gombot, hogy

aktiválja a kijelzőn az Intelligens körnézeti
rendszert.

* Ha a jármű sebessége körülbelül 8 km/h (5
MPH) alá csökken.

A MOD rendszer a következő feltételek mellett
működik, amikor a kamera képe megjelenítésre
kerül:

* Amikor a váltókar P (parkolás) vagy N (üres)
állásban van, és a jármű leáll, a MOD rendszer
madártávlatból érzékeli a mozgó tárgyakat. A
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MOD rendszer nem működik, ha bármely ajtó
nyitva van. Ha a külső visszapillantó tükrök be
vannak hajtva, előfordulhat, hogy a MOD nem
működik megfelelően.

* Amikor a váltókar D (vezetés) állásban van, és a
jármű sebessége körülbelül 8 km/h (5 MPH)
alatt van, a MOD rendszer érzékeli a mozgó
tárgyakat elölnézetben vagy széles nézetben.

* Ha a váltókar R (hátramenet) állásban van, és a
jármű sebessége körülbelül 8 km/h (5 MPH)
alatt van, a MOD rendszer érzékeli a mozgó
tárgyakat a hátulról vagy a hátulról széles
nézetben. A MOD rendszer nem működik, ha a
csomagtérajtó nyitva van.

A MOD rendszer nem érzékeli a mozgó tárgyakat
első nézetben. A MOD ikon nem jelenik meg a
képernyőn ebben a nézetben.

Ha a MOD rendszer mozgó tárgyat észlel a gép-
jármű közelében, egy sárga keret jelenik meg azon
a nézeten, ahol a tárgy található és egy figyelmez-
tető hang szólal meg. Miközben a MOD rendszer
folyamatosan érzékeli a mozgó tárgyakat, a sárga
keret is folyamatosan látható.

MEGJEGYZÉS:

Amíg az RCTA csengő csipog, a MOD rendszer
nem csipog.

MWBE0014X

Első és madártávlat nézet

MWBE0015X

Hátsó és madártávlat nézet

MWBE0016X

Hátsó és első nézet

MWBE0017X

Első / hátsó nagylátószögű nézet

Az ábrán látható képernyőelrendezés a balkormá-
nyos (LHD) modellre vonatkozik.

A jobbkormányos (RHD) modellnél a képernyő
elrendezése ellentétes lesz.

Madártávlatban a sárga keret minden kamera-
képen megjelenik (elöl, hátul, jobbra, balra), attól
függően, hogy hol észlel a mozgó tárgyakat.

A sárga vonalak elölnézetben, hátulnézetben,
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széles elölnézetben és hátulnézetben jelennek
meg.

Egy zöld MOD ikon jelenik meg abban a
nézetben, ahol a MOD rendszer működik. Egy
szürke MOD ikon jelenik meg abban a nézetben,
ahol a MOD rendszer nem működik.

Ha a MOD rendszer ki van kapcsolva, a MOD ikon
nem jelenik meg.

A MOD BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA
MEVFE0A2-C3E1369B-A619-4BCF-840A-8693E26EF043

A MOD rendszer be- és kikapcsolható a gépjármű
információs kijelzőjén. (Lásd “[Vezetőasszisztens]”
(126 o.).)

A MOD RENDSZER KORLÁTAI
MEVFE0A2-0AD4346F-D778-4F3B-A04D-B992B8290BC1

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban megtalálhatók a MOD rendszer
korlátai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti,
hogy ezeket a korlátokat nem veszi figyelem-
be, súlyos, akár halálos balesetet is szenved-
het.

* Ne használja az MOD rendszert, ha utánfu-
tót vontat. Előfordulhat, hogy a rendszer
nem működik megfelelően.

* A túlzott zajok miatt (például az audio-
rendszer hangereje vagy lehúzott ablak)
előfordulhat, hogy nem hallja meg a fi-
gyelmeztető hangokat.

* A MOD rendszer teljesítménye a környezeti
tényezőktől és a környezetben lévő tár-
gyaktól is függ:

— Ha alacsony a kontraszt a háttér és a
mozgó tárgyak között.

— Ha villogó fényforrás található a kö-
zelben.

— Ha másik gépjármű fényszórójából
érkező fényt vagy napsütést érzékel.

— Ha a kamera beállítása nem a szoká-
sos, például amikor a külső visszapil-
lantó tükör be van hajtva.

— Amikor vízcseppek, hó vagy egyéb
szennyeződés található a kamera len-
cséin.

— Ha a mozgó tárgy pozíciója a képer-
nyőn nem változik.

* A MOD rendszer érzékelheti a kamera
lencséjén lefolyó vízcseppeket, a kipufo-
gódobból érkező fehér füstöt vagy mozgó
árnyékokat, stb.

* Előfordulhat, hogy a MOD rendszer nem
működik megfelelően, függően a mozgó
tárgy sebességétől, irányától, távolságától
vagy alakjától.

* Abban az esetben, ha a gépjármű azon a
részen sérül, ahol a kamerák vannak fel-
szerelve, előfordulhat, hogy a MOD rend-
szer nem érzékeli megfelelően a tárgyakat,
ha az érzékelési zónák nincsenek meg-
felelően beállítva vagy meg vannak hajo-
lva.

* Amennyiben a hőmérséklet különösen
magas vagy alacsony, elképzelhető, hogy

a tárgyak elmosódottan jelennek meg a
képernyőn. Ez nem hiba.

MEGJEGYZÉS:

A zöld MOD ikon narancssárgára vált, ha a
következők közül valamelyik bekövetkezik.
* Ha rendszer működésében hiba lép fel.
* Ha az alkatrészek hőmérséklete magas ér-

téket ér el.
* Ha a hátsó kamera blokkolva van.

Ha az ikon továbbra is narancssárgán világít,
ellenőriztesse a MOD rendszert. Javasoljuk, hogy
ehhez a szolgáltatáshoz keressen fel egy
NISSAN minősített elektromos jármű kereske-
dést.

RENDSZER KARBANTARTÁSA
MEVFE0A2-6E3883AB-CE07-4F38-B1AA-CD2519C9F3D8

MWBE0007X
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FIGYELEM
* Ehhez ne használjon alkoholt, benzint

vagy hígítót. Ez elszíneződést okoz.

* Ne károsítsa a kamerát, mivel az a moni-
torképernyőt is befolyásolja.

Ha szennyeződés, eső vagy hó összegyűlik vala-
melyik kamerán , előfordulhat, hogy a MOD
rendszer nem működik megfelelően. Tisztítsa
meg a kamerát egy felhígított kímélő tisztítószerrel
átitatott tisztítókendővel, majd törölje szárazra a
kamerát.

MEVFE0A2-61D1CD55-228C-4E52-9461-782B71C38C8B

KÖZÉPSŐ SZELLŐZŐK
MEVFE0A2-64E14B11-BF5F-4D35-97C4-552604CBA3E1

MWBE0018X

Nyissa ki vagy zárja be a szellőzőnyílásokat, és
állítsa be a szellőzőnyílások légáramlási irányát a
középső gomb mozgatásával az ábra szerint.

OLDALSÓ SZELLŐZŐK
MEVFE0A2-032F27BA-821C-405D-8DDF-C8E8265CDAB1

MWBE0019X

Jobb oldal

Nyissa ki vagy zárja be a szellőzőnyílásokat, és

állítsa be a szellőzőnyílások légáramlási irányát a
középső gomb mozgatásával az ábra szerint.

HÁTSÓ SZELLŐZŐK
MEVFE0A2-BCE7AE15-E08B-4616-BA5C-286030C15215

MWBE0020X

Nyissa ki vagy zárja be a szellőzőnyílásokat, és
állítsa be a szellőzőnyílások légáramlási irányát a
középső gomb mozgatásával az ábra szerint.

SZELLŐZŐKSZELLŐZŐK
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MEVFE0A2-F6744F12-5D11-4E4D-82E1-CE3DF32B9B61

FIGYELMEZTETÉS
* A légkondicionáló hűtési funkciója csak

akkor működik, ha a főkapcsoló BE állás-
ban van, vagy ha a READY to drive jelző-
fény világít.

* Mások támogatására rászoruló felnőtte-
ket, gyermeket soha ne hagyjon magukra
a járműben. Kisállatokat magukra hagyni a
járműben szintén tilos. Akaratlanul is akti-
válhatnak kapcsolókat vagy kezelőszerve-
ket, melyek figyelmetlenségből súlyos
balesethez vezethetnek vagy sérülést
okozhatnak maguknak. Zárt járműben,
napos, meleg napokon a hőmérséklet rö-
vid idő alatt olyan magasra szökhet, hogy
az az emberre, állatra súlyos, esetleg
halálos hatással lehet.

* Huzamosabb ideig ne használja megsza-
kítás nélkül a levegőkeringetés módot,
mivel így a belső levegő elhasználódhat
és az ablakokon pára képződhet.

* A fűtés és légkondicionáló kapcsolóit ne
kapcsolgassa vezetés közben, ezek elvon-
hatják figyelmét a vezetésről.

MEGJEGYZÉS:
* A légkondicionáló egységben felgyűlhetnek

a kívülről és a gépjárműből érkező szagok. A
szellőzőkön keresztül ezek a szagok az
utastérbe kerülhetnek.

* Amikor a gépjárművet leállítja, állítsa a fűtő
és légkondicionáló rendszer vezérlőit olyan
állásba, amellyel lekapcsolhatja a belső le-
vegőkeringetést, így friss levegő kerülhet az

utastérbe. Így csökkenthetők a kellemetlen
szagok az utastérben.

A fűtés és a légkondicionáló akkor működik, ha a
READY to drive jelzőfény világít. Töltés közben
azonban a fűtés és a légkondicionáló használható,
ha a főkapcsoló BE állásban van.

A ventilátor, a fűtés és a légkondicionáló automa-
tikusan bekapcsolható az időzítő funkció segítsé-
gével.

Ezek a funkciók a következő feltételek között
működnek.

Főkapcsoló
pozíciója

KI Auto
ACC

BE
READY
to drive

Ventilátor - - X X

Fűtés és lég-
kondicionáló - - X X

Időzítő (Klí-
mavezérlő
időzítő)

X X - -

X: Elérhető

MEGJEGYZÉS:
* Egy sor működési hang hallható közvetlenül

a fűtés és a légkondicionáló rendszer BE/KI
működése után. Ez nem hiba.

* Páralecsapódás képződik a fűtő- és légkon-
dicionáló rendszeregységben, amikor a fű-
tés és a légkondicionáló rendszer működik,
és biztonságosan távozik a jármű alól. A
talajon keletkező vízfoltok a normál műkö-
dés jelei.

* A töltési folyamat során a kompresszor és a
motor ventilátora elindulhat. Ez nem hiba.

AUTOMATIKUS LÉGKONDICIONÁLÓ
MEVFE0A2-12B99132-6216-4820-A3A9-120A2BE3DA2F

Az automatikus légkondicionáló vezérléséhez
használhatja a műszerfalon lévő gombokat vagy
a klímavezérlő képernyőjén lévő gombokat.

MWBE0035X

Példa

A klímaberendezés képernyőjének megjelenítésé-
hez érintse meg a " " gombot az érintőképer-
nyőn.

A légkondicionáló egyes beállításait a " gomb
megérintésével is szabályozhatja. "vagy" "
gombot , miközben a klímaszabályozás képer-
nyőjén kívül más jelenik meg.
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MWBE0021X

Gombok a műszerfalon (balkormányos (LHD) modellek)

MWBE0022X

Klímavezérlő képernyő (balkormányos (LHD) modellek)

1. Hőmérséklet-szabályozó gomb/hőmérsék-
let-szabályozó gomb (vezető oldali)

2. (első jégmentesítő) gomb
3. (hátsó ablak páramentesítő) gomb

(Lásd “Hátsó ablak és külső tükör jégtelenítő
kapcsoló” (157 o.).)

4. Ventilátor fordulatszám-szabályozó gom-
bok/ventilátorsebesség-szabályozó gombok

5. <ON·OFF> gomb/gomb
6. <AUTO> (automatikus) gomb/[AUTO] (auto-

matikus) gomb
7. Légbeszívás vezérlő gomb/kulcs
8. Hőmérséklet-szabályozó gomb/hőmérsék-

let-szabályozó gomb (utasoldali)
9. Fűtött kormánykulcs (ha van)

(Lásd “Fűtött kormánykerék (ha van)” (164

o.).)

10. Az első ülés vezérlőkulcsa (ha van)
(Lásd “Klimatizált ülések (ha van)” (64 o.) vagy
“Fűtött ülések (ha van)” (62 o.).)

11. [DRIVER ZONE] gomb
12. Levegőáramlás-szabályozó gomb
13. Fűtött szélvédő kulcs (ha van)

(Lásd “Fűtött szélvédő (ha van)” (156 o.).)
14. [HÁTSÓ] kulcs (ha van)

(Lásd “Fűtött ülések (ha van)” (62 o.).)
15. [A/C] (légkondicionáló) gomb
16. [CSAK VENTILÁTOR] gomb
17. [SYNC] (szinkronizálás) gomb

Az ábrán látható gomb és a képernyő elrendezése
a balkormányos (LHD) modellre vonatkozik. A
jobbkormányos (RHD) modellnél a gomb és a
képernyő elrendezése ellentétes lesz.

Automatikus működés
MEVFE0A2-902E5955-9D2B-4A39-9029-DE2FE6124975

Fűtés és páramentesített hűtés (AUTO):
Ezt az üzemmódot egész évben lehet használni,
hiszen a rendszer állandó hőmérséklettartás miatt
automatikus működésre van beállítva. A légáram-
lás elosztása, a ventilátor fordulatszáma szintén
automatikusan szabályozott.

A beállításoktól függően fűthető ülések (ha van),
klímaszabályozott ülések (ha van) és fűthető
kormánykerék (ha van) is vezérelhetők. (Lásd
“Légkondicionáló beállításai” (247 o.).)

1. Az AUTO gombbal vagy gombbal kapcsolja be
a fűtést és a légkondicionálót automatikus
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üzemmódban. (A gomb és a kulcs színe
narancssárgára változik.)

2. Állítsa be a hőmérsékletet a hőmérséklet-
szabályozó gomb vagy gomb, vagy a meg-
felelő oldalon lévő csúszósáv segítségével.
. Egyénileg beállíthatja a hőmérsékletet a

vezető és az első utas oldalán. Mindkét
hőmérséklet egyidejű beállításához nyomja
meg a [SYNC] gombot. (A kulcs színe
narancssárgára változik.)

MEGJEGYZÉS:
* Meleg, párás időben, ahogy a levegő hirtelen

lehűl, a beáramló levegőben ködképződés
látható. Ez nem jelent hibás működést.

* Használja az automatikus üzemmódot vagy
a ventilációs üzemmódot, hogy áramot spó-
rolhasson Míg az AUTO gomb és a kulcs
narancssárgára vált, a légkondicionáló
rendszer elektromos energiafogyasztása
jobb lehet, mint az AUTO gomb és a kulcs
fehér elfordítása esetén. Ha a ventilációs
üzemmód aktiválva van, a rendszer külső
levegőt szív az utastérbe a ventilátor segít-
ségével anélkül, hogy felmelegítené vagy
lehűtené. Ez jelentősen csökkenti az áram-
felvételt.

Fűtés (A/C KI):
A légkondicionáló nem működik ebben az üzem-
módban. Akkor használja ezt az opciót, amikor
csak Önnek van szüksége a melegre.

1. Az AUTO gombbal vagy gombbal kapcsolja be
a fűtést és a légkondicionálót automatikus

üzemmódban. (A gomb és a kulcs színe
narancssárgára változik.)

2. Érintse meg az [A/C] gombot. (A kulcs színe
fehér lesz.)

3. A kívánt hőmérséklet beállításához használja a
megfelelő oldalon lévő hőmérsékletszabályo-
zó gombot vagy gombot.
. Egyedileg beállíthatja a hőmérsékletet a

vezető és az első utas oldalán, ha a [SYNC]
gomb színe fehér.

. Az utastér hőmérsékletét a rendszer auto-
matikusan azonos értéken tartja. A légá-
ramlás e losz lása és a vent i l á to r
fordulatszáma is automatikusan szabályo-
zott.

MEGJEGYZÉS:

Nem ajánlott ezt az üzemmódot használni, ha az
ablakok bepárásodnak.
Jégmentesítés/ párátlanítás:
1. Nyomja meg a gomb. (A gomb színe

narancssárgára változik.)

2. A kívánt hőmérséklet beállításához használja a
megfelelő oldalon lévő hőmérsékletszabályo-
zó gombot vagy gombot.
. Ha gyorsan el szeretné távolítani a jeget az

ablakok külső felületéről, használja a venti-
látorsebesség-szabályozó gombokat vagy
gombokat a ventilátor sebességének maxi-
mális értékre állításához.

. A szélvédő tisztítása után a lehető legha-
marabb használja az AUTO gombot vagy a

gombot az automatikus üzemmódba való
visszatéréshez.

. Amikor az gomb megnyomásakor a
légkondicionáló automatikusan bekapcsol,
ha a külső hőmérséklet valamivel fagypont
felett van. A levegőkeringetési mód auto-
matikusan kikapcsol, lehetővé téve a külső
levegő beszívását az utastérbe a páramen-
tesítő teljesítmény további javítása érdeké-
ben.

Manuális működtetés
MEVFE0A2-CE88DCC9-6F3B-4B4B-A0AC-E5E167E0AA50

Ventilátor fordulatszám szabályozás:
A ventilátorsebesség szabályozó gombjaival vagy
gombjaival manuálisan szabályozhatja a ventilátor
sebességét.

Levegőbeszívás szabályozó:
A légbeszívás vezérlési módja minden alkalommal
megváltozik, amikor a levegőbeszívás vezérlő
gombot vagy gombot megnyomják vagy meg-
érintik.

* Amikor a levegő keringetett a járműben, a
légbeszívás vezérlőgombja és a kulcs színe
narancssárga.

* Ha a levegőt a járművön kívülről szívják, a
légbeszívás vezérlőgombja és a kulcs fehér
színű.

* Amikor az " " ikon jelenik meg a klímabe-
rendezés képernyőjén, a levegőbeszívást au-
tomatikusan szabályozza.
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Levegőáramlás szabályozás:
A levegőáramlás-szabályozó gomb megérintésé-
vel manuálisan szabályozható a levegőáramlás, és
kiválasztható a levegőkimenet:

— Főleg a középső és oldalsó szellőzőkből
áramlik a levegő.

— Főleg a középső, az oldalsó és a padlószel-
lőzőkből áramlik a levegő.

— A levegő főként a lábkivezető nyílásból,
részben pedig a jégtelenítőből áramlik.

— A levegő főleg a jégtelenítőből és a lábki-
vezető nyílásokból áramlik.

MWBE0028X

A klímaberendezés képernyőjén minden pozíció-
ban ellenőrizhető a légáramlás állapota.

A kívánt pozíció megérintésével külön-külön be- és
kikapcsolhatja a légáramlást.

A szél erőssége a kijelző elhúzásával változtatható.

A hőmérséklet beállításakor a szél mértékét mu-
tató kijelző színe megváltozik. Ezek a színek nem a

szél hőmérsékletét jelzik, hanem a beállított hő-
mérsékletet.

Szellőzés:
Érintse meg a [CSAK VENTILÁTOR] gombot a
szellőztetési mód bekapcsolásához. (A kulcs színe
narancssárgára változik.)

MEGJEGYZÉS:
* A szellőztetési mód alacsonyabb energia-

fogyasztást igényel, így a hatótávolság
megnő.

* Szellőztetés üzemmódban a hőmérséklet
nem jelenik meg a klímaberendezés képer-
nyőjén.

DRIVER ZONE mód:
Érintse meg a [DRIVER ZONE] gombot a DRIVER
ZONE mód bekapcsolásához. (A kulcs színe na-
rancssárgára változik.) A levegő főleg a vezető felől
áramlik a DRIVER ZONE üzemmódban.

MEGJEGYZÉS:

A DRIVER ZONE üzemmód alacsonyabb energia-
fogyasztást igényel, így a hatótávolság megnő.
Hőmérséklet-beállítások szinkronizálása:
Érintse meg a [SYNC] gombot a SYNC mód bekap-
csolásához. (A kulcs színe narancssárgára válto-
zik.)

Ha a SYNC mód aktív, a vezetőoldali hőmérséklet-
szabályozó gomb vagy kulcs szabályozza a vezető
és az első utas oldali hőmérsékletét.

A SYNC módból való kilépéshez módosítsa az
utasoldali hőmérsékletet az első utas oldalán. (A
[SYNC] gomb színe fehérre vált.)

A rendszer kikapcsolása
MEVFE0A2-E06445AD-961A-4A16-849F-310F0B46EBF0

Nyomja meg vagy érintse meg az <ON·OFF>
gombot/gombot. A gomb és a kulcs színe fehér
lesz.

Automatikus levegő-keringetés szabályo-
zás kipufogógáz/külső szagérzékelővel

MEVFE0A2-54A9DFFC-B146-42E9-85E0-62EABC0F9821
Ez a rendszer kipufogógáz-érzékelővel/külső sza-
gérzékelővel van felszerelve. Ha az automatikus
légkeringés-szabályozás be van kapcsolva, az
érzékelő érzékeli a járművön kívüli szagokat, pél-
dául cellulóz vagy vegyszereket, valamint a kipu-
fogógázokat, mint például a benzin vagy a dízel. Ha
ilyen szagokat vagy gázokat észlel, a kijelző és a
rendszer automatikusan frisslevegő üzemmódból
recirkulációs üzemmódba vált.

MEGJEGYZÉS:

Az automatikus levegőkeringetés üzemmód a
következő feltételek esetén választható ki.
* A légáramlás szabályozása nincs a szélvédő

jégmentesítés/páramentesítés üzemmód-
ban.

* A külső hőmérséklet 0°C (32°F) körüli vagy
magasabb.
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Plasmacluster ionvezérlés (ha van)
MEVFE0A2-67AE6253-5F3E-4AEE-9C8C-E03C9306EAD8

MWBE0023X

Példa

Plasmacluster ikonra:
A Plasmacluster ionkibocsátási állapotát jelzi.

Ez a rendszer erősen koncentrált Plasmacluster
ionokat állít elő a szellőzőnyílásokból kifújt levegő-
be, hogy csökkentse a belső kárpitba felszívódó
szagokat és elnyomja a levegőben szálló baktéri-
umokat.

A Plasmacluster ikon a klímaszabályozás képer-
nyőjén jelzi a rendszer Plasmacluster ionkibocsá-
tásának állapotát, és a légáramlás mértékével
változik.

Páratartalom szabályozás
MEVFE0A2-161F1794-A900-4FAB-B3A9-16889386650F

Ez a rendszer úgy szabályozza a szárazságot, hogy
érzékeli az autó belsejében lévő páratartalmat és
az ablakfelület hőmérsékletét a többérzékelős
elülső kamera egység érzékelőivel. A rendszer
automatikusan elkezdi a páramentesítést, ha ész-
leli az ablakok bepárásodását.

Előfordulhat, hogy a páratartalom-szabályozó
rendszer nem aktiválódik, ha a külső hőmérséklet
0°C (32°F) közelébe esik.

Ha az [A/C] gomb színe fehér, előfordulhat, hogy a
páramentesítő funkció nem aktiválódik. Hajtsa
végre a következő műveletek egyikét a páramen-
tesítő funkció aktiválásához.

* Kapcsolja be az automatikus üzemmódot az
<AUTO> gombbal vagy gombbal.

* Nyomja meg a gomb.
* Érintse meg az [A/C] gombot.

LÉGKONDICIONÁLÓ BEÁLLÍTÁSAI
MEVFE0A2-62974A9D-E22F-457F-BDA4-97A7034CC21E

Érintse meg a “ ” gombot a klímaberendezés
képernyőjén a légkondicionáló beállításainak mó-
dosításához.

Az elérhető beállítási elemek a modelltől, a speci-
fikációtól és a szoftververziótól függően változhat-
nak.

Elérhető beállítások:

* Fűtött kormánykerék érzékenysége (ha van)
A fűtött kormánykerék hőmérséklet-szabályo-
zási érzékenysége az automatikus vezérlési
módhoz 1-ről (alacsony) 5-re (magasra) változ-
tatható.
Lásd “Fűtött kormánykerék (ha van)” (164 o.).
Amíg a beállítás [KI], a funkció nem aktiválódik
az automatikus légkondicionáló használata-
kor.

* Vezetőülés intenzitása (ha van)
A klímaszabályozott ülés (ha van) vagy a fűtött
ülés (ha van) vezetőoldali hőmérséklet-szabá-
lyozási intenzitása az automatikus szabályo-

zási módhoz 1-ről (alacsony) 5-re (magasra)
változtatható.
Lásd “Klimatizált ülések (ha van)” (64 o.) és
“Fűtött ülések (ha van)” (62 o.).
Amíg a beállítás [KI], a funkció nem aktiválódik
az automatikus légkondicionáló használata-
kor.

* Az utasülés intenzitása (ha van)
A klímaszabályozott ülés (ha van) vagy a fűtött
ülés (ha van) utasoldali hőmérséklet-szabályo-
zási intenzitása az automatikus szabályozási
módhoz 1-ről (alacsony) 5-re (magasra) változ-
tatható.
Lásd “Klimatizált ülések (ha van)” (64 o.) és
“Fűtött ülések (ha van)” (62 o.).
Amíg a beállítás [KI], a funkció nem aktiválódik
az automatikus légkondicionáló használata-
kor.

A GOMB ÉRZÉKENYSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁ-
SA

MEVFE0A2-6B605F18-7BAF-43D1-AADD-351F568FD69E
A műszerfalon lévő gombok érzékenysége változ-
tatható.

1. Indítsa el az elektromos gépjárművet.

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva az AUTO
gombot körülbelül 10 másodpercig az elektro-
mos jármű rendszerének elindulása után 15
másodpercen belül. Légbeszívás vezérlő, AU-
TO, , vagy gomb narancssárgán
villog.

A villogó gombok száma mutatja az érzékeny-
ség beállítását.
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. Négy gomb villog: magas (könnyen reagál)

. Egy gomb villog: alacsony (nehezen reagál)

3. Nyomja meg a vezetőoldali hőmérséklet-sza-
bályozó gombot az érzékenység beállításához.

4. Az érzékenység 10 másodperccel a gombok
leállítása után kerül beállításra.

KEZELÉSI TIPPEK
MEVFE0A2-0CAD1583-372A-44FE-BAC7-174E3DF52F96

* Az automatikus üzemmód használata segít
csökkenteni a légkondicionáló energiafo-
gyasztását.

* Ha az AUTO gombot vagy billentyűt használja
az automatikus mód bekapcsolására, a gomb
és a gomb színe narancssárgára vált. Az [A/C]
gomb színe is narancssárgára vált.

* Ha a ventilátorsebesség-szabályozó gombot
vagy gombot, vagy a levegőáramlás-szabá-
lyozó gombokat használja, miközben az AUTO
mód be van kapcsolva, a megfelelő funkció
kézi üzemmódra vált. Ekkor a működtetett
funkción kívüli funkciók továbbra is automati-
kus üzemmódban maradnak.

* A fűtő- és légkondicionáló rendszer energia-
fogyasztása a külső hőmérséklettől és a fűtő-
és légkondicionáló rendszerhez beállított hő-
mérséklettől függően változik. Az áramfelvétel
növekszik ha a belső hőmérsékletet nyáron
jobban lehűti vagy télen jobban felmelegíti. Ez
csökkenti a hatótávolságot.

* Ha a töltő csatlakoztatva van a járműhöz,
amikor a READY to drive jelzőfény világít, és a
légkondicionáló vagy a fűtés be van kapcsolva,
a főkapcsoló automatikusan BE állásba vált. A
fűtő- és légkondicionáló rendszer automatiku-

san kikapcsolja a fűtést vagy a légkondicioná-
lót, és szellőztetés üzemmódba kapcsol. A
töltés megkezdéséhez állítsa a főkapcsolót KI
állásba. Kapcsolja be a kívánt fűtési és lég-
kondicionáló funkciót.

* Normál töltés esetén a fűtés és a légkondici-
onáló rendszer működik, amikor a töltés
befejeződött. A gyors töltés érdekében azon-
ban a fűtés és a légkondicionáló rendszer leáll,
amikor a töltés leáll.

* A klímavezérlő időzítő vagy a távoli klímave-
zérlő a beállított hőmérséklettől vagy a külső
hőmérséklettől függően bepárásíthatja az ab-
lakokat.

* Ha a klímavezérlő időzítő vagy a távoli klíma-
vezérlő működik, előfordulhat, hogy az ülésfű-
tés és a kormányfűtés automatikusan
bekapcsol.

Érzékelők:

MWBE0024X

MWBE0025X

A műszerfalon található érzékelők és (2) segítik
az állandó hőmérséklet fenntartását. Az érzékelő
köré ne helyezzen semmit.

A hőmérséklet-érzékelő ábrán látható elrende-
zése a balkormányos (LHD) modellre vonatkozik. A
jobbkormányos (RHD) modellnél a képernyő elren-
dezése ellentétes lesz.

KLÍMAVEZÉRLŐ IDŐZÍTŐ HASZNÁLATÁ-
VAL KAPCSOLATOS TIPPEK

MEVFE0A2-01508921-BADB-4A71-A93B-2330111F90DC
Ez a funkció előre felmelegíti vagy lehűti az
utasteret, hogy a hőmérsékletet még az utazás
megkezdése előtt beállítsa. Ez segít csökkenteni a
Li-ion akkumulátor energiafogyasztását vezetés
közben.

A klímavezérlő időzítő a fűtő- és légkondicionáló
rendszert a töltőről vagy a Li-ion akkumulátorról
származó energiával működteti.

A klímavezérlő időzítő funkció három időzítő
beállítást tesz lehetővé.

Ha a klímavezérlő időzítőt egyszer beállította, a
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rendszer végrehajtja a beállított légkondicionálást.
Nem kell a klímavezérlő időzítőt beállítani minden
napra.

A klímavezérlő időzítő funkció nem működik, ha a
Li-ion akkumulátor kapacitása alacsony.

FIGYELMEZTETÉS
Annak ellenére, hogy a klímavezérlő időzítőt
beállította, az utastér hőmérséklete túlzottan
magassá vagy alacsonnyá válhat, ha a rend-
szer automatikusan leáll. Mások támogatására
rászoruló felnőtteket, gyermeket ne hagyjon
magukra a járműben. Kisállatokat magukra
hagyni a járműben szintén tilos. Zárt jármű-
ben, napos, meleg napokon a hőmérséklet
rövid idő alatt olyan magasra szökhet, hogy
az az emberre, állatra súlyos, esetleg halálos
hatással lehet. Hidegebb napokon a gépjármű
hőmérséklete elég alacsonnyá válhat ahhoz,
hogy az emberek vagy vállatok súlyos vagy
akár halálos sérülést szenvedjenek.

A klímavezérlő időzítő használatával kapcsolatos tippek
MEVFE0A2-487DE194-C9B3-4E27-A303-B1562F278110

A klímavezérlő időzítő beállításai az érintőképer-
nyőn módosíthatók.

MWBE0026X

1. érintse meg a " " gombot az érintőképer-
nyőn.

2. Érintse meg az [Összes app] gombot, majd az
[elektromos jármű] gombot.

3. Érintse meg a [Klímavezérlő időzítő] gombot.
Klímavezérlő időzítő képernyő megjelenik.

Rendelkezésre álló beállítási tételek:
. Hőmérséklet

Érintse meg a "-"/" " gombot a hőmérséklet
beállításához.

. Időzítő beállításai

Érintse meg az időzítő be-/kikapcsolásá-
hoz. Ha az időzítő be van kapcsolva, a visz-
szajelző lámpa felvillan.

. “ " kulcs

Érintse meg a klímavezérlő időzítő beállítás
képernyő megjelenítéséhez. Állítsa be a
kívánt időpontot és napot a klímavezérlő
időzítő aktiválásához.

4. A beállítások elvégzése után állítsa a főkap-
csolót KI állásba, majd csatlakoztassa a töltő-
csatlakozót a járműhöz.

Klímavezérlő időzítő képernyője:

MWBE0027X

1. Érintse meg az [Indulási idő] gombot az
indulási idő beállításához.

2. Érintse meg az [Ütemezett napok] gombot, és
válassza ki a hét azon napjait, amelyeken
aktiválni kívánja a klímavezérlő időzítőt.

3. Érintse meg a [Mentés] gombot a beállítás
mentéséhez.

MEGJEGYZÉS:

A klímavezérlő időzítő ismételten működik, miu-
tán be van kapcsolva.
A klímavezérlő időzítő használatával kapcsola-
tos tippek:
* A klímavezérlő időzítő csak akkor indul el, ha a

főkapcsoló KI vagy Auto ACC állásban van.
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* A klímavezérlő időzítő funkció, érintse meg az
[BE] gombot, amíg a jelzőfény ki nem alszik. Ha
a klímavezérlő időzítőt kikapcsolja, a kezdő,
illetve befejező időpontok nem kerülnek tör-
lésre.

* Ha a klímavezérlő időzítő működésbe lép
miközben a gépjármű akkumulátora töltés
alatt van, a töltéshez szükséges idő hosszabb
lesz.

* A klímavezérlő időzítőnek a használata ala-
csony hőmérsékleti viszonyok között csök-
kentheti az akkumulátor töltési arányát.

* Az időzítő beállítása is megváltoztatható, mi-
közben a klímavezérlő időzítő működésben
van. Amikor a főkapcsoló KI állásban van, a
fűtő- és légkondicionáló rendszer az időzítő új
beállításaitól függően elindul vagy várakozási
módba lép.

* Amikor a hőmérséklet különbség a klímave-
zérlő időzítő beállítási hőmérséklete és a
járművön kívüli hőmérséklet magas, előfordul-
hat, hogy a jármű belsejében a hőmérséklet
nem marad a beállított hőmérsékleten.

* Előfordulhat, hogy az utastér hőmérséklete
nem megfelelő, ha a tervezett indulási idő-
ponthoz képest túl korán vagy túl későn indul
el.

* A fűtés és a légkondicionáló rendszer műkö-
dése az elektromos teljesítmény kapacitására
korlátozódik, amikor a töltőcsatlakozó a jár-
műhöz van csatlakoztatva. Ezért előfordulhat,
hogy a hőmérséklet nem éri el a beállított
hőmérsékletet a fűtés és a légkondicionáló
rendszer teljesítményének korlátai miatt, ha a

környezeti hőmérséklet túl magas vagy ala-
csony.

* A klímavezérlő időzítő úgy működteti a fűtési
és légkondicionáló rendszer funkcióját, hogy a
tervezett indulási időpontban kényelmes hő-
mérsékletet biztosítson az utastérben. A fűtés
és a légkondicionáló rendszer a tervezett
indulási időpontban leáll.

* A töltőállomás lehetőségeitől függően, lehet-
nek olyan időszakok, amikor nem érhető el
töltésre. Ellenőrizze a töltőállomás elérhetősé-
gét, mielőtt beállítaná a klímavezérlő időzítőt.
Győződjön meg arról, hogy a töltő főkapcso-
lója be van kapcsolva a klímavezérlő időzítő
beállításakor.

* Ha a főkapcsolót a beállítás megváltoztatása
után KI állásba helyezi, az új beállítás érvé-
nyesül.

A LÉGKONDICIONÁLÓ SZERVIZELÉSE
MEVFE0A2-B5C6FE62-1A42-48C1-9AE1-B0167BBB8E1A

FIGYELMEZTETÉS
A légkondicionáló rendszerben nagynyomású
hűtőközeg található. Személyi sérülések elke-
rülése érdekében a légkondicionálón elvég-
z endő j a v í t á s o ka t c s a k meg f e l e l ő
felszereléssel és tudással rendelkező szakem-
berrel végeztesse.

A légkondicionálóban felhasznált hűtőközeg meg-
határozásakor figyelmet fordítottunk a környezet-
védelemre is.

Ez a hűtőközeg nem károsítja az ózonréteget.
Viszont kis mértékben elősegíti az üvegházhatást.

A gépjármű légkondicionálójának szervizelése so-

rán speciális töltőberendezésre és kenőanyagra
van szükség. A nem megfelelő hűtőközeg vagy
kenőanyag súlyosan károsíthatja az Ön légkondi-
cionálóját. (Lásd “A légkondicionáló rendszer hű-
tőközege és kenőanyaga” (487 o.).)

A NISSAN tanúsítvánnyal rendelkező elektromos
járművek márkakereskedője képes lesz szervizelni
az Ön környezetbarát klímarendszerét.

Légkondicionáló-szűrő
MEVFE0A2-62F13102-7B44-4B25-9B28-B5CD74804A00

A légkondicionáló szűrőrendszere légkondicionáló
szűrővel van felszerelve. Annak érdekében, hogy a
klímaberendezés hatékonyan fűtse, páramentesí-
tse és szellőztessen, cserélje ki a szűrőt a külön
karbantartási füzetben felsorolt karbantartási idő-
közök szerint. Javasoljuk, hogy a szűrő cseréje
érdekében keressen fel egy NISSAN minősített
elektromos jármű forgalmazót.

A szűrőt akkor kell lecserélni, ha a légáramlatok
intenzitása jelentősen csökken, vagy ha a szélvédő
könnyen bepárásodik a fűtés vagy a légkondicio-
náló használata közben.
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MEVFE0A2-2E6EC723-5024-4ED7-8C53-2005D67806B8

CÁPAUSZONY ANTENNA
MEVFE0A2-2E2C1460-AFFA-4F2F-BAC8-453846B964D6

A cápauszony antenna a tető hátsó részében
található.

FIGYELEM
* A cápauszony antennáján lerakódott jég

befolyásolhatja a rádió teljesítményét. Tá-
volítsa el a jeget, hogy a vételt helyreállít-
hassa.

* Amikor eltávolítja a havat a tetőről, ne
fejtsen ki erős erőt a cápauszony anten-
nára. Ez a cápauszony-antenna törését és
a tetőpanel behorpadását okozhatja.

* Ha nagynyomású autómosót használ, tart-
sa távol a nagynyomású fúvókát a cápau-
s z o n y a n t e n n á t ó l . A t ö m í t é s
deformálódhat vagy megsérülhet.

* A rádió teljesítményét befolyásolhatja a
tetőn szállított teher, amely blokkolhatja
a rádiójelek vételét. Ha lehetséges, ne
szállítson terhet a cápauszony antenna
közelében.
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FIGYELMEZTETÉS
* Mások támogatására rászoruló felnőtte-

ket, gyermeket ne hagyjon magukra a
járműben. Kisállatokat magukra hagyni a
járműben szintén tilos. Ezek, a jármű
használata közben véletlenül megsebesít-
hetik egymást és másokat. Valamint zárt
járműben, napos, meleg napokon a hő-
mérséklet rövid idő alatt olyan magasra
szökhet, hogy az az emberre, állatra sú-
lyos, esetleg halálos hatással lehet.

* Rögzítse a rakományt kötelekkel, hevede-
rekkel, hogy azok ne csúszhassanak, ne
eshessenek előre. Ne pakolja a rakományt
az üléstámlánál magasabbra. Hirtelen
megállás vagy ütközés esetén a rögzítet-
len rakomány személyi sérülést okozhat.

KERÉKNYOMÁST FIGYELŐ RENDSZER
(TPMS)

MEVFE0A2-70DEE521-236F-487A-BFBD-1A02741B58A6
Az abroncsokat havonta egyszer ellenőrizni kell,
amikor azok hidegek és fel kell fújatni őket a
gépkocsi gyártója által meghatározott értékre,
amely a gumiabroncsok címkéjén olvasható. (Ha
a gépjárművön a táblázatban feltüntetett ab-
roncsméretnél nagyobb abroncs van, akkor a
keréknyomást azokhoz az abroncsokhoz kell iga-
zítani.)

Kiegészítő biztonsági elemként a gépjárművet
felszerelték egy keréknyomást figyelő rendszerrel
(TPMS), amely felvillant egy hibajelző lámpát, ha
egy vagy több abroncs nyomása jelentősen a
megadott érték alá csökken. Ennek megfelelően,

ha az alacsony nyomásra figyelmeztető lámpa
felvillan, álljon meg és ellenőrizze az abroncsok
nyomását amint lehet, és fújassa fel őket a meg-
felelő értékre. Ha nem megfelelően felfújatott
abroncsokkal közlekedik, az abroncsok túlmele-
gedhetnek és defekthez vezethetnek. Az alulfújás
csökkenti az energiahatékonyságot és a gumiab-
roncsok futófelületének élettartamát is, és befo-
lyásolhat ja a jármű irányíthatóságát és
fékezőképességét.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a TPMS nem
helyettesíti a megfelelő karbantartást és a vezető
felelőssége, hogy a megfelelő keréknyomást fenn-
tartsa, még akkor is, ha a nyomásérték még nem
érte el azt a szintet, ahol a TPMS alacsony
nyomásra figyelmeztető lámpája felvillanna.

A gépjárművet felszerelték egy olyan rendszerrel is,
amely azt jelzi, ha a TPMS rendszer nem működik
megfelelően. A TPMS hibás működésére figyelmez-
tető lámpa kombinálva van az alacsony keréknyo-
másra figyelmeztető lámpával. Ha a rendszer hibát
észlel a működésben, a jelzőlámpa kb. egy percig
villog, majd folyamatosan világít. Ez a folyamat
minden indításnál megismétlődik, egészen addig,
amíg a hiba fennáll. Ha a hibás működést jelző
lámpa felvillan, a rendszer nem képes felismerni
vagy megjeleníteni az alacsony abroncs nyomást.
TPMS hibás működése több ok miatt is előfordul-
hat, beleértve azt lehetőséget is, hogy a gépkocsira
felszerelt pótkerék vagy másik kerék nem teszi
lehetővé a TPMS rendszer számára, hogy meg-
felelően működjön. Ha a gépkocsin egy vagy több
kereket cserél, minden esetben ellenőrizze a TPMS
rendszer hibás működésére figyelmeztető lámpát,

hogy biztosítani tudja a TPMS további működését
a kerékcsere után is.

Kiegészítő információk
MEVFE0A2-E26A49B3-5C83-4429-8D0E-8BAB921318D7

* A TPMS csak akkor aktiválódik, ha a gép-
járművet 25 km/h-nál (16 MPH) magasabb
sebességgel vezeti. A rendszer nem érzékeli
az abroncsban fellépő hirtelen nyomáscsök-
kenést (pl. defekt vezetés közben).

* Az alacsony keréknyomásra figyelmeztető
lámpa nem alszik ki automatikusan, miután a
nyomást beállította. Azt követően, hogy az
abroncsot felfújatta a megfelelő értékre, állítsa
vissza a gépjárműben regisztrált nyomásérté-
keket, majd vezesse a gépjárművet 25 km/h-
nál (16 MPH) magasabb sebességgel, így akti-
válhatja a TPMS-t és kikapcsolhatja az ala-
csony keréknyomásra figyelmeztető lámpát.
Használjon mérőműszert a keréknyomás el-
lenőrzéséhez.

* A [Alacsony abroncsnyomás] figyelmeztetés
megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén,
amikor az alacsony abroncsnyomásra figyel-
meztető lámpa felvillan és a rendszer alacsony
abroncsnyomást érzékel. A [Alacsony abroncs-
nyomás] figyelmeztetés kikapcsol, ha az ala-
csony abroncsnyomásra figyelmeztető lámpa
kialszik.
A [Alacsony abroncsnyomá] figyelmeztetés
nem jelenik meg, ha az alacsony keréknyo-
másra figyelmeztető lámpa a TPMS hibás
működését jelzi.

* A keréknyomás értéke emelkedhet vagy csök-
kenhet a gépjármű működése okozta hőmér-
séklet illetve a környezeti hőmérséklet
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változásai miatt. Vezetés után ne csökkentse
le a kerék nyomását, mivel a nyomás vezetés
közben megemelkedik. Alacsony külső hőmér-
séklet mellett csökkenhet az abroncsban lévő
levegő hőmérséklete, amely alacsony kerék-
nyomást eredményezhet. Emiatt az alacsony
keréknyomásra figyelmeztető lámpa felvillan-
hat. Ha alacsony külső hőmérséklet mellett a
figyelmeztető lámpa felvillan, ellenőrizze mind
a négy kerék nyomását.

* A külső levegőhőmérséklettől függően az ala-
csony keréknyomásra figyelmeztető lámpa
felvillanhat, még akkor is, ha a keréknyomást
a megfelelő értékre beállította. Állítsa be a
keréknyomást a javasolt HIDEG értékre, amikor
az abroncsok hidegek és állítsa vissza a TPMS-
t.

* Az összes gumiabroncs nyomását a jármű
információs kijelzőjén is ellenőrizheti. (Lásd
“Fedélzeti számítógép adatai” (144 o.).)

További információért lásd . “Alacsony keréknyo-
más figyelmeztető lámpája” (120 o.) és “Keréknyo-
mást figyelő rendszer (TPMS)” (439 o.).

FIGYELMEZTETÉS
* A rádióhullámok negatívan befolyásolhat-

ják az elektromos orvosi műszereket. Az
elektromos szívstimulátorral rendelkezők
a lehetséges hatások tekintetében hasz-
nálat előtt lépjenek kapcsolatba az elekt-
romos orvosi berendezés gyártójával.

* Ha az alacsony keréknyomásra figyelmez-
tető rendszer lámpája vezetés közben
villan fel kerülje a hirtelen kormánymoz-
dulatokat vagy az intenzív fékezést, csök-

kentse a jármű sebességét, húzódjon félre
egy biztonságos helyre és a lehető legha-
marabb állítsa le a járművet. Ha nem
megfelelően felfújt abroncsokkal közleke-
dik, az abroncsok sérülhetnek és meg-
nőhet a defekt valószínűsége. A gépjármű
súlyosan sérülhet, de baleset is előfordul-
hat, és súlyos személyi sérülésekhez ve-
zethet. Ellenőrizze mind a négy kerék
nyomását. Állítsa be az abroncsok nyomá-
sát a javasolt HIDEG értékre, amely a
Gumiabroncsok címkén található, hogy az
alacsony guminyomás figyelmeztető lám-
pája KIkapcsoljon. Ha defektes abroncsunk
van, a lehető leghamarabb javítsa meg egy
defektjavító készlettel. (Lásd “Gumidefekt”
(439 o.).)

* A keréknyomás beállítása után állítsa visz-
sza a TPMS-t. Egyéb esetben a TPMS nem
figyelmeztet az alacsony keréknyomásra.

* Ha olyan típusú abroncsokat használ,
amelyeket a NISSAN eredetileg nem határ-
ozott meg, az befolyásolhatja a TPMS
rendszer működését.

* A NISSAN azt javasolja, hogy csak az
eredeti, a gépjárműhöz adott javítókészle-
tet használja. Más típusú tömítőanyagok
használata károsíthatja a szelep tömítését,
amely miatt az abroncsban csökkenhet a
légnyomás. A gumiabroncs-javító tömítő-
anyag használata után a lehető leghama-
rabb keresse fel a NISSAN tanúsított
elektromos jármű-kereskedőt.

FIGYELEM
* Elfordulhat, hogy a TPMS nem működik

megfelelően, ha az abroncsokra hólánc
van szerelve vagy az abroncsok hóval
borítottak.

* Ne helyezzen fémfóliát vagy fém alkat-
részt (antenna, stb.) az ablakra. Ez gyen-
gítheti a keréknyomás-szenzorokból
érkező jelek vételét és előfordulhat, hogy
a TPMS nem működik megfelelően.

* Amikor az abroncsokat fújatja fel vagy a
keréknyomást ellenőrzi, ne hajlítsa el a
szelepeket.

* Használjon eredeti NISSAN szelepsapkát,
amely megfelel a gyárilag felszerelt sze-
lepsapka specifikációjának.

* Ne használjon fém szelepsapkát.

* Megfelelően szerelje fel a szelepsapkát. A
szelepsapka nélkül a szelep és a kerék-
nyomás figyelő szenzorok sérülhetnek.

* Tárolás vagy másik kerék felszerelésekor a
szelepek és a szenzorok ne sérüljenek.

* Cserélje ki a TPMS szenzor szelepszárát
(beleértve a szeleptűt és sapkát) és a
csavart (ha van), ha az abroncsokat el-
használódás vagy életkor miatt lecseréli. A
csavart (ha van) megfelelően kell rögzíteni
1,4 ± 0,1 N·m (0,14 ± 0,01 kg-m) nyomaték-
kal. A TPMS szenzorok újra felhasználha-
tók.

* Ha olyan felfújató eszközt használ, amely
merev csővel van ellátva, óvatosan járjon
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el, mivel a cső által kifejtett erő tönkrete-
heti a szelepszárat.

Előfordulhat, hogy bizonyos eszközök vagy jeladók
interferálnak a TPMS rendszerrel, ezért előfordul-
hat, hogy az alacsony nyomásra figyelmeztető
lámpa felvillan. Néhány példa:

* Olyan elektromos berendezések vagy létesít-
mények, amelyek hasonló rádiófrekvenciát
használnak a gépjármű közelében.

* Ha a jeladó hasonló frekvenciát használ a
gépjármű belsejében vagy ahhoz közel.

* Ha számítógépet (vagy hasonló berendezést)
vagy DC/AC átalakítót használ a gépjármű
közelében.

* Ha az egység, amely a elektromos zajt továb-
bítja, csatlakoztatva van a gépjármű 12V-os
elektromos aljzatához.

Alacsony keréknyomásra figyelmeztető lámpa a
következő esetekben világíthat:

* Ha a gépjármű olyan abronccsal van felszerel-
ve, amely nem rendelkezik TPMS-sel.

* Ha a TPMS-t kicserélte és az ID nem került
rögzítésre.

* Ha a kerék nem eredeti NISSAN alkatrész.

TPMS visszaállítása
MEVFE0A2-0322D420-83F2-4643-8F42-0ADC82744AE4

Ahhoz, hogy a TPMS rendszer megfelelően mű-
ködjön, a visszaállítást a következő esetekben el
kell végezni.

* ha a keréknyomást beállította
* ha a kereket vagy az abroncsot kicserélte

* ha az abroncsokat forgatta
A TPMS visszaállításához hajtsa végre a következő
lépéseket.

1. A járművel egy biztonságos, vízszintes helyen
álljon meg.

2. Húzza be a rögzítőféket, és nyomja meg a
váltókaron lévő parkoló gombot a P (parkolás)
állásba kapcsoláshoz.

3. Állítsa be a keréknyomást mind a négy kerék-
en HIDEG állapotban, ahogy az a táblázatban
is látható. Használjon mérőműszert a kerék-
nyomás ellenőrzéséhez.

4. Állítsa a főkapcsolót BE állásba.

MWBF0081X

5. megnyomni a gombot , amíg a
[Beállítások] meg nem jelenik.

6. A görgetőtárcsával válassza ki a [Abr.
nyomása] lehetőséget, majd nyomja meg a
görgetőtárcsát .

7. A görgetőtárcsával válassza ki a [Kalibrálás]
lehetőséget, majd nyomja meg a görgetőtár-
csát .

8. A görgetőtárcsával válassza ki az [Igen]
lehetőséget, majd nyomja meg a görgetőtár-
csát a TPMS visszaállításához.

9. A TPMS visszaállítása után vezesse a gép-
járművet néhány percig 25 km/h-nál (16 MPH)
magasabb sebességgel.

Ha az alacsony keréknyomásra figyelmeztető lám-
pa a visszaállítást követően is világít, az azt
jelentheti, hogy a TPMS nemműködik megfelelően.
Ellenőriztesse a rendszert egy NISSAN tanúsított
elektromos jármű kereskedővel.

Az alacsony abroncsnyomás figyelmeztető lámpá-
val kapcsolatos információkért lásd: “Alacsony
keréknyomás figyelmeztető lámpája” (120 o.).

KERÜLJE AZ ÜTKÖZÉSEKET ÉS A BO-
RULÁSOKAT

MEVFE0A2-666C7BC2-4377-4277-8619-BA0591C76DA3

FIGYELMEZTETÉS
Ha a gépjárművet nem megfelelő gondosság-
gal kezeli, elveszítheti uralmát a jármű felett
vagy balesetet szenvedhet.

Legyen óvatos és defenzív módon vezessen.
Tartson be minden közlekedési szabályt. Kerülje a
nagy sebességeket, a nagy sebességgel való ka-
nyarvételt vagy a hirtelen kormánymozdulatokat,
mert az ilyen vezetési gyakorlat azt eredményez-
heti, hogy elveszíti uralmát a jármű felett. Mint
minden jármű esetében, a gépjármű feletti
uralom elvesztése más járművekkel vagy tár-
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gyakkal való ütközést eredményezhet, vagy a
gépjármű felborulásával is járhat, ha a gépjármű
oldalirányban sodródik. Mindig kell figyelemmel
vezesse, ne vezessen, ha fáradt. Soha ne vezessen
alkohol vagy kábítószer/ gyógyszer befolyása alatt
(beleértve a felírt vagy vény nélkül kapható olyan
gyógyszereket, amelyek fáradtságot okozhatnak).
Mindig a leírtak szerint használja a biztonsági övet
“Biztonsági övek” (68 o.) fejezetét, és utasítsa erre
az utasait is.

A biztonsági övek segítenek csökkenteni a sérülés
kockázatát egy esetleges ütközés vagy borulás
esetén. Egy borulásos balesetben azok a szemé-
lyek nagyobb valószínűséggel sérülnek meg
vagy veszítik életüket, akik nincsenek bekötve,
mint azok akik megfelelően használják a biz-
tonsági öveket.

A GÉPJÁRMŰ FELETTI URALOM MEG-
TARTÁSA LESODRÓDÁS ESETÉN

MEVFE0A2-0F533FD6-C994-442E-865A-E45B70DAFF19
Ha a jobb vagy bal oldali kerekek elhagyják az
útfelületet, tartsa fenn az uralmat a jármű felett az
alábbi eljárás szerint. Vegye figyelembe, hogy ezek
a lépések csak általános útmutatóként szolgálnak.
A gépjárművet minden esetben az útviszonyoknak,
a közlekedési szituációknak és a gépjármű állapo-
tának megfelelően vezesse.

1. Maradjon nyugodt és kerülje a túlzott reakci-
ókat.

2. Ne nyomja a fékeket.

3. Mindkét kezével megfelelően fogja a kormány-
kereket és tartsa egyenesen a kormányt.

4. Ha szükséges, kicsit engedje fel a gázpedált,
hogy a gépjármű sebességét csökkenteni
tudja.

5. Ha semmi nincs az úton, kövesse az út
vonalvezetését, miközben csökkenti a gép-
jármű sebességét. Ne próbálja meg a gép-
járművel addig visszavezetni az útra, amíg a
gépjármű sebessége le nem csökkent.

6. Ha biztonságos, kismértékben fordítsa el a
kormánykereket amíg a kerekek vissza nem
térnek az úttestre. Amikor minden kerék az
úttesten van, kormányozza úgy a gépjármű-
vet, hogy az adott haladási sávban maradjon.
. Ha úgy ítéli meg, hogy nem biztonságos a

gépjárművel az úttestre való visszatérés a
gépjármű és az út állapota miatt, illetve a
forgalom miatt, lassítson és egy biztonsá-
gos helyen, az úttesten kívül álljon meg.

GYORS NYOMÁSVESZTÉS AZ ABRON-
CSOKBAN

MEVFE0A2-1271B230-18FB-41E6-A808-B468E9DD3B83
Ha az abroncs nekiütközik az útpadkának, vagy
egy csatornafedélnek, gyors nyomásvesztés vagy
“durrdefekt” léphet fel. Akkor is gyors nyomásvesz-
tés léphet fel az abroncsokban, ha azok nincsenek
megfelelően felfújatva.

A gyors nyomásvesztés befolyásolhatja a gép-
jármű kezelhetőségét és stabilitását, különösen
autópálya tempó esetén.

Annak érdekében, hogy a gyors nyomásvesztés
megelőzhető legyen, tartsa fent a megfelelő ab-
roncsnyomást és szemrevételezéssel rendszere-
sen ellenőrizze az abroncsokat. Lásd “Kerekek és
gumiabroncsok” (474 o.) ennek a kézikönyvnek.

Ha egy gumiabroncs gyorsan veszít a légnyomás-
ból vagy “kifúj” vezetés közben, tartsa fenn az
uralmat a jármű felett az alábbi eljárás szerint.
Vegye figyelembe, hogy ezek a lépések csak
általános útmutatóként szolgálnak. A gépjárművet
minden esetben az útviszonyoknak, a közlekedési
szituációknak és a gépjármű állapotának meg-
felelően vezesse.

FIGYELMEZTETÉS
A következő műveletek növelhetik annak az
esélyét, hogy elveszíti uralmát a gépjármű
felett egy hirtelen defekt esetén. Balesetet
okozhat, vagy sérüléseket szenvedhet, ha el-
veszíti uralmát a gépjármű felett.

* A gépjármű általában abba az irányba húz,
amelyik oldalon defektet kapott.

* Ne nyomja meg gyorsan a fékeket.

* Ne engedje fel hirtelen a gázpedált.

* Ne rántsa el hirtelen a kormányt.

1. Maradjon nyugodt és kerülje a túlzott reakci-
ókat.

2. Mindkét kezével megfelelően fogja a kormány-
kereket és tartsa egyenesen a kormányt.

3. Ha szükséges, kicsit engedje fel a gázpedált,
hogy a gépjármű sebességét csökkenteni
tudja.

4. Kis kormánymozdulatokkal irányítsa a gép-
járművet egy biztonságos helyre távol a for-
galomtól.

5. Enyhén nyomja le a fékpedált és fokozatosan
állítsa meg a gépjárművet.
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6. Kapcsolja be a vészvillogókat, és vegye fel a
kapcsolatot egy út menti mentőszolgálattal a
gumicsere érdekében, vagy nézze meg “De-
fektes kerék megjavítása” (440 o.) jelen Keze-
lési kézikönyvben.

ALKOHOL/GYÓGYSZER FOGYASZTÁSA
ÉS VEZETÉS

MEVFE0A2-409A6DD3-8FFE-4994-921D-808EB7F00842

FIGYELMEZTETÉS
Soha ne vezessen alkohol vagy kábítószer
hatása alatt. Az alkoholos befolyásoltság csök-
kenti a koordinációs készségeket, növeli a
reakcióidőt és befolyásolja az ítélőképességet.
Ha alkohol fogyasztása után ül autóba, növeli
annak valószínűségét, hogy balesetet szenved
és sérüléseket okoz saját magának vagy más
embereknek. Ezen felül, ha balesetet szenved,
az alkohol növelheti a sérülés súlyosságát.

NISSAN a biztonságos vezetés elkötelezett híve.
Azonban Önnek kell azt a döntést meghoznia,
hogy nem vezet alkoholos befolyásoltság alatt.
Évente több ezer ember sérül meg, vagy hal meg
olyan balesetekben, ahol az ittas vezetés szerepet
játszik. A helyi törvények eltérnek annak vonatko-
zásában, hogy mi számít ittas vezetésnek, ezen
felül az alkohol másképpen hat minden egyes
emberre és a legtöbben az alkohol hatását alulbe-
csülik.

Ön dönt: iszik vagy vezet! De ugyanez igaz a
gyógyszerekre is (vény nélkül, vénnyel és illegálisan
kapható gyógyszerek). Ne vezessen, ha képessé-
geit alkohol, gyógyszerek vagy egyéb fizikai té-
nyezők befolyásolják.

MEVFE0A2-AA9BA26A-B49B-43B0-A908-8512620A8F65

FIGYELMEZTETÉS
Ne működtesse a nyomógombos főkapcsolót
járművezetés közben, kivéve vészhelyzet ese-
tén. (Az elektromos jármű rendszere leáll, ha a
főkapcsolót háromszor egymás után meg-
nyomják, vagy a főkapcsolót 2 másodpercnél
tovább nyomják.) Ha az elektromos jármű
rendszere vezetés közben leáll, az ütközéshez
és súlyos sérülésekhez vezethet.

A nyomógombos főkapcsoló működtetése előtt ne
felejtse el megnyomni a parkoló gombot, hogy P
(parkolás) helyzetbe váltson.

INTELLIGENS KULCSRENDSZER
MEVFE0A2-8CB9EC99-7619-4BDD-B2B2-FD9E7121EADF

Az intelligens kulccsal anélkül is működtetheti a
főkapcsolót, hogy azt ki kellene vennie a zsebéből
vagy táskájából. A működési környezet és/ vagy
feltételek befolyásolhatják az intelligens kulcsrend-
szer működését.

Néhány, a működéssel kapcsolatos visszajelző és
figyelmeztető lámpa megjelenik a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén. Lásd “Gépjármű információs
kijelzője” (124 o.).

FIGYELEM
* Győződjön meg róla, hogy Önnél van-e az

intelligens kulcs, ha működteti a járművet.

* Ha kiszáll a járműből, sose hagyja az
intelligens kulcsot a járműben.

* Ha a 12 voltos akkumulátor lemerült, a
főkapcsolót nem lehet KI állásból BE állás-
ba kapcsolni. A lehető leghamarabb töltse

fel a 12 voltos akkumulátort. Lásd “Beindí-
tás külső akkumulátorral” (444 o.).

MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY AZ ELEKTRO-
MOS JÁRMŰ RENDSZERINDÍTÁSI FUNK-
CIÓJÁHOZ

MEVFE0A2-92477EFA-07C9-4598-8D1A-D0B5C62E916C

MSSD0436

Az intelligens kulcs csak akkor használható az
elektromos jármű rendszerének indítására, ha az
intelligens kulcs a megadott működési tartomá-
nyon belül van .

Ha az intelligens kulcs elemei lemerülőben vannak
vagy a működési környezetben erősek a rádió-
hullámok, az intelligens kulcs működési távolsága
lecsökkenhet vagy előfordulhat, hogy nem műkö-
dik megfelelően.

Ha az intelligens kulcs a működési távolságon belül
van, bárki, még egy olyan személy is, akinél nincs
az intelligens kulcs, megnyomhatja a főkapcsolót
és elindíthatja az elektromos rendszert
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* A raktér nem tartozik a működési tartomány-
ba, de az intelligens kulcs működhet.

* Ha az intelligens kulcsot a műszerfalon, a
kesztyűtartóban, a többfunkciós tárolóban
vagy az ajtózsebben helyezik el, előfordulhat,
hogy az intelligens kulcs nem működik.

* Ha az intelligens kulcs az ajtóhoz közel vagy a
szélvédőhöz közel, de kívül található, előfor-
dulhat, hogy működik.

Ha az intelligens kulcs akkumulátora lemerült, lásd
“Intelligens kulcs elemének lemerülése” (263 o.).

FŐKAPCSOLÓ MŰKÖDÉSE
MEVFE0A2-BF4C86CC-570F-4B04-92EF-AF63D44EB0BB

FIGYELEM
* Ne hagyja el a járművet huzamosabb ideig,

ha a főkapcsoló BE állásban van, és az
elektromos jármű rendszere nem műkö-
dik. Ezzel lemerítheti az akkumulátort.

* Működő elektromos járműrendszer mellett
használjon elektromos tartozékokat, hogy
elkerülje a jármű akkumulátorának leme-
rülését. Ha olyan tartozékokat kell hasz-
nálnia, amikor az elektromos jármű
rendszere nem működik, ne használja
azokat huzamosabb ideig, és ne használ-
jon egyszerre több elektromos tartozékot.

MWBF0016X

Ha a főkapcsolót anélkül nyomja meg, hogy a
fékpedált lenyomná, a főkapcsoló pozíciói a kö-
vetkezők szerint változnak:

* egyszer, hogy BE állásba állíthassa.
* kétszer, hogy KI állásba állíthassa.
Ha a főkapcsolót nem lehet KI állásba kapcsolni, a
következők szerint járjon el.

1. Nyomja meg a váltókaron lévő parkoló gom-
bot, hogy a jármű P (parkolás) helyzetbe
kerüljön.

2. Nyomja meg a főkapcsolót. A főkapcsoló állása
BE állásba vált.

3. Tolja a főkapcsolót ismét KI állásba.

FŐKAPCSOLÓ ÁLLÁSAI
MEVFE0A2-974D7B79-BED6-4F09-AB6E-A579BEDC09E3

BE
MEVFE0A2-D9698FD3-051D-4467-807E-FFC14A493CA4

Ebben a helyzetben az összes elektromos áram
aktiválódik.

Az BE állás akkumulátorkímélő funkcióval rendel-
kezik, amely a főkapcsolót egy bizonyos idő
elteltével KI állásba helyezi a következő feltételek
mellett:

* A főkapcsoló BE állásban van, és a READY to
drive jelzőfény nem világít.

* A jármű leparkolt.

READY (Normál üzemi állás)
MEVFE0A2-75413863-5A52-43FC-901C-583BC3E333B8

Ebbe az állásban a gépjármű elektromos rend-
szere bekapcsol, az elektromos kiegészítők hasz-
nálhatók és a gépjármű vezethető.

KI
MEVFE0A2-A83721F2-C4C7-4D9A-826D-F29009E67A40

Az elektromos jármű rendszere ebben a helyzet-
ben ki van kapcsolva.

Auto ACC
MEVFE0A2-6CF6D814-3E5E-43DD-AEA9-AE5743FC2CF4

Még akkor is, ha a főkapcsoló KI állásban van, az
Auto ACC funkció automatikusan átvált arra az
állapotra, ahol az elektromos alkatrészek, például a
navigációs rendszer és a külső tükrök bizonyos
körülmények között használhatók (ACC állapot).
Használhatja a navigációs rendszert, a külső tük-
röket stb. az elektromos jármű leállítása vagy a
főkapcsoló BE állása előtt is.

Az Auto ACC funkció a következő esetekben
aktiválódik.
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* Amikor az ajtót az intelligens kulcs funkcióval
kinyitják.

* Amikor a főkapcsoló KI állásban van.
Az Auto ACC funkció a következő esetekben leáll.

* Ha eltelt bizonyos idő a navigációs rendszer
vagy az audiorendszer használata nélkül.

* Körülbelül 1 perc elteltével az elektromos
jármű rendszere leállt, és a jármű az intelligens
kulcs funkcióval bezárásra került.

* A vezetőoldali ajtó kinyitása, majd bezárása
óta eltelt idő elteltével az ajtók bezárása
nélkül.

FIGYELEM
A 12 V-os akkumulátor lemerülésének elkerü-
lése érdekében használja az elektromos alkat-
részeket (navigációs rendszer, konnektor stb.)
az elektromos jármű rendszerének bekapcsolt
állapotában.

AZ ELEKTROMOS JÁRMŰ RENDSZERÉ-
NEK VÉSZHELYZETI LEÁLLÍTÁSA

MEVFE0A2-CBB805D6-14E9-451C-B7A9-7F58A6DE7098
Az elektromos jármű rendszerének vezetés közbe-
ni vészhelyzetben történő kikapcsolásához, vagy
amikor az intelligens kulcs akkumulátora lemerült,
hajtsa végre a következő eljárást:

* Gyorsan nyomja meg a nyomógombos bekap-
csológombot háromszor egymás után keve-
sebb, mint 1,5 másodperc alatt, vagy

* Nyomja meg és tartsa lenyomva a nyomó-
gombos főkapcsolót több mint 2 másodper-
cig.

Az elektromos jármű rendszerének kikapcsolása

után nyissa ki az ajtót, hogy visszatérjen a normál
állapotba.

INTELLIGENS KULCS ELEMÉNEK LEME-
RÜLÉSE

MEVFE0A2-B0D1956A-5575-426F-A28A-6ED797C76123

MWBF0089X

Ha az intelligens kulcs akkumulátora lemerült, vagy
a környezeti feltételek megzavarják az intelligens
kulcs működését, indítsa el az elektromos jármű
(EV) rendszert vezetésre KÉSZ módban a követke-
ző eljárás szerint:

1. Nyomja meg a park gombot a P (parkolás)
helyzetbe váltáshoz.

2. Gyengén nyomja meg a fékpedált.

3. Nyomja meg a főkapcsolót.

4. Érintse meg a főkapcsolót az intelligens kulcs-
csal, ahogy az az ábrán is látható. (Hangjelzést
hall.)

5. A hangjelzést követő 10 másodpercen belül
nyomja meg a főkapcsolót miközben a fékpe-

dált is nyomja. A főkapcsoló állása READY to
drive állásba vált.

A 3. lépés végrehajtása után, ha a főkapcsolót a
fékpedál lenyomása nélkül nyomják meg, a főkap-
csoló helyzete BE-ra vált.

MEGJEGYZÉS:
* Amikor a főkapcsolót a fenti eljárások sze-

rint BE vagy KÉSZ helyzetbe tolják, a [Kulcs
akkumulátor töltöttsége alacsony] figyel-
meztetés megjelenhet (a jármű információs
kijelzőjén), még akkor is, ha az intelligens
kulcs a járműben van. Ez nem hiba. A
figyelmeztetés kikapcsolásához érintse
meg ismét a főkapcsolót az intelligens
kulccsal.

* Ha megjelenik a [Kulcs akkumulátor töltött-
sége alacsony] figyelmeztetés, a lehető leg-
hamarabb cserélje ki az elemet. (Lásd
“Intelligens kulcs elemcsere” (471 o.).)
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MEVFE0A2-99DA8E7B-99CA-40D0-B1AA-E547E7042524

FIGYELMEZTETÉS
Gépjárműve vezetési jellemzői jelentős mér-
tékben megváltozhatnak bármilyen pótlóla-
gos teher és annak megoszlása, valamint
extra berendezések (utánfutó, tetőcsomagtar-
tó stb.) csatlakoztatása következtében. A ve-
zetési stílust és a sebességet a megváltozott
körülményeknek megfelelően kell megválasz-
tania. Különösen nehéz teher szállításakor a
sebességét megfelelően kell csökkentenie.

* Győződjön meg arról, hogy akadálymentes az
út.

* Szemrevételezéssel ellenőrizze a gumiabron-
csok küllemét és állapotát. Mérje meg és
ellenőrizze a gumiabroncs nyomását.

* Ellenőrizze, hogy tiszták-e az ablakok és a
lámpák.

* Állítsa be az ülés és a fejtámla helyzetét.
* Állítsa be a belső és külső visszapillantó tükrök

helyzetét.
* Csatolja be a biztonsági övét, és erre kérje meg

utastársait is.
* Ellenőrizze, hogy az összes ajtó be van-e zárva.
* Ellenőrizze a figyelmeztető lámpák működé-

sét, amikor a főkapcsoló BE állásban van.
* A karbantartandó elemek tekintetében rend-

szeresen ellenőrizze a “8. Karbantartás és
önállóan elvégezhető műveletek” fejezetet.

MEVFE0A2-7408FE11-64BC-4759-BC8E-07366732C0C9
1. Ellenőrizze, hogy a rögzítőfék be van húzva.

2. Győződjön meg arról, hogy a jármű P (parkoló)
helyzetben van.

Az elektromos járművet (EV) úgy tervezték,
hogy csak akkor működjön, ha a sebességvál-
tó P (parkoló) vagy N (üres) állásban van.

A főkapcsoló működtetésekor az intelligens
kulcsot magával kell vinnie.

3. Határozottan nyomja le a fékpedált, és nyomja
meg a főkapcsolót, hogy az elektromos jármű
rendszere VEZETÉSRE KÉSZ helyzetbe kerüljön.

Ahhoz, hogy a gépjárművet azonnal READY to
drive állásba állíthassa, nyomja meg és enged-
je fel a főkapcsolót, miközben a fékpedált
lenyomva tarja, függetlenül attól, hogy a
főkapcsoló milyen állásban van. Vezetésre
kész visszajelző lámpa a mérőben világít.

4. Az elektromos jármű rendszerének leállításá-
hoz nyomja meg a parkoló gombot a váltóka-
ron, majd nyomja a főkapcsolót KI állásba.

MEVFE0A2-0099E665-725B-489E-B596-F5A3F4CD54DB

ELEKTRONIKUS VÁLTÁSVEZÉRLŐ
RENDSZER

MEVFE0A2-C699DF0B-987D-4AD2-879E-72829424A200
Ez a jármű elektronikus vezérlésű, hogy maximális
teljesítményt és zökkenőmentes működést bizto-
sítson.

Ennek a gépjárműnek az ajánlott működtetési
műveletei a következő oldalakon láthatók.

A jármű indítása
MEVFE0A2-5D273D53-F49E-430A-9675-CA17371F1DFA

1. Azt követően, hogy a gépjárművet READY to
drive állásba állította, teljesen nyomja le a
lábfékpedált, mielőtt a választókart D (haladás)
állásba állítja.

Ennek a járműnek a váltókarja úgy van
kialakítva, hogy le kell nyomni a lábfékpe-
dált, mielőtt P (parkolás) helyzetből bármi-
lyen vezetési pozícióba váltana, miközben a
főkapcsoló KÉSZ vezetési helyzetben van.

A váltóállás nem mozdítható ki a P (parko-
lás) helyzetből a többi pozícióba, ha a
főkapcsoló KI állásban van.

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

3. Engedje el a rögzítőféket és a lábfékpedál,
majd fokozatosan indítsa el a járművet.

FIGYELMEZTETÉS
* Ne nyomja a gázpedált, miközben P (par-

kolás) vagy N (üres) állásból R (hátrame-
net), D (haladás) állásba kapcsol. Mindig
nyomja a fékpedált a váltások befejezé-
séig. Ha nem így tesz, elveszítheti uralmát

AZ ELEKTROMOS GÉPJÁRMŰ
RENDSZER INDÍTÁSA ELŐTT
AZ ELEKTROMOS GÉPJÁRMŰ
RENDSZER INDÍTÁSA ELŐTT

AZ ELEKTROMOS JÁRMŰ (EV)
RENDSZER INDÍTÁSA
AZ ELEKTROMOS JÁRMŰ (EV)
RENDSZER INDÍTÁSA

A JÁRMŰ VEZETÉSEA JÁRMŰ VEZETÉSE
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a gépjármű felett, amely balesethez vezet-
het.

* Soha ne kapcsoljon P (parkolás) vagy R
(hátramenet) állásba, miközben a jármű
előrehalad, és P (parkolás), D (haladás)
helyzetbe tolatás közben. Ez balesetet
okozhat vagy károsítja a sebességváltót.

FIGYELEM
* Amikor emelkedőn állítja meg a járművet,

ne a gázpedál lenyomásával tartsa meg a
járművet. Erre a célra használja a féket.

* Ne függesszen semmilyen tárgyat a se-
bességváltó karra. A hirtelen elindulás
balesetet okozhat.

* Ne váltson B üzemmódba hirtelen csúszós
utakon. Ezzel elveszítheti a jármű felett az
uralmat.

Váltás
MEVFE0A2-8E33D228-CFD5-4E80-8A5F-A2EC598FE23A

MWBF0044X

Balkormányos modellek

Kezdő állás (központi állás)

A váltókar elmozdításához,

: Nyomja meg a gombot a váltáshoz.

: Váltás a gomb megnyomása nélkül .

Amikor D (hajtás) állásban van, mozgassa a
váltókart ismét D (hajtás) állásba a B helyzet
kiválasztásához.

Nyomja meg a parkoló gombot , hogy P (parko-
lás) állásba váltson.

MEGJEGYZÉS:
* A váltókaron vagy a jármű információs

kijelzőjén található váltásjelző ellenőrzésé-
vel ellenőrizze, hogy a jármű a kívánt váltási
pozícióban van-e.

* Ahhoz, hogy a gépjárművet D (haladás)
állásba állíthassa B állásból, helyezze a
váltókart D (haladás) helyzetbe.

* Működési zaj hallható a váltókar működte-
tésekor. Ez nem hiba.

Miután a főkapcsolót READY to drive állásba
helyezte, nyomja le teljesen a fékpedált, és moz-
gassa a váltókart a kívánt váltási helyzetek bárme-
lyikébe.

MEGJEGYZÉS:
* A gépjármű automatikusan P (parkolás)

állásba vált, ha a főkapcsoló gombját KI
állásba állítja.

* Ha a READY to drive jelzőfény nem világít, a
sebességváltó pozíciót nem lehet D (hajtás),
B vagy R (hátramenet) állásba kapcsolni,

még akkor sem, ha a főkapcsoló BE állásban
van.

* Ha a következő feltételek teljesülnek, a
váltóállás automatikusan P (parkolás) hely-
zetbe állítható.
— Ha a vezetőoldali biztonsági öv nincs

bekapcsolva.
— Amikor kinyitják a vezetőoldali ajtót.

FIGYELMEZTETÉS
* A váltókar elengedésekor mindig középső

helyzetben van. Amikor a főkapcsolót RE-
ADY to Vezetés állásba állítja, a vezetőnek
meg kell győződnie arról, hogy a jármű P
(parkolás) állásban van. A váltókaron lévő
P jelzőfény világít, a P jelzés pedig meg-
jelenik a jármű információs kijelzőjén. Ha a
jármű D (haladás) vagy R (hátramenet)
állásban van, amikor a főkapcsolót READY
to drive állásba állítja, az hirtelen indítást
okozhat, ami balesethez vezethet.

* Lejtős úton ne hagyja, hogy a gépjármű
visszaguruljon, ha D (haladás) vagy B
állásban van, illetve előre guruljon, ha R
(hátramenet) állásban van. Ez balesetet
okozhat.

FIGYELEM
* Ne csúsztassa a sebességváltó kart, mi-

közben lenyomja a parkoló gombot. Ez az
elektromos motort is károsíthatja.

* Ha a kívánt állásba vált a választókar
elmozdításával, ellenőrizze, hogy a válasz-
tókar visszatér-e a középső állásba ha
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elengedi a kart. Ha a választókart középső
állásban tartja, a sebességváltó-vezérlés
károsodhat.

* Ne mozgassa a váltókart, ha a gázpedál le
van nyomva, kivéve, ha B pozícióba vált.
Ettől a gépjármű hirtelen elindulhat és
balesetet okozhat.

* A következő műveletek nem megengedet-
tek, mert a vontatómotor túlzott erővel
hatna, és ez a jármű károsodásához ve-
zethet:

— Mozgassa a váltókart R (hátramenet)
állásba előrehaladáskor

— Tolatás közben állítsa a váltókart D
(vezetés) vagy B helyzetbe

Ha ezeket a műveleteket megpróbálja
végrehajtani, figyelmeztető hangot hall és
a gépjármű N (üres) állásba vált.

P (parkoló) ÁLLÁS:

MWBF0045X

FIGYELEM
A sebességváltó károsodásának elkerülése
érdekében csak akkor használja a P (parkolás)
állást, amikor a jármű teljesen leállt.

Használja ezt a váltókar állást, ha a gépjárművel
leparkolt vagy ha a gépjárművet READY to drive
állásba állítja. Győződjön meg arról, hogy a jármű
teljesen leállt. A P (parkolás) helyzetbe váltáshoz
nyomja meg a parkoló gombot az ábrán látható
módon, miután a jármű teljesen megállt. Ha a
parkoló gombot megnyomja, miközben a jármű
mozgásban van, hangjelzés hallható, és az
aktuális váltási pozíció megmarad. A P (parkolás)
helyzetbe váltás után húzza be a rögzítőféket. Ha
domboldalon parkol, először húzza be a rögzítő-
féket, miközben lenyomva tartja a lábfékpedált,
majd nyomja meg a parkoló gombot, és állítsa a
járművet P (parkolás) helyzetbe. Lásd “Rögzítőfék”
(269 o.).

MEGJEGYZÉS:
* Ha a gépjármű áll, a rendszer automatiku-

san P (parkolás) állásba vált, ha a váltókart a
P (parkolás) állástól eltérő, egyéb állásba
szeretné váltani, ha a főkapcsoló KI állásban
van.

* Ha a váltókar elcsúsztatása közben meg-
nyomja a parkoló gombot, a váltóállás nem
vált át P (parkolás) helyzetbe. A parkoló
gombmegnyomásakor először hagyja, hogy
a váltókar visszatérjen középső helyzetébe.

R (hátramenet):
Ezt az állást hátramenetre használja. Győződjön
meg róla, hogy a jármű teljesen megállt, mielőtt az

R (hátramenet) állásba kapcsolna. Ha a járművet
tolatás közben D (vezetési) helyzetbe állítják, a
hangjelzés megszólal, és a jármű N (üres)
állásba kapcsol.

N (üres):
Ilyenkor se előre-, se hátramenetben sincs a jármű.
Ebben a helyzetben a jármű vezetésre KÉSZ
helyzetbe állítható.

Vezetés közben ne váltson N (üres) állásba. A
regeneratív fékrendszer N (üres) állásban nem
működik. A jármű fékjei azonban továbbra is
megállítják a járművet.

D (Haladás):
Használja ezt az állást a normál előrehaladáshoz.
Ha a járművet tolatás közben D (vezetési)
helyzetbe állítják, a hangjelzés megszólal, és a
jármű N (üres) állásba kapcsol.

B:
Lefelé haladáshoz használja a B pozíciót. Ha a B
pozíciót használja, a regeneratív fék nagyobb
mértékben vehető igénybe, amikor a gázpedált
felengedi, összehasonlítva a D (haladás) állással. A
regeneratív rendszer által biztosított lassítás mér-
téke kisebb, ha a Li-ion akkumulátor teljesen fel
van töltve vagy az akkumulátor hőmérséklete
alacsony.

Üresjárat tartás funkció
MEVFE0A2-F5439D95-CC9F-4009-8197-34FB283F9DA0

Ez a funkció lehetővé teszi az elektromos jármű
rendszerének kikapcsolását, ha a jármű N (üres)
állásban van. Amíg ez a funkció be van kapcsolva, a
jármű kézzel tolható (autómosáskor) akkor is, ha a
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főkapcsoló KI állásban van. A funkció használata-
kor engedje ki az elektronikus rögzítőféket.

FIGYELMEZTETÉS
* Ezt a funkciót kizárólag sík felületen hasz-

nálja. Amennyiben nem így tesz, a gép-
jármű véletlenül megmozdulhat, ami
ütközéshez, vagy súlyos sérüléshez vezet-
het.

* Ne használja ezt a funkciót autómosáson
kívül más célra.

* Ha a főkapcsolót BE állásba állítja a funkció
aktiválása után, nyomja le a fékpedált a
jármű leállításához, mert a váltókar N
(üres) állásban van.

* Ha ez a funkció a megfelelő műveletek
mellett sem kapcsol be, hibás lehet a
sebességváltó. Javasoljuk, hogy ehhez a
szolgáltatáshoz keressen fel egy NISSAN
minősített elektromos jármű kereskedést.

Az üresjárat tartás üzemmód aktiválásához végez-
ze el a következő műveleteket.

1. Nyomja meg a főkapcsolót az elektromos
jármű rendszerének elindításához.

2. Oldja ki az elektronikus rögzítőféket.

3. Nyomja le és tartsa lenyomva a fékpedált.

4. Nyomja meg a parkoló gombot a váltókaron.

5. Csúsztassa a váltókart N (üres) állásba, és
tartsa 0,5 másodpercig, amíg az N meg nem
jelenik a jármű információs kijelzőjén.

6. Csúsztassa a váltókart ismét N (üres) állásba,
és tartsa lenyomva 0,5 másodpercig, amíg a
[Nincs parkolás állásban és nincs behúzva a
rögzítőfék] üzenet meg nem jelenik a jármű
információs kijelzőjén. (Lásd “73. [Semleges
tartási mód aktiválva] jelző” (142 o.).)

7. Állítsa a főkapcsolót KI állásba. Az elektromos
jármű rendszere kikapcsol az N (üres) állásban.

A semleges tartási módból való kilépéshez állítsa a
járművet N (üres) állástól eltérő helyzetbe.

MEGJEGYZÉS:
* A 4–6. lépéseket körülbelül 5 másodpercen

belül végre kell hajtani a helytelen működés
elkerülése érdekében.

* Ha a főkapcsolót KI állásba állítja, miközben
a váltókar N (üres) állásban van, egy üzenet
jelenik meg a jármű információs kijelzőjén.
(Lásd “72. [Semleges tartási mód irányítása]
jelző” (142 o.).)

* Ha az üresjárat tartás üzemmód nem elér-
hető, egy üzenet fog megjelenni a gépjármű
információs kijelzőjén. (Lásd “74. [A semle-
ges tartási mód nem volt aktiválva] jelző”
(142 o.).) A semleges tartás mód aktiválásá-
hoz várjon egy ideig váltás nélkül, majd
hajtsa végre újra a műveleteket.

MEVFE0A2-4A8557F3-A28C-4370-A039-CE32E57120FE

FIGYELMEZTETÉS
Soha ne hagyatkozzon kizárólag az e-Pedal
Step rendszerre, mivel a rendszer funkcióinak
teljesítménykorlátai vannak. Mindig óvatosan
és kellően körültekintően vezessen. A fékpe-
dált a forgalmi vagy útviszonyoktól függően
kell működtetni.

Az e-Pedal Step rendszer lehetővé teszi a vezető
számára, hogy csak a gázpedál megnyomásával
lassítsa a járművet. Ez a rendszer segít abban,
hogy a vezető ne mozgassa a lábát a gázpedál és
a fékpedál közé.

MWBF0090X

(1) Gyorsítás
(2) Lassítás (a fékpedál helyett)
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AZ e-Pedal STEP RENDSZER MŰKÖDÉSE
MEVFE0A2-04B34B9E-9C61-499A-93F4-515AB2617A41

Az e-Pedal Step rendszer aktiválásakor a regene-
ratív fék fokozódik, és a vezető a gázpedál
lenyomásával vagy visszatekerésével állíthatja be
a jármű sebességét. Amikor elengedi (leveszi a
lábát) a gázpedált, a jármű simán lelassul a
fékpedál lenyomása nélkül.

MWBF0046X

Az e-Pedal Step rendszer BE vagy KI minden
alkalommal, amikor megnyomja a középkonzolon
található <e-Pedal> kapcsolót. (Az e-Pedal visz-
szajelzője a jármű információs kijelzőjén mutatja
az e-Pedal Step rendszer állapotát.)

Az e-Pedal Step rendszer aktiválásakor a gázpedál
jellemzői jelentősen megváltoznak, és a gázpedál
másképpen működik, mint a hagyományos gáz-
pedál. Vezetés előtt ellenőrizze az e-Pedal Step
rendszer állapotát (BE vagy KI) a jármű információs
kijelzőjén.

Amikor az e-Pedal Step rendszer aktiválva van, az
e-Pedal jelzőfény kéken világít, és az [e-Pedal]
feliratot jelzi ki. Amikor az e-Pedal Step rendszer

ki van kapcsolva, a visszajelző szürkére vált, és az
e-Pedal KI feliratot jelzi.

Rendszer aktiválása
MEVFE0A2-A5A90DFD-63A7-4631-B3B4-A85EA3300D0B

Az e-Pedal Step rendszer aktiválásához helyezze a
főkapcsolót READY to drive vagy BE állásba, és
nyomja meg az <e-Pedal> kapcsolót.

A rendszer deaktiválása
MEVFE0A2-766D9411-EBF8-4265-A009-B1A79D2EBBFA

Az e-Pedal Step rendszer kikapcsolásához nyomja
meg az <e-Pedal> kapcsolót, miközben a főkap-
csoló READY to drive vagy BE állásban van.

MEGJEGYZÉS:
* Ha az e-Pedal Step rendszert BE vagy KI

állásba kapcsolja, a jármű lassításának mér-
téke megváltozik.

* Az e-Pedal Step rendszer automatikusan
KIKAPCSOL, amikor az elektromos jármű
rendszerét újraindítják.

* Ha az e-Pedal Step rendszert akkor is aktív
állapotban szeretné tartani, ha az elektro-
mos jármű rendszerét újraindítják, kapcsolja
BE az [Ü.mód-mem.] funkciót a jármű infor-
mációs kijelzőjének [Vezetőasszisztens] me-
nüjében. (Lásd “Beállítások” (126 o.).)

* Az [Üzemmód memória] beállítást a [Gyári
beállítások visszaállítása] opció nem állítja
vissza.

e-Pedal STEP VEZETÉSI FUNKCIÓK
MEVFE0A2-B0754E9A-B0E3-4CF6-9F05-448434EDC439

Az e-Pedal Step rendszer a következő vezetési
funkciókat kínálja:

Gépjármű vezetése:
* A gázpedál lenyomásának vagy felengedésé-

nek függvényében változik a gépjármű gyor-
sulása és lassulása.

* A gázpedál felengedése nagyobb lassulást
generál, mint normál esetben. (A maximális
lassulás a gépjármű sebességétől függ.)

* A gázpedál felengedése (a láb levétele) csök-
kenti a jármű sebességét. A jármű leállításához
nyomja le a fékpedált.

* A gépjármű féklámpái világítanak, ha a lassu-
lás mértéke eléri egy normál fékezés szintjét.

Ha a lassulás nem elégséges a gázpedál felenge-
désekor, nyomja le a fékpedált. A fékpedál a
szokásos módon csökkentheti a jármű sebességét,
még akkor is, ha az e-Pedal Step rendszer aktiválva
van.

A jármű tolatásakor:
Az R (hátramenet) váltási pozíciójával a gázpedál
ugyanúgy használható, mint az e-Pedal Step
rendszer kikapcsolt állapotában.

Egyéb vezetési tippek az e-Pedal STEP REND-
SZERHEZ:
* A zökkenőmentes lassítás érdekében az e-

Pedal Step rendszer aktivált állapotában java-
solt a gázpedált úgy állítani, hogy közben a
lábát rajta tartva (lenyomva vagy visszatérve,
de nem elengedve).

* A váltási pozíció D-ről (hajtás) B-re vagy B-ről
D-re váltása nem befolyásolja az e-Pedal Step
rendszer funkcióját.

* Az e-Pedal Step rendszer nem működik a
következő feltételek mellett:
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— A gépjármű P (parkolás) vagy N (üres)
állásban van.

— Ha a sebességszabályozó rendszer (ha van),
az intelligens sebességtartó automatika
(ICC) (ha van), a ProPILOT (ha van) vagy az
intelligens vészfékezés működik.

* A fékpedál a lassulástól függően elmozdulhat,
és zajt érezhet, ha az e-Pedal Step aktív. Ez a
rendszer normál működése.

AZ e-Pedal STEP RENDSZER KORLÁTO-
ZÁSAI

MEVFE0A2-6630751F-FCFF-4E92-A66A-E9C444ED92AA

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban felsoroljuk az e-Pedal Step
rendszer rendszerkorlátozásait. Ha a gépjár-
művet úgy üzemelteti, hogy ezeket a korláto-
kat nem veszi figyelembe, súlyos, akár halálos
balesetet is szenvedhet.

* Ha az e-Pedal Step rendszer által biztosí-
tott lassítóerő nem elegendő, nyomja le a
fékpedált.

* A következő körülmények között előfor-
dulhat, hogy az e-Pedal Step rendszer nem
lassítja kellőképpen a járművet. Nyomja le
a fékpedált, amikor szükséges.

— Ha túlságosan nehéz rakomány talál-
ható a gépjárműben.

— Ha meredek lejtős úton halad.

— Ha jeges utakon halad.

* Kapcsolja KI az e-Pedal Step rendszert,
amikor a járművet vontatják.

FIGYELEM
* A lassulás jellemzői a jármű sebességének

megfelelően változnak. Nagyon alacsony
sebességnél a jármű “kúszik”, hasonlóan
az e-Pedal Step rendszerhez, deaktiválva
van.

* Figyeljen arra, hogy az e-Pedal kapcsolót
ne működtesse véletlenül vagy akaratla-
nul.

AZ e-Pedal STEP RENDSZER MEGHIBÁ-
SODÁSA

MEVFE0A2-F2687665-429C-48CC-A881-5B385495E4F6
Ha az e-Pedal Step rendszer meghibásodik, [e-
Pedal rendszerhiba! Nyomja meg a fékpedált
lassításhoz vagy megálláshoz] figyelmeztető üze-
net jelenik meg a jármű információs kijelzőjén.
Amikor megjelenik a figyelmeztető üzenet, az e-
Pedal Step rendszer automatikusan kikapcsol. A
rendszert a lehető leghamarabb ellenőriztesse egy
NISSAN tanúsított elektromos jármű-kereskedővel.

MEVFE0A2-31EC2358-F7E9-4615-8367-3344BACF4D60

FIGYELMEZTETÉS
* Soha ne vezesse úgy a gépjárművet, hogy

a rögzítőfék be van húzva. A fék túlmele-
gedhet, amely hibás működést eredmé-
nyez, és ez balesethez vezethet.

* Soha ne engedje ki a rögzítőféket a jármű-
vön kívülről. Ha a jármű mozgásban van,
lehetetlen lesz megnyomni a lábfékpedált,
ez balesethez vezethet.

* A váltókart soha ne használja a rögzítőfék
helyett. Parkolás esetén győződjön meg
róla, hogy a rögzítőféket teljesen behúzta.

* Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/
vagy rendszerek nem szándékos működ-
tetéséből fakadó esetleges sérüléseket
vagy halálos baleseteket, gyermekeket,
mások támogatására szoruló felnőtteket
vagy háziállatokat ne hagyjon magukra a
járműben. Ezen felül meleg napokon a
hőmérséklet a zárt gépjármű belsejében
nagyon megemelkedhet, amely az embe-
rek és háziállatok sérülését, akár halálát is
okozhatják.
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MWBF0047X

(1) Alkalmaz
(2) Kioldás

Visszajelző lámpa

Az elektronikus rögzítőfék automatikusan rögzít-
hető vagy kioldható, illetve működtethető a rögzí-
tőfék kapcsolójával.

AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS
MEVFE0A2-BCEE29E8-63E0-4900-BB59-CE85565CAEB5

Az elektronikus rögzítőfék a következő feltételek
bármelyike esetén automatikusan bekapcsol, mi-
közben a fékerőt az automatikus féktartás funkció
fenntartja:

* Amikor a főkapcsoló KI állásban van.
* Amikor a váltóállás P (parkolás) állásba van

állítva.
* Amikor kinyitják a vezetőoldali ajtót.
* Amikor a vezető biztonsági öve nincs becs-

atolva.
Az elektronikus rögzítőfék automatikusan kiold,
amint a jármű elindul, miközben lenyomja a
gázpedált az alábbi feltételek mellett.

* Amíg az elektromos jármű rendszere működik.
* Ha a váltóállás D (hajtás) vagy R (hátramenet)

állásban van.
* Amikor a vezetőoldali ajtó zárva van.
Az elektronikus rögzítőfék automatikusan kiold 5
másodpercen belül, miután a váltóállás D (hajtás)
vagy R (hátramenet) helyzetbe került, még akkor is,
ha a vezetőoldali ajtó nyitva van. A jármű beindí-
tása előtt feltétlenül zárja be az ajtót.

FIGYELMEZTETÉS
* Ha az automatikus féktartás funkció be

van kapcsolva, az elektronikus rögzítőfék
nem kapcsol be automatikusan, ha az
elektromos jármű rendszerét a főkapcsoló
használata nélkül állítják le (például az
elektromos jármű rendszerének leállása
esetén).

Álló jármű nélkül az elektronikus rögzítő-
fék akkor semműködik automatikusan, ha
az elektromos jármű rendszerét a főkap-
csolóval kikapcsolják.

* Mielőtt elhagyná a járművet, állítsa a
sebességváltót P (parkoló) helyzetbe, és
ellenőrizze, hogy az elektronikus rögzítő-
fék figyelmeztető lámpája világít-e, hogy
megbizonyosodjon arról, hogy az elektro-
nikus rögzítőfék be van húzva. Az elektro-
nikus rögzítőfék figyelmeztető lámpája
egy meghatározott ideig még világít azt
követően, hogy a vezetőoldali ajtót bezár-
ta.

FIGYELEM
Ha olyan helyen parkol, ahol a külső hőmér-
séklet 0°C (32°F) alatt van, az elektronikus
rögzítőfék behúzott állapotban lefagyhat, és
nehezen oldható ki.

A biztonságos parkolás érdekében javasoljuk,
hogy a sebességváltót P (parkolás) állásba
állítsa, és biztonságosan blokkolja a kerekeket.

MEGJEGYZÉS:
* Ahhoz, hogy az elektronikus rögzítőfék ki-

engedve maradjon az elektromos jármű-
rendszer kikapcsolása után, állítsa a
főkapcsolót KI állásba, nyomja le a fékpedált
és nyomja le a rögzítőfék kapcsolóját, mi-
előtt kinyitná a vezetőoldali ajtót.

* Ha meghibásodás lép fel az elektronikus
rögzítőfékrendszerben (például az akkumu-
látor lemerülése miatt), javasoljuk, hogy
lépjen kapcsolatba egy NISSAN tanúsított
elektromos jármű márkakereskedővel.

* A következő feltételek mellett az elektro-
nikus rögzítőfék automatikusan behúzódik,
és az automatikus féktartás fékereje meg-
szűnik.
— Az automatikus féktartás funkció a féke-

rőt 3 percig vagy még tovább fenntartja.
— A gépjármű P (Parkolás) állásban van.
— Az elektronikus rögzítőfék manuálisan

működik.
— A vezetőoldali biztonsági öv kikapcsolás-

ra kerül.
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— A vezetőoldali ajtó kinyitásra kerül.
— A főkapcsoló KI állásban van.
— Hiba lépett fel az automatikus féktartás

funkcióban.
* Győződjön meg arról, hogy az elektronikus

rögzítőfékrendszer figyelmeztető lámpája
KI van kapcsolva, mielőtt elindítja a jármű-
vet.

MANUÁLIS MŰKÖDTETÉS
MEVFE0A2-9D1D08C0-C0ED-48FD-BDEB-71247921F43C

A behúzáshoz: Ha a jármű megállt, húzza felfelé a
rögzítőfék kapcsolót . (Az elektronikus rögzítőfék
akkor is bekapcsol, ha a főkapcsoló KI állásban
van.) A visszajelző lámpa a kapcsolón és az
elektronikus rögzítőfék figyelmeztető lámpa
(piros) világít.

Kiengedés: A főkapcsoló BE állásában nyomja le a
fékpedált, és nyomja le a rögzítőfék kapcsolóját .
A visszajelző lámpa és az elektronikus rögzítőfék
figyelmeztető lámpa (piros) kialszik.

Indulás előtt ellenőrizze, hogy az elektronikus
rögzítőfék figyelmeztető lámpája (piros) kialudt-e.
További információért lásd . “Figyelmeztető lám-
pák, visszajelző lámpák és hangjelzések” (114 o.).

MEGJEGYZÉS:
* Miközben az elektromos rögzítőféket be-

húzza vagy kioldja, egy hangot hallhat a
hátsó ülés alsó része felől. Ez normális, és
nem jelez hibát.

* Ha az elektronikus rögzítőféket gyakran
behúzzák és rövid időn belül felengedik,
előfordulhat, hogy az elektronikus rögzítő-
fék-rendszer figyelmeztető lámpája villogni

kezd, és előfordulhat, hogy az elektronikus
rögzítőfék nem működik, hogy megakadá-
lyozza az elektronikus rögzítőfékrendszer
túlmelegedését. Ha ez megtörténik, körül-
belül 1 perc várakozás után ismét működ-
tesse a rögzítőfék kapcsolót.

* Ha az elektronikus rögzítőféket vezetés
közben vészhelyzet esetén kell behúzni,
húzza fel a gombot és tartsa meg a gombot.
Amikor elengedi a rögzítőfék kapcsolót, az
elektronikus rögzítőfék kiold.

* A rögzítőfék-kapcsoló vezetés közbeni fel-
húzásakor az elektronikus rögzítőfék behú-
zódik, és hangjelzés hallható. Kigyullad az
elektronikus rögzítőfék figyelmeztető lámpa
(piros) és a rögzítőfék-kapcsolón lévő visz-
szajelző lámpa. Ez nem jelent hibás műkö-
dés t . A z e l e k t r on i ku s rögz í t ő f ék
figyelmeztető lámpája (piros) és a rögzítő-
fék-kapcsolón lévő visszajelző lámpa kial-
szik, ha az elektronikus rögzítőfék kiold.

* Ha a kézifék-kapcsolót felfelé húzza, miköz-
ben a főkapcsoló KI állásban van, a rögzítő-
fék-kapcsolón lévő jelzőlámpa rövid ideig
tovább világít.

Utánfutó vontatásakor
MEVFE0A2-31CAE811-5777-4C54-B0EB-1BE90B5DCA41

A gépjármű és az utánfutó súlyától, illetve az
emelkedő meredekségétől függően a gépjármű
hajlamos lehet arra, hogy az emelkedőn hátrafelé
elmozduljon, amikor álló helyzetből indulna el. Ha
ez előfordul, használja a rögzítőfék kapcsolóját
ugyanúgy, mint a hagyományos rögzítőfék karját.

Mielőtt emelkedőn elindulna utánfutóval, olvassa

el a következőket, hogy megakadályozhassa a
gépjármű akaratlan visszagurulását.

* Engedje el a rögzítőfék kapcsolót, amint az
elektromos jármű rendszere elegendő nyoma-
tékot szállít a kerekekre.
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MEVFE0A2-5B41481A-DB7B-485D-9A0D-C981078DE6F8
Az automatikus féktartás egy olyan funkció, amely
úgy tartja fent a fékhatást, hogy a vezetőnek nem
kell lenyomnia a fékpedált, amikor a gépjárművel
közlekedési lámpánál vagy kereszteződésnél meg-
áll. Amint a vezető újra lenyomja a gázpedált, az
automatikus féktartás deaktiválásra kerül és a
fékerő megszűnik. Megjeleníthető az automatikus
féktartás működési állapota. (Lásd “Figyelmeztető
lámpák, visszajelző lámpák és hangjelzések” (114
o.).)

FIGYELMEZTETÉS
* Az automatikus féktartást nem arra ter-

vezték, hogy a gépjárművet meredek
emelkedőn vagy csúszós úton megtartsa.
Soha ne használja az automatikus féktar-
tás funkciót, ha a jármű meredek lejtőn
vagy csúszós úton áll meg. Ha nem így
tesz, a gépjármű mozgásba lendülhet.

* Figyelmeztetések jelenhetnek meg, ame-
lyek azt jelzik, hogy a vezetőnek a fékpedál
lenyomásával ismét át kell vennie az
irányítást.

* Ha az automatikus féktartás funkció be
van kapcsolva, de nem tudja megállni a
járművet, nyomja le a fékpedált a jármű
megállításához. Ha a jármű külső körülmé-
nyek miatt váratlanul megmozdul, meg-
szólal a hangjelzés, és figyelmeztetések
jelenhetnek meg.

* Ügyeljen arra, hogy kikapcsolja az auto-
matikus féktartás funkciót, ha autómosót
használ, vagy vontatja járművét.

* Győződjön meg arról, hogy a jármű P

(parkolás) állásban van, és húzza be az
elektronikus rögzítőféket, amikor leparkol-
ja a járművet, fel- vagy leszáll a járműről,
illetve fel- vagy kirakod csomagokat. En-
nek elmulasztása esetén a jármű váratla-
nul megmozdulhat vagy elgurulhat, ezzel
akár súlyos személyi sérülést és anyagi
kárt okozva.

* Ha a következő feltételek valamelyik fen-
náll, előfordulhat, hogy az automatikus
féktartás nem működik. Azonnal ellenőriz-
tesse a rendszert. Javasoljuk, hogy ehhez a
szolgáltatáshoz keressen fel egy NISSAN
minősített elektromos jármű kereskedést.

— Egy figyelmeztető üzenet jelenik meg.

— Az automatikus féktartó kapcsolón
lévő jelzőfény nem világít, ha a kap-
csolót megnyomják.

Ha a járművet nem ezeknek a feltételek-
nek megfelelően működteti, a jármű vá-
ratlanul elmozdulhat vagy elgurulhat, és
súlyos személyi sérüléshez vagy anyagi
kárhoz vezethet.

* Az automatikus féktartás funkció nem
aktiválódik, ha a kicsúszásjelző lámpa, az
elektronikus rögzítőfék figyelmeztető lám-
pája, a fékrendszer figyelmeztető lámpája
vagy a fő figyelmeztető lámpa világít, és
megjelenik az alvázvezérlő rendszer hibá-
jára figyelmeztető üzenet.

MEGJEGYZÉS:
* A gépjármű álló helyzetben tartásához

szükséges fékerő biztosítása közben, zajt
hallhat. Ez nem hiba.

* Az automatikus féktartás funkció a jármű
helyén tartásához elegendő fékerő kifejté-
sével működik, így vannak esetek, amikor ez
a fékezési funkció a gázpedál lenyomásakor
is megmarad.

Ebben a helyzetben tanácsos először le-
nyomni a fékpedált, majd kikapcsolni az
automatikus féktartó kapcsolót. Ezzel törli
a tartás funkciót.

AZ AUTOMATIKUS FÉKTARTÁS FUNKCIÓ
AKTIVÁLÁSA/DEAKTIVÁLÁSA

MEVFE0A2-98DE0533-F6F2-4287-B0EA-D377EA14525E

Az automatikus féktartás funkció aktiválása
MEVFE0A2-5375EA66-62BA-4E34-B343-14104AA944CC

MWBF0024X

1. A főkapcsoló BE állásában nyomja meg az
automatikus féktartó kapcsolót. Az automati-

AUTOMATIKUS FÉKTARTÁSAUTOMATIKUS FÉKTARTÁS
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kus féktartó kapcsolón lévő jelzőlámpa
világít.

2. Amikor az automatikus féktartás funkció ké-
szenléti állapotba kerül, az automatikus fék-
tartás jelzőfénye (fehér) világít.

Az automatikus féktartás funkció használatához a
következő feltételeknek kell teljesülnie.

* A vezető biztonsági öve be van kapcsolva.
* Az elektronikus rögzítőfék ki van engedve.
* A jármű nincs P (parkoló) állásban.
* A gépjármű nem egy meredek emelkedőn áll.

MEGJEGYZÉS:

Az automatikus féktartás funkció megőrzi az
utolsó állapotot mindaddig, amíg a vezető nem
módosítja az opciót, még akkor is, ha a főkap-
csoló ki van kapcsolva.

Az automatikus féktartás funkció deaktiválása
MEVFE0A2-DF886425-9352-48BE-A1C5-CD462C296F29

Amíg az automatikus féktartás funkció be van
kapcsolva, nyomja meg az automatikus féktartás
kapcsolót az automatikus féktartás jelzőfényének
kikapcsolásához és az automatikus féktartás funk-
ció kikapcsolásához. Az automatikus féktartás
funkció kikapcsolásához, miközben a fékerőt az
automatikus féktartás funkció fenntartja, nyomja
le a fékpedált, és nyomja meg az automatikus
féktartás kapcsolót.

FIGYELMEZTETÉS
Erősen nyomja le és tartsa meg a fékpedált,
amikor az automatikus féktartás funkciót kap-
csolja ki, miközben a rendszer a fékerőt
fenntartja. Ha az automatikus féktartás funk-

ciót kikapcsolja, a fékerő kioldásra kerül. Ettől
a gépjármű váratlanul elmozdulhat vagy elgu-
rulhat.

Amennyiben nem akadályozza meg a gép-
jármű elgurulását, súlyos személyi sérülést és
anyagi kárt okozhat.

AZ AUTOMATIKUS FÉKTARTÁS FUNKCIÓ
HASZNÁLATA

MEVFE0A2-FEECADFA-EE64-48EE-B82C-2D6C55F431DC
Az automatikus féktartás funkció használatával
kapcsolatos további információkért tekintse meg
az ebben a részben ismertetett utasításokat.

A fékerő automatikus fenntartásához
MEVFE0A2-8E9DC1C6-047A-4CEC-9E53-F1F55401C9B4

Ha az automatikus féktartás funkció be van
kapcsolva, és világít az automatikus féktartás visz-
szajelző lámpa (fehér), nyomja le a fékpedált a
jármű leállításához, és a visszajelző lámpa (zöld)
kigyullad. A rendszer automatikusan biztosítja a
fékerőt anélkül, hogy a fékpedált le kellene nyom-
nia. Amíg a fékerő fennmarad, az automatikus
féktartás visszajelző lámpa (zöld) világít.

MEGJEGYZÉS:

Az automatikus féktartás visszajelző lámpa
(zöld) nem világít, ha a fékpedált nem nyomják
le kellő erővel a jármű megtartásához, vagy ha
túl gyorsan engedik fel, amikor a jármű leáll.

FIGYELEM
Győződjön meg arról, hogy az automatikus
féktartás visszajelző lámpa (zöld) világít, mi-
előtt leveszi a lábát a fékpedálról.

A jármű álló helyzetből történő indításához
MEVFE0A2-70CD7E5C-81E6-4285-9B51-30B8B6AC260E

Ha a jármű nincs P (parkoló) vagy N (üres) állásban,
nyomja le a gázpedált, miközben a fékezőerő
megmarad. A fékerőt a rendszer automatikusan
megszünteti, hogy a gépjárművel elindulhasson.
Az automatikus féktartás visszajelző lámpa (fehér)
kigyullad, és az automatikus féktartás visszaáll
készenléti állapotba.

Parkolás
MEVFE0A2-D77C0F0A-B129-43C4-8D4C-7B07FB9E2E11

Amikor a jármű P (parkolás) állásban van az
automatikus féktartás funkció által fenntartott
fékerővel, az elektronikus rögzítőfék automatiku-
san bekapcsol, és az automatikus féktartás féke-
reje feloldódik. Az automatikus féktartás
visszajelző lámpa kialszik. Ha az elektronikus
rögzítőféket az automatikus féktartás funkció által
fenntartott fékerővel behúzzák, az automatikus
féktartás fékereje megszűnik. Az automatikus
féktartás visszajelző lámpa kialszik.

MEGJEGYZÉS:
* Amikor a jármű megáll lejtőn, nyomja le

határozottan a fékpedált, amíg az automa-
tikus féktartás visszajelző lámpa (zöld) ki
nem gyullad.

* A következő körülmények között az elektro-
nikus rögzítőfék automatikusan bekapcsol,
és az automatikus féktartás fékereje felo-
ldódik (az automatikus féktartás jelzőfénye
kialszik):
— Az automatikus féktartás funkció a féke-

rőt 3 percig vagy még tovább fenntartja.
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— A gépjármű P (Parkolás) állásban van.
— Az elektronikus rögzítőfék manuálisan

működik.
— A vezetőoldali biztonsági öv kikapcsolás-

ra kerül.
— A vezetőoldali ajtó kinyitásra kerül.
— A főkapcsoló KI állásban van.
— Hiba lépett fel az automatikus féktartás

funkcióban.
* Amikor a jármű megáll, de a fékerő nem lép

működésbe automatikusan, nyomja le ha-
tározottan a fékpedált, amíg az automatikus
féktartás visszajelző lámpa (zöld) ki nem
gyullad.

MEVFE0A2-4BC039E4-2B44-48C0-B116-21E9DBBB98F4

MWBF0049X

Vezetési mód választó

MWBF0082X

Gépjármű információs kijelzője

A vezetési módválasztóval több vezetési mód is
kiválasztható (SPORT, STANDARD és ECO).

Az üzemmód megváltoztatásához nyomja meg a
vezetési mód választó felső vagy alsó részét.

MEGJEGYZÉS:

Amikor a vezetési mód választó kiválaszt egy
módot, előfordulhat, hogy az üzemmód nem
vált át azonnal. Ez nem hiba.

Az aktuális üzemmód megjelenik a gépjármű
információs kijelzőjén. A választható üzemmódok
listája megjelenik a gépjármű információs kijelző-
jén és kiválaszthatja az üzemmódot.

MEGJEGYZÉS:

A választható üzemmódok listája kb. 5 másod-
perccel azt követően, hogy az üzemmódot
kiválasztotta, eltűnik.

Úgy is törölheti az üzenetet, hogy megnyomja a
kormánykerék kapcsolón az <OK> gombot.

Ha a vezetési mód nem váltható át a vezetési
módválasztóval, amikor a főkapcsoló BE állásban
van, ellenőrizze a rendszert. Javasoljuk, hogy ehhez
a szolgáltatáshoz keressen fel egy NISSAN tanúsí-
tott elektromos jármű-kereskedőt.

MEGJEGYZÉS:

A STANDARD mód kerül kiválasztásra először
minden alkalommal, amikor a főkapcsolót BE
állásba helyezi.

FIGYELMEZTETÉS
Ne bámuljon a vezetési mód választóba vagy a
kijelzőbe vezetés közben, mert a teljes figyel-
met a jármű működésére fordíthatja.

VEZETÉSI MÓD VÁLASZTÓVEZETÉSI MÓD VÁLASZTÓ
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STANDARD ÜZEMMÓD
MEVFE0A2-8857E083-AD6E-4861-9DBA-6B34A934F8B7

Ez az alapértelmezett üzemmód, amely a legmeg-
felelőbb az általános vezetéshez.

ECO ÜZEMMÓD
MEVFE0A2-B82A0BBD-6AB1-4AD2-88C9-A663A3FB54FB

Javítja az energiahatékonyságot és a hatótávolsá-
got. Ebben a módban a szabadonfutás elérhető.

MEGJEGYZÉS:

Az ECO mód kiválasztása nem feltétlenül javítja
az energiatakarékosságot, mivel számos ténye-
ző befolyásolja annak hatékonyságát.

Működtetés
MEVFE0A2-79FF7ADD-3D2E-477C-887F-42AAA28C41E0

Válassza ki az ECO módot a Üzemmódválasztó
segítségével. Az ECO jelzőfény világít.

Ha a gázpedált a gazdaságos vezetési tartomá-
nyon belül lenyomják, az ECO jelzőfény zölden
világít. Ha a gázpedált a gazdaságos hajtás tarto-
mánya fölé nyomják, az ECO jelzőfény kialszik.

Az ECO jelzőfény nem világít a következő esetek-
ben:

* Ha a váltókar R (hátramenet) állásban van.
* Ha a jármű sebessége 3,2 km/h (2 MPH) alatti

vagy 144 km/h (90 MPH) felett van.
* Ha a sebességszabályozó rendszer (ha van)

vagy az intelligens sebességszabályozó (ICC)
rendszer (ha van) működésben van.

Gumiabroncs ECO tanácsok
MEVFE0A2-49840B44-51C6-49EB-AFE0-FDDCF1525B91

A [ECO abrnym. jav.] funkció ECO tanácsokat jelenít
meg a gépjármű információs kijelzőjén, ha ala-
csony keréknyomás észlelhető. A funkció aktiválá-

sához vagy deaktiválásához lásd “[ECO mód beáll.]”
(129 o.).

Ha a beállítás BE van kapcsolva, az ECO Drive
Report kijelzőjén megjelenik az [ECO jav.Áll. be az
abroncs-nyomást] felirat. A gomb megnyomásával
átválthatja a kijelzőt a gumiabroncsnyomás kijel-
zőre gombot a kormányon.

ECO pedál útmutató funkció
MEVFE0A2-244066F4-DB6C-4ACC-B803-42EF2A2810AB

MWAF0126X

Az ECO Pedal Guide kijelzője kiválasztható a jármű
információs kijelzőjén ECO módban. (Lásd “4. [ECO
pedál útmutató]” (145 o.).) Használja az ECO Pedal
Guide funkciót az energiatakarékosság javítására.

Ha az ECO-pedál vezetősávja a zöld tartományban
van, ez azt jelzi, hogy a jármű a szupergazda-

ságos vezetési tartományon belül van.

Ha az ECO Pedal vezetőléc a világoszöld tarto-
mányban van, ez azt jelzi, hogy a jármű a
gazdaságos vezetési tartományon belül van.

Ha az ECO pedál vezetősávja kívül esik a zöld
tartományon ( és ), az azt jelzi, hogy a gázpedál

le van nyomva a gazdaságos hajtás tartományá-
ban.

Az ECO pedál útmutató sáv nem jelenik meg, ha:

* A gépjármű sebessége kb. 4 km/h (2 MPH) alá
csökken.

* A váltókar P (parkolás), N (üres) vagy R
(hátramenet) állásban van.

SPORT MÓD
MEVFE0A2-65DD3258-63B6-463D-8B06-4DFAFE7FD701

* Magasabb motornyomaték-választ biztosít az
agilis vezethetőség érdekében, és erősebb
regenerációs féket a sportos vezetéshez, csak
a gázpedállal.

* A rendszer módosítja a kormányrendszer
beállításait, kis mértékben növelve a kormány-
záshoz szükséges erőt a sportos érzés érde-
kében.

MEGJEGYZÉS:

SPORT üzemmódban az energiatakarékosság
csökkenhet.
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MEVFE0A2-6628383A-C8E8-4737-AC10-85EC99E53CAE
Minden vezetőasszisztens rendszert úgy terveztek, hogy különböző módon segítse a vezetőt vezetés közben. A következő vezetéstámogató rendszerek (ha
vannak) állnak rendelkezésre ezen a járművön:

VEZETÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREKVEZETÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK
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Kategória Rendszer
Szimbó-
lum Rendszerleírás (Részletes információkért lásd a megadott oldalt.) Oldal

Előre vezetéit se-
gédeszközök

Intelligens vészfékezés gyalo-
gosészleléssel

Figyelmeztetésben és/vagy fékezésben segíti a vezetőt, ha fennáll az ütközés veszélye a
haladó sávban haladó járművel, illetve egy gyalogossal vagy kerékpárossal. 378

Intelligens elülső ütközési fi-
gyelmeztetés

Segít figyelmeztetni a vezetőt, ha egy másik jármű hirtelen fékezése következik be, az
ugyanabban a sávban haladó jármű előtt.

388

Intelligens sebességtartó au-
tomatika (ICC) (ProPILOT
rendszerrel rendelkező model-
lek)

Intelligent Cruise Control (ICC)
* Segít a vezetőnek megtartani a kiválasztott távolságot az elöl haladó járműtől, és

csökkentheti a sebességet, hogy megfeleljen egy lassabb járműnek.
* Megállásig lassítja a járművet, amikor az elöl haladó jármű lelassít és megáll.

357

Hagyományos (fix sebességes) sebességszabályozó üzemmód
* Lehetővé teszi a vezető számára, hogy meghatározott sebességgel vezesse a járművet

anélkül, hogy a lábát a gázpedálon tartaná.
375

Intelligens sebességtartó au-
tomatika (ICC) (ProPILOT
rendszer nélküli modellek)

Intelligent Cruise Control (ICC)
* Segít a vezetőnek megtartani a kiválasztott távolságot az elöl haladó járműtől, és

csökkentheti a sebességet, hogy megfeleljen egy lassabb járműnek.
* Megállásig lassítja a járművet, amikor az elöl haladó jármű lelassít és megáll.

330

Hagyományos (fix sebességes) sebességszabályozó üzemmód
* Lehetővé teszi a vezető számára, hogy meghatározott sebességgel vezesse a járművet

anélkül, hogy a lábát a gázpedálon tartaná.
344

Sebességtartó automatika
(ProPILOT vagy Intelligent
Cruise Control (ICC) rendszer
nélküli modellek)

Lehetővé teszi a vezető számára, hogy meghatározott sebességgel vezesse a járművet
anélkül, hogy a lábát a gázpedálon tartaná.

329

Sebességkorlátozó Hagyja, hogy a vezető beállítsa a kívánt sebességhatárt. 326
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Kategória Rendszer
Szimbó-
lum Rendszerleírás (Részletes információkért lásd a megadott oldalt.) Oldal

Oldalsó vezetéit
segédeszközök
(sáv és holttér)

Sávelhagyásra figyelmeztető
rendszer (LDW)

Figyelmezteti a vezetőt, hogy a jármű egy sávjelzőt készül áthaladni egy visszajelzővel és a
kormánykerék rezgésével.

289

Intelligent Lane Intervention
* Figyelmezteti a vezetőt, hogy a jármű egy sávjelzőt készül áthaladni egy visszajelzővel és

a kormánykerék rezgésével.
* Segíti a sofőrt, hogy visszahelyezze a járművet a haladó sáv közepére.

293

Emergency Lane Assist (ELA)
* Visszajelzővel és a kormánykerék rezgésével figyelmezteti a vezetőt, ha a jármű

megközelíti az út szélét vagy egy folytonos fehér vonalat.
* Segítse a sofőrt a jármű visszahelyezésében a kocsi útjára.

299

Holttér figyelmeztető rendszer
(BSW) Visszajelzővel figyelmezteti a vezetőt a szomszédos sávban haladó járműre sávváltáskor. 306

Intelligens holttér beavatkozó
rendszer

* Sávváltáskor figyelmezteti a vezetőt a szomszédos sávban haladó járműre.
* Segíti a sofőrt, hogy visszahelyezze a járművet a haladó sáv közepére.

313

Kormányzás segítő Segíti a vezetőt abban, hogy a jármű a haladó sáv közepén maradjon (ez a rendszer a
ProPILOT rendszerbe van beépítve).

370

Hátsó vezetés se-
gítők

Hátsó keresztforgalmi figyel-
meztető funkció (RCTA)

Segíti a vezetőt a parkolóhelyről való kihátráláskor azáltal, hogy észleli a jármű jobb vagy bal
felől közeledő járműveket.

321

Rear Automatic Braking (RAB)
Segíti a vezetőt, amikor a jármű tolat, és közvetlenül a jármű mögött álló tárgyakhoz közelít,
szükség esetén figyelmeztetéssel és automatikus fékezéssel.

397
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Kategória Rendszer
Szimbó-
lum Rendszerleírás (Részletes információkért lásd a megadott oldalt.) Oldal

Parkolássegítő
rendszer

Visszapillantó monitor - A jármű hátulnézetét mutatja, amikor a sebességváltó kar R (hátramenet) állásban van. 224

Intelligent Around View Moni-
tor

- Segíti a vezetőt a parkolási helyzetekben azáltal, hogy osztott képernyős formátumban
megjeleníti a jármű helyzetének különböző nézeteit.

230

Mozgó tárgy felismerés (MOD) - Tájékoztatja a vezetőt a jármű közelében mozgó tárgyakról parkolási helyzetekben. 239

Parkolószenzor (szonár) rend-
szer - Vizuális és hangos figyelmeztetéssel tájékoztatja a vezetőt a lökhárítók közelében álló

akadályokról.
411

ProPILOT Park Segíti a vezetőt a jármű leparkolásában (párhuzamos parkolás, hátrafelé történő parkolás és
előrefelé történő parkolás).

416

ProPILOT ProPILOT
Intelligens sebességtartó automatikából (ICC) és Kormányzás segítő rendszerből áll.

347

Egyéb vezetéit se-
gédeszközök

Távolsági fényszóró asszisz-
tens

Automatikusan tompított fényre kapcsolja a fényszórókat, amikor egy szembejövő jármű
vagy az elöl haladó jármű jelenik meg járműve előtt.

158

Adaptív LED fényszóró Automatikusan megváltoztatja a fényszórók által megvilágított területet, amikor egy
szembejövő jármű vagy az elöl haladó jármű jelenik meg járműve előtt.

160

Traffic Sign Recognition (TSR) Tájékoztatást nyújt a vezetőnek a legutóbb észlelt sebességkorlátozásról. 286

Intelligent Driver Alertness Segít figyelmeztetni a vezetőt, ha figyelmetlenséget vagy vezetési fáradtságot észlel. 395

Hill Start Assist -
Megakadályozza, hogy a jármű hátraguruljon annyi idő alatt, amíg a vezető elengedi a
fékpedált és lenyomja a gázpedált, amikor a jármű dombon áll meg.

410
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A RENDSZEREK ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA
MEVFE0A2-99480049-CEB4-428F-B66C-1B3E7B60E21D

MWBF0054X

(1) Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)
(2) Gépjármű információs kijelzője

A következő rendszerek (ha vannak) engedélyez-
hetők vagy letilthatók a jármű információs kijelző-
jének beállítási menüjében. Válassza ki az egyes

beállítási elemeket a kormánykerékre szerelt ke-
zelőszerveken található görgetőtárcsával.

* Intelligens vészfékezés gyalogosészleléssel
* Intelligens elülső ütközési figyelmeztetés
* Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)

* Intelligent Lane Intervention*
* Emergency Lane Assist (ELA)
* Holttér figyelmeztető rendszer (BSW)
* Intelligens holttér beavatkozó rendszer*
* Csat. sebkor.
* CRUISE Navi Link
* Kormányzás segítő
* Hátsó keresztforgalmi figyelmeztető funkció

(RCTA)
* Rear Automatic Braking (RAB)
* Mozgó tárgy felismerés (MOD)
* Parkolóérzékelő (szonár)
* Traffic Sign Recognition (TSR)
* Intelligent Driver Alertness
*: Az intelligens sávintervenció és az intelligens
holttér-beavatkozó rendszerek működtetéséhez
meg kell nyomnia a ProPILOT kapcsolót vagy a
dinamikus vezetőtámogató kapcsolót, miután en-
gedélyezte az egyes rendszereket a beállítások
menüben.

Vezetőasszisztens kijelző
MEVFE0A2-5EC919B9-D4B0-4C1C-ACF8-A190633FC159

A Vezetőasszisztens képernyő megjelenik a jármű
információs kijelzőjén, ha a görgetőtárcsával kivá-
lasztja, vagy egy rövid ideig, ha megnyomja a
ProPILOT kapcsolót (ha van).

A következő rendszerek állapota (ha fel van
szerelve) megjeleníthető a kijelző minden zónájá-
ban.
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Zóna Vezetési segédrendszer

[Előre]

Intelligens vészfékezés gyalogo-
sészleléssel

Intelligens elülső ütközési figyel-
meztetés

[Sáv]

Sávelhagyásra figyelmeztető rend-
szer (LDW)

Intelligent Lane Intervention

[Holttér]

Holttér figyelmeztető rendszer
(BSW)

Intelligens holttér beavatkozó
rendszer

* Ha valamelyik “Figyelmeztetés” rendszer enge-
délyezve van, a “ ” jel látható minden
zónában.

* Ha bármelyik “Beavatkozás” rendszer engedé-
lyezve van, a “ ” jel látható minden zóná-
ban.

* Ha nincs engedélyezve rendszer, minden zó-
nában az [KI] felirat látható.

A kijelző a következő példák szerint változik:

MWBF0143X

Mind: vázlat

Zóna Vezetési segédrendszer Státusz

[Előre]

Intelligens vészfékezés
gyalogosészleléssel Engedé-

lyezve
(vázlat)Intelligens elülső ütközési

figyelmeztetés

[Sáv]

Sávelhagyásra figyelmez-
tető rendszer (LDW)

Engedé-
lyezve
(vázlat)

Intelligent Lane Interventi-
on

Tiltva

[Holttér]

Holttér figyelmeztető
rendszer (BSW)

Engedé-
lyezve
(vázlat)

Intelligens holttér beavat-
kozó rendszer

Tiltva

MWBF0135X

Előre: körvonal, Egyéb: árnyékolt

Zóna Vezetési segédrendszer Státusz

[Előre]

Intelligens vészfékezés
gyalogosészleléssel Engedé-

lyezve
(vázlat)Intelligens elülső ütközési

figyelmeztetés

[Sáv]

Sávelhagyásra figyelmez-
tető rendszer (LDW)

Engedé-
lyezve

Intelligent Lane Interventi-
on

Engedé-
lyezve
(árnyé-
kolt)

[Holttér]

Holttér figyelmeztető
rendszer (BSW)

Engedé-
lyezve

Intelligens holttér beavat-
kozó rendszer

Engedé-
lyezve
(árnyé-
kolt)
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ÁLTALÁNOS HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
MEVFE0A2-F096BB69-497A-4B15-A829-6C47CFC7B1F6

Néhány vezetőasszisztens rendszer a közös részeket (kamera, radar stb.) használja a működéshez. Ha egy felugró figyelmeztető üzenet jelenik meg a jármű
információs kijelzőjén, vagy a figyelmeztető lámpa villog/világít, ellenőrizze a rendszer állapotát. Részletekért lásd a “Rendszer átmenetileg nem elérhető” és
“Rendszerhiba” című szakaszait a jelen Kezelői kézikönyvben az egyes rendszerekre vonatkozóan.

Kamera és radar átmeneti blokkolására

Figyelmeztető üzenet/Fi-
gyelmeztető lámpa Tünetek Lehetséges okok A rendszer érintett Teendők

[Nem érhető el
Kamera hőmérséklet

Magas]
Magas kamera
hőmérséklet

Közvetlen napfény/magas ka-
bin hőmérséklet

TSR, LDW, intelligens
sávintervenció, intelli-
gens holttér-beavat-
kozás és Kormányzás
segítő rendszer

Amikor a belső hőmérséklet csökken, a rendszer automatikusan
újraindul. (Nyomja meg a ProPILOT kapcsolót vagy a dinamikus
vezetőtámogató kapcsolót az intelligens sávintervenció és az
intelligens holttér-beavatkozó rendszerek visszakapcsolásához.)

Villog

Intelligens vészféke-
zés gyalogosészlelés-
sel és intelligens elülső
ütközésfigyelmezte-
téssel

[Nem érhető el
Rossz látási viszonyok]

vagy

Villog

Rossz a kamera
láthatósága Közvetlen napfény ELA, Kormányzás se-

gítő rendszer és intel-
ligens vészfékezés
gyalogosészleléssel

Ha a feltétel már nem áll fenn, a rendszer automatikusan újraindul.

Kamera
akadály

A szélvédő üvege párásodott,
fagyott vagy szennyezett

Tisztítsa meg a kamera területének szélvédőüvegét. Használja az
ablaktörlőket és a jégtelenítőt a szélvédő üvegének tisztításához.

[Nem elérhető
A látás romlott]

Rossz látási vi-
szonyok/érzé-
kelhetetlen sáv-
jelző

Rossz idő Kormányzás segítő
Ha az állapot már nem áll fenn, nyomja meg a ProPILOT kapcsolót a
ProPILOT rendszer kikapcsolásához, majd nyomja meg ismét a
kapcsolót a rendszer visszakapcsolásához.
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Figyelmeztető üzenet/Fi-
gyelmeztető lámpa Tünetek Lehetséges okok A rendszer érintett Teendők

[Átmenetileg letiltva
Elülső radar blokkolva]

és

Villog (csak intelligens
vészfékezés esetén)

Elülső radar
akadályozása

Kedvezőtlen időjárás (eső, köd,
hó, stb.)

ELA, ICC, ProPILOT, in-
telligens vészfékezés
gyalogosészleléssel és
intelligens elülső üt-
közésfigyelmeztetés

Ha a feltétel már nem áll fenn, a rendszer automatikusan újraindul.
(Nyomja meg a ProPILOT kapcsolót vagy a Cruise BE/KI kapcsolót
az ICC rendszer visszakapcsolásához.)

Az érzékelő szennyezett vagy
eltömődött

Tisztítsa meg az első radarérzékelő területét a jármű elején.

Korlátozott útszerkezetekkel
vagy épületekkel rendelkező
utak

Ha a feltétel már nem áll fenn, a rendszer automatikusan újraindul.
(Nyomja meg a ProPILOT kapcsolót vagy a Cruise BE/KI kapcsolót
az ICC rendszer visszakapcsolásához.)

Villog (csak intelligens
vészfékezés esetén)

Elülső radar
megszakítása

Interferencia egy másik radar-
forrásból

ICC, ProPILOT, intelli-
gens vészfékezés gya-
logosészleléssel és
intelligens elülső üt-
közésfigyelmeztetés

Ha a feltétel már nem áll fenn, a rendszer automatikusan újraindul.
(Nyomja meg a ProPILOT kapcsolót vagy a Cruise BE/KI kapcsolót
az ICC rendszer visszakapcsolásához.)

[Nem elérhető
Oldalsó radar
akadályozva]

Oldalsó radar
akadályozása Radar blokkolás

ELA, BSW, Intelligent
Blind Spot Interventi-
on és RCTA

Tisztítsa meg az oldalsó hátsó radarterületet a jármű hátulján. Ha a
feltétel már nem áll fenn, a rendszer automatikusan újraindul.
(Nyomja meg a ProPILOT kapcsolót vagy a dinamikus vezetőtá-
mogató kapcsolót az intelligens holttér-beavatkozó rendszer visz-
szakapcsolásához.)

[Nem érhető el
Csúszós út]

Rossz útállapot Csúszós út

Intelligens sávinter-
venció, intelligens
holttér-beavatkozás,
ICC és ProPILOT

Ha az állapot már nem áll fenn, nyomja meg a ProPILOT kapcsolót
vagy a dinamikus vezetőtámogató kapcsolót vagy a Cruise BE/KI
kapcsolót az egyes rendszerek visszakapcsolásához.

[Nem elérhető,
Rögzítőfék be]

Rendszer meg-
szakítása Elektronikus rögzítőfék ProPILOT

Ha az állapot már nem áll fenn, nyomja meg a ProPILOT kapcsolót a
ProPILOT rendszer kikapcsolásához, majd nyomja meg ismét a
kapcsolót a ProPILOT rendszer visszakapcsolásához.

[Nyomd le a fékpedált] Nincs elektroni-
kus rögzítőfék

Vezetőoldali ajtó nyitva (a jár-
mű megállt) ProPILOT Azonnal nyomja le a fékpedált.

A rendszer átmenetileg nem elérhető
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Figyelmeztető lámpa/Figyel-
meztető üzenet Lehetséges okok Ellenőrizendő rendszer Teendők

Világító ESP kikapcsolva Intelligens vészfékezés gyalogosészle-
léssel

Kapcsolja be az ESP-t.

Világító ESP kikapcsolva RAB Kapcsolja be az ESP-t.

[Jelenleg nem elérhető] ESP kikapcsolva Intelligens sávintervenció, intelligens
holttér-beavatkozás, ICC és ProPILOT

Kapcsolja be az ESP-t.

A rendszer meghibásodása miatt

Figyelmeztető lámpa/Figyel-
meztető üzenet Tünetek Ellenőrizendő rendszer Teendők

[Rendszerhiba
Lásd a használati útmutatót]

és

Világító

Rendszer hibás műkö-
dése

Intelligens vészfékezés gyalo-
gosészleléssel és intelligens
elülső ütközésfigyelmeztetéssel

Állítsa le a járművet biztonságos helyen. Kapcsolja ki az elektromos jármű
rendszerét, és indítsa újra az elektromos jármű rendszerét. Ha a figyelmeztető
lámpa/üzenet továbbra is világít, ellenőriztesse a rendszert. Javasoljuk, hogy
ehhez a szolgáltatáshoz keressen fel egy NISSAN minősített elektromos jármű
kereskedést.

[Rendszerhiba
Lásd a használati útmutatót]

TSR, LDW, intelligens sávinter-
venció, ELA, BSW, intelligens
holttér-beavatkozás, RCTA, ICC,
ProPILOT, Kormányzás segítő
rendszer, RAB és intelligens ve-
zetőfigyelmeztetés

[Parkolóérzékelő rendszer
hibája

Lásd a használati útmutatót]

Parkolószenzor (szonár) rend-
szer
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Kamera, radar és parkolóérzékelő
(szonár) ELHELYEZKEDÉSE

MEVFE0A2-103CA000-5779-494C-AE43-60DC7F83DF55
Az egyes vezetőasszisztens rendszerek által hasz-
nált kamera, radar és parkolási szenzor (szonár) a
jármű elején és hátulján található. Az egyes ösz-
szetevők karbantartásával kapcsolatban lásd a
“Rendszerkarbantartás” című részt ebben a hasz-
nálati útmutatóban az egyes alkalmazási rendsze-
rekre vonatkozóan.

MWBF0051X

Jármű eleje

Elülső kamera egység
— Intelligens vészfékezés gyalogosészlelés-
sel

— Sávelhagyásra figyelmeztető (LDW)
— Intelligens sávbeavatkozás
— Vészhelyzeti sávasszisztens (ELA)
— Intelligens holttér-beavatkozás
— Kormányzás segítő rendszer
— Távolsági fényszóró asszisztens

— Adaptív LED fényszóró
— Traffic Sign Recognition (TSR)
Első radar szenzor
— Vészhelyzeti sávasszisztens (ELA)
— Intelligens vészfékezés gyalogosészlelés-
sel

— Intelligens elülső ütközési figyelmeztetés
— Intelligent Cruise Control (ICC)

MWBF0052X

Jármű hátsó

Oldalsó radar szenzor
— Vészhelyzeti sávasszisztens (ELA)
— Holttérfigyelmeztetés (BSW)
— Intelligens holttér-beavatkozás
— Hátsó keresztirányú forgalom figyelmez-
tetés (RCTA)

MWBF0053X

8 érzékelő

Parkolóérzékelő (szonár)

Első parkoló szenzorok
— Parkolóérzékelő (szonár) rendszer
— ProPILOT Park
Hátsó parkoló szenzorok
— Rear Automatic Braking (RAB)
— Parkolóérzékelő (szonár) rendszer
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— ProPILOT Park

MWBF0159X

12 érzékelő

MEVFE0A2-010A647D-8774-4AFD-A960-AE190AA47DF1

MWBF0055X

A Traffic Sign Recognition (TSR) (közlekedési táb-
lákat felismerő) rendszer tájékoztatja a vezetőt az
aktuálisan érzékelt sebességkorlátozásról. A rend-
szer a szélvédőn, a belső tükör előtt elhelyezett
többérzékelős elülső kameraegységgel rögzíti
az útjelző táblák információit, és megjeleníti az
észlelt jelzéseket a jármű információs kijelzőjén. A
navigációs rendszerrel szerelt modellek esetében a
sebességkorlátozások a navigációs rendszer ada-
tai, illetve a kamera által felismert táblák kombiná-
ciója alapján kerülnek megjelenítésre. A TSR
információ megjelenik a jármű információs kijelző-
jén és a Head Up Display (HUD) kijelzőn (ha van).
(Lásd “Head Up Display (HUD) (ha van)” (149 o.).)

FIGYELMEZTETÉS
A TSR rendszer feladata a vezető támogatása
és az információk továbbítása a vezető felé. A
rendszer nem figyeli a közlekedési helyzeteket
a vezető helyett, illetve nem felelős a bizton-
ságos vezetésért. Nem előzi meg a gondatlan-
ságból fakadó baleseteket. Minden esetben a

vezető felelőssége ébernek maradni és bizton-
ságosan vezetni.

A RENDSZER MŰKÖDÉSE
MEVFE0A2-6254FE83-7AFF-40B1-BD30-0F32A4AA4B3D

A TSR rendszer a következő típusú útjelző táblákat
jeleníti meg:

MWBF0158X

TRAFFIC SIGN RECOGNITION (TSR)TRAFFIC SIGN RECOGNITION (TSR)
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MWBF0173X

Elérhető útjelző táblák

Legutóbb észlelt sebességkorlátozás
Mozgó járművekre vonatkozó tilalmak vége
Nincsenek sebességkorlátozási információk
Előzés tilos zóna
Az előzés tilos zóna vége
Feltételes sebességkorlátozás, a következő
feltételekkel:

Hó
Vontatás

((ÉN)) Tehergépjárművek
Általános
Megengedett balra kanyarodás
Megengedett jobbra kanyarodás

FIGYELEM
* A TSR rendszer célja, hogy segítse a

körültekintő vezetést. A vezető felelőssé-
ge, hogy körültekintően és biztonságosan
vezessen, betartsa a vonatkozó közleke-
dési szabályokat, beleértve a közlekedési
táblákat is.

* Előfordulhat, hogy a TSR rendszer nem
működik megfelelően minden körülmé-
nyek között. Alább pár példa található:

— Ha eső, hó vagy szennyeződés tapad a
szélvédőre a többérzékelős elülső ka-
mera egység előtt.

— Ha a fényszórók nem világítanak meg-
felelő erősséggel szennyeződés miatt
illetve ha azok beállítása nem meg-
felelő.

— Ha erős fény esik a kamerára. (Például
napkeltekor vagy napnyugtakor köz-
vetlen fény esik a gépjármű elejére.)

— Ha a fényesség hirtelen megváltozik.
(Például a gépjárművel alagútba hajt
be vagy abból ki, híd alatt.)

— Ha rosszak a látási viszonyok. (Például
az út elégtelen megvilágítása, rossz

időjárási viszonyok esőben, hóban,
ködben vagy erős permetezésben.)

— Ha a közlekedési táblák sérültek, vagy
nem szabványosak. (Például helytelen
méret, magasság, irány vagy fényerő,
törött vagy meghajlott.)

— Ha a közlekedési táblákat nehéz ész-
lelni. (Például szennyeződés vagy hő
borítja őket, vagy nincsenek megfelelő-
en megvilágítva.)

— Amikor a közlekedési táblák nem
egyértelműek. (Például építkezéseken,
ellenkező sávokban vagy kijárati sáv-
ban található közlekedési táblák.)

— Amikor a közlekedési táblákhoz ha-
sonló tárgy van. (Például hasonló táb-
lák, panelek vagy építmények.)

— Elhaladáskor a közlekedési táblák kí-
vül esnek a kamera látóterén. (Például
éles kanyar után, vagy ha túl messze
van.)

— Ha az elektromos közlekedési táblákat
nehéz észlelni. (Például alacsony kont-
raszt, túl messze található vagy 3
számjegy.)

— Olyan területeken, amelyeken nem
elérhető a navigációs rendszer lefe-
dettsége.

— Ha a navigációs rendszer adataihoz
képest eltérés van, például az út irá-
nyának megváltozása.

— Buszok vagy teherautók előzésekor,
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amelyek sebességkorlátozást jelző
matricákkal vannak ellátva.

— Ha a navigációs rendszer adatai nem
naprakészek vagy nem elérhetőek.

* A TSR rendszer akkor is megjeleníthet
közlekedési táblát, ha a jármű előtt nincs
közlekedési tábla. Személyszállító gépjár-
művek esetén előfordulhat, hogy eltérő
sebességkorlátozást jelenít meg. (A maxi-
mális sebességet korlátozó tábla a tényle-
ges maximális sebességnél nagyobb vagy
alacsonyabb számot mutathat, például
teherautók sebességkorlátozó tábla észle-
lésekor, eltérő sebességkorlátozás a nap-
szakban vagy a hét napján, vagy
sebességkorlátozó tábla észlelésekor kü-
lönböző egységek határ közelében, elekt-
romos közlekedési tábla észlelésekor
sebességkorlátozás jelzéssel vagy anélkül,
irreleváns sebességkorlátozás észlelése-
kor autópálya kijáraton vagy csomópon-
ton elhaladva stb.)

A TSR RENDSZER ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA
MEVFE0A2-4BD75EA4-E2C6-45E6-8942-B12AFA25389B

MWBF0054X

(1) Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)
(2) Gépjármű információs kijelzője

A TSR rendszer engedélyezéséhez vagy letiltásá-
hoz a következő lépéseket hajtsa végre:

1. Nyomja meg a gombot, amíg a
[Beállítások] meg nem jelenik a jármű informá-

ciós kijelzőjén, majd nyomja meg a görgető-
tárcsát . Használ ja a scrol l tárcsát a
[Vezetőasszisztens] kiválasztásához. Majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza a [Közlekedési jelzőtábla segéd] le-
hetőséget. Majd nyomja meg a scroll tárcsát.
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3. Válassza a [Közlekedési tábla] lehetőséget, és
nyomja meg a görgetőtárcsát a rendszer be-
vagy kikapcsolásához.

A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM ELÉR-
HETŐ

MEVFE0A2-195D5061-C1D4-4345-9DBE-0CED8C07BE39
Ha a gépjárművel közvetlen napsütésben parkolt
magas hőmérsékleti viszonyok között (kb. 40°C
(104°F) felett) és ezt követően indult el, előfordul-
hat, hogy a TSR rendszer automatikusan kikap-
csolódik.

Teendők:

Ha a belső hőmérséklet csökken, az TSR rendszer
működése automatikusan helyreáll.

RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
MEVFE0A2-EDDBC484-4BEA-4A0C-A99C-00EC684E00E1

Ha a TSR rendszer hibásan működik, az automa-
tikusan kikapcsol, és a [Rendszerhiba Lásd a
használati útmutatót] figyelmeztető üzenet jelenik
meg a jármű információs kijelzőjén.

Teendők

Ha megjelenik a figyelmeztető üzenet, egy bizton-
ságos helyen térjen le az útról, és állítsa le a
járművet. Kapcsolja ki az elektromos jármű rend-
szerét, és indítsa újra az elektromos jármű rend-
szerét. Ha a figyelmeztető üzenet továbbra is
megjelenik, ellenőriztesse a rendszert egy hitelesí-
tett NISSAN elektromos járműkereskedéssel.

RENDSZER KARBANTARTÁSA
MEVFE0A2-0E83BFEE-366D-4E7E-AAFA-386B4C055601

A TSR rendszer ugyanazt a többérzékelős elülső
kameraegységet használja, mint a sávelhagyásra
figyelmeztető (LDW) rendszer, amely a belső tükör
előtt található. A kamera karbantartásához lásd
“Rendszer karbantartása” (293 o.).

MEVFE0A2-F1C5BE72-5071-47A9-9477-0560B1FE4104

FIGYELMEZTETÉS
Ha nem tartja be az LDW monitor megfelelő
használathoz szükséges figyelmeztetéseket
és utasításokat, súlyos, akár halálos sérülése-
ket is szenvedhet.

* Ez a rendszer csak egy figyelmeztető
rendszer, amelynek feladata felhívni a
vezető figyelmét a nem szándékos sável-
hagyásra. A rendszer nem kormányozza a
gépjárművet vagy akadályozza meg a
gépjármű feletti uralom elvesztését. A
vezető felelőssége, hogy mindig megfelelő
figyelmet fordítson a biztonságos vezetés-
re, a megfelelő forgalmi sávban tartsa és
megfelelően kontrollálja a gépjárművet.

MWBF0055X

Az LDW rendszer akkor működik, ha a jármű
körülbelül 60 km/h (37 MPH) vagy nagyobb sebes-
séggel halad, és a sávjelzések jól láthatóak az úton.

Az LDW rendszer a belső tükör felett található

Elindulás és haladás 289

SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZ-
TETŐ RENDSZER (LDW)
SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZ-
TETŐ RENDSZER (LDW)



(294,1)

290 Elindulás és haladás

kameraegység segítségével figyeli a haladó sáv
sávjelzőit.

Az LDW rendszer egy visszajelzővel és a kormány-
kerék rezgésével figyelmezteti a vezetőt, hogy a
jármű kezd elhagyni a sávot. (Lásd “LDW rendszer
működése” (290 o.).)

MWBF0056X

(1) LDW visszajelző lámpa (gépjármű informá-
ciós kijelzőjén)

(2) Gépjármű információs kijelzője

(3) Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

LDW RENDSZER MŰKÖDÉSE
MEVFE0A2-F46828E8-1A68-4EAF-AE01-2B1A3300C39D

Az LDW rendszer figyelmeztet a sávelhagyásra ha
a gépjármű 60 km/h (37 MPH) és annál magasabb
sebességgel halad és a sávelválasztó felfestések
tiszták. Ha a gépjármű megközelíti a baloldali vagy
jobboldali sávelválasztó vonalat, a kormánykerék
rezegni kezd, illetve az LDW visszajelzője villogni
kezd a gépjármű információs kijelzőjén, így figyel-
meztetve a vezetőt.

A figyelmeztetés megszűnik ha a gépjármű visz-
szatér a forgalmi sáv közepébe.
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A LDW RENDSZER ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA
MEVFE0A2-91834683-7C72-4825-BFD6-7CE9FFF91369

MWBF0054X

(1) Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)
(2) Gépjármű információs kijelzője

A LDW rendszer engedélyezéséhez vagy letiltásá-
hoz a következő lépéseket hajtsa végre.

1. Nyomja meg a gombot, amíg a
[Beállítások] meg nem jelenik a jármű informá-

ciós kijelzőjén, majd nyomja meg a görgető-
tárcsát . Használ ja a scrol l tárcsát a
[Vezetőasszisztens] kiválasztásához. Majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza a [Sável. figy. a.] lehetőséget, és
nyomja meg a görgetőtárcsát.

3. Válassza a [Figyelmeztetés] lehetőséget, és
nyomja meg a görgetőtárcsát a rendszer be-
vagy kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS:

Ha letiltja az LDW rendszert, a rendszer letiltva
marad, amikor legközelebb elindítja a jármű
elektromos járműrendszerét.

AZ LDW RENDSZER KORLÁTAI
MEVFE0A2-86446026-AA69-4CD4-9090-98FD0C3E91C2

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban megtalálhatók az LDW rend-
szer korlátai. Ha nem tartja be az LDW monitor
megfelelő használathoz szükséges figyelmez-
tetéseket és utasításokat, súlyos, akár halálos
sérüléseket is szenvedhet.

* A rendszer 60 km/h-s (37 MPH) sebesség
alatt nem működik, illetve akkor sem, ha
nem érzékel útburkolati jeleket.

* Ne használja az LDW rendszert a követke-
ző feltételek esetén, mert előfordulhat,
hogy nem működik megfelelően:

— Rossz időjárási viszonyok között (eső,
köd, hó, stb.).

— Ha csúszós utakon vezet (jég, hó, stb.).

— Ha kanyargós, egyenetlen utakon ve-
zet.

— Ha útjavítások miatt az utak le vannak
zárva.

— Ha ideiglenes forgalmi sávban halad.

— Ha olyan utakon vezet, ahol a sáv
szélessége nem megfelelő.

Elindulás és haladás 291



(296,1)

292 Elindulás és haladás

— Normál gumiabroncs-viszonyok (pél-
dául gumikopás, alacsony abroncsnyo-
más, gumiláncok, nem szabványos
kerekek) nélkül vezet.

— Ha a gépjármű nem eredeti fék és
felfüggesztés alkatrészekkel van fel-
szerelve.

— Ha utánfutót vagy egy másik gépjár-
művet vontat.

* A rendszer a következő körülmények kö-
zött nem működik megfelelően:

— Olyan útszakaszokon, ahol több, egy-
mással párhuzamos útburkolati jel van;
az útburkolati jelek halványak vagy
nincsenek megfelelően felfestve; sárga
útburkolati jelek vannak felfestve; nem
szabvány szerinti útburkolati jelek van-
nak felfestve; vagy az útburkolati jele-
ket víz, sár vagy hó takarja, stb.

— Olyan útszakaszokon, ahol a már nem
használatos útburkolati jelek még min-
dig érzékelhetők.

— Éles kanyarokkal tűzdelt útszakaszo-
kon.

— Olyan útszakaszokon, ahol éles kont-
rasztot adó tárgyak vagy jelenségek
találhatók, pl: árnyékok, hó, víz, rozsda,
útjavítás után még megtalálható jelek.
(Az LDW rendszer ezeket a tárgyakat,
elemeket útburkolati jelként érzékelhe-
ti.)

— Olyan útszakaszokon, ahol az útbur-

kolati jelek egymásba futnak vagy kü-
lönválnak.

— Ha a gépjármű haladási iránya nem
egyezik meg az útburkolati jelek hala-
dási irányával.

— Ha a gépjármű túl közel halad az előtte
haladó járműhöz, amely így korlátozza
a kamera érzékelési tartományát.

— Ha eső, hó, szennyeződés vagy egyéb
tárgy tapad a szélvédőre a kamera elé.

— Ha a fényszórók nem világítanak meg-
felelő erősséggel szennyeződés miatt
illetve ha azok beállítása nem meg-
felelő.

— Ha erős fény esik a kamerára. (Például
napkeltekor vagy napnyugtakor köz-
vetlen fény esik a gépjármű elejére.)

— Ha a fényesség hirtelen megváltozik.
(Például a gépjárművel alagútba hajt
be vagy abból ki, híd alatt.)

A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM ELÉR-
HETŐ

MEVFE0A2-340896DE-B513-4899-9380-373C7E0C9B1B
A feltétel:

Ha a járművet közvetlen napfénynek kitéve magas
hőmérsékleten (körülbelül 40°C (104°F) felett) par-
kol le, majd elindítja, az LDW rendszer automatiku-
san kikapcsolhat, és a következő üzenet jelenik
meg a jármű információs kijelzőjén.

* [Nem elérhető kamera hőmérséklet magas]
Ha a belső hőmérséklet csökken, az LDW rendszer
működése automatikusan helyreáll.

B feltétel:

Az LDW rendszer figyelmeztető funkciója nem
működik a következő feltételek mellett:

* Ha az irányjelzőt a sávváltás irányába működ-
teti és sávot vált. (Az LDW rendszer az irány-
jelző kikapcsolását követő kb. 2 másodpercen
belül lesz aktív.)

* Ha a gépjármű sebessége kb. 60 km/h (37
MPH) alá csökken.

Teendők:

Ha a fent említett körülmények megszűnnek és a
működéshez szükséges egyéb feltételek fennáll-
nak, az LDW rendszer visszatér a normál műkö-
déshez.

RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
MEVFE0A2-A96652FC-A027-4283-A00B-7A1F20645CF4

Ha az LDW rendszer hibásan működik, az automa-
tikusan törlődik, és a [Rendszerhiba, lásd a hasz-
nálati útmutatót] figyelmeztető üzenet jelenik meg
a jármű információs kijelzőjén. Ha megjelenik a
figyelmeztető üzenet, térjen le az útról egy bizton-
ságos helyre, és állítsa le a járművet. Állítsa a
főkapcsolót KI állásba, és indítsa újra az elektro-
mos jármű rendszerét. Ha a figyelmeztető üzenet
továbbra is látható, ellenőriztesse a rendszert.
Javasoljuk, hogy ehhez a szolgáltatáshoz keressen
fel egy NISSAN minősített elektromos jármű keres-
kedést.
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RENDSZER KARBANTARTÁSA
MEVFE0A2-69E222DB-DF19-43C2-B843-822D55DC25F5

MWBF0055X

Az LDW rendszer sávkamera egysége a belső
tükör felett található.

Ahhoz, hogy az LDW rendszer megfelelő működése
biztosítható legyen és a rendszer hibás működése
elkerülhető legyen, ügyeljen a következőkre:

* A szélvédő legyen mindig tiszta.
* Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát

sem) vagy szereljen fel más kiegészítőt a
kamera környékére.

* Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl.
fehér papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A
napfény visszaverődése negatívan befolyásol-
hatja a kamera azon képességét, hogy az
útburkolati jeleket megfelelően felismerje.

* Ne üsse vagy törje össze a kamera körüli
területeket. Ne érintse meg kamera lencséjét
vagy távolítsa el a csavart, amely a kamerán
található. Ha a kameraegység baleset követ-
keztében megsérül, javasoljuk, hogy keressen

fel egy NISSAN minősített elektromos jármű
kereskedést.

MEVFE0A2-E98FFDFE-96B4-4FBE-A42A-1BDB73E1E3D4

FIGYELMEZTETÉS
Ha nem tartja be az Intelligent Lane Interven-
tion rendszer megfelelő használatához szük-
séges figyelmeztetéseket és utasításokat,
súlyos, akár halálos sérüléseket is szenvedhet.

* Az Intelligent Lane Intervention rendszer
nem kormányozza a gépjárművet vagy
akadályozza meg a gépjármű feletti ura-
lom elvesztését. A vezető felelőssége, hogy
mindig megfelelő figyelmet fordítson a
biztonságos vezetésre, a megfelelő forgal-
mi sávban tartsa és megfelelően kontrol-
lálja a gépjárművet.

* Az Intelligent Lane Intervention rendszer
elsősorban megfelelően kiépített autópá-
lyákon működik. Előfordulhat, hogy nem
érzékeli az útburkolati jeleket bizonyos
forgalmi- vagy időjárási körülmények kö-
zött.

MWBF0055X

Az Intelligent Lane Intervention rendszert a kor-
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mánykeréken lévő ProPILOT kapcsolóval (ha van)
vagy a vezetőoldali műszerfalon található dinami-
kus vezetőtámogató kapcsolóval (ha van) be kell
kapcsolni, minden alkalommal, amikor a főkapcso-
lót BE állásba helyezik.

Az Intelligent Lane Intervention rendszer akkor
működik, ha a jármű körülbelül 60 km/h (37 MPH)
vagy nagyobb sebességgel halad, és csak akkor,
ha a sávjelzések jól láthatóak az úton. Az Intelligent
Lane Intervention rendszer visszajelzővel és kor-
mányrezgéssel figyelmezteti a vezetőt, ha a jármű
elhagyta a haladó sáv közepét. A rendszer segít a
vezetőnek visszatérni az adott forgalmi sáv közep-
ére úgy, hogy a bal vagy jobb oldalon egymástól
függetlenül működésbe hozza (rövid időre) a
fékeket.

Az Intelligent Lane Intervention rendszer a belső
tükör felett található kameraegység segítségé-
vel figyeli a haladó sáv sávjelzőit.

MWBF0057X

(1) Intelligent Lane Intervention ON visszajelző
lámpa (gépjármű információs kijelzőjén)

(2) Intelligent Lane Intervention visszajelző lám-
pa (gépjármű információs kijelzőjén)

(3) Gépjármű információs kijelzője
(4) Dinamikus vezetőtámogató kapcsoló (ProPI-

LOT rendszer nélküli modellek)

(5) ProPILOT kapcsoló (ProPILOT rendszerrel
rendelkező modellek)
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INTELLIGENS SÁVBEAVATKOZÓ REND-
SZER MŰKÖDÉSE

MEVFE0A2-7943DDF1-EA65-46F3-B4CA-4FB4928D4325
Az Intelligent Lane Intervention rendszer körülbelül
60 km/h (37 MPH) felett működik, és ha a
sávjelzések tiszták. Amikor a jármű megközelíti a
haladó sáv bal vagy jobb oldalát, a kormánykerék
rezegni kezd, és a jármű információs kijelzőjén az
Intelligens sávbeavatkozás jelzőfénye (sárga) vil-
logva figyelmezteti a vezetőt. Ekkor az Intelligent
Lane Intervention rendszer automatikusan műkö-
désbe hozza a fékeket egy rövid időre, így segítve a
vezetőt abban, hogy visszatérhessen a forgalmi
sáv közepére.

Az Intelligent Lane Intervention rendszer bekap-
csolásához nyomja meg a ProPILOT kapcsolót (ha
van) a kormánykeréken vagy a dinamikus vezető-
támogató kapcsolót (ha van) a vezetőoldali mű-
szerfalon, miután elindította az elektromos jármű
rendszerét. A jármű információs kijelzőjén kigyul-
lad az Intelligens sávintervenció BE jelzőfénye.
Nyomja meg ismét a ProPILOT kapcsolót (ha van)
vagy a dinamikus vezetőtámogató kapcsolót (ha
van) az intelligens sávintervenciós rendszer kikap-
csolásához. Az Intelligent Lane Intervention BE
jelzőfény kialszik.

AZ INTELLIGENS SÁVBEAVATKOZÓ RENDSZER ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA
MEVFE0A2-A6D7EA30-CDFB-45AA-B385-EF7A0684838D

MWBF0058X

(1) Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)
(2) Gépjármű információs kijelzője
(3) Dinamikus vezetőtámogató kapcsoló (ProPI-

LOT rendszer nélküli modellek)
(4) ProPILOT kapcsoló (ProPILOT rendszerrel

rendelkező modellek)

Hajtsa végre a következő lépéseket az intelligens
sávbeavatkozó rendszer engedélyezéséhez vagy
letiltásához.

1. Nyomja meg a gombot, amíg a
[Beállítások] meg nem jelenik a jármű informá-
ciós kijelzőjén, majd nyomja meg a görgető-
tárcsát. Használja a görgetőtárcsát a
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[Vezetőasszisztens] kiválasztásához. Majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza a [Sável. figy. a.] lehetőséget, és
nyomja meg a görgetőtárcsát.

3. Válassza ki a [IBeavatkozás] lehetőséget, majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

4. Nyomja meg a ProPILOT kapcsolót (ha van)
vagy a dinamikus vezetőtámogató kapcsolót
(ha van) a rendszer be- vagy kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS:

A ProPILOT rendszer bekapcsolása egyidejűleg
bekapcsolja az intelligens sávintervenciót és az
intelligens holttér-beavatkozó rendszert (ha
van). Ha az Intelligent Lane Intervention rend-
szer le van tiltva a beállítások menüben, az
Intelligens sávintervenció automatikusan be-
kapcsol, amikor a kormányzást segítő rendszer
aktív. (Lásd “ProPILOT (ha van)” (347 o.).)

INTELLIGENT LANE INTERVENTION
RENDSZER KORLÁTAI

MEVFE0A2-E4DC4C45-05C8-4605-9BFA-FA8900BE9CF9

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban megtalálhatók az Intelligent
Lane Intervention rendszer korlátai. Ha nem
tartja be az Intelligent Lane Intervention rend-
szer megfelelő használatához szükséges fi-
gyelmeztetéseket és utasításokat, súlyos, akár
halálos sérüléseket is szenvedhet.

* Az Intelligent Lane Intervention rendszer
aktiválódhat, ha anélkül kezdi meg a sáv-
váltást, hogy először aktiválná az irányjel-
zőt, például egy útépítésnél elterelés miatt

át kell lépni a már meglévő sávelválasztó
jelöléseket. Ha ez előfordul, a megfelelő
kormánymozdulatokkal kell végrehajtania
a sávváltást.

* Mivel előfordulhat, hogy az intelligens
sávintervenció nem aktiválódik az ebben
a részben leírt út-, időjárási és sávjelölő-
viszonyok között, előfordulhat, hogy nem
aktiválódik minden alkalommal, amikor a
jármű elhagyja a sávját, és Önnek korrek-
ciós kormányzást kell alkalmaznia.

* Az Intelligent Lane Intervention rendszer
nemműködik körülbelül 60 km/h (37 MPH)
alatti sebességnél, vagy ha nem érzékeli a
sávjelzőket.

* Amikor az intelligens sávbeavatkozó rend-
szer működik, kerülje a túlzott vagy hirte-
len kormányzási manővereket. Egyéb
esetben elveszítheti uralmát a gépjármű
felett.

* Ne használja az Intelligent Lane Interventi-
on rendszert a következő feltételek esetén,
mert előfordulhat, hogy nem működik
megfelelően:

— Rossz időjárási viszonyok között (eső,
köd, hó, stb.).

— Ha csúszós utakon vezet (jég, hó, stb.).

— Ha kanyargós, egyenetlen utakon ve-
zet.

— Ha útjavítások miatt az utak le vannak
zárva.

— Ha ideiglenes forgalmi sávban halad.

— Ha olyan utakon vezet, ahol a sáv
szélessége nem megfelelő.

— Normál gumiabroncs-viszonyok (pél-
dául gumikopás, alacsony abroncsnyo-
más, gumiláncok, nem szabványos
kerekek) nélkül vezet.

— Ha a gépjármű nem eredeti fék és
felfüggesztés alkatrészekkel van fel-
szerelve.

— Ha utánfutót vagy egy másik gépjár-
művet vontat.

— Olyan útszakaszokon, ahol több, egy-
mással párhuzamos útburkolati jel van;
az útburkolati jelek halványak vagy
nincsenek megfelelően felfestve; sárga
útburkolati jelek vannak felfestve; nem
szabvány szerinti útburkolati jelek van-
nak felfestve; vagy az útburkolati jele-
ket víz, sár vagy hó takarja, stb.

— Olyan útszakaszokon, ahol a már nem
használatos útburkolati jelek még min-
dig érzékelhetők.

— Éles kanyarokkal tűzdelt útszakaszo-
kon.

— Olyan útszakaszokon, ahol éles kont-
rasztot adó tárgyak vagy jelenségek
találhatók, pl: árnyékok, hó, víz, rozsda,
útjavítás után még megtalálható jelek.
(Az Intelligent Lane Intervention rend-
szer ezeket a tárgyakat, elemeket út-
burkolati jelként érzékelheti.)

— Olyan útszakaszokon, ahol az útbur-
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kolati jelek egymásba futnak vagy kü-
lönválnak.

— Ha a gépjármű haladási iránya nem
egyezik meg az útburkolati jelek hala-
dási irányával.

— Ha a gépjármű túl közel halad az előtte
haladó járműhöz, amely így korlátozza
a kamera érzékelési tartományát.

— Ha eső, hó vagy egyéb szennyeződés
rakodik le a szélvédőre a kamera elé.

— Ha a fényszórók nem világítanak meg-
felelő erősséggel szennyeződés miatt
illetve ha azok beállítása nem meg-
felelő.

— Ha erős fény esik a kamerára. (Például
napkeltekor vagy napnyugtakor köz-
vetlen fény esik a gépjármű elejére.)

— Ha a fényesség hirtelen megváltozik.
(Például a gépjárművel alagútba hajt
be vagy abból ki, híd alatt.)

Az Intelligent Lane Intervention rendszer működé-
se közben a fékrendszer működésére utaló hang-
okat hallhat. Ez normális jelenség, és azt jelenti,
hogy az Intelligent Lane Intervention rendszer
megfelelően működik.

A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM ELÉR-
HETŐ

MEVFE0A2-784B5E76-960C-4FD7-A89B-588AE7CFDB88
A feltétel:

Az Intelligent Lane Intervention rendszer figyel-
meztető és fékasszisztens funkciói a következő
körülmények között nem működnek:

* Ha az irányjelzőt a sávváltás irányába működ-
teti és sávot vált. (Az Intelligent Lane Inter-
vention rendszer az irányjelző kikapcsolását
követő kb. 2 másodpercben nem lesz aktív.)

* Ha a gépjármű sebessége kb. 60 km/h (37
MPH) alá csökken.

Teendők:

Ha a fent említett körülmények megszűnnek és a
működéshez szükséges egyéb feltételek fennáll-
nak, a figyelmeztető és fékasszisztens funkciók
visszatérnek a normál működéshez.

B feltétel:

Az Intelligent Lane Intervention rendszer fékasz-
szisztens funkciója a következő feltételek fennál-
lása esetén nem működik (a figyelmeztetés még
aktív):

* Ha a fékpedál le van nyomva.
* A kormánykerék olyan mértékben el van

fordítva, amely ahhoz szükséges, hogy a gép-
jármű sávot válthasson.

* Ha a gépjárművel az Intelligent Lane Interven-
tion rendszer működése közben gyorsul.

* Amikor az intelligens sebességtartó automati-
ka (ICC) megközelítési figyelmeztetése meg-
jelenik (ha van).

* Ha a vészvillogók aktívak.
* Ha kanyarban nagy sebességgel halad.
Teendők:

Ha a fenti feltételek megszűntek, illetve a műkö-
déshez szükséges feltételek fennállnak, az Intelli-
gent Lane Intervention rendszer működése
helyreáll (fékek működtetése).

C feltétel:

Ha a következő üzenet jelenik meg a jármű
információs kijelzőjén, hangjelzés hallható, és az
intelligens sávelválasztó rendszer automatikusan
kikapcsol.

* [Nem elérhető csúszós út]:
— Ha az ESP rendszer (kivéve a kipörgésgátló

rendszer (TCS) funkcióit) vagy az ABS mű-
ködik.

* [Jelenleg nem elérhető]:
— Ha az elektronikus menetstabilizáló prog-

ram (ESP) ki van kapcsolva.
Teendők:

Ha a fenti feltételek már nem állnak fent többé,
kapcsolja ki az Intelligent Lane Intervention rend-
szert. Nyomja meg ismét a ProPILOT kapcsolót (ha
van) vagy a dinamikus vezetőtámogató kapcsolót
(ha van) az intelligens sávintervenciós rendszer
ismételt bekapcsolásához.

Ideiglenesen letiltott állapot magas hőmérséklet
esetén:

Ha a jármű közvetlen napfényben, magas hőmér-
sékleten (körülbelül 40°C (104°F) felett) parkol, és az
intelligens sávbeavatkozó rendszer be van kap-
csolva, az intelligens sávbeavatkozó rendszer au-
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tomatikusan kikapcsolható, hangjelzés hallható és
a következő üzenet jelenik meg a jármű informá-
ciós kijelzőjén:

* [Nem elérhető kamera hőmérséklet magas]
Amikor a belső hőmérséklet lecsökken, kapcsolja ki
az Intelligent Lane Intervention rendszert. Nyomja
meg ismét a ProPILOT kapcsolót (ha van) vagy a
dinamikus vezetőtámogató kapcsolót (ha van) az
intelligens sávintervenciós rendszer ismételt be-
kapcsolásához.

RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
MEVFE0A2-10570137-18EF-4700-A5A2-E522862D3216

Ha az Intelligent Lane Intervention rendszer hibá-
san működik, automatikusan törli. Az Intelligens
sávbeavatkozás jelzőfénye (sárga) kigyullad, hang-
jelzés hallható, és a [Rendszerhiba Lásd a haszná-
lati útmutatót] figyelmeztető üzenet jelenik meg a
jármű információs kijelzőjén.

Ha az Intelligent Lane Intervention jelzőfény (sárga)
világít, húzódjon le az útról egy biztonságos helyre.
Kapcsolja ki az elektromos jármű rendszerét, és
indítsa újra az elektromos jármű rendszerét. Ha a
visszajelző (sárga) továbbra is világít, ellenőriztesse
az intelligens sávelválasztó rendszert. Javasoljuk,
hogy ehhez a szolgáltatáshoz keressen fel egy
NISSAN tanúsított elektromos jármű-kereskedőt.

RENDSZER KARBANTARTÁSA
MEVFE0A2-B0E9F158-6B8C-4F76-9B9D-2994FA0A494A

MWBF0055X

Az Intelligent Lane Intervention rendszer sávka-
mera-egysége a belső tükör felett található. Az
Intelligent Lane Intervention rendszer megfelelő
működésének megőrzése és a rendszer hibás
működésének megelőzése érdekében ügyeljen a
következőkre:

* A szélvédő legyen mindig tiszta.
* Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát

sem) vagy szereljen fel más kiegészítőt a
kamera környékére.

* Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl.
fehér papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A
napfény visszaverődése hátrányosan befolyá-
solhatja a kameraegység sávjelzők észlelési
képességét.

* Ne üsse vagy törje össze a kamera körüli
területeket. Ne érintse meg kamera lencséjét
vagy távolítsa el a csavart, amely a kamerán
található. Ha a kameraegység baleset követ-
keztében megsérül, javasoljuk, hogy keressen

fel egy NISSAN minősített elektromos jármű
kereskedést.
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MEVFE0A2-EB49FA29-0C86-4115-88A0-6A53BB70907E

MWBF0051X

MWBF0084X

FIGYELMEZTETÉS
Az ELA rendszer megfelelő használatára vo-
natkozó figyelmeztetések és utasítások be
nem tartása súlyos sérülést vagy halált okoz-
hat.

* Az ELA rendszer nem kormányozza a gép-
járművet vagy akadályozza meg a gép-
jármű feletti uralom elvesztését. A vezető

felelőssége, hogy mindig megfelelő figyel-
met fordítson a biztonságos vezetésre, a
megfelelő forgalmi sávban tartsa és meg-
felelően kontrollálja a gépjárművet.

* Az ELA rendszert arra tervezték, hogy
olyan minden olyan úton működjön,
amelynek megfelelően látható jelzései
vagy útszélei vannak, de előfordulhat,
hogy bizonyos forgalmi, időjárási vagy
vezetési körülmények között nem érzékeli
az út szélét vagy az útburkolati jeleket.

* A radaroknak és a kamerának működés-
beli korlátai vannak. A rendszer nem érzé-
ke l minden mozgó tárgyat vagy
gépjárművet. Minden esetben saját magá-
ban bízzon, így elkerülheti a baleseteket.

Az ELA rendszer automatikusan bekapcsol minden
alkalommal, amikor az elektromos jármű rendsze-
rét újraindítják.

Az ELA rendszer érzékenysége állítható és ez a
beállítás a vezető újbóli módosításáig megmarad

Az ELA a belső tükör felett elhelyezett többérzé-
kelős kamerát használ a haladó sávon lévő
sávjelzők figyelésére és más járművek észlelésére.
Az ELA rendszer a jármű elején elhelyezett rada-
rérzékelőket és a hátsó lökhárító közelében is
használ más járművek észlelésére.
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MWBF0085X

(1) Oldalsó visszajelző lámpa
(2) ELA visszajelző (gépjármű információs kijel-

zőjén)
(3) Gépjármű információs kijelzője
(4) Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

ELA RENDSZER MŰKÖDÉSE
MEVFE0A2-F68C008D-8591-4063-9B6D-29B393089E66

Az ELA rendszer akkor működik, ha a jármű
körülbelül 60 km/h (37 MPH) vagy nagyobb sebes-
séggel halad, és csak akkor, ha a sávjelzések vagy
az útszegély jól látható az úton.

Az ELA rendszer egy gépjármű információs kijelző-
jén megjelenő visszajelzővel és a kormánykerék
vibrációjával figyelmezteti a vezetőt, ha a gép-

jármű közelít az út széléhez vagy egy egybefüggő
fehér vonalhoz. A rendszer segít a vezetőnek
abban, hogy visszaállítsa a járművet a kocsi útjára
a bal vagy a jobb oldali kerekek külön-külön (rövid
időre) történő fékezésével az alábbi esetekben:

* A gépjármű például az út széle, fű, kavicsos sáv
vagy útpadka felé közeledik.

* A gépjármű szimpla sávelválasztó jelölésnél
található egybefüggő vonal felé közeledik.

* Közeledő gépjárművek vannak a szomszédos
sávban.

* Szomszédos sávban lévő gépjármű előzése
során. Az oldalsó visszajelző lámpa is felvillan.

* Az intelligens sávos beavatkozás bekapcsol-
ható, hogy segítséget nyújtson a sávokban az
autópályákon/kétkocsis utakon.
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AZ ELA RENDSZER ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA
MEVFE0A2-3F852571-EEDD-4D8C-9828-6B1BCEE99F8E

MWBF0086X

(1) ELA OFF visszajelző (a jármű információs
kijelzőjén)

(2) Gépjármű információs kijelzője
(3) Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)
(4) Parancsikon gomb

Hajtsa végre az alábbi lépések egyikét az ELA
rendszer engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Helyi menü

1. Nyomja meg a gombot a kormánykapcso-
lón a [Parancsikon menü] megjelenítéséhez.

2. Válassza ki az [Vészh. sáv. a.] lehetőséget, majd
nyomja meg a scroll tárcsát a rendszer be-,
illetve kikapcsolásához.

Beállítások

1. Nyomja meg a gombot, amíg a
[Beállítások] meg nem jelenik a jármű informá-
ciós kijelzőjén, majd nyomja meg a görgető-
tárcsát . Használ ja a scrol l tárcsát a
[Vezetőasszisztens] kiválasztásához. Majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza a [Sável. figy. a.] lehetőséget, és
nyomja meg a görgetőtárcsát.

3. Válassza ki az [Vészh. sáv. a.] lehetőséget, majd
nyomja meg a scroll tárcsát a rendszer be-,
illetve kikapcsolásához.

Amikor az ELA rendszer ki van kapcsolva, az ELA
OFF jelzőfény világít.

Részletes információkért nézze meg a “Gépjármű
információs kijelzője” (124 o.).

MEGJEGYZÉS:
* Az ELA rendszer automatikusan bekapcsol

minden alkalommal, amikor az elektromos
jármű rendszerét újraindítják.

* Az Intelligent Lane Intervention egy további
segédeszköz, amely szükség esetén az ELA
rendszer mellett bekapcsolható. Részletes
információkért nézze meg a “Intelligent
Lane Intervention (ha van)” (293 o.).
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Sávérzékenység beállítása
MEVFE0A2-64F07688-0824-4E1A-AB03-01BB92EB75A2

A gépjármű információs kijelzőjén a [Beállítások]
menüt használva állíthatja be a sávérzékenységet.

1. Nyomja meg a gombot, amíg a
[Beállítások] meg nem jelenik a jármű informá-
ciós kijelzőjén, majd nyomja meg a görgető-
tárcsát . Használ ja a scrol l tárcsát a
[Vezetőasszisztens] kiválasztásához. Majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza a [Sável. figy. a.] lehetőséget, és
nyomja meg a görgetőtárcsát.

3. Válassza a [Sávtartó érz.] lehetőséget.
. [Erős]
. [Normál]
. [Enyhe]

MEGJEGYZÉS:

Az érzékenység beállítása akkor is megmarad,
ha az elektromos jármű rendszerét újraindítják.
Ez a beállítás a sávelhagyásra figyelmeztető
(LDW) és az intelligens sávelhagyási rendszerre
is vonatkozik.

Még akkor is, ha az ELA rendszer le van tiltva a
[Beállítások] menüben, az ELA rendszer auto-
matikusan bekapcsol, amikor az Intelligent Lane
Intervention rendszer (ha van) vagy a Kormány-
zás segítő rendszer (ha van) aktív.

AZ ELA RENDSZER KORLÁTAI
MEVFE0A2-81EF74AF-1735-440E-9BEF-919AB7616F46

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban megtalálhatók az ELA rendszer
korlátai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti,
hogy ezeket a korlátokat nem veszi figyelem-
be, súlyos, akár halálos balesetet is szenved-
het.

* Az ILI rendszer aktiválódhat, ha anélkül
halad át egy egybefüggő sávelválasztó
jelölésen, hogy először aktiválná az irány-
jelzőt, például egy útépítésnél elterelés
miatt át kell lépni a már meglévő sávelvá-
lasztó jelöléseket. Ha ez előfordul, a meg-
felelő kormánymozdulatokkal kel l
végrehajtania a sávváltást.

* Mivel előfordulhat, hogy az ELA nem akti-
válódik bizonyos forgalmi, időjárási körül-
mények és sávelválasztó jelölések esetén,
amelyeket ebben a fejezetben már bemu-
tattunk, előfordulhat, hogy nem aktiváló-
dik minden egyes alkalommal, amikor a
gépjármű elkezdi elhagyni a forgalmi sá-
vot, ezért korrigálnia kell a kormányzást.

* Az ELA rendszer nem működik körülbelül
60 km/h (37 MPH) alatti sebességnél, vagy
ha nem képes észlelni a sávjelzőket.

* Ha az ELA rendszer a szomszédos sávban
közeledő gépjárműveket észlel, a rendszer
nem fog üzemelni kb 120 km/h (74 MPH)
feletti sebességnél.

* Ne használja az ELA rendszert az alábbi
körülmények között, mert az súlyosan

veszélyeztetheti a jármű biztonságát, ba-
lesetet, sérülést vagy halált okozhat.

— Normál gumiabroncs-viszonyok (pél-
dául gumikopás, alacsony abroncsnyo-
más, gumiláncok, nem szabványos
kerekek) nélkül vezet. Lásd “Kerekek
és gumiabroncsok” (474 o.).

— Ha a gépjármű nem eredeti fék és
felfüggesztés alkatrészekkel van fel-
szerelve.

— Ha utánfutót vagy egy másik gépjár-
művet vontat.

* Előfordulhat, hogy az ELA rendszer nem
működik megfelelően a következő körül-
mények között

— Rossz időjárási viszonyok között (eső,
köd, hó, stb.).

— Ha csúszós utakon vezet (jég, hó, stb.).

— Ha kanyargós, egyenetlen utakon ve-
zet.

— Ha útjavítások miatt az utak le vannak
zárva.

— Ha ideiglenes forgalmi sávban halad.

— Ha olyan utakon vezet, ahol a sáv
szélessége nem megfelelő.

— Olyan útszakaszokon, ahol több, egy-
mással párhuzamos útburkolati jel van;
az útburkolati jelek halványak vagy
nincsenek megfelelően felfestve; sárga
útburkolati jelek vannak felfestve; nem
szabvány szerinti útburkolati jelek van-
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nak felfestve; vagy az útburkolati jele-
ket víz, sár vagy hó takarja, stb.

— Olyan útszakaszokon, ahol az úttest
széle nem teljesen látható.

— Olyan útszakaszokon, ahol a már nem
használatos útburkolati jelek még min-
dig érzékelhetők.

— Éles kanyarokkal tűzdelt útszakaszo-
kon.

— Olyan útszakaszokon, ahol éles kont-
rasztot adó tárgyak vagy jelenségek
találhatók, pl: árnyékok, hó, víz, rozsda,
útjavítás után még megtalálható jelek.
(Az ELA rendszer ezeket a tárgyakat,
elemeket útburkolati jelként érzékelhe-
ti.)

— Olyan útszakaszokon, ahol az útbur-
kolati jelek egymásba futnak vagy kü-
lönválnak.

— Ha a gépjármű haladási iránya nem
egyezik meg az útburkolati jelek hala-
dási irányával.

— Ha a gépjármű túl közel halad az előtte
haladó járműhöz, amely így korlátozza
a kamera érzékelési tartományát.

— Ha eső, hó, szennyeződés vagy egyéb
tárgy tapad a szélvédőre a kamera elé.

— Ha a fényszórók nem világítanak meg-
felelő erősséggel szennyeződés miatt
illetve ha azok beállítása nem meg-
felelő.

— Ha erős fény esik a kamerára. (Például

napkeltekor vagy napnyugtakor köz-
vetlen fény esik a gépjármű elejére.)

— Ha a fényesség hirtelen megváltozik.
(Például a gépjárművel alagútba hajt
be vagy abból ki, híd alatt.)

Az alábbiakban felsoroljuk az ELA rendszer
előzésészlelő funkciójának rendszerkorlátait.
Ha a gépjárművet úgy üzemelteti, hogy ezeket
a korlátokat nem veszi figyelembe, súlyos,
akár halálos balesetet is szenvedhet.

* Az ELA rendszer nem érzékel minden
előzést végrehajtó gépjárművet minden
körülmény között.

* Előfordulhat, hogy a szenzorok nem érzé-
kelnek és nem aktiválják az ELA rendsze-
reket ha bizonyos tárgyak jelen vannak,
mint pl:

— Gyalogosok, kerékpárok, állatok.

— Gépjárművek, mint például motorok,
kis súlyú gépjárművek vagy magas
hasmagasságú gépjárművek.

— Az érzékelő zónában maradó gépjár-
művek, ha álló helyzetből kezd el gyor-
sítani.

— Szomszédos sávban azonos sebes-
séggel haladó gépjármű.

— Hátulról nagy sebességgel érkező
gépjármű.

— Gépjármű, amelyet gyorsan előz meg.

— Gépjármű, amely nagy sebességgel
halad át az érzékelési zónán.

* A radar szenzorok érzékelő zónáját a
standard sávszélesség alapján határozták
meg. Ha szélesebb forgalmi sávban halad,
előfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli
a szomszédos sávban közlekedő gépjár-
műveket. Ha szűkebb forgalmi sávban
halad, előfordulhat, hogy a rendszer olyan
gépjárművet érzékel, amely két forgalmi
sávval arrébb halad.

* A radarokat úgy tervezték meg, hogy a
legtöbb álló tárgyat figyelmen kívül hagy-
ja, elfordulhat azonban, hogy a rendszer
ilyen tárgyakat is érzékel: szalagkorlátok,
falak, díszek, álló gépjárművek. Ez a nor-
mál működés része.

* A következő körülmények között romlik a
radar azon képessége, hogy más gépjár-
műveket felismerjen:

— Rossz időjárási körülmények

— Vízfelverődés

— Gépjárműre lerakódott jég/hó/szeny-
nyeződés

* Ne ragasszon semmilyen matricát (még
áttetsző anyagút sem), ne szereljen fel
kiegészítőket vagy ne fesse le az radarok
környékét. Ezen körülmények között rom-
lik a radar azon képessége, hogy más
gépjárműveket felismerjen.

Az alábbiakban felsoroljuk az ELA rendszer
Bejövő üzenet-érzékelő funkciójának rend-
szerkorlátozásait. Ha a gépjárművet úgy üze-
melteti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi
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figyelembe, súlyos, akár halálos balesetet is
szenvedhet.

* Az ELA rendszer nem érzékel minden
közeledő gépjárművet minden körülmény
között.

* A következőket nem érzékeli közeledő
gépjárművekként:

— Gyalogosok, kerékpárok, állatok.

— Gépjárművek, mint például motorok,
kis súlyú gépjárművek vagy magas
hasmagasságú gépjárművek.

— Parkoló gépjárművek vagy lassú gép-
járművek.

— Azonos sávban haladó közeledő gép-
járművek.

* Az ELA rendszer nem működik megfelelő-
en vagy nem érzékeli a közeledő gép-
járművet a következő feltételek között:

— Rossz látási viszonyok (például eső,
hó, köd, porvihar, homokvihar, füst,
útról más gépjárművek által felvert
vízpermet).

— Ha szennyeződés, jég, hó, köd vagy
egyéb anyag takarja el a szélvédő
radar szenzor vagy kamera területét.

— Ha erős fény (például napfény vagy
távolsági fényszóró) éri az első kame-
rát, vagy hirtelen változnak a fényvi-
szonyok (például alagút behajtásnál
vagy villámcsapás alatt történő veze-
tés során).

— Sötét vagy gyengén megvilágított kör-

ülmények között, mint például éjszaka
vagy alagutakban, beleértve az olyan
eseteket is, amikor a gépjármű fény-
szórói kikapcsolt vagy tompított álla-
potban vannak, illetve ha az elől haladó
gépjármű hátsó lámpái ki vannak kap-
csolva.

— Ha a kamera iránya nem megfelelő.

— Meredek lejtőn vagy éles kanyarokkal
tűzdelt úton halad, és/vagy egyenetlen
útfelületen vagy földúton haladáskor.

— Más radarforrásokból származó inter-
ferencia esetén.

— Ha a gépjármű pozíciója vagy mozgá-
sa gyorsan vagy nagyobb mértékben
változik (például sávváltás, a gépjármű
kanyarodása, hirtelen kormányzás, hir-
telen gyorsítás vagy lassítás esetén).

— Ha az elől haladó gépjármű alakja
egyedi vagy szokatlan, rendkívül ala-
csony vagy nagy felszín feletti magas-
ságú, vagy szokatlan árut szállít, vagy
túl keskeny (például egy motorkerék-
pár).

MEGJEGYZÉS:

Az ELA rendszer működése közben a fékrend-
szer működésére utaló hangokat hallhat. Ez
normális, azt jelzi, hogy az ELA rendszer meg-
felelően üzemel.

A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM ELÉR-
HETŐ

MEVFE0A2-36B66D10-864B-4334-AE55-3735176DA802
A feltétel:

Az ELA rendszer figyelmeztető és fékasszisztens
funkciói a következő körülmények között nem
működnek:

* Ha az irányjelzőt a sávváltás irányába működ-
teti és sávot vált. (Az ELA rendszer az irányjelző
kikapcsolását követő kb. 2 másodpercben
nem lesz aktív). Ez előzést végrehajtó gép-
jármű esetén nem érvényesül.

* Ha a gépjármű sebessége kb. 60 km/h (37
MPH) alá csökken.

* Amikor a közeledő gépjármű sebessége ma-
gasabb, mint kb 120 km/h (74 MPH)

Ha a fent említett körülmények megszűnnek és a
működéshez szükséges egyéb feltételek fennáll-
nak, a figyelmeztető és fékasszisztens funkciók
visszatérnek a normál működéshez.

B feltétel:

Az ELA rendszer fékasszisztens funkciója a követ-
kező feltételek fennállása esetén nem működik (a
figyelmeztetés még aktív):

* Ha a fékpedál le van nyomva.
* A kormánykerék olyan mértékben el van

fordítva, amely ahhoz szükséges, hogy a gép-
jármű sávot válthasson.

* Ha a gépjárművet az ELA rendszer működése
közben gyorsítja.

* Ha az intelligens sebességtartó rendszer (ICC)
megközelítésre figyelmeztető figyelmeztetése
aktív (ha van)
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* Ha a vészvillogók aktívak.
* Ha kanyarban nagy sebességgel halad.
Ha a fenti feltételek megszűntek, illetve a műkö-
déshez szükséges feltételek fennállnak, az ELA
rendszer működése helyreáll (fékek működtetése).

C feltétel:

Ha az ESP rendszer KI van kapcsolva, megjelenik az
ELA OFF jelzőfény, és az ELA rendszer automati-
kusan kikapcsol.

Ha az ESP rendszer ismét bekapcsol, és a műkö-
déshez szükséges feltételek fennállnak, az ELA
rendszer működése helyreáll (fékek működtetése).

D feltétel:

Ha az alábbi üzenetek valamelyike megjelenik a
jármű információs kijelzőjén, és az ELA jelzőfény
villog a jármű információs kijelzőjén, az ELA rend-
szer automatikusan kikapcsol:

* [Nem elérhető oldalsó radar elakadt]: Ha a
hátsó radar blokkolva van. A szenzorok terü-
letét minden esetben tartsa tisztán.

* [Átmenetileg letiltott elülső radar blokkolva]:
Ha az elülső radar blokkolva van. A szenzorok
területét minden esetben tartsa tisztán.

* [Nem elérhető rossz látási viszonyok]: Ha az
elülső kamera blokkolva van. Az első kamera
környezetét minden esetben tartsa tisztán.

* Ha a járművet közvetlen napfénynek kitéve
magas hőmérsékleten (körülbelül 40 °C (104
°F) felett) parkol, majd az ELA rendszert
bekapcsolja, az ELA rendszer automatikusan
kikapcsolhat, és az ELA jelzőfény villogni kezd.

RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
MEVFE0A2-D55806FC-042B-4749-BAC7-76B66D4CB0A1

Ha az ELA rendszer nem működik megfelelően, a
rendszer automatikusan törli működését. Az ELA
jelzőfény (sárga) kigyullad, hangjelzés hallható, és a
[Rendszerhiba Lásd a Kezelési Kézikönyvet] figyel-
meztető üzenet jelenik meg a jármű információs
kijelzőjén. Ha megjelenik a figyelmeztető üzenet,
biztonságos helyen térjen le az útról, kapcsolja ki
és indítsa újra az elektromos jármű rendszerét. Ha
az üzenet továbbra is megjelenik, ellenőriztesse az
ELA rendszert. Javasoljuk, hogy ehhez a szolgálta-
táshoz keressen fel egy NISSAN tanúsított elektro-
mos jármű-kereskedőt.

RENDSZER KARBANTARTÁSA
MEVFE0A2-3941976B-0DBA-44BD-8C16-E8EE8BA2521A

MWBF0051X

A kamera a belső tükör felett található. Az első
radarérzékelő a jármű elején található. Annak
érdekében, hogy az ELA rendszer megfelelően
működjön, a következőket mindig tartsa szem
előtt:

* A gépjármű és a szélvédő elején a szenzor
körüli részt minden esetben tartsa tisztán.

* Ügyeljen arra, hogy a szenzor területét (lökhá-
rító, szélvédő) ne üsse meg, az ne sérüljön.

* Ne fedje le, takarja el matricákkal vagy hasonló
tárgyakkal a gépjármű elején az első lökhárító
szenzor körüli részt. Ez hibás működést ered-
ményezhet.

* Ne szereljen fel fém tárgyakat a radar szenzor
közelébe (pl. ágtörőt, stb.). Ez hibás működést
eredményezhet.

* Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl.
fehér papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A visz-
szaverődő napfény negatívan befolyásolhatja
a kamera érzékelési képességeit.

* Ne módosítsa, távolítsa el vagy fesse le a
gépjármű elején a szenzor körüli részt. Az
érzékelőterület testreszabása vagy helyreállí-
tása előtt javasoljuk, hogy keressen fel egy
NISSAN tanúsított elektromos jármű-kereske-
dőt.

MWBF0084X

Elindulás és haladás 305



(310,1)

306 Elindulás és haladás

Az ELA rendszer két hátsó radarérzékelője a
hátsó lökhárító közelében található. A szenzorok
területét minden esetben tartsa tisztán.

A szenzorokat ideiglenes környezeti feltételek
akadályozhatják, mint például felverődő víz, pára
vagy köd. A szenzorokat olyan tárgyak is akadá-
lyozhatják, mint például jég vagy egyéb szeny-
nyeződés.

Ellenőrizze és távolítsa el azokat a tárgyakat,
amelyek akadályozzák a radar szenzor körüli
területet.

Ne ragasszon semmilyen matricát (még áttetsző
anyagút sem), ne szereljen fel kiegészítőket vagy
ne fesse le az radarok környékét.

Ne üsse meg, illetve kerülje a radarok területének
sérülését.

Javasoljuk, hogy keressen fel egy NISSAN minősí-
tett elektromos jármű kereskedést, ha a radarér-
zékelők környéke ütközés következtében
megsérül.

Óvintézkedések a lökhárító javításával kapcsolatban
MEVFE0A2-CC4316EE-DD0B-4F5E-BF08-97C3D573B275

A lökhárító javításakor legyen óvatos, mert a
radarérzékelők a lökhárítóra vannak szerelve. A
részletekért lásd: “Óvintézkedések a lökhárító javí-
tásával kapcsolatban” (312 o.).

MEVFE0A2-7B5227BA-C06F-4E32-BCB6-05C9409131DC

FIGYELMEZTETÉS
Ha nem tartja be a BSW monitor megfelelő
használathoz szükséges figyelmeztetéseket
és utasításokat, súlyos, akár halálos sérülése-
ket is szenvedhet.

* A BSW rendszer nem helyettesíti a meg-
felelő vezetési műveleteket és nem úgy
tervezték meg, hogy megakadályozza a
gépjárművek összeütközését vagy az
egyéb tárgyakkal való érintkezést. Sávvál-
táskor minden esetben használja a visz-
szapillantó tükröket és nézzen el abba az
irányba, amerre a gépjárművel haladni
szeretne, hogy a sávváltás biztonsággal
végrehajthassa. Soha ne támaszkodjon
csak a BSW rendszerre.

A BSW rendszer figyelmezteti a vezetőt sávváltás-
kor ha másik gépjármű halad szomszédos sávban.

MWBF0052X

A BSW rendszer a hátsó lökhárító közelében

elhelyezett radarérzékelőket használ a szom-
szédos sávban haladó többi jármű észlelésére.

MSSD1030

Érzékelő zónák

A szenzorok a gépjármű bármelyik oldalán képe-
sek a másik gépjárművet érzékelni az ábrán jelzett
érzékelő zónán belül. Ez az érzékelő zóna a külső
tükrök vonalától kezdődik és körülbelül 3,0 m-re
(10 ft) nyúlik túl a gépjármű hátulján és 3,0 m-re (10
ft) nyúlik túl a gépjármű oldalán.

HOLTTÉR FIGYELMEZTETŐ RENDSZER (BSW)HOLTTÉR FIGYELMEZTETŐ RENDSZER (BSW)
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MWBF0059X

(1) Oldalsó visszajelző lámpa
(2) BSW visszajelző lámpa (gépjármű informá-

ciós kijelzőjén)
(3) Gépjármű információs kijelzője
(4) Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

BSW RENDSZER MŰKÖDÉSE
MEVFE0A2-0D8B8B8E-5970-42BA-AFAF-C53118AD6798

A BSW rendszer csak kb. 32 km/h (20 MPH) felett
működik.

Ha a rendszer gépjárművet érzékel az érzékelési
zónában, az oldalsó visszajelző lámpa világít.

Ha az irányjelző aktiválva van, a rendszer (kétszer)
megszólal, és az oldalsó visszajelző lámpa és a
BSW visszajelző villogni kezd. Az oldalsó visszajelző

lámpa és a BSW jelzőfény addig villog, amíg az
észlelt jármű elhagyja az észlelési zónát.

Az oldalsó jelzőfény néhány másodpercig világít,
ha a főkapcsolót BE állásba helyezi.

Az oldalsó visszajelző lámpa fényerejét a rendszer
automatikusan beállítja a környezeti fények függ-
vényében.
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A BSW RENDSZER ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA
MEVFE0A2-55487D1B-D8B7-4E42-B76F-42B9A63601B1

MWBF0054X

(1) Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)
(2) Gépjármű információs kijelzője

A BSW rendszer engedélyezéséhez vagy letiltásá-
hoz a következő lépéseket hajtsa végre.

1. Nyomja meg a gombot, amíg a
[Beállítások] meg nem jelenik a jármű informá-

ciós kijelzőjén, majd nyomja meg a görgető-
tárcsát . Használ ja a scrol l tárcsát a
[Vezetőasszisztens] kiválasztásához. Majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza a [Holttérfigyelő] lehetőséget, és
nyomja meg a görgetőtárcsát.

3. Válassza a [Figyelmeztetés] lehetőséget, és
nyomja meg a görgetőtárcsát a rendszer be-
vagy kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS:

A rendszer az elektromos jármű rendszerének
újraindítása esetén is megőrzi az aktuális be-
állításokat a jármű információs kijelzőjén.

A BSW RENDSZER KORLÁTAI
MEVFE0A2-5165A6ED-1AD0-460A-B0FC-34DE83FF8C9B

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban megtalálhatók a BSW rendszer
korlátai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti,
hogy ezeket a korlátokat nem veszi figyelem-
be, súlyos, akár halálos balesetet is szenved-
het.

* A BSW rendszer nem érzékel minden gép-
járművet minden körülmény között.

* Előfordulhat, hogy a szenzorok nem érzé-
kelnek és nem aktiválják a BSW rendsze-
reket ha bizonyos tárgyak jelen vannak,
mint pl:

— Gyalogosok, kerékpárok, állatok.

— Olyan gépjárművek, mint például mo-
torok, kis súlyú gépjárművek vagy ma-
gas hasmagasságú gépjárművek.

— Közeledő gépjárművek.

— Az érzékelő zónában maradó gépjár-
művek, ha álló helyzetből kezd el gyor-
sítani.

— Szomszédos sávban azonos sebes-
séggel haladó gépjármű.
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— Hátulról nagy sebességgel érkező
gépjármű.

— Gépjármű, amelyet gyorsan előz meg.

— Gépjármű, amely nagy sebességgel
halad át az érzékelési zónán.

— Ha több gépjárművet előz meg egy
sorban, előfordulhat, hogy a rendszer
nem érzékeli az első gépjármű után
haladókat, mivel azok nagyon közel
vannak egymáshoz.

* A radarok érzékelő zónáját a standard
sávszélesség alapján határozták meg. Ha
szélesebb forgalmi sávban halad, előfor-
dulhat, hogy a rendszer nem érzékeli a
szomszédos sávban közlekedő gépjármű-
veket. Ha szűkebb forgalmi sávban halad,
előfordulhat, hogy a rendszer olyan gép-
járművet érzékel, amely két forgalmi sáv-
val arrébb halad.

* A radarokat úgy tervezték meg, hogy a
legtöbb álló tárgyat figyelmen kívül hagy-
ja, elfordulhat azonban, hogy a rendszer
ilyen tárgyakat is érzékel: szalagkorlátok,
falak, díszek, álló gépjárművek. Ez a nor-
mál működés része.

* A következő körülmények között romlik a
radar azon képessége, hogy más gépjár-
műveket felismerjen:

— Rossz időjárási körülmények

— Vízfelverődés

— Gépjárműre lerakódott jég/hó/szeny-
nyeződés

* Ne ragasszon semmilyen matricát (még
áttetsző anyagút sem), ne szereljen fel
kiegészítőket vagy ne fesse le az radarok
környékét. Ezen körülmények között rom-
lik a radar azon képessége, hogy más
gépjárműveket felismerjen.

* Ne használja a BSW rendszert utánfutó
vagy más jármű vontatásakor. Előfordul-
hat, hogy a rendszer nem működik meg-
felelően.

* A túlzott zajok miatt (pl: audiorendszer
hangereje, lehúzott ablak) előfordulhat,
hogy nem hallja meg a figyelmeztető
hangokat.

BSW VEZETÉSI SZITUÁCIÓK
MEVFE0A2-6271EF97-8A54-4790-BB31-31DB9928FFF9

Visszajelző be

Visszajelző ki

Visszajelző villog

Egy másik gépjármű közelít hátulról
MEVFE0A2-E3566D25-0BAA-400E-A4BF-D6DD5477F8EC

MJVS0737X

Illusztráció 1 – Megközelítés hátulról

1. ábra: Az oldalsó visszajelző lámpa világít, ha a
gépjármű a szomszédos sávban az érzékelési
zónába kerül.

MJVS0738X

Illusztráció 2 – Megközelítés hátulról

2. ábra: Ha a vezető aktiválja az irányjelzőt,
miközben egy másik jármű az észlelési zónában
van, akkor a rendszer (kétszer) megszólal, és az
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oldalsó visszajelző lámpa és a BSW visszajelző
villogni kezd.

MEGJEGYZÉS:
* Előfordulhat, hogy a radar szenzor nem

észlel olyan gépjárműveket, amelyek nagy
sebességgel közelednek hátulról.

Másik gépjármű előzése
MEVFE0A2-4FD23A11-BF26-4AEB-8893-6D35AFFFE066

MJVS0739X

Illusztráció 3 – Másik gépjármű előzése

3. ábra: Az oldalsó visszajelző lámpa világít miköz-
ben egy másik gépjárművet előz és az a gépjármű
kb. 3 másodpercig az érzékelő zónában marad.

MJVS0740X

Illusztráció 4 – Másik gépjármű előzése

4. ábra: Ha a vezető aktiválja az irányjelzőt,
miközben egy másik jármű az észlelési zónában
van, akkor a rendszer (kétszer) megszólal, és az
oldalsó visszajelző lámpa és a BSW visszajelző
villogni kezd.

MEGJEGYZÉS:
* Ha több gépjárművet előz meg egy sorban,

előfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli
az első gépjármű után haladókat, mivel azok
nagyon közel vannak egymáshoz.

* Előfordulhat, hogy a szenzor nem érzékel
lassabb gépjárműveket, ha azokat rövid
időn belül megelőzi.

* Ha a vezető aktiválja az irányjelzőt, mielőtt
egy jármű az észlelési zónába lépne, az
oldalsó visszajelző lámpa és a BSW visz-
szajelző villogni kezd, de nem hallatszik
hangjelzés, amikor a másik járművet észleli.

Érkezés oldalról
MEVFE0A2-17655A1C-15C3-419C-AC35-34185D610911

MJVS0741X

Illusztráció 5 – Közelítés oldalról

5. ábra: Az oldalsó visszajelző lámpa világít ha
gépjármű érkezik az érzékelő zónába bármelyik
oldalról.

MWAF0555X

Illusztráció 6 – Közelítés oldalról

6. ábra: Ha a vezető aktiválja az irányjelzőt,
miközben egy másik jármű az észlelési zónában
van, akkor a rendszer (kétszer) megszólal, és az
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oldalsó visszajelző lámpa és a BSW visszajelző
villogni kezd.

MEGJEGYZÉS:
* Ha a vezető aktiválja az irányjelzőt, mielőtt

egy jármű az észlelési zónába lépne, az
oldalsó visszajelző lámpa és a BSW visz-
szajelző villogni kezd, de nem hallatszik
hangjelzés, amikor a másik járművet észleli.

* Előfordulhat, hogy a szenzorok nem érzéke-
lik az azonos sebességgel érkező, a zónába
belépő gépjárművet.

A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM ELÉR-
HETŐ

MEVFE0A2-55061AE4-D96B-4916-A984-5C6E7F266237
Ha radarblokkolást észlel, a BSW rendszer auto-
matikusan kikapcsol, és a [Nem elérhető Oldalsó
radar blokkolva] figyelmeztető üzenet jelenik meg
a jármű információs kijelzőjén.

A BSW rendszer nem elérhető, amíg a fenti
feltételek fent állnak.

A szenzorokat ideiglenes környezeti feltételek
akadályozhatják, mint például felverődő víz, pára
vagy köd. A szenzorokat olyan tárgyak is akadá-
lyozhatják, mint például jég vagy egyéb szeny-
nyeződés.

MEGJEGYZÉS:

Ha a BSW rendszer működése leáll, a holttér
beavatkozó (ha van) és a hátsó keresztforgalmi
figyelmeztető (RCTA) rendszerek működése is
leáll.

Teendők:

Ha a fenti feltételek megszűntek, a rendszer
működése automatikusan visszaáll.

RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
MEVFE0A2-C18DA6A0-8908-429E-8D06-A908AABB4E6A

Ha a BSW rendszer hibásan működik, az automa-
tikusan kikapcsol, és a [Rendszerhiba Lásd a
használati útmutatót] figyelmeztető üzenet jelenik
meg a jármű információs kijelzőjén.

MEGJEGYZÉS:

Ha a BSW rendszer leáll, az intelligens holttér-
beavatkozó (ha van) és a hátsó keresztirányú
forgalomra figyelmeztető (RCTA) rendszer is
leáll.

Teendők:

Állítsa le a járművet egy biztonságos helyen,
kapcsolja ki az elektromos jármű rendszerét, és
indítsa újra az elektromos jármű rendszerét. Ha az
üzenet továbbra is megjelenik, ellenőrizze a BSW
rendszert. Javasoljuk, hogy ehhez a szolgáltatás-
hoz keressen fel egy NISSAN minősített elektromos
jármű kereskedést.

RENDSZER KARBANTARTÁSA
MEVFE0A2-88773295-5D23-4061-B514-F4F4D43D5869

MWBF0052X

A BSW rendszer két radarérzékelője a hátsó
lökhárító közelében található. A szenzorok terüle-
tét minden esetben tartsa tisztán.

A szenzorokat ideiglenes környezeti feltételek
akadályozhatják, mint például felverődő víz, pára
vagy köd.

A szenzorokat olyan tárgyak is akadályozhatják,
mint például jég vagy egyéb szennyeződés.

Ellenőrizze és távolítsa el azokat a tárgyakat,
amelyek akadályozzák a radar szenzor körüli
területet.

Ne ragasszon semmilyen matricát (még áttetsző
anyagút sem), ne szereljen fel kiegészítőket vagy
ne fesse le az radarok környékét.

Ne szereljen fel fém tárgyakat a szenzor közelébe
(pl. ágtörőt, stb.).

Ne üsse meg, illetve kerülje a radarok területének
sérülését.
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Ha a radarérzékelők környéke ütközés következ-
tében megsérül, forduljon egy NISSAN tanúsított
elektromos jármű kereskedőhöz vagy más hivata-
los javítóműhelyhez.

Óvintézkedések a lökhárító javításával kapcsolatban
MEVFE0A2-7919440D-7B5E-403D-8366-A7D59F35573D

A lökhárító javításakor legyen óvatos, mert a
radarérzékelők a lökhárítóra vannak szerelve.

A radarérzékelő mechanizmusa:

MWBF0182X

Radar jel
Visszavert jel

A radarérzékelő radarjel kibocsátásával, majd an-
nak visszaverődésének mérésével érzékeli a tár-
gyakat.

A lökhárító javítása:

MWBF0183X

(1) Normál állapot (javítás előtt)

(2) Rossz állapot (nem megfelelő javítás után)

Radar jel
Visszavert jel
Radar szenzor
Jármű lökhárító
Filmréteg
Gitt
Javító réteg
Átfest
Radarjel diffúzió

Ha nem megfelelő javítást hajtanak végre a
lökhárítón (például különböző anyagokból készült
gitt felhordása, átfestés stb.), akkor a radar jele
gyengülhet, vagy nem működik megfelelően. Ez
azt eredményezheti, hogy a radarérzékelő nem
érzékeli megfelelően a tárgyakat.
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MEVFE0A2-0F8F7D1F-A3E0-4323-97F1-5A90D1D18D63

FIGYELMEZTETÉS
Az intelligens holttér-beavatkozó rendszer
megfelelő használatára vonatkozó figyelmez-
tetések és utasítások be nem tartása súlyos
sérülést vagy halált okozhat.

* Az intelligens holttér-beavatkozó rendszer
nem helyettesíti a megfelelő vezetési eljá-
rásokat, és nem arra készült, hogy mega-
kadályozza a járművekkel vagy tárgyakkal
való érintkezést. Sávváltáskor minden
esetben használja a visszapillantó tükrö-
ket és nézzen el abba az irányba, amerre a
gépjárművel haladni szeretne, hogy a sáv-
váltás biztonsággal végrehajthassa. Soha
ne hagyatkozzon kizárólag az intelligens
holttér-beavatkozó rendszerre.

* A radarnak működésbeli korlátai vannak. A
rendszer nem érzékel minden mozgó tár-
gyat vagy gépjárművet. Az intelligens
holttér-beavatkozó rendszer használata
bizonyos út-, talaj-, sávjelző-, forgalmi
vagy időjárási körülmények között a rend-
szer nem megfelelő működéséhez vezet-
het. Minden esetben saját magában
bízzon, így elkerülheti a baleseteket.

Az intelligens holttér-beavatkozó rendszer sávvál-
táskor figyelmezteti a szomszédos sávokban köz-
lekedő többi jármű vezetőjét, és segít a vezetőnek
visszatenni a járművet a haladó sáv közepére.

MWBF0091X

Az intelligens holttér-beavatkozó rendszer a hátsó
lökhárító közelében elhelyezett radarérzékelőket

használ a szomszédos sávban haladó többi
jármű észlelésére. A radarszenzorok mellett az
intelligens holttér-beavatkozó rendszer egy, a
szélvédő mögé telepített kamerát használ az
utazási sáv sávjelzőinek figyelésére.

MSSD1030

Érzékelő zónák

A szenzorok a gépjármű bármelyik oldalán képe-

sek a másik gépjárművet érzékelni az ábrán jelzett
érzékelő zónán belül.

Ez az érzékelő zóna a külső tükrök vonalától
kezdődik és körülbelül 3,0 m-re (10 ft) nyúlik túl a
gépjármű hátulján és 3,0 m-re (10 ft) nyúlik túl a
gépjármű oldalán.

Elindulás és haladás 313

INTELLIGENS HOLTTÉR BEA-
VATKOZÓ RENDSZER (ha van)
INTELLIGENS HOLTTÉR BEA-
VATKOZÓ RENDSZER (ha van)



(318,1)

314 Elindulás és haladás

MWBF0060X

(1) Oldalsó visszajelző lámpa
(2) Intelligens holttér-beavatkozás BE jelzőfény

(a jármű információs kijelzőjén)
(3) Intelligens holttér-beavatkozás jelző (a jármű

információs kijelzőjén)
(4) Dinamikus vezetőtámogató kapcsoló (ProPI-

LOT rendszer nélküli modellek)

(5) ProPILOT kapcsoló (ProPILOT rendszerrel
rendelkező modellek)

AZ INTELLIGENS HOLTTÉR BEAVATKO-
ZÓ RENDSZER MŰKÖDÉSE

MEVFE0A2-A889F888-F754-4ACB-A04C-2F29D496BBEE
Az intelligens holttér beavatkozó rendszer kb. 60
km/h (37 MPH) sebesség felett működik.

Ha a rendszer gépjárművet érzékel az érzékelési
zónában, az oldalsó visszajelző lámpa világít.

Ha ezután aktiválják az irányjelzőt, a rendszer
megszólal (kétszer), és az oldalsó visszajelző lámpa
és az intelligens holttér-beavatkozás jelzőfénye
villog. Az oldalsó visszajelző lámpa és az intelligens
holttér-beavatkozás jelzőfénye mindaddig villog,
amíg az észlelt jármű elhagyja az észlelési zónát.

Ha az intelligens holttér-beavatkozó rendszer BE
van kapcsolva, és járműve egy sávjelzőhöz közelít,
miközben egy másik jármű az észlelési zónában
van, a rendszer csipog (háromszor), és az oldalsó
visszajelző lámpa és az intelligens holttér-beavat-
kozás jelzőfénye villog. Az intelligens holttér-bea-
vatkozó rendszer a jármű egyik oldalán egy rövid
ideig tartó fékezéssel aktiválódik, hogy segítse a
jármű visszahelyezését a forgalmi sáv közepére. Az
intelligens holttér-beavatkozó rendszer az irány-
jelző használatától függetlenül működik.

Az intelligens holttér-beavatkozó rendszer bekap-
csolásához nyomja meg a ProPILOT kapcsolót a
kormánykeréken (ha van) vagy a dinamikus veze-
tőtámogató kapcsolót a vezetőoldali műszerfalon
(ha van) az elektromos jármű rendszerének elindí-
tása után. A jármű információs kijelzőjén az
Intelligens holttér-beavatkozás BE jelzőfénye világ-
ít. Nyomja meg ismét a ProPILOT kapcsolót (ha
van) vagy a dinamikus vezetőtámogató kapcsolót
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(ha van) az intelligens holttér-beavatkozó rendszer
kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS:
* Az intelligens holttér-beavatkozás figyel-

meztetés és rendszeralkalmazás csak akkor
aktiválódik, ha az oldalsó visszajelző lámpa
már világít, amikor a jármű megközelíti a
sávjelzőt. Ha egy másik jármű az észlelési
zónába kerül, miután az Ön járműve átha-
ladt egy sávjelzőn, nem aktiválódik az intel-
ligens holttér-beavatkozás figyelmeztetés
vagy rendszeralkalmazás. (További informá-
cióért lásd “Intelligens holttér-beavatkozás
vezetési helyzetekben” (317 o.).)

* Az intelligens holttér-intervenció rendszer
általában korábban aktiválódik, mint az
intelligens sávintervenció, amikor járműve
egy sávjelzőhöz közeledik.

AZ INTELLIGENS HOLTTÉR-BEAVATKOZÓ RENDSZER ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA
MEVFE0A2-230AA186-5816-4D0D-B6CE-37A967F0809F

MWBF0058X

(1) Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)
(2) Gépjármű információs kijelzője
(3) Dinamikus vezetőtámogató kapcsoló (ProPI-

LOT rendszer nélküli modellek)
(4) ProPILOT kapcsoló (ProPILOT rendszerrel

rendelkező modellek)

1. Nyomja meg a gombot, amíg a
[Beállítások] meg nem jelenik a jármű informá-
ciós kijelzőjén, majd nyomja meg a görgető-
tárcsát . Használ ja a scrol l tárcsát a
[Vezetőasszisztens] kiválasztásához. Majd
nyomja meg a scroll tárcsát.
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2. Válassza a [Holttérfigyelő] lehetőséget, és
nyomja meg a görgetőtárcsát.

3. Válassza ki a [Beavatkozás] lehetőséget, majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

4. Nyomja meg a ProPILOT kapcsolót (ha van)
vagy a dinamikus vezetőtámogató kapcsolót
(ha van) a rendszer be- vagy kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS:

A ProPILOT rendszer bekapcsolása egyidejűleg
bekapcsolja az intelligens holttér-beavatkozó és
az intelligens sávintervenciós rendszereket. To-
vábbi információért lásd . “Intelligent Lane In-
tervention (ha van)” (293 o.).

A BSW rendszer kikapcsolása egyúttal kikap-
csolja az intelligens holttér-beavatkozó rend-
szert is.

INTELLIGENS BLIND SPOT INTERVENTI-
ON RENDSZER KORLÁTAI

MEVFE0A2-ECB4DE29-FF5F-41E7-A862-5875C3682558

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban felsoroljuk az intelligens holt-
tér-beavatkozó rendszer rendszerkorlátait. Ha
a gépjárművet úgy üzemelteti, hogy ezeket a
korlátokat nem veszi figyelembe, súlyos, akár
halálos balesetet is szenvedhet.

* Az intelligens holttér-beavatkozó rendszer
nem képes minden járművet észlelni min-
den körülmények között.

* Előfordulhat, hogy a radarérzékelők nem
képesek észlelni és aktiválni az intelligens
holttér-beavatkozást, ha bizonyos objek-
tumok vannak jelen, például:

— Gyalogosok, kerékpárok, állatok.

— Olyan gépjárművek, mint például mo-
torok, kis súlyú gépjárművek vagy ma-
gas hasmagasságú gépjárművek.

— Az érzékelő zónában maradó gépjár-
művek, ha álló helyzetből kezd el gyor-
sítani.

— Közeledő gépjárművek.

— Szomszédos sávban azonos sebes-
séggel haladó gépjármű.

— Hátulról nagy sebességgel érkező
gépjármű.

— Gépjármű, amelyet gyorsan előz meg.

— Gépjármű, amely nagy sebességgel
halad át az érzékelési zónán.

* A radarok érzékelő zónáját a standard
sávszélesség alapján határozták meg. Ha
szélesebb forgalmi sávban halad, előfor-
dulhat, hogy a rendszer nem érzékeli a
szomszédos sávban közlekedő gépjármű-
veket. Ha szűkebb forgalmi sávban halad,
előfordulhat, hogy a rendszer olyan gép-
járművet érzékel, amely két forgalmi sáv-
val arrébb halad.

* A radarokat úgy tervezték meg, hogy a
legtöbb álló tárgyat figyelmen kívül hagy-
ja, elfordulhat azonban, hogy a rendszer
ilyen tárgyakat is érzékel: szalagkorlátok,
falak, díszek, álló gépjárművek. Ez a nor-
mál működés része.

* A következő körülmények között romlik a

radar azon képessége, hogy más gépjár-
műveket felismerjen:

— Rossz időjárási körülmények

— Vízfelverődés

— Gépjárműre lerakódott jég/hó/szeny-
nyeződés

* Ne ragasszon semmilyen matricát (még
áttetsző anyagút sem), ne szereljen fel
kiegészítőket vagy ne fesse le az radarok
környékét. Ezen körülmények között rom-
lik a radar azon képessége, hogy más
gépjárműveket felismerjen.

* Előfordulhat, hogy a kamera nem érzékeli
a sávjelzőket a következő helyzetekben, és
előfordulhat, hogy az intelligens holttér-
beavatkozó rendszer nem működik meg-
felelően.

— Olyan utakon, ahol több párhuzamos
sávjelző van; kifakult vagy nem tisztán
festett sávjelzők; sárga festett sávjel-
zők; nem szabványos sávjelzők; sávjel-
zők vízzel, szennyeződéssel, hóval stb.

— Olyan útszakaszokon, ahol a már nem
használatos útburkolati jelek még min-
dig érzékelhetők.

— Éles kanyarokkal tűzdelt útszakaszo-
kon.

— Olyan útszakaszokon, ahol éles kont-
rasztot adó tárgyak vagy jelenségek
találhatók, pl: árnyékok, hó, víz, rozsda,
útjavítás után még megtalálható jelek.

— Olyan útszakaszokon, ahol az útbur-



(321,1)

kolati jelek egymásba futnak vagy kü-
lönválnak.

— Ha a gépjármű haladási iránya nem
egyezik meg az útburkolati jelek hala-
dási irányával.

— Ha a gépjármű túl közel halad az előtte
haladó járműhöz, amely így korlátozza
a kamera érzékelési tartományát.

— Ha eső, hó vagy egyéb szennyeződés
rakodik le a szélvédőre a kamera elé.

— Ha a fényszórók nem világítanak meg-
felelően erősséggel szennyeződés mi-
att illetve ha azok beállítása nem
megfelelő.

— Ha erős fény esik a sávfigyelő kame-
rára. (Például napkeltekor vagy nap-
nyugtakor közvetlen fény esik a
gépjármű elejére.)

— Ha a fényesség hirtelen megváltozik.
(Például a gépjárművel alagútba hajt
be vagy abból ki, híd alatt.)

* Ne használja az intelligens holttér beavat-
kozó rendszert a következő körülmények
között, mert az a rendszer hibás működé-
sét eredményezheti.

— Rossz időben. (Például: eső, köd, hó
stb.)

— Ha csúszós utakon vezet (jég, hó, stb.)

— Ha kanyargós, egyenetlen utakon ve-
zet.

— Ha útjavítások miatt az utak le vannak
zárva.

— Ha ideiglenes forgalmi sávban halad.

— Ha olyan utakon vezet, ahol a sáv
szélessége nem megfelelő.

— Ha olyan gumiabronccsal vezet, amely
nem felel meg a normál gumiabroncs-
viszonyoknak (például gumikopás, ala-
csony guminyomás, gumilánc, nem
szabványos kerekek).

— Ha a gépjármű nem eredeti fék és
felfüggesztés alkatrészekkel van fel-
szerelve.

— Ha utánfutót vagy egy másik gépjár-
művet vontat.

* A túlzott zajok miatt (pl: audiorendszer
hangereje, lehúzott ablak) előfordulhat,
hogy nem hallja meg a figyelmeztető
hangokat.

INTELLIGENS HOLTTÉR-BEAVATKOZÁS
VEZETÉSI HELYZETEKBEN

MEVFE0A2-9A568284-4F48-4B80-B085-B4C4D09F1FF2

Visszajelző be

Visszajelző ki

Visszajelző villog

Egy másik gépjármű közelít hátulról
MEVFE0A2-6EA2076B-4B24-4333-83BE-8CF78719DE98

MJVS0737X

Illusztráció 1 – Megközelítés hátulról

1. ábra: Az oldalsó visszajelző lámpa világít, ha a
gépjármű a szomszédos sávban az érzékelési
zónába kerül.
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MJVS0738X

Illusztráció 2 – Megközelítés hátulról

2. ábra: Ha a vezető aktiválja az irányjelzőt, a
rendszer hangot ad (kétszer), és az oldalsó visz-
szajelző lámpa és az intelligens holttér-beavatko-
zás jelzőfénye villog.

MJVS0760X

Illusztráció 3 - Megközelítés hátulról

3. ábra: Ha az intelligens holttér-beavatkozó rend-
szer BE van kapcsolva, és járműve egy sávjelzőhöz
közelít, miközben egy másik jármű az észlelési
zónában van, a rendszer csipog (háromszor), és az

oldalsó visszajelző lámpa és az intelligens holttér-
beavatkozás jelzőfénye villog. Az intelligens holt-
tér-beavatkozó rendszer enyhén megnyomja a
féket az egyik oldalon, hogy segítse a jármű visz-
szakerülését a forgalmi sáv közepére.

MEGJEGYZÉS:
* Előfordulhat, hogy a radar szenzor nem

észlel olyan gépjárműveket, amelyek nagy
sebességgel közelednek hátulról.

Másik gépjármű előzése
MEVFE0A2-BC212511-C4C5-443D-8DD9-EDB3BF906DA2

MJVS0739X

4. ábra - Egy másik jármű előzése

4. ábra: Az oldalsó visszajelző lámpa világít miköz-
ben egy másik gépjárművet előz és az a gépjármű
kb. 3 másodpercig az érzékelő zónában marad.

MJVS0740X

Illusztráció 5 - Másik gépjármű előzése

5. ábra: Ha a vezető aktiválja az irányjelzőt,
miközben egy másik jármű az észlelési zónában
van, akkor a rendszer (kétszer) megszólal, és az
oldalsó visszajelző lámpa és az intelligens holttér-
beavatkozás jelzőfénye villog.

MJVS0761X

Illusztráció 6 - Másik gépjármű előzése

6. ábra: Ha az intelligens holttér-beavatkozó rend-
szer BE van kapcsolva, és járműve egy sávjelzőhöz
közelít, miközben egy másik jármű az észlelési
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zónában van, a rendszer csipog (háromszor), és az
oldalsó visszajelző lámpa és az intelligens holttér-
beavatkozás jelzőfénye villog. Az intelligens holt-
tér-beavatkozó rendszer enyhén megnyomja a
féket az egyik oldalon, hogy segítse a jármű visz-
szakerülését a forgalmi sáv közepére.

MEGJEGYZÉS:
* Ha több gépjárművet előz meg egy sorban,

előfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli
az első gépjármű után haladókat, mivel azok
nagyon közel vannak egymáshoz.

* Előfordulhat, hogy a szenzor nem érzékel
lassabb gépjárműveket, ha azokat rövid
időn belül megelőzi.

Érkezés oldalról
MEVFE0A2-FD235B89-3DAE-458A-A4EC-60866CD04BCA

MJVS0741X

7. ábra - Belépés oldalról

7. ábra: Az oldalsó visszajelző lámpa világít ha
gépjármű érkezik az érzékelő zónába bármelyik
oldalról.

MEGJEGYZÉS:

Előfordulhat, hogy a szenzorok nem érzékelik az
azonos sebességgel érkező, a zónába belépő
gépjárművet.

MWAF0555X

8. ábra - Belépés oldalról

8. ábra: Ha a vezető aktiválja az irányjelzőt,
miközben egy másik jármű az észlelési zónában
van, akkor az oldalsó visszajelző lámpa és az
intelligens holttér-beavatkozás jelzőfénye felvillan,
és kétszer hangjelzés hallható.

MEGJEGYZÉS:

Ha a vezető aktiválja az irányjelzőt, mielőtt egy
jármű az észlelési zónába lépne, az oldalsó visz-
szajelző lámpa és az intelligens holttér-beavat-
kozás jelzőfénye villogni kezd, de nem hallatszik
hangjelzés, ha másik járművet észlel.

MJVS0761X

Illusztráció 9 - Közelítés oldalról

9. ábra: Ha az intelligens holttér-beavatkozó rend-
szer be van kapcsolva, és járműve megközelíti a
sávjelzőt, miközben egy másik jármű az észlelési
zónában van, a rendszer csipog (háromszor), és az
oldalsó visszajelző lámpa és az intelligens holttér-
beavatkozás jelzőfénye villog. Az intelligens holt-
tér-beavatkozó rendszer enyhén megnyomja a
féket az egyik oldalon, hogy segítse a jármű visz-
szakerülését a forgalmi sáv közepére.
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MJVS0742X

Illusztráció 10 - Közelítés oldalról

10. ábra: Az intelligens holttér-beavatkozó rend-
szer nem működik, ha az Ön járműve sávjelzőn áll,
amikor egy másik jármű belép az észlelési zónába.
Ebben az esetben csak a BSW rendszer működik.

MEGJEGYZÉS:
* Előfordulhat, hogy a szenzorok nem érzéke-

lik az azonos sebességgel érkező, a zónába
belépő gépjárművet.

* Az intelligens holttér-beavatkozás nem mű-
ködik, vagy leáll, és csak figyelmeztető
hangjelzés hallható a következő feltételek
mellett.
— Ha a fékpedál le van nyomva.
— Amikor a jármű felgyorsul az intelligens

holttér-beavatkozó rendszer működése
közben

— Ha gyors kormánymozdulatokat végez
— Amikor megszólal az ICC, az intelligens

elülső ütközésre figyelmeztető vagy az
intelligens vészfékezési figyelmeztetés.

— Ha a vészvillogók aktívak.
— Ha kanyarban nagy sebességgel halad.
— Amikor a BSW rendszer ki van kapcsolva.

A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM ELÉR-
HETŐ

MEVFE0A2-B7D542D2-CC36-4655-AC6B-DFF98E4C3E9C
Ha az alábbi üzenetek bármelyike megjelenik a
jármű információs kijelzőjén , hangjelzés hallható,
és az intelligens holttér-beavatkozó rendszer au-
tomatikusan kikapcsol.

* [Nem elérhető csúszós út]:
Amikor az ESP rendszer (kivéve a kipörgésgát-
ló rendszer funkcióját) vagy az ABS működik.

* [Jelenleg nem elérhető]:
— Ha a ESP rendszer ki van kapcsolva.

* [Nem elérhető kamera hőmérséklet magas]:
Amikor a gépjárművel közvetlen napsütésben,
magas hőmérsékleti körülmények között par-
kol (kb. 40°C fok felett (104°F)).

* [Nem elérhető oldalsó radar elakadt]:
Ha az oldalsó radar működése valamilyen ok
miatt korlátozva van.

Kapcsolja ki az intelligens holttér beavatkozó
rendszert és kapcsolja be újra, ha a fenti feltételek
már nem állnak fent.

RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
MEVFE0A2-D25702C1-B353-4E1D-B8B0-7509723BA4D6

Ha az intelligens holttér-beavatkozó rendszer
hibásan működik, az automatikusan kikapcsol, az
intelligens holttér-beavatkozás jelzőfénye sárgán
világít, és a [Rendszerhiba, lásd a használati
útmutatót] figyelmeztető üzenet jelenik meg a
jármű információs kijelzőjén.

Teendők:

Hamegjelenik a figyelmeztető üzenet, állítsa meg a
járművet egy biztonságos helyen, és nyomja meg a
parkoló gombot a P (parkolás) állásba kapcsolás-
hoz. Kapcsolja ki az elektromos jármű rendszerét,
és indítsa újra az elektromos jármű rendszerét. Ha
a figyelmeztető üzenet továbbra is látható, ellen-
őriztesse a rendszert. Javasoljuk, hogy ehhez a
szolgáltatáshoz keressen fel egy NISSAN tanúsított
elektromos jármű-kereskedőt.

RENDSZER KARBANTARTÁSA
MEVFE0A2-A7291295-1818-444C-8892-D4B4E11C56F9

MWBF0091X

Az intelligens holttér-beavatkozó rendszer két
radarérzékelője a hátsó lökhárító közelében
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található. A szenzorok területét minden esetben
tartsa tisztán.

A szenzorokat ideiglenes környezeti feltételek
akadályozhatják, mint például felverődő víz, pára
vagy köd.

A szenzorokat olyan tárgyak is akadályozhatják,
mint például jég vagy egyéb szennyeződés.

Ellenőrizze és távolítsa el azokat a tárgyakat,
amelyek akadályozzák a radar szenzor körüli
területet.

Ne ragasszon semmilyen matricát (még áttetsző
anyagút sem), ne szereljen fel kiegészítőket vagy
ne fesse le az radarok környékét.

Ne szereljen fel fém tárgyakat a szenzor közelébe
(pl. ágtörőt, stb.).

Ne üsse meg, illetve kerülje a radarok területének
sérülését.

Javasoljuk, hogy keressen fel egy NISSAN minősí-
tett elektromos jármű kereskedést, ha a radarér-
zékelők környéke ütközés következtében
megsérül.

Az intelligens holttér-beavatkozó rendszer sávka-
mera-egysége a belső tükör felett található. Az
intelligens holttér-beavatkozás megfelelő műkö-
désének megőrzése és a rendszer hibás működé-
sének megelőzése érdekében ügyeljen a
következőkre:

* A szélvédő legyen mindig tiszta.
* Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát

sem) vagy szereljen fel más kiegészítőt a
kamera környékére.

* Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl.
fehér papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A
napfény visszaverődése negatívan befolyásol-
hatja a kamera azon képességét, hogy az
útburkolati jeleket megfelelően felismerje.

* Ne üsse vagy törje össze a kamera körüli
területeket. Ne érintse meg kamera lencséjét
vagy távolítsa el a csavart, amely a kamerán
található. Javasoljuk, hogy forduljon egy
NISSAN tanúsított elektromos jármű kereske-
dőhöz, ha a kameraegység baleset következ-
tében megsérül.

Óvintézkedések a lökhárító javításával kapcsolatban
MEVFE0A2-4D36CB7B-3B9D-47A4-ACD7-2A0E0F733859

A lökhárító javításakor legyen óvatos, mert a
radarérzékelők a lökhárítóra vannak szerelve. A
részletekért lásd: “Óvintézkedések a lökhárító javí-
tásával kapcsolatban” (312 o.).

MEVFE0A2-212332F5-370C-44DF-B5A2-9C89439133B0

FIGYELMEZTETÉS
Ha nem tartja be az RCTA rendszer megfelelő
használatához szükséges figyelmeztetéseket
és utasításokat, súlyos, akár halálos sérülése-
ket is szenvedhet.

* Az RCTA rendszer nem helyettesíti a meg-
felelő vezetési műveleteket és nem úgy
tervezték, hogy megakadályozza a gép-
járművek összeütközését vagy az egyéb
tárgyakkal való érintkezést. Amikor kihát-
rál a parkolóhelyről, mindig használja az
oldalsó és a hátsó tükröt, és forduljon, és
nézzen abba az irányba, amerre a jármű
haladni fog. Soha ne támaszkodjon csak
az RCTA rendszerre.

Az RCTA rendszer segítséget nyújt a parkolóhelyről
való kihátrálás során. Amikor a gépjármű hátra-
menetben van, a rendszer kialakításánál fogva
érzékeli a gépjármű bal és jobb oldaláról érkező
egyéb járműveket. Ha a rendszer keresztirányú
forgalmat érzékel, riasztást ad.
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MWBF0061X

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

RCTA RENDSZER MŰKÖDÉSE
MEVFE0A2-5E3DBCD2-534F-4094-A7FF-3E1513EFB182

Az RCTA rendszer segítségével figyelmeztetheti a
vezetőt a közeledő járműre, amikor a vezető
kihátrál a parkolóhelyről.

Ha a sebességváltó karját R (hátramenet) állásba
állítja és a gépjármű sebessége kevesebb, mint kb.
8 km/h (5 MPH), az RCTA rendszer működésbe lép.

Ha a radar valamelyik oldalról közeledő gépjármű-

vet észlel, a rendszer hangjelzése (egyszer) meg-
szólal, illetve az oldaljelző lámpa villog azon az
oldalon, ahonnan a gépjármű érkezik.

MJVS0173X

MWBF0052X

Az RCTA rendszer mindkét oldalon, a hátsó lökhá-
rító közelében elhelyezett radarérzékelőket
használ a közeledő jármű észlelésére.

A radarszenzorok akár körülbelül 20 m (66 láb)
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távolságból is képesek észlelni a közeledő jármű-
vet.

AZ RCTA RENDSZER ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA
MEVFE0A2-1A458B05-9324-4A27-8593-FB5F7795B76F

MWBF0054X

(1) Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)
(2) Gépjármű információs kijelzője

Az RCTA rendszer engedélyezéséhez vagy letiltá-
sához a következő lépéseket hajtsa végre.

1. Nyomja meg a gombot, amíg a
[Beállítások] meg nem jelenik a jármű informá-
ciós kijelzőjén, majd nyomja meg a görgető-
tárcsát . Használ ja a scrol l tárcsát a

[Vezetőasszisztens] kiválasztásához. Majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza ki a [Parkolássegítő] opciót, majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Válassza a [Hátsó forg. figy.] lehetőséget, és
nyomja meg a görgetőtárcsát a rendszer be-
vagy kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS:

A rendszerbeállítás akkor is megmarad, ha az
elektromos jármű rendszerét újraindítják.
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AZ RCTA RENDSZER KORLÁTAI
MEVFE0A2-AE9890E0-04F7-4C4C-A626-8DD36B90F3CF

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban megtalálhatók az RCTA rend-
szer korlátai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti,
hogy ezeket a korlátokat nem veszi figyelem-
be, súlyos, akár halálos balesetet is szenved-
het.

* Minden esetben ellenőrizze a környezetet
és tolatáskor forduljon hátra, hogy ellen-
őrizhesse, mi van a gépjármű mögött. A
radar szenzor közeledő (mozgó) gépjár-
műveket érzékel. A radar szenzor nem
érzékelhet minden tárgyat, például:

— Gyalogosok, kerékpárok, motorkerék-

párok, állatok vagy gyerekek által
használt játék járművek

— Olyan gépjárművet, amelynek sebes-
sége nagyobb, mint kb. 30 km/h (19
MPH)

— Olyan gépjárművet, amelynek sebes-
sége alacsonyabb, mint kb. 8 km/h (5
MPH)

* Előfordulhat, hogy a radar szenzor nem
érzékeli a közeledő gépjárműveket bizo-
nyos helyzetekben:

— Illusztráció : Ha az Ön mellett parko-
ló gépjármű eltakarja a radar szenzor
által kibocsátott sugarat.

— Illusztráció : Ha a gépjárművel szög-
ben parkolt le a parkolóhelyen.

— Illusztráció : Ha a gépjárművel emel-
kedő területen parkolt le.

— Illusztráció : Ha a közeledő gépjármű
befordul abba a sorba, ahol az Ön
gépjárműve parkol.

— Illusztráció : Amikor a jármű és a
közeledő jármű által bezárt szög kicsi

* A következő körülmények között romlik a
radar azon képessége, hogy más gépjár-
műveket felismerjen:

— Rossz időjárási körülmények

— Vízfelverődés

— Gépjárműre lerakódott jég/hó/szeny-
nyeződés

* Ne ragasszon semmilyen matricát (még
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áttetsző anyagút sem), ne szereljen fel
kiegészítőket vagy ne fesse le az radarok
környékét. Ezen körülmények között rom-
lik a radar azon képessége, hogy más
gépjárműveket felismerjen

* Utánfutó vagy más jármű vontatásakor
kapcsolja ki az RCTA rendszert, hogy elke-
rülje a rendszer hirtelen működéséből
eredő váratlan balesetet.

* A túlzott zajok miatt (pl: audiorendszer
hangereje, lehúzott ablak) előfordulhat,
hogy nem hallja meg a figyelmeztető
hangokat.

MJVS0172X

Illusztráció 1

MJVS0173X

Illusztráció 2

MEGJEGYZÉS:

Abban az esetben, ha több gépjármű érkezik
egy sorban (1. illusztráció), vagy az ellenkező
oldalról (2. illusztráció) is érkezik gépjármű, az
RCTA rendszer által kiadott figyelmeztető hang
nem szólal meg újra azt követően, hogy az első
gépjármű elhaladt a szenzor előtt.

A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM ELÉR-
HETŐ

MEVFE0A2-09B800FF-C822-42DE-BF7C-41CED2459499
Ha a rendszer azt érzékeli, hogy a radar blokkolva
van, a automatikusan deaktiválódik. A [Nem elér-
hető Oldalsó radar blokkolva] figyelmeztető üze-
net jelenik meg a gépjármű információs kijelzőjén.

A rendszer nem elérhető, amíg a fenti feltételek
fent állnak.

A szenzorokat ideiglenes környezeti feltételek
akadályozhatják, mint például felverődő víz, pára
vagy köd.

A szenzorokat olyan tárgyak is akadályozhatják,
mint például jég vagy egyéb szennyeződés.

MEGJEGYZÉS:

Ha a BSW rendszer leáll, az RCTA és az intelligens
holttér-beavatkozó rendszerek (ha van) szintén
leállnak.

Teendők:

Ha a fenti feltételek megszűntek, a rendszer
működése automatikusan visszaáll.

RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
MEVFE0A2-1268FF40-FFAA-4D31-919A-B6261E4E3E5A

Ha az RCTA rendszer nem működik megfelelőn, a
rendszer automatikusan törli működését. A [Rend-
szerhibaLásd a használati útmutatót] figyelmezte-
tő üzenet jelenik meg a jármű információs
kijelzőjén.

MEGJEGYZÉS:

Ha a BSW rendszer leáll, az RCTA rendszer és az
intelligens holttér-beavatkozó rendszer (ha van)
szintén leáll.

Teendők:

Állítsa le a járművet egy biztonságos helyen,
kapcsolja ki az elektromos jármű rendszerét, és
indítsa újra az elektromos jármű rendszerét. Ha az
üzenet továbbra is megjelenik, ellenőriztesse a
rendszert. Javasoljuk, hogy ehhez a szolgáltatás-
hoz keressen fel egy NISSAN tanúsított elektromos
jármű-kereskedőt.
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RENDSZER KARBANTARTÁSA
MEVFE0A2-27B6E548-16CE-4293-96C2-975F659E4855

MWBF0052X

Az RCTA rendszer két radarérzékelője a hátsó
lökhárító közelében található. A szenzorok terüle-
tét minden esetben tartsa tisztán.

A szenzorokat ideiglenes környezeti feltételek
akadályozhatják, mint például felverődő víz, pára
vagy köd.

A szenzorokat olyan tárgyak is akadályozhatják,
mint például jég vagy egyéb szennyeződés.

Ellenőrizze és távolítsa el azokat a tárgyakat,
amelyek akadályozzák a radar szenzor körüli
területet.

Ne ragasszon semmilyen matricát (még áttetsző
anyagút sem), ne szereljen fel kiegészítőket vagy
ne fesse le az radarok környékét.

Ne szereljen fel fém tárgyakat a szenzor közelébe
(pl. ágtörőt, stb.). Ez hibás működést eredményez-
het.

Ne üsse meg, illetve kerülje a radarok területének
sérülését. Javasoljuk, hogy keressen fel egy NISSAN

tanúsított elektromos jármű márkakereskedőt, ha
a radarérzékelők környéke ütközés következtében
megsérül.

Óvintézkedések a lökhárító javításával kapcsolatban
MEVFE0A2-634E61C0-457A-4CC7-B75D-72EADF21B9FF

A lökhárító javításakor legyen óvatos, mert a
radarérzékelők a lökhárítóra vannak szerelve. A
részletekért lásd: “Óvintézkedések a lökhárító javí-
tásával kapcsolatban” (312 o.).

MEVFE0A2-D084DD0E-A7C4-4A64-A2EF-0216B5F2A34D
A sebességkorlátozó lehetővé teszi, hogy a gép-
járművet egy beállított sebességgel tudja csak
vezetni. Amikor a sebességkorlátozó aktiválva
van, a már megszokott módon gyorsíthat és
fékezhet, de a gépjármű a beállított sebességet
nem fogja túllépni.

FIGYELMEZTETÉS
* Mindig ügyeljen a kihelyezett sebesség-

korlátozásokra. Ne állítsa a sebességet
ezen értékek fölé.

* A sebességkorlátozó állapotáról mindig
győződjön meg a gépjármű információs
kijelzőjéről.

Ha a sebességkorlátozó be van kapcsolva, az
automatikus sebességszabályozó (ha van) vagy
Intelligent Cruise Control (ICC) rendszer (ha van)
nem működtethető.

A SEBESSÉGKORLÁTOZÓ RENDSZER
MŰKÖDÉSE

MEVFE0A2-9C8C07E3-C365-4B70-BFD4-1C30F7604472
A sebességkorlátozó rendszert a következő érté-
kek közé lehet beállítani.

* 30-160 km/h (20-100 MPH)

SEBESSÉGKORLÁTOZÓSEBESSÉGKORLÁTOZÓ
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MWBF0062X

A sebességkorlátozó rendszer kapcsolója a kor-
mánykeréken található.

1. <RES+> kapcsoló
2. <SET-> kapcsoló
3. <CANCEL> kapcsoló
4. A sebességkorlátozó főkapcsolója (Ha ezt a

gombot megnyomja, a sebességkorlátozó
készenléti üzemmódba vált. Ha a sebesség-
tartó automatika (ha van) vagy az ICC
rendszer (ha van) be van kapcsolva, a
rendszer kikapcsol, és a sebességhatároló
készenléti módba lép.)

MJVS0284X

A sebességkorlátozó rendszer működése látható a
gépjármű információs kijelzőjén.

1. Sebességkorlátozó rendszer visszajelzője
2. A sebességjelző beállítása

A sebesség mértékegysége [km/h] és [MPH]. lehet.
(Lásd “[EgységNyelv]” (132 o.).)

Amikor a gépjármű sebessége túllépi a beállított
sebességet, a sebességjelző villogni kezd és a
gázpedál nem működik, amíg a gépjármű sebes-
sége a beállított érték alá nem csökken.

A sebességkorlátozó nem csökkenti automati-
kusan a gépjármű sebességét a beállított érték-
re.

A sebességkorlátozó rendszer bekapcsolása
MEVFE0A2-15B77ABF-9A57-4788-9ABE-FC63B5FA57E1

Nyomja meg a sebességkorlátozó rendszer FŐ-
kapcsolóját. A sebességhatároló és a beállított
sebességjelzők világítanak a jármű információs
kijelzőjén ([KORLÁT. RENDSZ. BE%%SET%% a be-
kapcs.] üzenet jelenik meg a kijelzőn).

A sebességkorlát beállítása
MEVFE0A2-13B8CE6F-3BEA-4A6D-A685-FDC193CA9F17

1. Nyomja meg a <SET−> kapcsolót.
. Ha a gépjármű megállt, a beállított sebes-

ségérték 30 km/h vagy 20 MPH lesz.
. Vezetés közben a beállított sebességérték

az éppen aktuális sebesség lesz.

MEGJEGYZÉS:
Ha megnyomja és elengedi a <RES+>
kapcsolót, amikor nincs beállított jármű-
sebesség, a jármű ugyanúgy fog visel-
kedn i , m in t a <SET-> kapcso ló
megnyomásakor.

2. Ha a sebességkorlátozás be van állítva, a
sebességhatároló jelzőfénye és a beállított
sebességjelző világít a jármű információs kijel-
zőjén (a [ /- Beállított seb. Módosítása] üzenet
jelenik meg a kijelzőn).

A beállított sebességérték megváltoztatása:
A beállított sebességérték megváltoztatásához
válassza a következő műveletek valamelyikét.

* Nyomja meg és tartsa nyomva a <RES+> vagy
a <SET-> gombot. A beállított sebességérték
növekedni vagy csökkenni fog kb. 5 km/h- val
vagy 5 MPH-vel.

* Nyomja meg, majd gyorsan engedje fel a <RES
+> vagy a <SET-> gombot. Minden egyes
alkalommal, amikor így tesz a sebesség kb. 1
km/h- val vagy 1 MPH- val emelkedik vagy
csökken.

Az újonnan beállított sebességhatár megjelenik a
gépjármű információs kijelzőjén.
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Ha a gépjármű aktuális sebessége meghaladja a
beállított sebességet, rövid időre egy figyelmeztető
hangjelzést hall azt követően, hogy a beállított
sebességet túllépte és a rendszer nem érzékeli a
vezető beavatkozását.

A sebességhatár törlése
MEVFE0A2-2056F587-ECE6-48D8-9534-0E11C52DF870

A sebességkorlátozó rendszer értékeinek törlésé-
hez nyomja meg a <Cancel> gombot. A sebesség-
korlátozó jelzőfénye és a beállított sebességjelző a
jármű információs kijelzőjén kikapcsol (a [Készenl. -
Nyomja a %%RES+%% gmbt a foly.] üzenet jelenik
meg a kijelzőn).

A sebességkorlátozó rendszert felülírhatja, ha a
gázpedált teljesen lenyomja, túl az ellenállási
ponton.

FIGYELMEZTETÉS
* A gépjármű gyorsulni kezd, ha a sebesség-

korlátozás törlésre kerül.

* Ha kiegészítő padlószőnyegeket használ,
ügyeljen arra, hogy a szőnyegek ne akadá-
lyozzák a gázpedál működését. A sebes-
ségko r l á tozó működésé t a nem
megfelelően illesztett szőnyegek akadá-
lyozhatják.

Nyomja le a gázpedált teljesen, az ellenállási
ponton túl. A sebességkorlátozó működése felfüg-
gesztésre kerül, hogy a beállított értéknél maga-
sabb sebességgel is tudjon haladni. A beállított
sebesség kijelzése villogni kezd. A sebességkorlá-
tozó rendszer automatikusan visszaáll, amikor a
gépjármű sebessége a beállított sebességérték alá
csökken.

Az előzőleg beállított sebességhez való visszatérés
MEVFE0A2-B04C89F8-E412-4498-AAD2-9E0854D792B4

Ha a beállított sebességkorlátozást törli, a rend-
szer eltárolja a beállított sebességértéket a sebes-
ségkorlátozó memóriájában.

Ezt a sebességkorlátozást a <RES+> kapcsoló
felfelé történő megnyomásával lehet újra aktiválni
(a kijelzőn a [Folytatás] üzenet jelenik meg).

Ha a jármű aktuális sebessége magasabb, mint az
előzőleg beállított sebesség, a gázpedál addig nem
fog működni és a beállított sebesség villogni kezd
a kijelzőn, amíg a gépjármű sebessége a beállított
érték alá nem csökken.

Ha a gépjármű aktuális sebessége meghaladja a
beállított sebességet, rövid időre egy figyelmeztető
hangjelzést hall azt követően, hogy a beállított
sebességet túllépte és a rendszer nem érzékeli a
vezető beavatkozását.

A sebességkorlátozó kikapcsolása
MEVFE0A2-6A43A784-1975-4070-B54E-FD1D6DF5940E

A sebességkorlátozó rendszer kikapcsolásra kerül,
ha a következő műveletek valamelyikét végrehajt-
ja:

* Nyomja meg a sebességkorlátozó rendszer
FŐkapcsolóját. A sebességkorlátozó visszajel-
zője és a beállított sebesség kijelzése meg-
jelenik a gépjármű információs kijelzőjén.

* Nyomja meg a sebességszabályozó rendszer
BE/KI gombját. A jármű információs kijelzőjén
a sebességhatároló információit felváltja a
sebességtartó automatika információja. A
részletekért lásd “Automatikus sebességsza-
bályozó berendezés (ha van)” (329 o.).

* Amikor a jármű leáll és a főkapcsoló KI
állásban van.

Ha a sebességkorlátozót kikapcsolja, azzal együtt
törli a beállított sebességet is a rendszer memóri-
ájából.

A sebességkorlátozó rendszer hibás működése
MEVFE0A2-D8EAF194-9E26-49B0-B978-146EF59F806E

Ha a sebességhatároló meghibásodik, a sebesség-
határoló villogni kezd a jármű információs kijelző-
jén (a [LIMIT Nem elérhető] üzenet jelenik meg a
kijelzőn).

Kapcsolja ki a sebességhatároló FŐkapcsolóját, és
ellenőrizze a rendszert. Javasoljuk, hogy ehhez a
szolgáltatáshoz keressen fel egy minősített
NISSAN elektromos jármű forgalmazót.
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MWBF0063X

1. <RES+> kapcsoló
2. <SET-> kapcsoló
3. <CANCEL> kapcsoló
4. Sebességszabályozó BE/KI kapcsoló

A ProPILOT rendszerrel rendelkező modellekhez
lásd “Hagyományos (fix sebességes) sebességsza-
bályozó üzemmód” (375 o.).

Az intelligens sebességtartó automatika (ICC) mo-
delljeihez lásd “Hagyományos (fix sebességes)
sebességszabályozó üzemmód” (344 o.).

FIGYELMEZTETÉS
* Mindig vegye figyelembe az adott sebes-

ségkorlátozásokat, soha ne állítsa az au-
t oma t i k u s s e b e s s é g s z a b á l y o z ó
berendezést annál magasabb értékre.

* Ne használja az automatikus sebesség-
szabályozó berendezést a következő kör-
ülmények között. Ha így tesz, elvesztheti
az uralmát a jármű felett, amivel balesetet
okozhat.

— Ha nem lehetséges a jármű sebessé-
gét állandó értéken tartani

— Ha nagy forgalomban vezet

— Ha olyan forgalomban vezet, ahol a
sebesség folyamatosan változik

— Ha szeles területeken vezet

— Ha kanyargós vagy hegyes területeken
vezet

— Ha csúszós úton vezet (eső, hó, jég,
stb.)

A SEBESSÉGSZABÁLYOZÁSSAL KAP-
CSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

MEVFE0A2-C1B3FBF6-66A0-4E6D-A05B-28AC5FADAA48
* Az automatikus sebességszabályozó berende-

zés hiba esetén automatikusan kikapcsol. A
jármű információs kijelzőjén a sebességjelző
villogva figyelmezteti a vezetőt.

* Ha a sebességjelző villog, és a [Nem elérhető
Sebességtartó rendszer hiba] üzenet jelenik
meg a kijelzőn, kapcsolja ki a Cruise BE/KI
kapcsolót, és ellenőrizze a rendszert. Javasol-
juk, hogy ehhez a szolgáltatáshoz keressen fel
egy NISSAN minősített elektromos jármű ke-
reskedést.

* A sebességjelző villoghat, ha a Cruise BE/KI
kapcsoló BE állásban van, miközben felfelé
nyomja a <RES+> gombot, lenyomja a <SET->
gombot, vagy megnyomja a <CANCEL> kap-
csolót. Az automatikus sebességszabályozó
rendszer megfelelő beállításához a követke-
zők szerint járjon el.

AZ AUTOMATIKUS SEBESSÉGSZABÁ-
LYOZÓ RENDSZERREL KAPCSOLATOS
MŰVELETEK

MEVFE0A2-F2559FA0-5502-40A0-AC47-17C1EEC38DDF
A sebességtartó automatika lehetővé teszi 30
km/h (20 MPH) feletti vezetést anélkül, hogy a
lábát a gázpedálon kellene tartani.

A sebességtartó automatika automatikusan kikap-
csol, ha a jármű többmint körülbelül 13 km/h-val (8
MPH) a beállított sebesség alá lassul. (A [Nem
elérhető sebesség túl magas/alacsony] üzenet
jelenik meg a kijelzőn.)

A sebességváltó N (üres) állásba állításával törli a
sebességszabályozó működését.

Az automatikus sebességszabályozó
rendszer bekapcsolása

MEVFE0A2-2303B217-4FD0-413F-9ACF-24035E3291A0
Nyomja meg a sebességszabályozó rendszer BE/KI
gombját. A sebességjelző és a [CRUISE BE Press
SET to Active] üzenet megjelenik a jármű informá-
ciós kijelzőjén.

Az utazósebesség beállítása
MEVFE0A2-A7FAD722-AEBE-46FA-9992-CC007883E58A

1. Gyorsítson fel a kívánt sebességre.

2. Nyomja le a <SET-> kapcsolót vagy a <RES+>
kapcsolót felfelé, majd engedje el.

3. Vegye le a lábát a gázpedálról.

A gépjármű ekkor már tartani fogja a beállított
sebességet. (A [ /- Change Set Speed] üzenet
jelenik meg a kijelzőn.)
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MEGJEGYZÉS:

Ha megnyomja és elengedi a <RES+> kapcsolót,
amikor nincs beállított járműsebesség, a beállí-
tott sebesség az aktuális járműsebességre áll
be.
Másik gépjármű előzése:
Nyomja le a gázpedált a felgyorsításhoz. Miután
felengedte a gázpedált, a gépjármű automatiku-
san visszaáll a korábban beállított sebességre.

Előfordulhat, hogy a jármű nem tartja a beállított
sebességet hegymenetben vagy lejtmenetben.
Ilyen esetekben az automatikus sebességszabá-
lyozó rendszer bekapcsolása nélkül vezessen.

Alacsonyabb sebességre való váltás:
A következő módszerek bármelyikével alacso-
nyabb sebességre válthat.

* Enyhén érintse meg a lábfékpedált. Amikor a
jármű eléri a kívánt sebességet, nyomja le és
engedje el a <SET-> kapcsolót.

* Nyomja le és tartsa lenyomva a <SET-> kap-
csolót. Ez körülbelül 5 km/h-val vagy 5 MPH-
val csökkenti a jármű sebességét. Amikor a
jármű eléri a kívánt sebességet, engedje fel a
<SET-> kapcsolót.

* Gyorsan nyomja le és engedje el a <SET->
kapcsolót. Ezzel csökkentheti a gépjármű
sebességét, kb. 1 km/h- val vagy 1 MPH- val.

Nagyobb sebességre való váltás:
A következő módszerek bármelyikével nagyobb
sebességre válthat.

* Nyomja le a gázpedált. Amikor a jármű eléri a

kívánt sebességet, nyomja le és engedje el a
<SET-> kapcsolót.

* Nyomja fel és tartsa lenyomva a <RES+>
kapcsolót. Ez körülbelül 5 km/h-val vagy 5
MPH-val növeli a jármű sebességét. Amikor a
jármű eléri a kívánt sebességet, engedje fel a
<RES+> kapcsolót.

* Gyorsan nyomja fel és engedje el a <RES+ >
kapcsolót. Ezzel növelheti a gépjármű sebes-
ségét, kb. 1 km/h- val vagy 1 MPH- val.

Az előre beállított sebességre való visszatérés:
Nyomja felfelé és engedje el a <RES+> kapcsolót.

A jármű visszatér az utoljára beállított utazóse-
bességhez, amikor túllépi a 30 km/h (20 MPH)
sebességet. (A [Folytatás] üzenet megjelenik a
kijelzőn.)

Az utazósebesség törlése
MEVFE0A2-88B40337-C20C-48AF-BB19-137F7A6ECAF7

Használja az alábbi módszerek bármelyikét a
jármű beállított sebességének törléséhez. (A [Ké-
szenl. - Nyomja a %%RES+%% gmbt a foly.] üzenet
jelenik meg a kijelzőn.)

* Nyomja meg a <CANCEL> kapcsolót.
* Nyomja meg a lábfékpedált.
* Nyomja meg a sebességszabályozó rendszer

BE/KI gombját. A sebességjelző kialszik.

MEVFE0A2-0B126811-713B-49FE-ACA3-0DB8D9C6100E
A ProPILOT rendszerrel rendelkező modellekhez
lásd “Intelligent Cruise Control (ICC)” (357 o.).

FIGYELMEZTETÉS
Ha nem tartja be az ICC monitor megfelelő
használathoz szükséges figyelmeztetéseket
és utasításokat, súlyos, akár halálos sérülése-
ket is szenvedhet.

* Az ICC nem ütközésmegelőző vagy figyel-
meztető rendszer. Kizárólag országúti
használatra készült, és nem alkalmas zsú-
folt területekre vagy városi közlekedésre.
Ha elmulasztja a fék használatát, baleset-
hez vezethet.

* Az ICC rendszer csak egy segítség és nem
egy ütközés elkerülésére figyelmeztető
vagy azt megakadályozó rendszer. A ve-
zető felelős a biztonságos vezetésért, va-
lamint a gépjármű kontroll alatt tartásáért.

* Mindig vegye figyelembe az adott sebes-
ségkorlátozásokat, soha ne állítsa az au-
t oma t i k u s s e b e s s é g s z a b á l y o z ó
berendezést annál magasabb értékre.

* Bármelyik üzemmódot is használja, mindig
vezessen óvatosan és körültekintően. Ol-
vassa el és értelmezze a használati útmu-
tatót, mielőtt a sebességszabályozó
rendszert használná. Súlyos sérülések
vagy halálesetek elkerülése érdekében ne
hagyatkozzon a rendszerre, ne hagyja,
hogy vészhelyzetekben a rendszer szabá-
lyozza a gépjármű sebességét. A sebes-
ségszabályozó rendszert csak megfelelő

INTELLIGENS SEBESSÉGSZABÁ-
LYOZÓ (ICC) RENDSZER (ha van)
INTELLIGENS SEBESSÉGSZABÁ-
LYOZÓ (ICC) RENDSZER (ha van)
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út- és közlekedési viszonyok között hasz-
nálja.

* Ha a hagyományos (fix sebességes) sebes-
ségszabályozó üzemmódot használja, egy
figyelmeztető hangot hall, amely arra fi-
gyelmezteti, hogy az elöl haladó jármű túl
közel van. Fordítson különös figyelmet az
elöl haladó jármű és az Ön járműve közötti
távolságra, egyéb esetben ütközés történ-
het.

Az ICC rendszer állandó sebességet tart fent vagy
tartja a beállított távolságot az elöl haladó jármű-
höz képest a beállított sebességgel.

A gépjármű a beállított sebességgel halad, ha az
úttesten nincs akadály.

Az ICC rendszer a két sebességtartó üzemmód
közül az egyikre állítható be.

* Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód:
A kiválasztott távolság tartása az Ön és az elöl
haladó gépjármű között, a beállított sebessé-
gig.

* Hagyományos (fix sebességes) sebességsza-
bályozó üzemmód:
Utazás a beállított sebességgel.

Az ICC rendszer nem működtethető, ha a sebes-
ségkorlátozó rendszer be van kapcsolva. (Lásd
“Sebességkorlátozó” (326 o.).)

MWBF0064X

(1) Kijelzők és visszajelzők
(2) ICC kapcsolók

Sebességszabályozó BE/KI kapcsoló

Nyomja meg a Sebesség BE/KI kapcsolót a
sebességtartó üzemmód kiválasztásához a jármű-
jármű távolságszabályozási mód és a hagyomá-
nyos (fix sebességű) sebességszabályozó üzem-
mód között.

Ha az egyik üzemmódot kiválasztotta, nem válthat
a másik üzemmódra. Az üzemmód megváltozta-
tásához nyomja meg egyszer a Cruise BE/KI
kapcsolóját , hogy kikapcsolja a rendszert. Ez-
után nyomja meg ismét a sebességtartó BE/KI
kapcsolóját , hogy újra bekapcsolja a rendszert,
és válassza ki a kívánt sebességtartó üzemmódot.

Minden esetben ellenőrizze a kiválasztott beállítást
az ICC kijelzőn.

Elindulás és haladás 331



(336,1)

332 Elindulás és haladás

A jármű-jármű távolság szabályozási módhoz lásd
“Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód” (332 o.).

A hagyományos (rögzített sebességű) tempomat
üzemmódhoz lásd “Hagyományos (fix sebességes)
sebességszabályozó üzemmód” (344 o.).

HOGYAN VÁLASSZUK KI A TEMPOMAT ÜZEMMÓDOT
MEVFE0A2-5CDEDDFD-41E5-453A-B60B-8CFE31DB2273

MWBF0092X

Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód kiválasztása
MEVFE0A2-496A574E-E31E-4FAB-B8C6-4323A3E9C72E

A jármű-jármű távolságszabályozási mód kivá-
lasztásához gyorsan nyomja meg és engedje fel a
Cruise BE/KI kapcsolót .

Hagyományos (fix sebességes) SEBESSÉG-
SZABÁLYOZÓ ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA

MEVFE0A2-64BFD7C7-CC22-4158-BDBB-270F966D0D8F
A hagyományos (fix sebességű) sebességtartó
automatika üzemmód kiválasztásához nyomja
meg és tartsa lenyomva a Sebesség BE/KI kap-
csolóját körülbelül 1,5 másodpercnél tovább.
Lásd “Hagyományos (fix sebességes) sebességsza-
bályozó üzemmód” (344 o.).

GÉPJÁRMŰ- GÉPJÁRMŰ TÁVOLSÁG
ÜZEMMÓD

MEVFE0A2-2B38C3FF-6C88-4DC6-8490-6EB762C62507
A jármű-jármű távolságszabályozási módban az
ICC rendszer automatikusan fenntart egy kiválasz-
tott távolságot az Ön előtt haladó járműtől az
adott jármű sebességének megfelelően (a beállí-
tott sebességig), vagy a beállított sebességen, ha
az előttünk lévő út halad. egyértelmű.

MWBF0077X
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A rendszer célja, hogy javítsa a gépjármű teljesít-
ményét, ha egy másik gépjárművet követ azonos
forgalmi sávban.

Ha a radarérzékelő lassabban haladó járművet
észlel, a rendszer csökkenti a jármű sebességét, így
az Ön járműve követi az elöl haladó járművet a
kiválasztott távolságban.

A rendszer automatikusan vezérli a gyorsítást és a
fékezést (a fékerő körülbelül 40%-ig) ha szükséges.

Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód működés
MEVFE0A2-B618CA36-255E-43B1-9B4F-BF0A6CAF31A7

A gépjármű- gépjármű távolság üzemmódot úgy
tervezték meg, hogy fenntartsa az elöl haladó
gépjárműhöz mért távolságot és ennek megfelelő-
en csökkentse a sebességet; a rendszer lassítja a
gépjárművet, ha szükséges. Azonban az ICC rend-
szer csak a gépjármű teljes fékerejének körülbelül
40 %-át használja. A rendszert csak akkor szabad
használni, ha a közlekedési viszonyok lehetővé
teszik a jármű számára a folyamatos sebességtar-
tást, vagy amikor a sebességek jelentősen változ-
nak. Ha egy gépjármű az azonos forgalmi sávba
bevág az Ön gépjárműve elé vagy ha az elöl haladó
gépjármű hirtelen lassít, a járművek közötti távol-
ság kisebb lehet, mert az ICC rendszer nem tudja
elég gyorsan lelassítani az Ön járművét. Ha ez
előfordul, az ICC rendszer figyelmeztető hangot ad
és a rendszerkijelző villogni kezd, hogy figyelmez-
tesse a vezetőt a szükséges lépések megtételére.

A rendszer kikapcsol és figyelmeztető hangot ad,
ha a sebesség kb. 25 km/h-ra (15 MPH) csökken és
nem érzékel elöl haladó járművet.

A rendszer a következő elemeket szabályozza a
gépjármű- gépjármű távolság üzemmódban:

* Ha nincs elöl haladó gépjármű, a rendszer a
gépjármű- gépjármű távolság üzemmódban
fenntartja a vezető által beállított sebességet.
A beállított sebességérték a következő.
— 30 és 160 km/h (20 és 100 MPH)

* Ha a gépjármű előtt egy másik gépkocsi halad,
a gépjármű- gépjármű távolság üzemmód úgy
állítja be a gépkocsi sebességét, hogy a két
gépkocsi között lévő távolság megfeleljen a
vezető által beállított távolságnak. A kihasz-
nálható sebességtartomány kb. 30 km/h (20
MPH) és a maximális beállított sebesség között
van.

* Ha az elöl haladó gépjármű kitért a forgalmi
sávból, a gépjármű- gépjármű távolság üzem-
mód felgyorsítja a gépjárművet és tartja a
beállított sebességet.

Az ICC rendszer nem szabályozza a gépjármű
sebességét vagy figyelmezteti a vezetőt, ha álló
vagy lassan mozgó gépjárművet közelít meg.
Figyelmet kell fordítania a gépjármű működésére,
hogy az elöl haladó gépjármű mögött megfelelő
távolságot tudjon tartani, amikor fizetőkapuhoz ér
vagy forgalmi dugóban közlekedik.

MSSD0254

Ha autópályán halad a beállított sebességgel és
utolér egy lassabban haladó gépjárművet, az ICC
rendszer beállítja a elöl haladó gépjárműhöz mért,
a vezető által beállított sebességet. Ha az elöl
haladó gépjármű sávot vált vagy lehajt az autópá-
lyáról, az ICC rendszer felgyorsítja a járművet és
tartja a beállított sebességet. Fordítson figyelmet
az egyes vezetési műveletekre, hogy a gyorsítás
alatt a gépjárművet uralma alatt tudja tartani.

Előfordulhat, hogy a gépjármű kanyargós, hegyes
területeken nem tudja tartani a beállított sebessé-
get. Ha ez előfordul, manuálisan kell a gépjármű
sebességét szabályozni.

Alap esetben, amikor a rendszer az elöl haladó
járműhöz képest szabályozza a követési távolsá-
got, automatikusan növeli vagy csökkenti a gép-
jármű sebességét, az elöl haladó jármű
sebességének függvényében. Nyomja le a gázpe-
dált, hogy megfelelően fel tudja gyorsítani a gép-
járművet, ha sávváltás szükséges. Nyomja le a
fékpedált, ha lassításra van szükség ahhoz, hogy
biztonságos távolságot tartson az elöl haladó
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járművel annak hirtelen fékezése miatt, vagy ha
egy jármű belevág. Mindig legyen éber az ICC
rendszer használatakor.

Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód kapcsolói
MEVFE0A2-22EF3D13-7014-4BB2-BF6A-5493E0CE4D63

MWBF0094X

A rendszert egy Cruise BE/KI kapcsoló és négy
vezérlőkapcsoló működteti, amelyek mindegyike a
kormánykerékre van szerelve.

1. <RES+> kapcsoló:

Visszatér a beállított sebességre vagy fokoza-
tosan növeli a sebességet.

2. <SET-> kapcsoló:

A kívánt utazási sebesség beállítása, fokoza-
tosan csökkenti a sebességet.

3. <CANCEL> kapcsoló:

Deaktiválja a rendszer működését anélkül,
hogy törölné a beállított sebességet.

4. Cruise BE/KI kapcsoló:

Főkapcsoló, amellyel a rendszert aktiválni
lehet

5. DISTANCE kapcsoló:

Megváltoztatja a gépkocsi által tartott köve-
tési távolságot:
. [Távol]
. [Közepes]
. [Közel]

Gépjármű- gépjármű távolság üzem-
mód kijelzője és visszajelzők

MEVFE0A2-F5594A2C-7677-49A4-80E1-EFACCC994F92

MWBF0175X

A kijelző a gépjármű információs kijelzőjén találha-
tó.

1. Elöl haladó gépjármű érzékelése, visszajelző:

Jelzi, hogy a rendszer érzékelt-e elöl haladó
járművet (kizárólag aktív ICC esetén).

2. Beállított távolság visszajelzője:

Megjeleníti a gépjárművek közötti távolságot,
amelyet a DISTANCE kapcsolóval állíthat be.

3. Ez a visszajelző színekkel jelöli az ICC rendszer
állapotát.

. ICC rendszer BE visszajelző (szürke):

ICC készenlétben.

. ICC rendszer BE visszajelző (zöld):

Azt jelzi, hogy az ICC rendszer BE állásban
van és aktív.

Azt jelzi, hogy a sebességszabályozó rend-
szer be van kapcsolva.

— Zöld jármű ikon jelenik meg: Elöl haladó
járművet észleltek.

— Nem látható jármű ikon: Nem észleltek
elöl haladó járművet (Gépjárműve fenn-
tartja a vezető által beállított sebessé-
get.)

. ICC rendszer figyelmeztetés (sárga):

Azt jelzi, hogy hiba lépett fel az ICC rendszer
működésében.

4. Beállított sebesség visszajelzője:

Jelzi a beállított gépjármű sebességet.
. Zöld: ICC aktív
. Szürke: ICC készenlét

(A sebesség mértékegysége [km/h] és [MPH]
között változtatható. Lásd “[EgységNyelv]” (132
o.).)
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Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód működtetése
MEVFE0A2-BF241841-BC44-4BC1-824A-FA357025C119

MWBF0095X

A sebességszabályozó bekapcsolásához gyor-
san nyomja meg és engedje el a Cruise BE/KI
kapcsolót . Az ICC rendszer BE jelzője (szürke), a
beállított távolságjelző és a beállított járműsebes-
ség jelzőfénye bekapcsol, és készenléti állapotban
van a beállításhoz.

MWBF0096X

Az utazósebesség beállításához, gyorsítsa fel

járművét a kívánt sebességre, nyomja meg a
<SET-> kapcsolót , majd engedje el. (Az ICC
rendszer BE jelzőfénye (zöld), a távolságjelző és a
beállított járműsebesség jelzőfénye kigyullad.) Ve-
gye le a lábát a gázpedálról. A jármű tartani fogja a
beállított sebességet.

Ha a <SET-> kapcsolót a következő feltételek
mellett megnyomják, a rendszer nem állítható be,
és a beállított járműsebesség-jelző körülbelül 2
másodpercig villog:

* Ha 30 km/h-nál (20 MPH) alacsonyabb sebes-
séggel halad és a gépjármű előtt nem érzé-
kelhető másik jármű

* Ha a sebességváltó kar nincs D (hajtás) vagy B
állásban

* Ha a rögzítőfék be van húzva
* Ha a vezető a fékeket működteti
Ha a <SET-> kapcsolót a következő feltételek
mellett megnyomják, a rendszer nem állítható be,
és megjelenik egy üzenet.

* Ha az ESP rendszer ki van kapcsolva (Az ICC
rendszer használatához kapcsolja ki az ESP
rendszert. Nyomja meg a Cruise BE/KI kap-
csolót az ICC rendszer kikapcsolásához, és
állítsa vissza az ICC rendszert a Cruise BE/KI
kapcsoló ismételt megnyomásával.)
Az ESP rendszerrel kapcsolatos további infor-
mációkért lásd: “Elektronikus menetstabilizáló
program (ESP)” (407 o.).

* Ha az ESP (beleértve a kipörgésgátló rendszert
is) működik

* Ha a kerék kipörög (Az ICC rendszer haszná-

latához győződjön meg róla, hogy a kerekek
nem pörögnek ki.)

* Ha az elülső radar szennyeződés vagy a
radarérzékelőt blokkoló egyéb akadály miatt
károsodott.

A vezetőnek mindig az útviszonyoknak megfelelő-
en kell a gépjármű sebességét meghatároznia. Az
ICC rendszer fenntartja a beállított sebességet,
hasonlóan a hagyományos sebességszabályozó
rendszerhez, amíg nem észlel másik gépjárművet
az adott forgalmi sávban.

Az ICC rendszer megjeleníti a beállított sebességet.

Elöl haladó jármű érzékelése:

MWBF0176X

Ha a rendszer gépjárművet érzékel az azonos
forgalmi sávban, az ICC rendszer lassítja a gép-
járművet úgy, hogy szabályozza a gázadást és
működésbe hozza a fékeket, hogy a sebesség
megfeleljen az elöl haladó lassabb gépjármű
sebességének. Ezt követően fenntartja a gépjármű
sebességét, függően az elöl haladó gépjármű
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sebességétől, valamint fenntartja a kiválasztott
távolságot.

MEGJEGYZÉS:
* Ha az ICC rendszer a fékeket működteti, a

féklámpák felvillannak.
* Amikor a fékek működnek, zajt hallhat. Ez

nem hiba.

Ha a rendszer egy gépjárművet érzékel, a figyel-
meztető ikon megjelenik. Az ICC rendszer meg-
jeleníti a beállított sebességet és a kiválasztott
távolságot is.

Nincs elöl haladó gépjármű:

MWBF0177X

Ha a rendszer nem érzékel elöl haladó járművet, az
ICC rendszer fokozatosan felgyorsítja a gépjármű-
vet a z előzőleg már beállított sebességértékre. Az
ICC rendszer fenntartja a beállított sebességet.

Ha a rendszer nem érzékel gépjárművet, a figyel-
meztető ikon kialszik.

Ha a beállított értékre való felgyorsítás során, vagy
az ICC rendszer működés során bármikor egy

gépjármű jelenik meg az Ön járműve előtt, az ICC
rendszer beállítja a távolságot ahhoz a gépjármű-
höz.

Ha a rendszer nem érzékel járművet és a sebesség
25 km/h-nál alacsonyabb (15 MPH), a rendszer
kikapcsol.

Egy másik jármű előzésekor:

MWBF0178X

A vezető felülbírálhatja az ICC-t a gázpedál lenyo-
másával. A beállított sebességjelző villogni kezd,
ha a jármű sebessége meghaladja a beállított
sebességet. Az érzékelő visszajelző ikonja kialszik,
ha a gépkocsi előtti terület szabad. Ha felengedi a
pedált, a gépkocsi visszatér az előzőleg már
beállított sebességre.

Annak ellenére, hogy az ICC rendszerben egy
sebesség meghatározásra került, Ön lenyomhatja
a gázpedált, ha a gépjármű hirtelen gyorsítására
van szükség.

Az ICC rendszer kikapcsolása
MEVFE0A2-C15DFE00-82CA-4970-BA7D-7D40505E202D

Kapcsolja ki teljesen az ICC rendszert a Cruise BE/
KI kapcsolójának kikapcsolásával. Az ICC visz-
szajelző lámpa kialszik.

A beállított gépjármű sebesség megváltoztatása
MEVFE0A2-A5789246-00D2-454E-81EE-F4E3AE46D417

Az előre beállított sebesség törléséhez, használja
az alábbi módszerek bármelyikét:

* Nyomja meg a <CANCEL> kapcsolót. A beállí-
tott járműsebesség-jelző és a sebességjelző
szürkére vált.

* Érintse meg a fékpedált. A beállított járműse-
besség-jelző és a sebességjelző szürkére vált.

* Kapcsolja ki a Cruise BE/KI kapcsolót. Az ICC
visszajelző lámpa kialszik.

A nagyobb utazósebességre történő visszaállí-
táshoz, a következő módok valamelyikét használ-
hatja:

* Nyomja le a gázpedált. Amikor a jármű eléri a
kívánt sebességet, nyomja le és engedje fel a
<SET-> kapcsolót.

* Nyomja le és tartsa lenyomva a <RES+> kap-
csolót. A beállított járműsebesség 10 km/h-val
vagy 5 MPH-val növekszik.

* Nyomja le, majd gyorsan engedje fel a <RES+>
gombot. Minden alkalommal, ha így tesz, a
beállított sebesség kb. 1 km/h (1 MPH)-val
növekszik.

A lassabb utazósebességnél történő visszaállí-
táshoz, a következő módok valamelyikét használ-
hatja:
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* Enyhén érintse meg a fékpedált. Amikor a
jármű eléri a kívánt sebességet, nyomja le a
<SET-> kapcsolót és engedje fel.

* Nyomja le és tartsa lenyomva a <SET-> kap-
csolót. A beállított járműsebesség 10 km/h-val
vagy 5 MPH-val csökken.

* Nyomja le, majd gyorsan engedje fel a <SET->
gombot. Minden alkalommal, ha így tesz, a
beállított sebesség kb. 1 km/h (1 MPH)-val
csökken.

Az előre beállított sebesség folytatásához,
nyomja meg és engedje el a <RES+> kapcsolót. A
jármű az utoljára beállított utazósebességet foly-
tatja, ha a jármű sebessége meghaladja a 30
km/h-t (20 MPH).

A elöl haladó gépjárműhöz képest be-
állított távolság megváltoztatása

MEVFE0A2-8D5D32E5-DE76-4579-9CBE-4A99CC11A01A

MWBF0097X

Az elöl haladó jármű távolsága kiválasztható az
ICC készenléti állapotában vagy az ICC aktív
állapotában.

Minden alkalommal, amikor a DISTANCE kapcsolót
megnyomja, a beállított távolság hosszúra,

középre, rövidre és ismét vissza hosszúra változik
ebben a sorrendben.

MWBF0144X

Távolság — hozzávetőleges távolság 100 km/h-
nál (60 MPH)

1. Távol – 60 m (200 láb)

2. Közép – 45 m (150 láb)

3. Közel – 30 m (100 láb)

* Az elöl haladó gépjárműhöz mért távolság a
gépjármű sebességének függvényében válto-
zik. Minél magasabb a sebesség, annál na-
gyobb a távolság.

* A távolságbeállítás az elektromos jármű rend-
szerének újraindításakor is az aktuális beállí-
táson marad.

Figyelmeztetés a megközelítésre
MEVFE0A2-595D0AB8-2808-419D-8695-9EAD617C0642

Ha az Ön gépjárműve közel kerül az elöl haladó
gépjárműhöz, mert az hirtelen lassított vagy bevá-
gott Ön elé, a rendszer figyelmezteti a vezetőt egy
figyelmeztető hanggal illetve a ICC rendszer kijel-
zőjének felvillantásával. A fékpedált megnyomva
lassítson, hogy a megfelelő távolságot fenn tudja
tartani, ha:

* A figyelmeztető hang megszólal.
* Gépjármű érzékelésére figyelmeztető lámpa

villog.
Ha a gépjárművek közötti távolság túl kicsi,
előfordulhat, hogy a figyelmeztető hang nem
szólal meg. Néhány példa:

* Amikor a gépjárművek azonos sebességgel
haladnak és a távolság köztük nem változik.

* Ha az elöl haladó gépjármű gyorsabban halad
és a járművek közötti távolság nő.

* Ha a másik gépkocsi az Ön járművéhez közel
vág be.

A figyelmeztető hang nem szólal meg, ha:
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* A gépjárművel parkoló vagy egyéb lassan
haladó gépjárműveket közelít meg.

* A gázpedál le van nyomva és ezzel felülírja a
rendszer működését.

MEGJEGYZÉS:

A megközelítésre figyelmeztető hangjelzés
megszólalhat és a rendszer kijelzője villoghat,
ha a radar szenzora bármilyen tárgyat érzékel a
gépjármű mellett vagy az út mellett. Ennek
következtében az ICC rendszer lassíthatja vagy
gyorsíthatja a gépjárművet. A radar szenzor
érzékelheti ezeket a tárgyakat, amikor a gép-
kocsival kanyargós, szűk vagy dombos úton
halad vagy éles kanyarokba hajt be vagy azok-
ból hajt ki. Ezekben az esetekben manuálisan
kell fenntartani a távolságot az elöl haladó
gépjárműhöz képest.

A szenzor érzékenységét a gépkocsi működése
(kormányzás vagy az adott forgalmi sávban való
pozíció), a forgalom de a gépkocsi állapota is
befolyásolhatja (pl. ha a gépkocsi valamelyik része
sérült).

Gyorsulás elhaladáskor (ha van)
MEVFE0A2-6C91385C-89E1-461B-8878-20393392FDD1

Elhaladás a bal oldalon (olyan országokban, ahol
a forgalom az út jobb oldalán halad):
Ha az ICC rendszer 70 km/h (45 MPH) felett van
bekapcsolva, és egy lassabb járművet követ (az ICC
beállított sebesség alatt), és az irányjelző balra
aktiválódik, az ICC rendszer automatikusan elkezdi
gyorsítani a járművet, hogy segítse a beindítást.
elhalad a bal oldalon, és elkezdi csökkenteni a
távolságot a közvetlenül előtte haladó járműtől.
Kizárólag a bal irányjelző hozza működésbe ezt a

funkciót. Az ICC rendszer tovább folytatja a be-
állított sebességre történő gyorsítást, ha az előzési
sávba történő kormányzást követően a rendszer
nem érzékel elől haladó gépjárművet. Ha a rend-
szer elől haladó gépjárművet észlel, az ICC rend-
szer egészen az elől haladó gépjármű sebességéig
fog felgyorsítani. Ha a vezető az előzéshez nem
kormányoz a bal sávba, a gyorsulás rövid időn
belül megszűnik és a gépjármű visszaáll a beállított
követési távolságra. A gyorsulást bármikor meg-
szüntetheti a fékpedál vagy a kormánykeréken
található CANCEL gomb lenyomásával.

Elhaladás a jobb oldalon (olyan országokban,
ahol a forgalom az út bal oldalán halad):
Ha az ICC rendszer 70 km/h (45 MPH) felett van
bekapcsolva, és egy lassabb járművet követ (az ICC
beállított sebesség alatt), és az irányjelzőt jobbra
aktiválják, az ICC rendszer automatikusan elkezdi
gyorsítani a járművet, hogy segítse a beindítást.
elhalad a jobb oldalon, és elkezdi csökkenteni a
távolságot a közvetlenül előtte haladó járműtől.
Kizárólag a jobb irányjelző hozza működésbe ezt a
funkciót. Az ICC rendszer tovább folytatja a be-
állított sebességre történő gyorsítást, ha az előzési
sávba történő kormányzást követően a rendszer
nem érzékel elől haladó gépjárművet. Ha a rend-
szer elől haladó gépjárművet észlel, az ICC rend-
szer egészen az elől haladó gépjármű sebességéig
fog felgyorsítani. Ha a vezető az előzéshez nem
kormányoz a jobb sávba, a gyorsulás rövid időn
belül megszűnik és a gépjármű visszaáll a beállított
követési távolságra. A gyorsulást bármikor meg-
szüntetheti a fékpedál vagy a kormánykeréken
található <CANCEL> gomb lenyomásával.

FIGYELMEZTETÉS
A súlyos sérülést vagy halálesetet eredménye-
ző ütközések kockázatának elkerülése érde-
kében, kérjük vegye figyelembe az alábbiakat:

* A funkció kizárólag a bal vagy jobb irány-
jelző bekapcsolását követően lép műkö-
désbe és a gépjármű akkor is gyorsulni
kezd, ha nem kezdeményez sávváltást. Ide
sorolhatók pl. a bal vagy jobb oldali kijá-
ratokhoz hasonló, előzéssel nem járó ese-
tek.

* Az előzés megkezdése előtt bizonyosod-
jon meg arról, hogy a szomszédos sáv
szabad. Áthaladás közben hirtelen válto-
zások léphetnek fel a forgalomban. Szük-
s ég s ze r i n t m i nd i g manuá l i s an
kormányozzon vagy fékezzen. Soha ne
hagyatkozzon kizárólag a rendszerre.

Csat. sebkor. (ha van)
MEVFE0A2-B42CD98F-F7C8-4F97-995F-876DCD6B5DA7

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbi lista a Csat. sebkor. rendszer korlá-
tozásait tartalmazza. Ha a gépjárművet úgy
üzemelteti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi
figyelembe, súlyos, akár halálos balesetet is
szenvedhet:

* A vezető felelőssége a megfelelő sebesség
kiválasztása, az összes közlekedési sza-
bály betartása és az útszakaszon közleke-
dőkre való ügyelés.

* Előfordulhat, hogy a Csat. sebkor. nem
megfelelően működik, és a tényleges se-
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bességkorlát nem alkalmazható minden
körülmények között a gépjármű beállított
sebességére. A vezetőnek manuálisan kell
szabályoznia a gépjármű sebességét.

Alább pár példa található:

— Ha a Traffic Sign Recognition (TSR)
rendszer nem működik megfelelően,
vagy ki van kapcsolva. (Lásd “Traffic
Sign Recognition (TSR)” (286 o.).)

— Ha olyan területen halad, ahol a közeli
párhuzamos utak vannak (például au-
tópálya párhuzamos szervizhajtással).

— Ha olyan területen vezet, ahol minden
sávban más sebességkorlátozó tábla
van.

— Ha olyan úton vezet, amely építése
folyamatban van, vagy építési terüle-
ten keresztül halad át.

— Amikor a sebességkorlátozó tábla vé-
ge látható.

* Ha a jármű információs kijelzőjén kiválasz-
tott sebesség mértékegysége eltér a se-
bességkorlátozó tábla mértékegységétől.

Ha az ICC rendszer aktív, és a sebességkorlátozás
változását észleli, akkor megjelenik az új sebes-
ségkorlátozás, amely a gépkocsi manuálisan be-
állított sebességére vonatkoztatható.

A Csat. sebkor. akkor működik:

* Ha az észlelt sebességkorlátozás meghaladja
a 30 km/h (20 MPH) sebességet.

* A [Csat. sebkor.] elemet a gépjármű informá-
ciós kijelzőjének beállítások menüjében lehet
engedélyezni.

MEGJEGYZÉS:
* A következő szituációk esetében Csat. seb-

kor. nem fog működni:
— Ha a kihelyezett sebességkorlátozás nö-

velése lett észlelve, de a gépjármű beállí-
tott sebessége már meghaladja az új
sebességkorlátozást.

— Ha a kihelyezett sebességkorlátozás
csökkenése lett észlelve, de a gépjármű
beállított sebessége már kisebb, mint az
új sebességkorlátozás.

Rendszer kijelzője és visszajelzői:

MWBF0214X

1. Érzékelt sebességkorlátozás visszajelző

Megjeleníti a jelenleg kiválasztott sebesség-
korlátot. További információért lásd . “Traffic
Sign Recognition (TSR)” (286 o.).

Alkalmazott sebességkorlát visszajelzője (zöld
keret)

Jelzi, hogy az észlelt sebességkorlátozás alkal-
mazható a gépjármű beállított sebességére.

2. Csat. sebkor. rendszer visszajelző

A rendszer működését jelzi.

“ ” : A kézi üzemmód aktiválódik, és új
sebességkorlátozás (gyorsabb sebességérték)
jelenik meg.

“ ” : A kézi üzemmód aktiválódik, és új
sebességkorlátozás (alacsonyabb sebességér-
ték) jelenik meg.

A rendszer működése:
Ha a rendszer egy másik sebességkorlátozást
észlel, megjeleníti az új sebességértéket. A gép-
jármű beállított sebessége manuálisan módosít-
ható a megjelenített sebességkorlátra.

* Az új megjelenített sebességkorlát elfogadá-
sához használja a <RES+> kapcsolót (nagyobb
sebességkorlát esetén) vagy a <SET-> kapcso-
lót (kisebb sebességkorlát esetén).

* A Csat. sebkor. visszajelző ( vagy )
körülbelül 15 másodperc múlva kikapcsol, ha a
<RES+ > vagy a <SET-> kapcsolót nem működ-
tetik. (A Csat. sebkor. visszajelző azonnal
kikapcsolható a Csat. sebkor. visszajelzője által
jelzett iránnyal szemközti kapcsoló működte-
tésével.)

A rendszer nem aktiválódik, ha nem észlelt módo-
sított sebességkorlátot.
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Hogyan aktiválja vagy deaktiválja a rendszert:
1. Nyomja meg a gombot a kormány-

keréken, amíg a [Beállítások] meg nem jelenik
a jármű információs kijelzőjén, majd nyomja
meg a görgetőtárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetőasszisztens]
kiválasztásához. Majd nyomja meg a scroll
tárcsát.

3. Válassza az [Intellig. sebességsz.] lehetőséget,
és nyomja meg a görgetőtárcsát.

4. Válassza a [Csat. sebkor.] lehetőséget, és
nyomja meg a görgetőtárcsát a rendszer be-
vagy kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS:

A rendszer az elektromos jármű rendszerének
újraindítása esetén is megőrzi az aktuális be-
állításokat a jármű információs kijelzőjén.
A Sebkor. kie. kiválasztása:
Beállítható, hogy a sebességkorlátozást pontosan
kell-e elfogadni, vagy –10 km/h (-5 MPH) és 10 km/h
(5 MPH) tűréssel.

1. Nyomja meg a gombot a kormány-
keréken, amíg a [Beállítások] meg nem jelenik
a jármű információs kijelzőjén, majd nyomja
meg a görgetőtárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetőasszisztens]
kiválasztásához. Majd nyomja meg a scroll
tárcsát.

3. Válassza az [Intellig. sebességsz.] lehetőséget,
és nyomja meg a görgetőtárcsát.

4. Válassza a [Sebkor. kie.] lehetőséget, és nyom-
ja meg a görgetőtárcsát a tűrésérték kiválasz-
tásához. (A funkció kikapcsolásához válassza
az [KI] lehetőséget.)

MEGJEGYZÉS:

A funkció az elektromos jármű rendszerének
újraindítása esetén is megőrzi az aktuális be-
állításokat a jármű információs kijelzőjén.

Automatikus törlés
MEVFE0A2-D556777A-71AE-4C31-9B32-07DB5DAE65BA

Hangjelzés szólal meg a következő feltételek
mellett, és a vezérlés automatikusan törlődik.

* Ha a rendszer nem érzékeli az elöl haladó
járművet, és járműve 25 km/h (15 MPH) alatt
halad

* Ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy a gépkocsi
megállt.

* Ha a sebességváltó kar nincs D (hajtás) vagy B
állásban

* Ha a rögzítőfék be van húzva
* Ha a ESP rendszer ki van kapcsolva
* Ha az ESP (beleértve a kipörgésgátló rendszert

is) működik
* Ha a távolság mérése nem lehetséges, mert a

szenzoron szennyeződés gyülemlett fel
* Ha a kerekek kipörögnek
* Ha a radar jel ideiglenesen megszakad
* Folyamatosan váltakozó lejtőkön, emelkedő-

kön

Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód korlátai
MEVFE0A2-E400AADD-7015-41A3-8F07-1D72A825ED15

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban megtalálhatók az ICC rendszer
korlátai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti,
hogy ezeket a korlátokat nem veszi figyelem-
be, súlyos, akár halálos balesetet is szenved-
het.

* A rendszert elsődlegesen egyenes, száraz,
nyílt utakon enyhe forgalom mellett cél-
szerű alkalmazni. Nem javasolt a rendszer
használata városi forgalomban vagy zsú-
folt területeken.

* A rendszer nem alkalmazkodik automati-
kusan az útviszonyokhoz. A rendszert fo-
lyamatosan haladó forgalomban célszerű
használni. Ne használja éles kanyarokkal
tűzdelt utakon, meredek lejtőkön és dom-
bokon, jéggel borított utakon vagy heves
esőben, ködben.

* Mivel a távolságérzékelő rendszernek van-
nak teljesítménybeli korlátai, soha ne bíz-
zon meg csak az ICC- ben. A rendszer nem
korrigálja a figyelmetlen vezetésből, rossz
látási viszonyokból (eső, köd) vagy rossz
időjárási körülményekből fakadó helyze-
teket. Csökkentse a gépjármű sebességét
a fékpedál lenyomásával, az elöl haladó
gépjármű távolságának és az egyéb kör-
nyezeti tényezők függvényében, hogy a
gépjárművek közötti biztonságos távolsá-
got fenn tudja tartani.

* Mindig figyeljen oda a jármű működésére
és álljon készen a manuálisan történő
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beavatkozásra. Az ICC rendszer gépjármű-
gépjármű távolság üzemmódja bizonyos
körülmények között nem képes fenntarta-
ni a gépjárművek közötti távolságot (kö-
vetési távolság) vagy a kiválasztott
sebességet.

* A rendszer bizonyos út- illetve időjárási
viszonyok között nem érzékeli az Ön előtt
haladó járművet. A balesetek elkerülése
érdekében soha ne használja az ICC rend-
szert a következő körülmények között:

— Forgalmas vagy éles kanyarokkal tűz-
delt úton

— Csúszós felületeken, pl. jég vagy hó,
stb.

— Rossz időjárási viszonyok között (eső,
köd, hó, stb.)

— Ha eső, hó vagy egyéb szennyeződés
tapad a rendszer érzékelőjére

— Meredek lejtőkön (a gépkocsi a beállí-
tott sebességérték fölé gyorsulhat és a
gyakori fékezés a fékek túlmelegedé-
sét okozná)

— Folyamatosan váltakozó lejtőkön,
emelkedőkön

— Ha a közlekedési viszonyok megnehe-
zítik a megfelelő távolság betartását a
gépjárművek között az állandó gyorsí-
tás és lassítás miatt

— Más radar források által okozott inter-
ferencia érzékelhető.

* Bizonyos út- és forgalmi viszonyok között

egy gépjármű vagy tárgy hirtelen bekerül-
het a szenzor érzékelési zónájába és au-
tomatikus fékezést válthat ki. Előfordulhat,
hogy a távolságot csak a gázpedál meg-
nyomásával tudja fenntartani. Mindig fi-
gyeljen a forgalomra és kerülje az ICC
használatát a nem javasolt körülmények
között.

* Ne használja az ICC rendszert, ha pótkocsit
vagy más járművet vontat. Előfordulhat,
hogy a rendszer nem érzékeli az elöl
haladó járművet.

A radar nem érzékeli a következő tárgyakat:

* Álló és lassan haladó gépjárműveket
* A gyalogosokat vagy egyéb tárgyakat az úton
* Az azonos sávban közeledő járműveket
* Motorkerékpárokat, amelyek a forgalmi sáv-

ban eltoltan közlekednek
A szenzor általában az elöl haladó gépjárművekről
érkező jeleket érzékeli. Ha az ICC rendszer nem
érzékel visszaverődést az elöl haladó gépjárműről,
előfordulhat, hogy nem tudja tartani a kiválasztott
távolságot.

A következőkben olyan körülményeket soroltunk
fel, amely körülmények között a szenzor nem
érzékeli a jeleket:

* Ha hó vagy eső felverődés csökkenti a látótá-
volságot

* Ha a gépkocsi hátsó ülésén vagy a csomag-
tartóban különösen nehéz csomag található

* Amikor járműve utánfutót vontat stb.
Az ICC rendszert úgy tervezték meg, hogy auto-

matikusan ellenőrizze a szenzor működését a
rendszer korlátain belül. Ha a szenzor szeny-
nyeződéssel fedett vagy le van takarva, a rendszer
automatikusan törli a működését. Ha a szenzor
jéggel, átlátszó vagy áttetsző műanyaggal, stb.
borított, az ICC rendszer nem érzékel. Ezekben az
esetekben a gépjármű- gépjármű távolság üzem-
mód nem törlődik de nem is képes az elöl haladó
jármű mögött a meghatározott követési távolsá-
got tartani. Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa
meg a szenzort.
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MSSD0252

A radar szenzorának működési zónája korlátozott.
Az elöl haladó gépjárműnek a gépjármű- gépjármű
távolság üzemmód érzékelő zónáján belül kell
lenni, hogy az elöl haladó jármű mögött a beállított
távolság tartható legyen.

Az elöl haladó jármű eltűnhet az érzékelési zóná-
ból, ha a forgalmi sávban megváltoztatja pozíció-
ját. Előfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli a
motorkerékpárokat, amelyek a forgalmi sáv közép-
vonalához képest eltolva közlekednek. Előfordul-
hat, hogy a forgalmi sávba belépő gépjárművet a
rendszer addig nem érzékeli, amíg az teljesen be
nem lépett a sávba. Ha ez előfordul, az ICC
rendszer figyelmezteti a vezetőt úgy, hogy a
rendszer visszajelző lámpája villog és közben
figyelmeztető hangot is hall. A vezetőnek ma-
nuálisan kell szabályoznia a távolságot az elöl
haladó gépjárműhöz képest.
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MSSD0253

Ha éles kanyarokkal tűzdelt, hegyes területen, szűk
úton vagy építés alatt lévő úton halad, a radar
szenzora érzékelheti a szemközti sávban közleke-
dő gépjárműveket is, de előfordulhat az is, hogy
ideiglenesen nem érzékeli az azonos forgalmi
sávban elöl haladó járművet. Ennek következtében
az ICC rendszer lassíthatja vagy gyorsíthatja a
gépjárművet.

Az elöl haladó járművek érzékelését befolyásolhat-
ja a gépjármű működése (kormánymanőverek
vagy az adott forgalmi sávban elfoglalt pozíció,
stb.) vagy a gépjármű állapota. Ha ez előfordul, az
ICC rendszer figyelmezteti a vezetőt úgy, hogy a
rendszer visszajelző lámpája villog és a figyel-
meztető hang váratlanul megszólal. Ebben az
esetben manuálisan kell az elöl haladó gép-
járműhöz viszonyított távolságot tartani.

A rendszer ideiglenesen nem elérhető
MEVFE0A2-90636B7F-84D4-4227-B78E-9CFBAF7CE81D

A következőkben olyan állapotokat mutatunk be,
amikor előfordulhat, hogy az ICC rendszer ideig-
lenesen nem elérhető. Ezekben az esetekben az

ICC rendszer nem törlődik de nem is képes az elöl
haladó jármű mögött a meghatározott követési
távolságot tartani.

A feltétel:
A következő esetekben az ICC rendszer működése
automatikusan törlődik. Figyelmeztető hangot hall
és a rendszert nem lehet beállítani:

* Ha a ESP ki van kapcsolva
* Ha az ESP (beleértve a kipörgésgátló rendszert

is) működik
* Ha az elöl haladó járművet a rendszer nem

érzékelte és az Ön gépjárműve 25 km/h (15
MPH) alatti sebességgel halad

* Ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy a gépkocsi
megállt

* Ha a sebességváltó kar nincs D (hajtás) vagy B
állásban

* Ha a rögzítőfék be van húzva
* Ha az abroncsok kipörögnek

* Ha a radar jel ideiglenesen megszakad
* Ha valamelyik ajtó nyitva van
* Folyamatosan váltakozó lejtőkön, emelkedő-

kön
Teendők:

Ha a fent felsorolt feltételek nem állnak fent,
kapcsolja vissza az ICC rendszert, hogy használ-
hassa azt.

B feltétel:
Egy figyelmeztető hangjelzés szólal meg és a
[Ideiglenesen letiltva Elsö radar blokkolva] figyel-
meztető üzenet jelenik meg a gépjármű informá-
ciós kijelzőjén.

* Ha a radarérzékelő területét kosz borítja vagy
akadályozza, vagy az elülső radar működését
szennyeződés vagy a radarérzékelőt blokkoló
egyéb akadály okozza, ami lehetetlenné teszi
az elöl haladó jármű észlelését, az ICC rend-
szer automatikusan törlődik.

Teendők:

Ha megjelenik a figyelmeztető üzenet, parkolja le a
járművet egy biztonságos helyen, és kapcsolja ki
az elektromos jármű rendszerét. Ha a radarjel
átmenetileg megszakad, tisztítsa meg az érzékelő
területét, és indítsa újra az elektromos jármű
rendszerét. Ha a figyelmeztető üzenet továbbra is
megjelenik, ellenőriztesse az ICC rendszert. Java-
soljuk, hogy ehhez a szolgáltatáshoz keressen fel
egy NISSAN tanúsított elektromos jármű-kereske-
dőt.

* Ha korlátozott számú útszerkezettel vagy
épülettel rendelkező utakon vezet (például
hosszú hidak, sivatagok, hómezők, hosszú
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falak mellett), a rendszer megjelenítheti az
[Átmenetileg letiltott első radar blokkolva]
figyelmeztető üzenetet a jármű információs
kijelzőjén.

Teendők:

Ha a fent felsorolt feltételek nem állnak fent,
kapcsolja vissza az ICC rendszert, hogy használ-
hassa azt.

Rendszer hibás működése
MEVFE0A2-FE676189-F3C2-4FA7-A9B4-DDCD24634154

MJVS0968X

Ha az ICC rendszer nem működik megfelelően,
megszólal a hangjelzés, és megjelenik az ICC
rendszer figyelmeztetése (sárga) és a [Rendszerhi-
ba, lásd a használati útmutatót] figyelmeztető
üzenet.

Teendők:

Ha a figyelmeztetés megjelenik, parkoljon le a
gépjárművel egy biztonságos helyen. Kapcsolja ki
az elektromos jármű rendszerét, indítsa újra az
elektromos jármű rendszerét, és állítsa be újra az
ICC rendszert.

Ha nem lehet beállítani az ICC rendszert, vagy a
figyelmeztetés továbbra is égve marad, az azt
jelezheti, hogy az ICC rendszer hibásanműködik.
Bár a jármű normál körülmények között továb-
bra is vezethető, ellenőriztesse a rendszert.
Javasoljuk, hogy ehhez a szolgáltatáshoz keres-
sen fel egy NISSAN tanúsított elektromos jármű-
kereskedőt.

Rendszer karbantartása
MEVFE0A2-96922C1D-5D91-4A67-A934-757CB64ED0AA

MWBF0077X

Az ICC rendszer érzékelője a jármű elején
található.

Annak érdekében, hogy az ICC rendszer meg-
felelően működjön, a következőket mindig tartsa
szem előtt:

* A szenzor területe legyen mindig tiszta.
* Ne üsse meg vagy törje össze a szenzor körüli

területeket.
* Ne fedje le, takarja el matricákkal vagy hasonló

tárgyakkal a szenzor körüli részt. Ez hibás
működést eredményezhet.

* Ne szereljen fel fém tárgyakat a szenzor
közelébe (pl. ágtörőt, stb.). Ez hibás működést
eredményezhet.

* Ne változtassa meg, távolítsa el vagy fesse le
az első lökhárítót. Az első lökhárító testresza-
bása vagy helyreállítása előtt forduljon egy
NISSAN tanúsított elektromos jármű kereske-
dőhöz.

A rádió engedélyezési számokat és információkat
lásd “Rádió jóváhagyási száma és információ” (494
o.).

HAGYOMÁNYOS (fix sebességes) SE-
BESSÉGSZABÁLYOZÓ ÜZEMMÓD

MEVFE0A2-04D901F3-353A-41CD-A9B5-6FC845C2EB46
A modell által megengedett sebesség:

* 30 km/h és 160 km/h (20 és 100 MPH) között
anélkül, hogy a gázpedálon tartaná a lábát

FIGYELMEZTETÉS
* A hagyományos (fix sebességes) sebes-

ségszabályozó üzemmódban a figyelmez-
tető hang szólal meg, ha túl közel kerül az
elöl haladó gépjárműhöz, mivel a rendszer
nem érzékeli az elöl haladó járművet és a
járművek közötti távolságot.

* Fordítson különös figyelmet az elöl haladó
jármű és az Ön járműve közötti távolságra,
egyéb esetben ütközés történhet.

* Minden esetben ellenőrizze a kiválasztott
beállítást az ICC kijelzőn.

* Ne használja a hagyományos sebesség-
szabályozó (fix sebességes) rendszert a
következő körülmények között:
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— ha nem lehetséges a jármű sebessé-
gét a beállított értéken tartani

— sűrű forgalomban, vagy olyan forga-
lomban, ahol a sebességet gyakran kell
változtatni

— kanyargós vagy hegyes-völgyes úton

— csúszós úton (eső, hó, jég, stb.)

— erősen szeles területeken

* Ha így tesz, elvesztheti az uralmát a jármű
felett, amivel balesetet okozhat.

Hagyományos (fix sebességes) SEBES-
SÉGSZABÁLYOZÓ ÜZEMMÓD KAPCSOLÓJA

MEVFE0A2-5273D253-0C0A-47E5-9BFE-8BD829ECC791

MWBF0099X

1. <RES+> kapcsoló:

Visszatér a beállított sebességre vagy fokoza-
tosan növeli a sebességet.

2. <SET-> kapcsoló:

A kívánt utazási sebesség beállítása, fokoza-
tosan csökkenti a sebességet.

3. <CANCEL> kapcsoló:

Deaktiválja a rendszer működését anélkül,
hogy törölné a beállított sebességet.

4. Cruise BE/KI kapcsoló:

Főkapcsoló a rendszer be- vagy kikapcsolásá-
hoz.

A hagyományos (fix sebességes) SEBESSÉGSZA-
BÁLYOZÓ RENDSZER KIJELZŐJE ÉS VISSZAJELZŐJE

MEVFE0A2-9D10BC34-A8AA-4207-9A26-A697867B5E89

MJVS1000X

A kijelző a gépjármű információs kijelzőjén találha-
tó.

1. Sebességtartó visszajelző:

Ez a jelző jelzi az ICC rendszer hagyományos
(fix sebességű) sebességtartó üzemmódjának
állapotát színtől függően.
. Sebességtartó automatika BE jelzőfény

(szürke):

Jelzi, hogy a Sebességszabályozó BE/KI
kapcsoló BE állásban van.

. Az automatikus sebességszabályozó rend-
szer beállítását jelző lámpa (zöld):

Azt jelzi, hogy a sebességszabályozó rend-
szer be van kapcsolva.

. A sebességtartó rendszer figyelmeztetése
(sárga):

Azt jelzi, hogy az ICC rendszer hagyomá-
nyos (fix sebességű) sebességtartó üzem-
módjában meghibásodás van.

2. Beállított sebesség visszajelzője:

Ez a visszajelző jelzi a beállított gépjárműse-
bességet.
. Zöld: Tempomat aktív
. Szürke: Sebességtartó készenlét

(A sebesség mértékegysége [km/h] és [MPH]
között változtatható. Lásd “[EgységNyelv]” (132
o.).)

Hagyományos (fix sebességes) SEBES-
SÉGSZABÁLYOZÓ ÜZEMMÓD MŰKÖDÉSE

MEVFE0A2-89043556-A8A2-43B3-9249-646E8D105F3E

MWBF0100X
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A hagyományos (fix sebességű) tempomat
üzemmód bekapcsolásához nyomja meg és tart-
sa lenyomva a Cruise BE/KI kapcsolóját kör-
ülbelül 1,5 másodpercnél tovább.

A Cruise BE/KI kapcsoló benyomásakor a hagyo-
mányos (fix sebességű) sebességtartó automatika
üzemmód kijelzője és a visszajelzők megjelennek a
jármű információs kijelzőjén. Ha a Cruise BE/KI
kapcsolót körülbelül 1,5 másodpercnél tovább
benyomva tartja, az ICC rendszer kijelzője kialszik.
A sebességszabályozó rendszer visszajelzője meg-
jelenik. Most már beállíthatja a kívánt utazósebes-
séget. A Cruise BE/KI kapcsoló újbóli megnyomása
teljesen kikapcsolja a rendszert.

Ha a főkapcsoló KI állásba van állítva, a rendszer
automatikusan kikapcsol.

Az ICC rendszer újbóli használatához gyorsan
nyomja meg és engedje fel a Cruise BE/KI kap-
csolót (jármű-jármű távolságszabályozási mód),
vagy ismét nyomja meg és tartsa lenyomva (ha-
gyományos sebességtartó üzemmód) a bekapcso-
láshoz.

FIGYELEM
A sebességtartó automatika véletlen bekap-
csolásának elkerülése érdekében ügyeljen ar-
ra, hogy a sebességtartó BE/KI kapcsolóját
kikapcsolja, amikor nem használja a sebes-
ségtartó rendszert.

MWBF0101X

Az utazósebesség beállításához, gyorsítsa fel
járművét a kívánt sebességre, nyomja meg a
<SET-> kapcsolót , majd engedje el. (A sebesség-
jelző színe zöldre vált, és a beállított sebességjelző
világít.) Vegye le a lábát a gázpedálról. A jármű
tartani fogja a beállított sebességet.

* Egy másik jármű elhaladásához, nyomja le a
gázpedált. Amikor elengedi a pedált, a jármű
visszatér az előzőleg beállított sebességre.

* Előfordulhat, hogy a jármű nem tartja a
beállított sebességet hegymenetben vagy lejt-
menetben. Ha ez megtörténik, manuális mó-
don tartsa fenn a gépjármű sebességét.

Az előre beállított sebesség törléséhez, használja
a következő módszerek bármelyikét:

* Nyomja meg a CANCEL kapcsolót. A jármű
sebességjelzője és a sebességjelző szürkére
vált.

* Érintse meg a fékpedált. A jármű sebességjel-
zője és a sebességjelző szürkére vált.

* Kapcsolja ki a Cruise BE/KI kapcsolót. Mind a
sebességszabályozó, mind pedig a beállított
sebesség visszajelzője kikapcsol.

A nagyobb utazósebességre történő visszaállí-
táshoz, a következő módok valamelyikét használ-
hatja:

* Nyomja le a gázpedált. Amikor a jármű eléri a
kívánt sebességet, nyomja le és engedje fel a
<SET-> kapcsolót.

* Nyomja le és tartsa lenyomva a <RES+> kap-
csolót. Amikor a jármű eléri a kívánt sebessé-
get, engedje el a kapcsolót.

* Nyomja le, majd gyorsan engedje fel a <RES+>
gombot. Minden alkalommal, ha így tesz, a
beállított sebesség kb. 1 km/h (1 MPH)-val
növekszik.

A lassabb utazósebességnél történő visszaállí-
táshoz, a következő módok valamelyikét használ-
hatja:

* Enyhén érintse meg a fékpedált. Amikor a
jármű eléri a kívánt sebességet, nyomja le a
<SET-> kapcsolót és engedje fel.

* Nyomja le és tartsa lenyomva a <SET-> kap-
csolót. Amikor a jármű eléri a kívánt sebessé-
get, engedje el a kapcsolót.

* Nyomja le, majd gyorsan engedje fel a <SET->
gombot. Minden alkalommal, ha így tesz, a
beállított sebesség kb. 1 km/h (1 MPH)-val
csökken.

Az előre beállított sebesség folytatásához,
nyomja meg és engedje el a <RES+> kapcsolót. A
jármű visszatér az utoljára beállított utazósebes-
séghez, amikor túllépi a 30 km/h (20 MPH)
sebességet.
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A rendszer ideiglenesen nem elérhető
MEVFE0A2-54AE354D-FA1F-427C-9291-6E26272FFD8F

A következő körülmények megléte esetén figyel-
meztető hangot hall és a rendszer automatikusan
kikapcsol.

* Ha a sebességváltó kar nincs D (hajtás) vagy B
állásban

* Ha a rögzítőfék be van húzva
* Ha az ESP rendszer (beleértve a kipörgésgátló

rendszert is) működik
* Ha a ESP rendszer ki van kapcsolva
* Ha a kerekek kipörögnek
Figyelmeztetés

MJVS1003X

Ha a rendszer nem működik megfelelően, figyel-
meztető hang szólal meg és a sebességszabályozó
rendszer visszajelzője átvált sárgára.

Teendők:

Ha a sebességszabályozó rendszer visszajelzője
átvált sárgára, állítsa le a gépjárművet egy bizton-
ságos helyen. Kapcsolja ki az elektromos jármű
rendszerét, indítsa újra az elektromos jármű rend-

szerét, folytassa a vezetést, majd végezze el újra a
beállítást.

Ha a rendszert nem lehet beállítani vagy a visz-
szajelző lámpa nem alszik ki, az azt jelezheti,
hogy a rendszer nem működik megfelelően. Bár
a jármű normál körülmények között továbbra is
vezethető, ellenőriztesse a rendszert. Javasol-
juk, hogy ehhez a szolgáltatáshoz keressen fel
egy NISSAN tanúsított elektromos jármű-keres-
kedőt.

MEVFE0A2-D0EE6AF6-52E3-4B00-ABAC-0191D4A752CC

FIGYELMEZTETÉS
Ha nem tartja be a ProPILOT rendszer meg-
felelő használatához szükséges figyelmezte-
téseket és utasításokat, súlyos, akár halálos
sérüléseket is szenvedhet.

* A ProPILOT nem egy önvezető rendszer.
Képességeinek korlátain belül - amelyek
ebben a kézikönyvben bemutatásra kerül-
nek - segíti a vezetőt bizonyos forgalmi
helyzetekben.

* A ProPILOT rendszer nem helyettesíti a
megfelelő vezetési eljárásokat, és nem
alkalmas a figyelmetlen, figyelmetlen vagy
óvatlan vezetés kijavítására. A ProPILOT
rendszer nem minden esetben kormá-
nyozza a gépjárművet, hogy a forgalmi
sávban tartsa. A ProPILOT rendszert nem
arra tervezték, hogy megakadályozza a
gépjármű irányítása feletti uralom elvesz-
tését. A vezető felelőssége, hogy mindig
megfelelő figyelmet fordítson a biztonsá-
gos vezetésre, a megfelelő forgalmi sáv-
ban tartsa és megfelelően kontrollálja a
gépjárművet.

* A ProPILOT rendszer működésének vannak
korlátai. A ProPILOT rendszer nem műkö-
dik minden közlekedési helyzetben, min-
den időjárási és forgalmi körülmény
között. A vezető felelőssége, hogy mindig
megfelelő figyelmet fordítson a biztonsá-
gos vezetésre, a megfelelő forgalmi sáv-
ban tartsa és megfelelően kontrollálja a
gépjárművet.

* A ProPILOT rendszer csak egy segítség és
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nem egy ütközés elkerülésére figyelmez-
tető vagy azt megakadályozó rendszer.

* A ProPILOT rendszer csak sorompóval
elválasztott, ellenforgalmú autópályákon
használható, városi közlekedésre nem al-
kalmas. A fékezés vagy a jármű szükség
szerinti kormányzásának elmulasztása sú-
lyos balesethez vezethet.

* Mindig vegye figyelembe az adott sebes-
ségkorlátozásokat, soha ne állítsa az au-
t oma t i k u s s e b e s s é g s z a b á l y o z ó
berendezést annál magasabb értékre.

* Vezetés közben soha ne vegye le a kezét a
kormánykerékről. Mindig tartsa a kezét a
kormánykeréken és biztonságosan vezes-
sen.

* Soha ne kapcsolja ki a biztonsági övet a
ProPILOT használata közben. Ezzel auto-
matikusan törli a ProPILOT rendszert.

* A ProPILOT rendszer nem reagál álló vagy
lassan mozgó járművekhez közeledve.

* Minden esetben óvatosan és körültekintő-
en vezessen, ha a ProPILOT rendszert
használja. Olvassa el és értelmezze a
használati útmutatót, mielőtt a ProPILOT
rendszert használná. Súlyos sérülések
vagy halálesetek elkerülése érdekében ne
hagyatkozzon a rendszerre, ne hagyja,
hogy vészhelyzetekben a rendszer szabá-
lyozza a gépjármű sebességét. A ProPILOT
rendszert csak megfelelő út- és közleke-
dési viszonyok között használja.

MWBF0051X

A ProPILOT rendszer célja, hogy javítsa a gépjármű
teljesítményét, ha egy másik gépjárművet követ
azonos forgalmi sávban.

A ProPILOT rendszer a szélvédő mögé telepített
többérzékelős elülső kamerát használ a sávjel-
zők figyelésére, a jármű elején elhelyezett radarér-
zékelőt pedig az elöl haladó járműtől való
távolság mérésére. azonos sávban. Ha a rendszer
lassabban haladó járművet észlel elöl, a rendszer
csökkenti a jármű sebességét, így az Ön járműve
követi az elöl haladó járművet a kiválasztott
távolságban. A rendszer abban is segít, hogy a
jármű a haladó sáv közepén maradjon, ha tiszta
sávjelzést észlel.

MEGJEGYZÉS:

Fontos, hogy az elülső kamera és a radarérzé-
kelők mindig tiszták legyenek. (Lásd “ICC szen-
zor karbantartása” (370 o.) és “Kormányzás
segítő karbantartása” (375 o.) további részlete-
kért.)
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MWBF0065X

(1) Kormánykerékre szerelt kezelőszerv (bal)
(2) Gépjármű információs kijelzője
(3) Kormánykerékre szerelt kezelőszerv (jobbra)
(4) ProPILOT kapcsoló
(5) Kormánykerék kapcsoló

PROPILOT RENDSZER HASZNÁLATA
MEVFE0A2-F2D7746A-1B14-4D83-AF41-9BEB5EB544EB

A ProPILOT rendszer a következő két funkcióval
rendelkezik:

1. Intelligent Cruise Control (ICC)
MEVFE0A2-4AE536C9-D3DA-4310-AF97-2C293D4005CF

Az ICC rendszer a két sebességtartó üzemmód
közül az egyikre állítható be:

* Hagyományos (fix sebességes) sebességsza-
bályozó üzemmód:
Előre beállított járműsebességgel való utazás-
hoz

További információért lásd . “A hagyományos
(rögzített sebességű) sebességtartó automatika
üzemmód bekapcsolása” (352 o.).

MEGJEGYZÉS:

A Kormányzás segítő rendszer nem elérhető a
hagyományos (fix sebességű) sebességtartó
automatika módban.

* Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód:
Az ICC rendszer megtartja a kiválasztott
távolságot az Ön előtt haladó járműtől a 0
km/h (0 MPH) sebességtartományon belül a
jármű beállított sebességéig. A jármű beállított
sebességét a vezető körülbelül 30 km/h (20
MPH) felett választhatja ki. Ha az elöl haladó
gépjármű megáll, az Ön gépjárműve is foko-
zatosan csökkenti a sebességet, amíg meg
nem áll. Amikor a jármű leáll, az ICC rendszer
fenntartja a fékezőerőt, hogy a jármű meg-
álljon.

* Ha a gépjármű kevesebb, mint kb. 3 másod-
percig áll és az elöl haladó gépjármű meg-
mozdul, az Ön gépjárműve is automatikusan
elindul. Az ICC rendszer kikapcsol és az elekt-
ronikus rögzítőfék behúzásra kerül, ha a gép-
jármű 3 percet meghaladó időtartamon
keresztül álló helyzetben van.

* Amikor az elöl haladó jármű elkezd előremen-
ni, nyomja felfelé a kormánykeréken lévő RES+
kapcsolót, vagy enyhén nyomja le a gázpedált
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a fék kioldásához. Az ICC rendszer újraindul,
hogy fenntartsa az elöl haladó gépjárműhöz
képest beállított távolságot.

* A jármű újraindítása előtt mindig ellenőrizze a
környezetet.

* Ha álló helyzetben nem észlel járművet, az ICC
rendszer nem működik. A jármű sebességének
szabályozásához a gázpedált kell használni.

MEGJEGYZÉS:

Még akkor is, ha a járművezető a jármű infor-
mációs kijelzőjének [Beállítások] menüjében ki-
kapcsolja az Intelligens vészfékezés beállítást,
az Intelligens vészfékezés gyalogosészlelő
rendszerrel automatikusan bekapcsol az ICC
használatakor.

2. Kormányzás segítő
MEVFE0A2-1DA108D7-F64C-4012-9215-337BCD65A695

A Kormányzás segítő rendszer segít a vezetőnek
abban, hogy a járművet a haladó sáv közepén
tartsa.

Ha nincs elöl haladó gépjármű, a kormányzás
segítő funkció nem érhető el 60 km/h (37 mph)
sebesség alatt.

PROPILOT KAPCSOLÓK
MEVFE0A2-E745EA52-7201-4F16-83B5-BAB0DFEE2CAC

MWBF0066X

1. <RES+> kapcsoló:

Visszaállítja a jármű beállított sebességét, vagy
fokozatosan növeli a sebességet

2. <SET-> kapcsoló:

Beállítja a kívánt utazási sebességet vagy
fokozatosan csökkenti a sebességet

3. <CANCEL> kapcsoló:

A beállított sebesség törlése nélkül deaktiválja
a ProPILOT rendszert

4. ProPILOT kapcsoló:

A ProPILOT rendszer be-, illetve kikapcsolása

5. DISTANCE kapcsoló:
. [Távol]
. [Közepes]
. [Közel]

6. Kormánykerék kapcsoló:

Ki- illetve bekapcsolhatja a kormányzás segítő
funkciót
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PROPILOT RENDSZER KIJELZŐ ÉS KIJELZŐK
MEVFE0A2-F06E4F2F-FE49-438F-B3E5-1CA14DC2A0B8

MWBF0133X

1. ProPILOT aktiválása

Megjelenik, ha a ProPILOT rendszer aktiválva
van

2. Elöl haladó gépjármű érzékelése, visszajelző

Megjeleníti, hogy a rendszer észlel-e egy Ön
előtt haladó járművet (csak ha az ICC aktív)

3. Kormányzás segítő visszajelző

Jelzi a kormányzás segítő funkció állapotát a
visszajelző színével
. Kormányzást segítő visszajelző (szürke):

Kormányzás segítő rendszer készenléti ál-
lapot

. Kormányzást segítő visszajelző (zöld): Kor-
mányzás segítő rendszer aktív

4. Beállított távolság visszajelzője

Megjeleníti a kiválasztott távolságot

5. Sávelválasztó vonal visszajelzője

Azt jelzi, hogy a rendszer észlelt-e sávelválasz-
tó felfestéseket
. Nem jelennek meg sávjelzők: A Kormányzás

segítő rendszer ki van kapcsolva
. Sávjelző visszajelző (szürke): Nem észleltek

sávjelzőket
. Sávjelző visszajelző (zöld): Sávjelzők észlelve,

a Kormányzás segítő rendszer aktív
. Sávjelző visszajelző (sárga): Sávelhagyást

észlel

6. ProPILOT állapotának visszajelzője ( )

Jelzi a ProPILOT rendszer állapotát a visz-
szajelző színével
. ProPILOT állapotjelző (fehér): A ProPILOT be

van kapcsolva, de készenléti állapotban van
. ProPILOT állapotjelző (kék): ProPILOT aktív

7. Célsebesség-jelző

A jármű célsebességét jelzi
. Fehér háromszög: Sebességtartó automa-

tika vagy sebességkorlátozó célsebesség
. Zöld háromszög: ICC célsebesség

8. Ú t a d a t o k v i s s z a j e l z ő j e ( h a v a n )
( , , )

Az észlelt útinformációkat jelzi

9. Észlelt közúti jelzőtábla (sebességkorláto-
zás) visszajelző (ha van) ( )

Az aktuálisan észlelt sebességkorlátozást jelzi

10. Kormányzás segítő állapotának visszajelző-
je/figyelmeztetése ( , )

Megjeleníti a Kormányzás segítő rendszer
állapotát a visszajelző színével
. Nem jelenik meg a Kormányzás segítő

rendszer állapotjelző: A Kormányzás segítő
rendszer ki van kapcsolva

. Kormányzás segítő rendszer állapotjelző
(szürke): Kormányzás segítő rendszer ké-
szenléti állapot

. Kormányzás segítő rendszer állapotjelző
(zöld): Kormányzás segítő rendszer aktív

. Kormányzás segítő rendszer állapotjelző
(sárga): Kormányzás segítő hibás működé-
se

. Kormányzás segítő rendszer állapotjelző
(piros): Eltávolított kezek észlelve

11. Sebességszabályozás állapotjelző/beállított
távolságjelző/sávjelző jelző ( )

Megjeleníti a sebességszabályozás állapotát a
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jelző színével, és a kiválasztott távolságot a
megjelenített vízszintes sávok számával
. Sebességszabályozás állapotjelző (fehér):

ICC készenlét
. Sebességszabályozás állapotjelző (zöld): Az

ICC (távolságvezérlési mód) aktív

— Zöld jármű ikon jelenik meg: Elöl haladó
jármű érzékelése

— Nem látható jármű ikon: Nem észleltek
elöl haladó járművet (Gépjárműve fenn-
tartja a vezető által beállított sebessé-
get.)

. Sebességszabályozás állapotjelzője (sárga):
ICC hibás működést jelez

A sávjelző jelzőt lásd “A Kormányzás segítő
rendszer kijelzője és visszajelzői” (372 o.).

12. A jármű beállított sebességjelzője

A jármű beállított sebességét jelzi
. Zöld: ICC aktív
. Szürke: ICC készenlét

(A sebesség mértékegysége [km/h] és [MPH]
között változtatható. Lásd “[EgységNyelv]” (132
o.).)

13. Sebességkorlátozási kapcsolat jelző (ha
van) (A, , / , )

A Csat. sebkor. aktiválási módot vagy a rend-
szer működését jelzi

MWBF0203X

14. Zöld vonal

Az aktuális sebesség és az ICC célsebesség
közötti eltérést jelzi

MEGJEGYZÉS:
* A fent felsorolt elemek némelyike csak

klasszikus nézetben érhető el, a fenti ábrán
látható módon. (Lásd “A mérőképernyő né-
zetének módosítása” (110 o.).)

* A ProPILOT rendszer aktiválásakor a kijelző
automatikusan a ProPILOT rendszer kijelző-
jére vált. A funkció letiltásához kapcsolja ki
az [AUTO seb. szab. kijelző] funkciót a
beállítások menü [Kijelző testreszab.] alatt.

A ProPILOT kijelző a Head Up Display (HUD) kijelzőn
is megjelenik (ha van). (Lásd “Head Up Display (HUD)
(ha van)” (149 o.).)

A HAGYOMÁNYOS (rögzített sebességű)
SEBESSÉGTARTÓ AUTOMATIKA ÜZEM-
MÓD BEKAPCSOLÁSA

MEVFE0A2-C086B46A-991B-4F15-AF11-314FCEBBE829

MEGJEGYZÉS:

A ProPILOT közeledési figyelmeztetést, automa-
tikus fékezést vagy Kormányzás segítő rend-
szert biztosít a hagyományos (fix sebességű)
tempomat üzemmódban.

A hagyományos (fix sebességű) tempomat üzem-
mód kiválasztásához nyomja meg és tartsa le-
nyomva a ProPILOT kapcsolót körülbelül 1,5
másodpercnél tovább. További információért lásd
. “Hagyományos (fix sebességes) sebességszabá-
lyozó üzemmód” (375 o.).
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A PROPILOT MŰKÖDÉSE
MEVFE0A2-EDDA12BB-8CB2-4CC2-A232-C5C5C371723C

MWBF0067X

1. Nyomja meg a ProPILOT kapcsolót . Ezzel
bekapcsolja a ProPILOT rendszert.
. A ProPILOT állapotjelző fehéren világít.
. Megjelenik egy képernyő egy ideig, amely

jelzi a Driving Aid funkcióinak állapotát.

MWBF0135X

Példa (minden engedélyezett)

Ha a vezetési segédrendszerek be vannak
kapcsolva:

Zóna Vezetési segédrendszer

[Előre]

Intelligens vészfékezés gyalogo-
sészleléssel

Intelligens elülső ütközési figyel-
meztetés

[Sáv]

Sávelhagyásra figyelmeztető rend-
szer (LDW)

Intelligent Lane Intervention

[Holttér]

Holttér figyelmeztető rendszer
(BSW)

Intelligens holttér beavatkozó
rendszer (ha van)

. Ha valamelyik “Figyelmeztetés” rendszer
engedélyezve van, a “ ” jel látható min-
den zónában.
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. Ha bármelyik “Beavatkozás” rendszer enge-
délyezve van, a “ ” jel látható minden
zónában.

. Ha nincs engedélyezve rendszer, minden
zónában az [KI] felirat látható.

MWBF0068X

A vezetési segédrendszerek állapotának mó-
dosításához használja a görgetőtárcsát a
beállítások képernyőn való navigáláshoz. To-
vábbi információért lásd . “Hogyan használja a
gépjármű információs kijelzőjét” (125 o.).

2. Gyorsítsa vagy lassítsa járművét a kívánt
sebességre, és nyomja le a <SET-> kapcsolót
.

A ProPILOT rendszer elkezdi automatikusan
fenntartani a jármű beállított sebességét. A
ProPILOT aktiválási jelző és a ProPILOT
állapotjelző kéken világít. Ha egy elöl haladó
járművet észlel, és 30 km/h (20 MPH) vagy
annál kisebb sebességgel halad, és a <SET->
kapcsolót lenyomják, a jármű beállított sebes-
sége 30 km/h (20 MPH).

MEGJEGYZÉS:

Ha a jármű információs kijelzőjének beállítási
menüjében engedélyezve van az intelligens
sávintervenciós rendszer és az intelligens vész-
fékezés gyalogosészlelő rendszerrel, a ProPILOT
rendszer bekapcsolása egyidejűleg bekapcsolja
ezeket a rendszereket. Ha az Intelligent Lane
Intervention rendszer és az Intelligens vészfé-
kezés gyalogosészlelő rendszerrel le van tiltva A
beállítások menüben ezek a rendszerek auto-
matikusan bekapcsolnak, ha a kormányzást
segítő rendszer aktív. További információért
lásd . “Intelligent Lane Intervention (ha van)”
(293 o.), “Intelligent Lane Intervention” (372 o.) és
“Intelligens vészfékezés gyalogosészleléssel”
(378 o.).

MWAF0844X

Ha a <SET-> kapcsolót az alábbi feltételek mellett
lenyomják, a ProPILOT rendszert nem lehet beállí-
tani, és a járműbeállítási sebesség visszajelzője
körülbelül 2 másodpercig villog:

* Ha 30 km/h (20 MPH) alatti sebességgel halad,
és az elöl haladó járművet nem érzékeli a
rendszer

* Amikor a sebességváltó kart elmozdítja a D
(hajtás) vagy B helyzetből.

* Ha a rögzítőfék be van húzva
* Ha a vezető a fékeket működteti
* Amikor a ProPILOT Park (ha van) aktiválva van
* Ha az ESP rendszer ki van kapcsolva. További

információért lásd . “Elektronikus menetstabi-
lizáló program (ESP)” (407 o.).

* Amikor az ESP rendszer (beleértve a kipörgés-
gátló rendszert is) aktiválva van

* Ha a kerekek elpörögnek
* Ha valamelyik ajtó nyitva van
* Ha a vezetőoldali biztonsági öv nincs bekap-

csolva

Hogyan lehet megváltoztatni a jármű
beállított sebességét

MEVFE0A2-ADF4F2BB-464E-4AA1-B832-ED61422A00C2

MWBF0069X
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A jármű beállított sebessége állítható.

Magasabb utazósebesség beállításához:

* Nyomja fel és tartsa lenyomva a <RES+>
kapcsolót . A jármű beállított sebessége 10
km/h-val vagy 5 MPH-val növekszik.

* Nyomja felfelé, majd gyorsan engedje el a <RES
+> kapcsolót . Minden alkalommal, amikor
ezt megteszi, a jármű beállított sebessége 1
km/h-val (1 MPH) nő.

Alacsonyabb utazósebesség beállításához:

* Nyomja le és tartsa lenyomva a <SET-> kap-
csolót . A jármű beállított sebessége 10 km/h
vagy 5 MPH lépésekben csökken.

* Nyomja le, majd gyorsan engedje fel a <SET->
kapcsolót . Minden alkalommal, amikor ezt
megteszi, a jármű beállított sebessége 1 km/h-
val (1 MPH) csökken.

Sebesség ideiglenes növelése vagy csökkentése
MEVFE0A2-FB44C9A1-CA1B-406C-865A-89F2EDD739C4

* Nyomja le a gázpedált, ha gyorsítani szeretne.
Engedje fel a gázpedált, hogy visszatérhessen
a korábban beállított sebességre.

* Nyomja le a fékpedált, ha lassítani szeretne. A
ProPILOT rendszer működése megszakításra
kerül. Nyomja felfelé a <RES+> kapcsolót a
korábban beállított járműsebesség visszaállí-
tásához.

FIGYELMEZTETÉS
Ha a gázpedált lenyomja és megközelíti az elöl
haladó gépjárművet, az ICC rendszer nem
szabályozza a fékeket, illetve a vezetőt sem
figyelmezteti hangjelzéssel és üzenettel. A
vezetőnek kell szabályoznia a gépjármű se-

bességét, illetve fenntartania a biztonságos
távolságot az elöl haladó járműhöz képest. Ha
nem így tesz, súlyos, akár halálos sérüléseket
is szenvedhet.

MEGJEGYZÉS:

Ha a gázpedál lenyomásával gyorsít, vagy a
<SET-> kapcsoló lenyomásával lassít, és a jármű
gyorsabban halad, mint a vezető által beállított
sebesség, a járműbeállított sebességjelző villog-
ni kezd.

A elöl haladó gépjárműhöz képest be-
állított távolság megváltoztatása

MEVFE0A2-4BF598EE-06EE-4494-916D-FE82903C53F4

MWBF0070X

Az elöl haladó jármű távolsága kiválasztható az
ICC készenléti állapotában vagy az ICC aktív
állapotában.

A DISTANCE kapcsoló minden egyes megnyo-
másakor a beállított távolság [hosszú], [középső],
[rövid] értékre változik, majd ismét vissza [hosszú]-
ra.

MWBF0136X

Távolság — hozzávetőleges távolság 100 km/h-
nál (60 MPH)

1. [Távol] – 60 m (200 láb)

2. [Középső] – 45 m (150 láb)

3. [Közel] – 30 m (90 láb)

* Az elöl haladó járműtől való tényleges távolság
automatikusan a jármű sebességéhez igazo-
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dik. Minél magasabb a sebesség, annál na-
gyobb a távolság.

* A távolságbeállítás az elektromos jármű rend-
szerének újraindításakor is az aktuális beállí-
táson marad.

A KORMÁNYZÁS SEGÍTŐ RENDSZER
ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA

MEVFE0A2-26CF5DEC-8F62-4D9D-AE33-D29CC2EB19B8
A következő módszereket használva aktiválhatja
vagy letilthatja a Kormányzás segítő funkciót.

MWBF0071X

(1) Kormánykerékre szerelt kezelőszerv (bal)
(2) Gépjármű információs kijelzője
(3) Kormánykerék kapcsoló

Kormánykerék kapcsoló:

A Kormányzás-asszisztens be- vagy kikapcsolásá-
hoz nyomja meg a Kormányzás segítő rendszer
kapcsolót a műszerfalon.

MEGJEGYZÉS:
* Amikor a kormányzássegéd kapcsolót hasz-

nálják a rendszer be- és kikapcsolására, a
rendszer akkor is megjegyzi a beállítást, ha
a bekapcsológombot be van kapcsolva. A
kapcsolót ismét meg kell nyomni a beállítás
be- vagy kikapcsolásához.
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* A Kormányzás segítő rendszer kapcsoló
módosítja a [Korm. seg. ren.] opció beállítá-
sát, amelyet a gépjármű információs kijel-
zőjén, a [Beállítások] menüben hajtott végre.

Beállítás a jármű információs kijelzőjén:

1. Nyomja meg a gombot a kormány-
keréken , amíg a [Beállítások] meg nem
jelenik a jármű információs kijelzőjén , majd
nyomja meg a görgetőtárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetőasszisztens]
kiválasztásához. Majd nyomja meg a scroll
tárcsát.

3. Válassza a [Sávközép-tartó assz.] lehetőséget.
Majd nyomja meg a scroll tárcsát.

4. Válassza a [Korm. seg. ren.] lehetőséget, és
nyomja meg a görgetőtárcsát a rendszer be-
vagy kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS:
* Amikor a ProPILOT képernyő megjelenik a

jármű információs kijelzőjén, nyomja meg a
kormánykeréken lévő görgetőtárcsát a [Ve-
zetőasszisztens] beállítási képernyő előhí-
vásához.

* Ha a rendszert a jármű információs kijelző-
jén keresztül engedélyezi/letiltja, a rendszer
az elektromos jármű rendszerének újraindí-
tása esetén is megőrzi az aktuális beállítá-
sokat.

HOGYAN LEHET TÖRÖLNI A PROPILOT
RENDSZERT

MEVFE0A2-5B367FD4-1289-4AE6-ACE5-9B8B750ED3F2
A ProPILOT rendszer törléséhez a következő mó-
dok valamelyikét használhatja:

* Nyomja meg a CANCEL kapcsolót.
* Nyomja meg a fékpedált (kivéve álló helyzet-

ben).
* Nyomja meg a ProPILOT kapcsolót a rendszer

kikapcsolásához. A ProPILOT állapotjelző kial-
szik.

Ha a ProPILOT rendszer működése törlésre kerül,
miközben a gépjármű áll, az elektronikus rögzítő-
fék automatikusan aktiválódik.

FIGYELMEZTETÉS
Annak elkerülése érdekében, hogy a jármű
váratlanul elmozduljon vagy elguruljon, ami
súlyos személyi sérüléshez vagy anyagi kár-
hoz vezethet, mielőtt kiszállna a járműből,
győződjön meg arról, hogy megnyomta a
ProPILOT kapcsolót a rendszer kikapcsolásá-
hoz, majd nyomja meg a parkoló gombot,
hogy P (parkolás) állásba váltson. helyzetbe,
és kapcsolja ki az elektromos jármű rendsze-
rét.

INTELLIGENT CRUISE CONTROL (ICC)
MEVFE0A2-FDF49E0A-D045-482C-9257-E9ED40B77913

* Az intelligens sebességtartó automatika (ICC)
a ProPILOT rendszer része. Ha az ICC rendszert
Kormányzás segítő rendszer nélkül szeretné
kiválasztani, aktiválja a ProPILOT-ot, majd
kapcsolja ki a Kormányzás segítő rendszert a
kapcsolóval vagy a beállítások menüben. To-
vábbi információért lásd . “A ProPILOT műkö-
dése” (353 o.) és “A Kormányzás segítő
rendszer engedélyezése/letiltása” (356 o.).

* A hagyományos (fix sebességű) tempomat
üzemmód kiválasztásához nyomja meg és
tartsa lenyomva a ProPILOT kapcsolót körül-
belül 1,5 másodpercnél tovább. További infor-
mációért lásd . “Hagyományos (fix sebességes)
sebességszabályozó üzemmód” (375 o.).

FIGYELMEZTETÉS
Ha nem tartja be az ICC monitor megfelelő
használathoz szükséges figyelmeztetéseket
és utasításokat, súlyos, akár halálos sérülése-
ket is szenvedhet.

* Az ICC rendszer csak egy segítség és nem
egy ütközés elkerülésére figyelmeztető
vagy azt megakadályozó rendszer. Kizáró-
lag országúti használatra ajánlott, zsúfolt
területekre vagy városi közlekedésre nem.
A vezető felelős a biztonságos vezetésért,
valamint a gépjármű kontroll alatt tartá-
sáért.

* Az ICC rendszer működésének vannak
korlátai. Az ICC rendszer nem működik
minden közlekedési helyzetben, minden
időjárási és forgalmi körülmény között. A
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vezető felelőssége, hogy mindig megfelelő
figyelmet fordítson a biztonságos vezetés-
re, a megfelelő forgalmi sávban tartsa és
megfelelően kontrollálja a gépjárművet.

* Mindig vegye figyelembe az adott sebes-
ségkorlátozásokat, soha ne állítsa az au-
t oma t i k u s s e b e s s é g s z a b á l y o z ó
berendezést annál magasabb értékre.

* Az ICC rendszer nem reagál álló vagy
lassan haladó gépjárművekre.

* Minden esetben óvatosan és körültekintő-
en vezessen, ha az ICC rendszert használja.
Olvassa el és értelmezze a használati
útmutatót, mielőtt az ICC rendszert hasz-
nálná. Súlyos sérülések vagy halálesetek
elkerülése érdekében ne hagyatkozzon a
rendszerre, ne hagyja, hogy vészhelyze-
tekben a rendszer szabályozza a gépjármű
sebességét. Az ICC rendszert csak meg-
felelő út- és közlekedési viszonyok között
használja.

ICC rendszer működése
MEVFE0A2-C432F51F-BE6D-4486-9852-657F1E239920

Az ICC rendszert úgy tervezték, hogy tartsa az elöl
haladó gépjárműhöz képest kiválasztott távolsá-
got és csökkentse a sebességet, hogy alkalmaz-
kodjon az elöl haladó sebességéhez. A rendszer
szükség szerint lassítja a gépjárművet és ha az elöl
haladó jármű megáll, a rendszer állóra fékezi a
gépjárművet. Azonban az ICC rendszer csak a
gépjármű teljes fékerejének körülbelül 40 %-át
használja.

A rendszert csak akkor szabad használni, ha a

közlekedési viszonyok lehetővé teszik a jármű
számára a folyamatos sebességtartást, vagy ami-
kor a sebességek jelentősen változnak. Ha egy
gépjármű az azonos forgalmi sávba bevág az Ön
gépjárműve elé vagy ha az elöl haladó gépjármű
hirtelen lassít, a járművek közötti távolság kisebb
lehet, mert az ICC rendszer nem tudja elég gyorsan
lelassítani az Ön járművét. Ha ez előfordul, az ICC
rendszer figyelmeztető hangot ad és a rendszer-
kijelző villogni kezd, hogy figyelmeztesse a vezetőt
a szükséges lépések megtételére.

Az ICC rendszer kikapcsol és figyelmeztető hangot
ad, ha a sebesség kb. 25 km/h-ra (15 mph) csökken
és nem érzékel elöl haladó járművet. Az ICC
rendszer kikapcsol és figyelmeztető hangjelzést
ad ki, ha a gépjárműve legalább kb. 3 másodpercig
egy helyben áll, és nem érzékel elöl haladó
járművet.

Az ICC rendszer az alábbiak szerint működik:

* Ha nincs elöl haladó gépjármű, az ICC rendszer
fenntartja a vezető által beállított sebességet.
A jármű beállított sebességtartománya körül-
belül 30 km/h (20 MPH) felett van.

* Ha a gépjármű előtt egy másik gépkocsi halad,
az ICC rendszer úgy állítja be a sebességet,
hogy a két gépkocsi között lévő távolság
megfeleljen a vezető által beállított távolság-
nak. Ha az elöl haladó gépjármű megáll, az Ön
gépjárműve is csökkenti a sebességet, amíg
meg nem áll. Ha a gépjármű egyszer megállt,
az ICC rendszer álló helyzetben tartja a gép-
járművet.

* Ha a jármű 3 másodpercnél tovább áll, és az
elöl haladó jármű gyorsulni kezd, nyomja

felfelé a <RES+> kapcsolót, vagy enyhén nyom-
ja le a gázpedált. Az ICC rendszer elindul és
követi az elöl haladó járművet. Az ICC rendszer
kikapcsol és az elektronikus rögzítőfék behú-
zásra kerül, ha a gépjármű 3 percet meg-
haladó időtartamon keresztül álló helyzetben
van.

* Ha az elöl haladó gépjármű sávot vált, miköz-
ben a gépjármű sebessége 30 km/h (20 MPH)
feletti, az ICC rendszer felgyorsít és tartja az
előre beállított sebességet.

* Ha az elöl haladó gépjármű sávot vált, miköz-
ben a gépjármű sebessége 30 km/h (20 MPH)
alatti, az ICC rendszer működése törlésre kerül
és egy figyelmeztető hangjelzés szólal meg.

Az ICC rendszer nem szabályozza a gépjármű
sebességét vagy figyelmezteti a vezetőt, ha álló
vagy lassan mozgó gépjárművet közelít meg.
Figyelmet kell fordítania a gépjármű működésére,
hogy az elöl haladó gépjármű mögött megfelelő
távolságot tudjon tartani, amikor fizetőkapuhoz ér
vagy forgalmi dugóban közlekedik.

MSSD0254
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Ha autópályán a jármű beállított sebességével
halad, és egy lassabban haladó járműhöz közele-
dik, az ICC rendszer úgy állítja be a sebességet,
hogy fenntartsa a vezető által kiválasztott távol-
ságot az előtte haladó járműtől. Ha az elöl haladó
jármű sávot vált, vagy lehajt az autópályáról, az ICC
rendszer felgyorsít és fenntartja a jármű beállított
sebességét. Fordítson figyelmet az egyes vezetési
műveletekre, hogy a gyorsítás alatt a gépjárművet
uralma alatt tudja tartani.

Előfordulhat, hogy a gépjármű kanyargós, hegyes
területeken nem tudja tartani a beállított sebessé-
get. Ha ez előfordul, manuálisan kell a gépjármű
sebességét szabályozni.

Alap esetben, amikor a rendszer az elöl haladó
járműhöz képest szabályozza a követési távolsá-
got, automatikusan növeli vagy csökkenti a gép-
jármű sebességét, az elöl haladó jármű
sebességének függvényében.

Nyomja le a gázpedált, hogy megfelelően fel tudja
gyorsítani a gépjárművet, ha sávváltás szükséges.
Nyomja le a fékpedált, ha lassításra van szükség
ahhoz, hogy biztonságos távolságot tartson az elöl
haladó járművel a hirtelen fékezés miatt, vagy ha
egy jármű belevág. Mindig legyen éber az ICC
rendszer használatakor.

MWBF0137X

Rendszerbeállítás kijelző – nem észlelt elöl haladó
járművet

Nem érzékelhető elöl haladó jármű:
A vezetőnek mindig az útviszonyoknak megfelelő-
en kell a gépjármű sebességét meghatároznia. Az
ICC rendszer a normál tempomathoz hasonlóan
fenntartja a jármű beállított sebességét mindad-
dig, amíg nem észlel járművet az előtte lévő
sávban. Az ICC rendszer megjeleníti a jármű
beállított sebességét.

MWBF0138X

Rendszerbeállítás kijelző – jármű elöl

Elöl haladó jármű érzékelése:
Ha a rendszer gépjárművet érzékel az azonos
forgalmi sávban, az ICC rendszer lassítja a gép-
járművet úgy, hogy szabályozza a gázadást és
működésbe hozza a fékeket, hogy a sebesség
megfeleljen az elöl haladó lassabb gépjármű
sebességének. Az ICC rendszer ezután beállítja a
jármű sebességét az elöl haladó jármű sebessége
alapján, hogy fenntartsa a vezető által választott
távolságot.

MEGJEGYZÉS:
* Ha az ICC rendszer a fékeket működteti, a

féklámpák felvillannak.
* Amikor a rendszer működésbe hozza a

fékeket, zajt hallhat. Ez nem hiba.

Amikor az ICC rendszer egy elöl haladó járművet
észlel, megjelenik az elöl haladó jármű észlelésé-
nek visszajelzője és a sebességszabályozás álla-
potjelzője zölden világít.
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Az elöl haladó jármű megáll:
Amikor a rendszer egy elöl haladó járművet észlel,
és az fokozatosan lassít, hogy megálljon, a jármű
lelassul, és megáll. Amikor a jármű leáll, a (RES+ )
[Nyomja meg az újraind.] üzenet jelenik meg a
jármű információs kijelzőjén.

MEGJEGYZÉS:

Ha a gépjármű kevesebb, mint 3 másodpercig
áll, a gépjármű automatikusan követni kezdi az
elöl haladó járművet az álló helyzetből. Az ICC
rendszer kikapcsol és az elektronikus rögzítőfék
behúzásra kerül, ha a gépjármű 3 percet meg-
haladó időtartamon keresztül álló helyzetben
van.
Az elöl haladó jármű gyorsít:
* Amikor a jármű leáll, és az elöl haladó jármű

gyorsulni kezd, nyomja felfelé a RES+ kapcso-
lót, vagy enyhén nyomja le a gázpedált. Az ICC
rendszer elindul és követi az elöl haladó
járművet.

* A jármű újraindítása előtt mindig ellenőrizze a
környezetet.

Nincs elöl haladó gépjármű:
Ha a rendszer már nem érzékel elöl egy járművet,
az ICC rendszer fokozatosan felgyorsítja a jármű-
vet, hogy visszaálljon a korábban beállított sebes-
ségre. Az ICC rendszer ezután fenntartja a jármű
beállított sebességét.

Ha a rendszer már nem észlel egy járművet, az elöl
haladó jármű észlelésének visszajelzője és a se-
bességszabályozás állapotjelzője (a sebességsza-
bályozási mód fenntartása) kikapcsol.

Az ICC rendszer fokozatosan felgyorsít a jármű

beállított sebességére, de a gyors gyorsításhoz
lenyomhatja a gázpedált. Ha nem érzékelhető már
másik gépjármű és 25 km/h-nál alacsonyabb (15
MPH) sebességgel közlekedik, az ICC rendszer
automatikusan kikapcsol.

Az ICC rendszer kikapcsol, és hangjelzés hallható,
ha a jármű körülbelül 3 másodpercnél tovább áll,
és a rendszer nem érzékel elöl haladó járművet.

MWAF0847X

Ha elhalad egy másik jármű mellett, a beállított
sebességjelző villog, ha a gázpedál lenyomásá-
val felülírja az ICC rendszert, és a jármű sebessége
meghaladja a beállított sebességet. Az elöl haladó
gépjárműre figyelmeztető visszajelző kikapcsol, ha
a gépkocsi előtti terület szabad. Ha felengedi a
pedált, a gépkocsi visszatér az előzőleg már
beállított sebességre. Annak ellenére, hogy az ICC
rendszerben egy sebesség meghatározásra került,
Ön lenyomhatja a gázpedált, ha a gépjármű
hirtelen gyorsítására van szükség.

Figyelmeztetés a megközelítésre
MEVFE0A2-0C918255-CF2D-4A25-BAA9-F864DFAEDCEE

Ha az Ön gépjárműve közel kerül az elöl haladó
gépjárműhöz, mert az hirtelen lassított vagy bevá-
gott Ön elé, a rendszer figyelmezteti a vezetőt egy
figyelmeztető hanggal illetve a ICC rendszer kijel-
zőjének felvillantásával. A fékpedált megnyomva
lassítson, hogy a megfelelő távolságot fenn tudja
tartani, ha:

* A figyelmeztető hang megszólal.
* Gépjármű érzékelésére figyelmeztető lámpa

villog.
* Önnek kell döntést hoznia a biztonságos

követési távolságról.
Ha a gépjárművek közötti távolság túl kicsi,
előfordulhat, hogy a figyelmeztető hang nem
szólal meg. Néhány példa:

* Amikor a gépjárművek azonos sebességgel
haladnak és a távolság köztük nem változik.

* Ha az elöl haladó gépjármű gyorsabban halad
és a járművek közötti távolság nő.

* Ha a másik gépkocsi az Ön járművéhez közel
vág be.

A figyelmeztető hang nem szólal meg, ha:

* A gépjárművel parkoló vagy egyéb lassan
haladó gépjárműveket közelít meg.

* A gázpedál le van nyomva és ezzel felülírja a
rendszer működését.

MEGJEGYZÉS:

A megközelítésre figyelmeztető hangjelzés
megszólalhat és a rendszer kijelzője villoghat,
ha a radar szenzora bármilyen tárgyat érzékel a
gépjármű mellett vagy az út mellett. Ennek
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következtében az ICC rendszer lassíthatja vagy
gyorsíthatja a gépjárművet. A radar szenzor
érzékelheti ezeket a tárgyakat, amikor a gép-
kocsival kanyargós, szűk vagy dombos úton
halad vagy a gépjármű éles kanyarokba hajt be
vagy azokból hajt ki. Ezekben az esetekben
manuálisan kell fenntartani a távolságot az elöl
haladó gépjárműhöz képest.

A szenzor érzékenységét a gépkocsi működése
(kormányzás vagy az adott forgalmi sávban való
pozíció), a forgalom de a gépkocsi állapota is
befolyásolhatja (pl. ha a gépkocsi valamelyik
része sérült).

Gyorsulás elhaladáskor (ha van)
MEVFE0A2-51BD8917-4E6D-4F4E-9746-832DCF21C43E

Elhaladás a bal oldalon (olyan országokban, ahol
a forgalom az út jobb oldalán halad):
Ha az ICC rendszer 70 km/h (44 MPH) felett van
bekapcsolva, és egy lassabb járművet követ (az ICC
beállított sebesség alatt), és az irányjelző balra
aktiválódik, az ICC rendszer automatikusan elkezdi
gyorsítani a járművet, hogy segítsen. kezdemé-
nyezi a bal oldali elhaladást, és elkezdi csökkenteni
a távolságot a közvetlenül előtte haladó járműtől.
Kizárólag a bal irányjelző hozza működésbe ezt a
funkciót. Amikor a sofőr kormányozza a járművet
és átmegy az elhaladó sávba, ha nem észlel
járművet elöl, az ICC rendszer tovább gyorsít a
jármű beállított sebességére. Ha a rendszer elől
haladó gépjárművet észlel, az ICC rendszer egé-
szen az elől haladó gépjármű sebességéig fog
felgyorsítani. Ha a vezető az előzéshez nem
kormányoz a bal sávba, a gyorsulás rövid időn
belül megszűnik és a gépjármű visszaáll a beállított
követési távolságra. A gyorsulást bármikor meg-

szüntetheti a fékpedál vagy a kormánykeréken
található CANCEL gomb lenyomásával.

Elhaladás a jobb oldalon (olyan országokban,
ahol a forgalom az út bal oldalán halad):
Ha az ICC rendszer 70 km/h (44 MPH) felett van
bekapcsolva, és egy lassabb járművet követ (az ICC
beállított sebesség alatt), és az irányjelző jobbra
van bekapcsolva, az ICC rendszer automatikusan
elkezdi gyorsítani a járművet, hogy segítsen. kez-
deményezi a jobb oldali elhaladást, és elkezdi
csökkenteni a távolságot a közvetlenül előtte
haladó járműtől. Kizárólag a jobb irányjelző hozza
működésbe ezt a funkciót. Amikor a sofőr kormá-
nyozza a járművet és átmegy az elhaladó sávba,
ha nem észlel járművet elöl, az ICC rendszer
tovább gyorsít a jármű beállított sebességére. Ha
a rendszer elől haladó gépjárművet észlel, az ICC
rendszer egészen az elől haladó gépjármű sebes-
ségéig fog felgyorsítani. Ha a vezető az előzéshez
nem kormányoz a jobb sávba, a gyorsulás rövid
időn belül megszűnik és a gépjármű visszaáll a
beállított követési távolságra. A gyorsulást bármi-
kor megszüntetheti a fékpedál vagy a kormány-
keréken található <CANCEL> gomb lenyomásával.

FIGYELMEZTETÉS
A súlyos sérülést vagy halálesetet eredménye-
ző ütközések kockázatának elkerülése érde-
kében, kérjük vegye figyelembe az alábbiakat:

* A funkció kizárólag a bal vagy jobb irány-
jelző bekapcsolását követően lép műkö-
désbe és a gépjármű akkor is gyorsulni
kezd, ha nem kezdeményez sávváltást. Ide
sorolhatók pl. a bal vagy jobb oldali kijá-

ratokhoz hasonló, előzéssel nem járó ese-
tek.

* Az előzés megkezdése előtt bizonyosod-
jon meg arról, hogy a szomszédos sáv
szabad. Áthaladás közben hirtelen válto-
zások léphetnek fel a forgalomban. Szük-
s ég s ze r i n t m i nd i g manuá l i s an
kormányozzon vagy fékezzen. Soha ne
hagyatkozzon kizárólag a rendszerre.

Csat. sebkor. (ha van)
MEVFE0A2-016D613F-9E51-45C8-8F9D-806BFDD2F83F

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbi lista a Csat. sebkor. rendszer korlá-
tozásait tartalmazza. Ha a gépjárművet úgy
üzemelteti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi
figyelembe, súlyos, akár halálos balesetet is
szenvedhet:

* A vezető felelőssége a megfelelő sebesség
kiválasztása, az összes közlekedési sza-
bály betartása és az útszakaszon közleke-
dőkre való ügyelés.

* Előfordulhat, hogy a Csat. sebkor. nem
megfelelően működik, és a tényleges se-
bességkorlát nem alkalmazható minden
körülmények között a gépjármű beállított
sebességére. A vezetőnek manuálisan kell
szabályoznia a gépjármű sebességét.

Alább pár példa található:

— Ha a Traffic Sign Recognition (TSR)
rendszer nem működik megfelelően,
vagy ki van kapcsolva. (Lásd “Traffic
Sign Recognition (TSR)” (286 o.).)
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— Ha olyan területen halad, ahol a közeli
párhuzamos utak vannak (például au-
tópálya párhuzamos szervizhajtással).

— Ha olyan területen vezet, ahol minden
sávban más sebességkorlátozó tábla
van.

— Ha olyan úton vezet, amely építése
folyamatban van, vagy építési terüle-
ten keresztül halad át.

— Amikor a sebességkorlátozó tábla vé-
ge látható.

* Ha a jármű információs kijelzőjén kiválasz-
tott sebesség mértékegysége eltér a se-
bességkorlátozó tábla mértékegységétől.

Ha az ICC rendszer aktív, és a sebességkorlátozás
változását észleli, akkor megjelenik az új sebes-
ségkorlátozás, amely a gépkocsi manuálisan be-
állított sebességére vonatkoztatható.

A Csat. sebkor. akkor működik:

* Ha az észlelt sebességkorlátozás meghaladja
a 30 km/h (20 MPH) sebességet.

* A [Csat. sebkor.] elemet a gépjármű informá-
ciós kijelzőjének beállítások menüjében lehet
engedélyezni.

MEGJEGYZÉS:
* A következő szituációk esetében Csat. seb-

kor. nem fog működni:
— Ha a kihelyezett sebességkorlátozás nö-

velése lett észlelve, de a gépjármű beállí-
tott sebessége már meghaladja az új
sebességkorlátozást.

— Ha a kihelyezett sebességkorlátozás
csökkenése lett észlelve, de a gépjármű
beállított sebessége már kisebb, mint az
új sebességkorlátozás.

Rendszer kijelzője és visszajelzői:

MWBF0034X

1. Érzékelt sebességkorlátozás visszajelző

Megjeleníti a jelenleg kiválasztott sebesség-
korlátot. További információért lásd . “Traffic
Sign Recognition (TSR)” (286 o.).

Alkalmazott sebességkorlát visszajelzője (zöld
keret)

Jelzi, hogy az észlelt sebességkorlátozás alkal-
mazható a gépjármű beállított sebességére.

2. Csat. sebkor. rendszer visszajelző

A rendszer működését jelzi.

“ ” : A kézi üzemmód aktiválódik, és új
sebességkorlátozás (gyorsabb sebességérték)
jelenik meg.

“ ” : A kézi üzemmód aktiválódik, és új

sebességkorlátozás (alacsonyabb sebességér-
ték) jelenik meg.

A rendszer működése:
Ha a rendszer egy másik sebességkorlátozást
észlel, megjeleníti az új sebességértéket. A gép-
jármű beállított sebessége manuálisan módosít-
ható a megjelenített sebességkorlátra.

* Az új megjelenített sebességkorlát elfogadá-
sához használja a <RES+> kapcsolót (nagyobb
sebességkorlát esetén) vagy a <SET-> kapcso-
lót (kisebb sebességkorlát esetén).

* A Csat. sebkor. visszajelző ( vagy )
körülbelül 15 másodperc múlva kikapcsol, ha a
<RES+> vagy a <SET-> kapcsolót nem működ-
tetik. (A Csat. sebkor. visszajelző azonnal
kikapcsolható a Csat. sebkor. visszajelzője által
jelzett iránnyal szemközti kapcsoló működte-
tésével.)

A rendszer nem aktiválódik, ha nem észlelt módo-
sított sebességkorlátot.

Hogyan aktiválja vagy deaktiválja a rendszert:
1. Nyomja meg a gombot a kormány-

keréken, amíg a [Beállítások] meg nem jelenik
a jármű információs kijelzőjén, majd nyomja
meg a görgetőtárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetőasszisztens]
kiválasztásához. Majd nyomja meg a scroll
tárcsát.

3. Válassza az [Intellig. sebességsz.] lehetőséget,
és nyomja meg a görgetőtárcsát.

4. Válassza a [Csat. sebkor.] lehetőséget, és
nyomja meg a görgetőtárcsát a rendszer be-
vagy kikapcsolásához.
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MEGJEGYZÉS:

A rendszer az elektromos jármű rendszerének
újraindítása esetén is megőrzi az aktuális be-
állításokat a jármű információs kijelzőjén.
A Sebkor. kie. kiválasztása:
Beállítható, hogy a sebességkorlátozást pontosan
kell-e elfogadni, vagy –10 km/h (-5 MPH) és 10 km/h
(5 MPH) tűréssel.

1. Nyomja meg a gombot a kormány-
keréken, amíg a [Beállítások] meg nem jelenik
a jármű információs kijelzőjén, majd nyomja
meg a görgetőtárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetőasszisztens]
kiválasztásához. Majd nyomja meg a scroll
tárcsát.

3. Válassza az [Intellig. sebességsz.] lehetőséget,
és nyomja meg a görgetőtárcsát.

4. Válassza a [Sebkor. kie.] lehetőséget, és nyom-
ja meg a görgetőtárcsát a tűrésérték kiválasz-
tásához. (A funkció kikapcsolásához válassza
az [KI] lehetőséget.)

MEGJEGYZÉS:

A funkció az elektromos jármű rendszerének
újraindítása esetén is megőrzi az aktuális be-
állításokat a jármű információs kijelzőjén.

Csat. sebkor. – a ProPILOT funkciója
Navi-link-kel (ha van)

MEVFE0A2-A999EE82-BA64-4DF9-90C0-7AED9BFCB565

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbi lista a Csat. sebkor. rendszer korlá-
tozásait tartalmazza. Ha a gépjárművet úgy
üzemelteti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi

figyelembe, súlyos, akár halálos balesetet is
szenvedhet:

* A vezető felelőssége a megfelelő sebesség
kiválasztása, az összes közlekedési sza-
bály betartása és az útszakaszon közleke-
dőkre való ügyelés.

* Előfordulhat, hogy a Csat. sebkor. nem
megfelelően működik, és a tényleges se-
bességkorlát nem alkalmazható minden
körülmények között a gépjármű beállított
sebességére. A vezetőnek manuálisan kell
szabályoznia a gépjármű sebességét.

Alább pár példa található:

— Ha a Traffic Sign Recognition (TSR)
rendszer nem működik megfelelően,
vagy ki van kapcsolva. (Lásd “Traffic
Sign Recognition (TSR)” (286 o.).)

— Ha a navigációs rendszer által le nem
fedett országokban vagy területeken
vezet.

— Ha nemzeti határokon halad át.

— Ha a korlátozott hozzáférésű autópá-
lya kijáratán halad, a navigációs térkép
adatai szerint.

— Ha olyan területen halad, ahol a közeli
párhuzamos utak vannak (például au-
tópálya párhuzamos szervizhajtással).

— Ha olyan területen vezet, ahol minden
sávban más sebességkorlátozó tábla
van.

— Ha olyan úton vezet, amely építése

folyamatban van, vagy építési terüle-
ten keresztül halad át.

— Ha a navigációs rendszer adatai nem
naprakészek vagy nem elérhetőek.

Ha a Navi-link funkcióval ellátott ProPILOT aktív, és
a sebességkorlátozás változását érzékeli, akkor az
új sebességkorlátozás megjelenik, és automatiku-
san vagy manuálisan alkalmazható a jármű beállí-
tott sebességére.

A Csat. sebkor. akkor működik:

* Ha az észlelt sebességkorlátozás meghaladja
a 30 km/h (20 MPH) sebességet.

* A [Csat. sebkor.] elemet a gépjármű informá-
ciós kijelzőjének beállítások menüjében lehet
engedélyezni.

MEGJEGYZÉS:
* Ha a gázpedált úgy működtetik, hogy ki van

választva az AUTO üzemmód, a Csat. sebkor.
csak akkor működni (automatikusan módo-
sítva a gépjármű beállított sebességét), ha
az észlelt sebességkorlát nagyobb, mint a
gépjármű beállított sebessége.

* A következő szituációk esetében Csat. seb-
kor. nem fog működni:
— Ha a kihelyezett sebességkorlátozás nö-

velése lett észlelve, de a gépjármű beállí-
tott sebessége már meghaladja az új
sebességkorlátozást.

— Ha a kihelyezett sebességkorlátozás
csökkenése lett észlelve, de a gépjármű
beállított sebessége már kisebb, mint az
új sebességkorlátozás.
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Németország esetében (No Limit sebesség be-
állítás):

Amikor bekapcsolja az elektromos jármű rendsze-
rét, és ezt követően sebességkorlátozás nélküli
autópályára lép, a rendszer először 130 km/h-ra (81
MPH) szabályozza a sebességet. Ezt követően
sebességkorlátozás nélküli autópályán a sofőr
által utoljára tárolt sebesség kerül alkalmazásra.

MEGJEGYZÉS:

Ez a funkció kizárólag Németországban hasz-
nálható.
Rendszer kijelzője és visszajelzői:

MWBF0180X

1. Érzékelt sebességkorlátozás visszajelző

Bal oldal:

Megjeleníti az érzékelt közeledő vagy várt
sebességkorlátot. Ez a sebességkorlátozás
csak akkor jelenik meg, ha Kézi üzemmódban
új sebességkorlátozást (alacsonyabb sebessé-
gértéket) észlel.

Jobb oldal:

Megjeleníti a jelenleg kiválasztott sebesség-
korlátot. További információért lásd . “Traffic
Sign Recognition (TSR)” (286 o.).

Alkalmazott sebességkorlát visszajelzője
(zöld keret)

Jelzi, hogy az észlelt sebességkorlátozás alkal-
mazható a gépjármű beállított sebességére.

2. Csat. Sebkor. rendszer visszajelző

Jelző a rendszer aktiválását vagy a rendszer
működését.

“ ” : A kézi üzemmód aktiválódik, és új
sebességkorlátozás (gyorsabb sebességérték)
jelenik meg.

“ ” : A kézi üzemmód aktiválódik, és új
sebességkorlátozás (alacsonyabb sebességér-
ték) jelenik meg.

"A": Az automatikus mód aktiválva van.

A rendszer működése:
Ha a rendszer egy másik sebességkorlátozást
észlel, megjeleníti az új sebességértéket. A gép-
jármű beállított sebessége automatikusan vagy
manuálisan módosítható a megjelenített sebes-
ségkorlátra.

Ha a beállítások menüben a manuális üzemmód
kerül kiválasztásra (gyári alapértelmezett beál-
lítás):

* Az új megjelenített sebességkorlát elfogadá-
sához használja a <RES+> kapcsolót (nagyobb
sebességkorlát esetén) vagy a <SET-> kapcso-
lót (kisebb sebességkorlát esetén).

* A Csat. sebkor. visszajelző ( vagy )
körülbelül 15 másodperc múlva kikapcsol, ha a
<RES+> vagy a <SET-> kapcsolót nem működ-
tetik. (A Csat. sebkor. visszajelző azonnal
kikapcsolható a Csat. sebkor. visszajelzője által
jelzett iránnyal szemközti kapcsoló működte-
tésével.)

A rendszer nem aktiválódik, ha nem észlelt módo-
sított sebességkorlátot.

Ha a beállítások menüben az Auto üzemmód
kerül kiválasztásra:

* A jelzett sebességkorlátozás automatikusan
érvényesül a jármű beállított sebességére,
amikor a navigációs térkép adatai szerint
korlátozott hozzáférésű autópályán halad.
Továbbá, ha a ProPILOT Navi-link rendszerrel
be van kapcsolva, de nincs beállítva (aktív), és
új sebességkorlátozást észlel, a jármű beállí-
tott sebessége automatikusan frissül.

* Előfordulhat, hogy az Auto mód bizonyos
régiókban vagy a korlátozott hozzáférésű
autópályákon kívüli utakon nem érhető el.
Ebben az esetben a rendszer a manuális
üzemmódnak megfelelően működik.

Hogyan aktiválja vagy deaktiválja a rendszert:
1. Nyomja meg a gombot a kormány-

keréken, amíg a [Beállítások] meg nem jelenik
a jármű információs kijelzőjén, majd nyomja
meg a görgetőtárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetőasszisztens]
kiválasztásához. Majd nyomja meg a scroll
tárcsát.
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3. Válassza az [Intellig. sebességsz.] lehetőséget,
és nyomja meg a görgetőtárcsát.

4. Válassza ki a [Csat. sebkor.] lehetőséget és
nyomja meg a scroll tárcsát az [Auto] vagy
[Rákérdezés] lehetőség kiválasztásához, hogy
ezzen engedélyezze (de nem aktiválja) a rend-
szert.

A rendszer kikapcsolásához válassza a [KI] lehető-
séget.

MEGJEGYZÉS:

A rendszer az elektromos jármű rendszerének
újraindítása esetén is megőrzi az aktuális be-
állításokat a jármű információs kijelzőjén.
A Sebkor. kie. kiválasztása:
Beállítható, hogy a sebességkorlátozást pontosan
kell-e elfogadni, vagy –10 km/h (-5 MPH) és 10 km/h
(5 MPH) tűréssel.

1. Nyomja meg a gombot a kormány-
keréken, amíg a [Beállítások] meg nem jelenik
a jármű információs kijelzőjén, majd nyomja
meg a görgetőtárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetőasszisztens]
kiválasztásához. Majd nyomja meg a scroll
tárcsát.

3. Válassza az [Intellig. sebességsz.] lehetőséget,
és nyomja meg a görgetőtárcsát.

4. Válassza a [Sebkor. kie.] lehetőséget, és nyom-
ja meg a görgetőtárcsát a tűrésérték kiválasz-
tásához. (A funkció kikapcsolásához válassza
az [KI] lehetőséget.)

MEGJEGYZÉS:

A funkció az elektromos jármű rendszerének
újraindítása esetén is megőrzi az aktuális be-
állításokat a jármű információs kijelzőjén.

CRUISE Navi Link – a ProPILOT szolgál-
tatása Navi-link-kel (ha van)

MEVFE0A2-0E6980FA-3447-4538-B219-BE82BE000362

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban felsoroljuk a CRUISE Navi Link
rendszerkorlátozásait. Ha a gépjárművet úgy
üzemelteti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi
figyelembe, súlyos, akár halálos balesetet is
szenvedhet:

* A CRUISE Navi Link rendszer képességei-
nek korlátai vannak. A rendszer nem mű-
ködik minden közlekedési helyzetben,
minden időjárási és forgalmi körülmény
között. A vezető felelős a biztonságos
vezetésért, valamint a gépjármű kontroll
alatt tartásáért.

* A CRUISE Navi Link rendszer nem fékezi le
a járművet. Amikor szükség van rá, a
vezetőnek kell megfelelő erővel fékeznie.

* A vezető felelőssége a megfelelő sebesség
kiválasztása, az összes közlekedési sza-
bály betartása és az útszakaszon közleke-
dőkre való ügyelés.

* A CRUISE Navi Link rendszer elérhetősége
országfüggő. Egyes országokban, mint
például Izland, Málta és Ciprus, ez a funkció
nem elérhető. A térképadatok minősége
nem felel meg a rendszerkövetelmények-
nek. Ha a rendszer a GPS információk

alapján azt észleli, hogy a jármű ezekben
az országokban található, a rendszer le-
tiltja a CRUISE Navi Link funkció aktiválá-
sát.

* Előfordulhat, hogy a CRUISE Navi Link
bizonyos út- és forgalmi körülmények
között nem működik megfelelően, a rend-
szer váratlanul megváltoztathatja a sebes-
séget. A vezetőnek manuálisan kell
szabályoznia a gépjármű sebességét.

Alább pár példa található:

— Ha a navigációs rendszer által le nem
fedett országokban vagy területeken
vezet.

— Ha a navigációs rendszer adatai nem
naprakészek vagy nem elérhetőek.

— Ha nem a navigációs rendszer által
javasolt útvonalon halad.

— Ha a navigációs rendszer az útvonal
újratervezését végzi.

— Ha a navigációs rendszer által le nem
fedett országokban vagy területeken
vezet.

— Ha olyan úton vezet, amely építése
folyamatban van, vagy frissen megépí-
tett úton halad.

— Ha útelágazás vagy kereszteződés
közelében vezet.

— Ha rossz időjárás vagy rossz útviszo-
nyok közepette vezet.

Amikor a Navi-link funkcióval ellátott ProPILOT
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aktív egy korlátozott hozzáférésű autópályán (a
navigációs térkép adatai szerint), a CRUISE Navi
Link a navigációs rendszer által biztosított útinfor-
mációkat használja, és beállíthatja a jármű sebes-
ségét az ívek, csomópontok és kijáratok
függvényében.

A CRUISE Navi Link a navigációs rendszer által
biztosított útinformációkat használja fel, és a
körforgalomtól függően módosíthatja a jármű
sebességét (a navigációs térkép adatai szerint).

A rendszer nem mindig csökkenti a sebességet a
kanyarok, kereszteződések, körforgalmak vagy
kijáratok előtt, ezért a vezetőnek bármikor külön
is fékeznie kell.

Ha a gépjármű elhagyta a kanyart, körforgalmat
vagy kereszteződést, ismét felgyorsul a beállított
sebességre. A korlátozott hozzáférésű autópályá-
ról való lehajtáskor a vezetőnek fékeznie kell a
kijárat végén.

MEGJEGYZÉS:
* A rendszer nem működik a gázpedál lenyo-

mása esetén.
* Előfordulhat, hogy a rendszer az elöl haladó

gépjármű és az előrébb haladó gépjárművek
beállított távolsága függvényében nem fog
működni.

Rendszer kijelzője és visszajelzői:

MWBF0181X

1. Útadatok visszajelzője

Akkor jelenik meg, ha a rendszer kanyarok
vagy kijáratok alapján módosítja a sebességet.

Kanyarok és kereszteződések

Kilépések

Körforgalmak

Hogyan aktiválja vagy deaktiválja a rendszert:
1. Nyomja meg a gombot a kormány-

keréken, amíg a [Beállítások] meg nem jelenik
a jármű információs kijelzőjén, majd nyomja
meg a görgetőtárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetőasszisztens]
kiválasztásához. Majd nyomja meg a scroll
tárcsát.

3. Válassza az [Intellig. sebességsz.] lehetőséget,
és nyomja meg a görgetőtárcsát.

4. Válassza ki a [Nav. cs. SEBSZ.] lehetőséget,
majd nyomja meg a scroll tárcsát a rendszer
be-, illetve kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS:

A rendszer az elektromos jármű rendszerének
újraindítása esetén is megőrzi az aktuális be-
állításokat a jármű információs kijelzőjén.

A ICC rendszer korlátai
MEVFE0A2-F6F6C837-85BC-494B-8B8B-A721BAC341D1

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban megtalálhatók az ICC rendszer
korlátai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti,
hogy ezeket a korlátokat nem veszi figyelem-
be, súlyos, akár halálos balesetet is szenved-
het:

* Az ICC rendszert elsődlegesen egyenes,
száraz, nyílt utakon enyhe forgalom mel-
lett célszerű alkalmazni. Nem javasolt az
ICC rendszer használata városi forgalom-
ban vagy zsúfolt területeken.

* Az ICC rendszer nem alkalmazkodik auto-
matikusan az útviszonyokhoz. A rendszert
folyamatosan haladó forgalomban célsze-
rű használni. Ne használja éles kanyarok-
kal tűzdelt utakon, jéggel borított utakon
vagy heves esőben, ködben.

* Mivel a távolságérzékelő rendszernek van-
nak teljesítménybeli korlátai, soha ne bíz-
zon meg csak az ICC- ben. Ez a rendszer
nem korrigálja a figyelmetlen, figyelmetlen
vagy óvatlan vezetést, illetve a rossz látási
viszonyokat esőben, ködben vagy más
rossz időben. Csökkentse a gépjármű se-
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bességét a fékpedál lenyomásával, az elöl
haladó gépjármű távolságának és az
egyéb környezeti tényezők függvényében,
hogy a gépjárművek közötti biztonságos
távolságot fenn tudja tartani.

* Amikor az ICC rendszer automatikusan
leállítja a járművet, a jármű automatikusan
tud gyorsítani, ha a jármű körülbelül 3
másodpercnél rövidebb ideig áll. Álljon
készen a gépjármű lefékezésére, ha az
szükséges.

* A jármű újraindítása előtt mindig ellenőriz-
ze a környezetet.

* Mindig figyeljen oda a jármű működésére
és álljon készen a manuálisan történő
beavatkozásra. Az ICC rendszer bizonyos
körülmények között nem képes fenntarta-
ni a gépjárművek közötti távolságot (kö-
vetési távolság) vagy a kiválasztott
sebességet.

* Az ICC rendszer nem észleli a következő
objektumokat:

— Álló vagy lassan mozgó járművek (ha
járműve közeledik feléjük)

— A gyalogosokat vagy egyéb tárgyakat
az úton

— Az azonos sávban közeledő járműve-
ket

— Motorkerékpárokat, amelyek a forgal-
mi sávban eltoltan közlekednek

* Előfordulhat, hogy az ICC rendszer bizo-
nyos út-, időjárási vagy vezetési körülmé-
nyek között nem érzékeli az előtte haladó

járművet. A balesetek elkerülése érdeké-
ben soha ne használja az ICC rendszert a
következő körülmények között:

— Sűrű, nagy sebességű forgalomban,
éles kanyarokkal tűzdelt úton

— Csúszós felületeken, pl. jég vagy hó,
stb.

— Egyenetlen útfelületen, például egye-
netlen földúton

— Meredek lejtőn (a jármű túllépheti a
beállított sebességet, és a gyakori fé-
kezés a fékek túlmelegedését okozhat-
ja)

— Folyamatosan váltakozó lejtőkön,
emelkedőkön

— Rossz időjárási viszonyok között (eső,
köd, hó, stb.)

— Amikor a szenzor érzékelési tartomá-
nya lecsökken (például eső, hó, köd,
porvihar, homokvihar, az útról más
gépjárművek által felvert vízpermet)

— Ha szennyeződés, jég, hó vagy egyéb
anyag tapad a radarérzékelő területére

— Ha a közlekedési viszonyok megnehe-
zítik a megfelelő távolság betartását a
gépjárművek között az állandó gyorsí-
tás és lassítás miatt

— Ha egy bonyolult formájú jármű, pél-
dául autószállító pótkocsi vagy platós
teherautó/pótkocsi van az elöl haladó
jármű közelében

— Ha más radarforrások zavarják

— Ha túl nehéz poggyász van berakodva
a jármű hátsó ülésére vagy a csomag-
térbe

— Ha utánfutót vagy egy másik gépjár-
művet vontat

* Bizonyos út- és forgalmi viszonyok között
egy gépjármű vagy tárgy hirtelen bekerül-
het a szenzor érzékelési zónájába és au-
tomatikus fékezést válthat ki. Mindig
figyeljen a forgalomra és kerülje az ICC
használatát a fejezetben nem javasolt
körülmények között.

* Az ICC rendszer több érzékelős elülső
kamerát is használ. A következőkben
olyan feltételeket mutatunk be, amelyek
között a kamera nem érzékeli megfelelően
a gépjárművet, vagy az érzékelés késik:

— Rossz látási viszonyok (például eső,
hó, köd, porvihar, útról más gépjármű-
vek által felvert vízpermet)

— A szélvédő kamera területe párás,
szennyeződés, vízcseppek, jég, hó, stb.
fedi

— Erős fény (például napsütés vagy
szemből érkező gépjárművek távolsági
fényszórója) esik az első kamerára

— Az erős fény miatt a gyalogos körüli
terület árnyékos lehet, így nehéz az
észlelés

— Fényerő hirtelen változása (például ha
a gépjármű egy alagútba hajt be vagy
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onnan hajt ki, árnyékos területen halad
át vagy villámlik)

Az ICC rendszert úgy tervezték, hogy a rendszer
korlátain belül automatikusan ellenőrizze a rada-
rérzékelő működését

A radar szenzorának működési zónája korlátozott.
Az elöl haladó gépjárműnek az ICC rendszer
érzékelő zónáján belül kell lenni, hogy az elöl
haladó jármű mögött a beállított távolság tartható
legyen. Az elöl haladó jármű eltűnhet az érzékelési
zónából, ha a forgalmi sávban megváltoztatja
pozícióját. Előfordulhat, hogy a rendszer nem
érzékeli a motorkerékpárokat, amelyek a forgalmi
sáv középvonalához képest eltolva közlekednek.
Előfordulhat, hogy a forgalmi sávba belépő gép-
járművet a rendszer addig nem érzékeli, amíg az
teljesen be nem lépett a sávba.

Ha ez előfordul, az ICC rendszer figyelmezteti a
vezetőt úgy, hogy a rendszer visszajelző lámpája
villog és közben figyelmeztető hangot is hall. A
vezetőnek manuálisan kell szabályoznia a távolsá-
got az elöl haladó gépjárműhöz képest.

MSSD0252

MSSD0253

Ha éles kanyarokkal tűzdelt, hegyes területen, szűk
úton vagy építés alatt lévő úton halad, a radar
szenzora érzékelheti a szemközti sávban közleke-
dő gépjárműveket is, de előfordulhat az is, hogy
ideiglenesen nem érzékeli az azonos forgalmi
sávban elöl haladó járművet. Ennek következtében
az ICC rendszer lassíthatja vagy gyorsíthatja a
gépjárművet.

Az elöl haladó járművek érzékelését befolyásolhat-

ja a gépjármű működése (kormánymanőverek
vagy az adott forgalmi sávban elfoglalt pozíció,
stb.) vagy a gépjármű állapota.

Ha ez előfordul, az ICC rendszer figyelmezteti a
vezetőt úgy, hogy a rendszer visszajelző lámpája
villog és a figyelmeztető hang váratlanul meg-
szólal. Ebben az esetben manuálisan kell az elöl
haladó gépjárműhöz viszonyított távolságot tarta-
ni.
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Az ICC rendszer átmenetileg nem elérhető
MEVFE0A2-CD429AA3-3205-42E9-B530-3144974721CA

A következőkben olyan állapotokat mutatunk be,
amikor előfordulhat, hogy az ICC rendszer ideig-
lenesen nem elérhető. Ezekben az esetekben az
ICC rendszer nem törlődik de nem is képes az elöl
haladó jármű mögött a meghatározott követési
távolságot tartani.

A feltétel:
A következő esetekben az ICC rendszer működése
automatikusan törlődik. Figyelmeztető hangot hall
és a rendszert nem lehet beállítani:

* Bármelyik ajtó nyitva van.
* A vezetőoldali biztonsági öv kikapcsolásra

kerül.
* Ha az elöl haladó járművet a rendszer nem

érzékelte és az Ön gépjárműve 25 km/h (15
MPH) alatti sebességgel halad. A Navi-link-kel
felszerelt ProPILOT járművek esetében a navi-
gációs térkép adatai szerint korlátozott hoz-
záférésű autópályán az ICC rendszer
kikapcsol, és figyelmeztető hangjelzés hallha-
tó, ha járműve körülbelül 3 másodpercnél
tovább áll, és a rendszer nem észlel járművet.

* A gépjárművet az ICC rendszer körülbelül 3
percre vagy hosszabb időre megállította.

* A sebességváltó kar ki van mozdítva a D
(hajtás) vagy B helyzetből.

* Az elektronikus rögzítőfék behúzásra kerül.
* Az ESP rendszer ki van kapcsolva.
* Az intelligens vészfékezés erősebben fékez.
* A ProPILOT Park (ha van) aktiválva van.

* Az ESP rendszer (beleértve a kipörgésgátlót is)
működik.

* A kerekek elpörögnek.
* Ha az elülső radar szennyeződés vagy a

radarérzékelőt blokkoló egyéb akadály miatt
károsodott.

* Ha a radar jel ideiglenesen megszakad.
Teendők:

Ha a fent felsorolt feltételek már nem aktuálisak,
kapcsolja ki a rendszert a rendszert a ProPILOT
kapcsolójának megnyomásával. Újra kapcsolja be
a ProPILOT rendszert, hogy használni tudja.

MEGJEGYZÉS:

Ha az ICC rendszert leállított állapotban kikap-
csolják, az elektronikus rögzítőfék automatiku-
san működésbe lép.
B feltétel:
Ha rossz időjárás (eső, köd, hó stb.) blokkolja az
első radarérzékelőt, az ICC rendszer automatiku-
san törlődik, megszólal a hangjelzés, és az [Átme-
netileg letiltott első radar blokkolva] figyelmeztető
üzenet jelenik meg a jármű információi között.
kijelző.

Teendők:

Ha a fenti állapot már nem áll fenn, a figyelmeztető
üzenet többé nem jelenik meg a jármű információs
kijelzőjén, és a rendszer megfelelőenműködik. Ha a
figyelmeztető üzenet továbbra is látható, ellen-
őriztesse a rendszert. Javasoljuk, hogy ehhez a
szolgáltatáshoz keressen fel egy NISSAN minősí-
tett elektromos jármű kereskedést.

C feltétel:
Ha a jármű elején lévő radarérzékelőt kosz borítja
vagy eltömődik, az ICC rendszer automatikusan
törlődik.

Egy figyelmeztető hangjelzés szólal meg és a
[Ideiglenesen letiltva Elsö radar blokkolva] figyel-
meztető üzenet jelenik meg a gépjármű informá-
ciós kijelzőjén.

Teendők:

Ha megjelenik a figyelmeztető üzenet, állítsa le a
járművet egy biztonságos helyen, nyomja meg a
parkoló gombot a P (parkolás) állásba kapcsolás-
hoz, és kapcsolja ki az elektromos jármű rend-
szerét. Ha a radarjel átmenetileg megszakad,
tisztítsa meg az érzékelő területét, és indítsa újra
az elektromos jármű rendszerét. Ha a figyelmezte-
tő üzenet továbbra is látható, ellenőriztesse a
rendszert. Javasoljuk, hogy ehhez a szolgáltatás-
hoz keressen fel egy NISSAN minősített elektromos
jármű kereskedést.

D állapot:
Ha olyan utakon vagy építményeken (például túl
hosszú hidak, sivatag, hómező, haladás hosszú
falak mellett) halad, amelyek nincsenek megfelelő-
en kiépítve, a [Ideiglenesen letiltva Elsö radar
blokkolva] üzenet jelenik meg.

Teendők:

Ha a fent bemutatott feltételek már nem állnak
fent, a rendszer visszakapcsol.
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Az ICC rendszerrel kapcsolatos hibák
MEVFE0A2-CDB0C15F-B608-4BFC-9CB9-107B835DC9B8

Ha az ICC rendszer hibásan működik, automatiku-
san kikapcsol, hangjelzés hallható, megjelenik a
[Rendszerhiba Lásd a használati útmutatót] figyel-
meztető üzenet, és világít a sebességszabályozás
állapotára vonatkozó figyelmeztetés (sárga).

Teendők:

Ha a figyelmeztetés világít, állítsa le a járművet egy
biztonságos helyen. Kapcsolja ki az elektromos
jármű rendszerét, indítsa újra az elektromos jármű
rendszerét, és állítsa be újra az ICC rendszert. Ha
nem lehet beállítani az ICC-rendszert, vagy a
figyelmeztetés továbbra is égve marad, az meg-
hibásodás lehet. A normál vezetés folytatható, de
az ICC rendszert ellenőriztetni kell. Javasoljuk, hogy
ehhez a szolgáltatáshoz keressen fel egy NISSAN
tanúsított elektromos jármű-kereskedőt.

MEGJEGYZÉS:

Ha az ICC rendszer átmenetileg nem elérhető, a
hagyományos sebességtartó üzemmód továb-
bra is használható. További információért lásd .
“Hagyományos (fix sebességes) sebességszabá-
lyozó üzemmód” (375 o.).

ICC szenzor karbantartása
MEVFE0A2-09879176-877E-4878-A9CB-5470EC006207

A radar szenzor a gépjármű elején található.

Annak érdekében, hogy az ICC rendszer meg-
felelően működjön, a következőket mindig tartsa
szem előtt:

* A szenzor területe legyen mindig tiszta.
* Ne üsse meg vagy törje össze a szenzor körüli

területeket.

* Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát
sem) vagy szereljen fel más kiegészítőt a
szenzor környékére. Ez hibás működést ered-
ményezhet.

* Ne szereljen fel fém tárgyakat a szenzor
közelébe (pl. ágtörőt, stb.). Ez hibás működést
eredményezhet.

* Ne változtassa meg, távolítsa el vagy fesse le
az első lökhárítót.

Az első lökhárító testreszabása vagy helyreállítása
előtt javasoljuk, hogy keressen fel egy NISSAN
minősített elektromos jármű forgalmazót.

A rádió engedélyezési számokat és információkat
lásd “Rádió jóváhagyási száma és információ” (494
o.).

A kamera érzékelője a belső visszapillantó tükör
felett található.

Ahhoz, hogy a rendszerek megfelelő működése
biztosítható legyen és a rendszer hibás működése
elkerülhető legyen, ügyeljen a következőkre:

* A szélvédő legyen mindig tiszta.
* Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát

sem) vagy szereljen fel más kiegészítőt a
kamera környékére.

* Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl.
fehér papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A
napfény visszaverődése negatívan befolyásol-
hatja a kamera azon képességét, hogy az
útburkolati jeleket megfelelően felismerje.

* Ne üsse vagy törje össze a kamera körüli
területeket. Ne érintse meg kamera lencséjét
vagy távolítsa el a csavart, amely a kamerán
található.

Ha a kameraegység baleset következtében meg-
sérül, javasoljuk, hogy keressen fel egy NISSAN
minősített elektromos jármű kereskedést.

További információért lásd . “Általános hibaelhárí-
tási útmutató” (282 o.).

KORMÁNYZÁS SEGÍTŐ
MEVFE0A2-1C86E792-3941-4F8D-9B83-22BA4986E349

FIGYELMEZTETÉS
Ha nem tartja be a Kormányzás segítő funkció
megfelelő használatához szükséges figyel-
meztetéseket és utasításokat, súlyos, akár
halálos sérüléseket is szenvedhet.

* A Kormányzás segítő rendszer nem he-
lyettesíti a megfelelő vezetési műveleteket
és nem úgy tervezték, hogy megakadá-
lyozza a gondatlan, figyelmetlen vagy
éppen feledékeny vezetési stílust. A Kor-
mányzás segítő nem minden esetben kor-
mányozza a gépjárművet, hogy a forgalmi
sávban tartsa. A rendszert nem arra ter-
vezték, hogy megakadályozza a gépjármű
irányítása feletti uralom elvesztését. A
vezető felelőssége, hogy mindig megfelelő
figyelmet fordítson a biztonságos vezetés-
re, a megfelelő forgalmi sávban tartsa és
megfelelően kontrollálja a gépjárművet.

* Mivel a Kormányzás segítő rendszer telje-
sítménye limitált, soha ne támaszkodjon
csak a rendszerre. A Kormányzás segítő
rendszer nem működik minden közleke-
dési helyzetben, minden időjárási és for-
galmi körülmény között. Mindig vezessen
biztonságosan, fordítson megfelelő figyel-
met a gépjármű működésére és ha szük-
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séges, manuálisan irányítsa a gépjármű-
vet.

* A Kormányzás segítő funkciót fejlett au-
tópályákra vagy enyhe kanyarokkal tűz-
delt gyorsforgalmi utakra tervezték, ahol a
szembejövő forgalom szalagkorláttal van
elválasztva. A balesetek kockázatának el-
kerülése érdekében ne használja a rend-
szert helyi utakon, autópályákon kívül.

* A Kormányzás segítő funkció csak annyira
kormányozza a gépjárművet, hogy a for-
galmi sáv közepén tartsa azt. A gépjármű
nem hajt végre kormánymozdulatokat,
hogy az úton, a gépjármű előtt található
tárgyakat, vagy a forgalmi sávba betérő
gépjárműveket kerüljön el.

* A vezető felelőssége, hogy mindig meg-
felelő figyelmet fordítson a biztonságos
vezetésre, a megfelelő forgalmi sávban
tartsa és megfelelően kontrollálja a gép-
járművet. Vezetés közben soha ne vegye le
a kezét a kormánykerékről. Mindig tartsa a
kezét a kormánykeréken és biztonságosan
vezessen.

* Minden esetben óvatosan és körültekintő-
en vezessen, ha a Kormányzás segítő
funkciót használja. Olvassa el és értelmez-
ze a használati útmutatót, mielőtt a Kor-
mányzás segítő funkciót használná. Súlyos
sérülések vagy halálesetek elkerülése ér-
dekében ne hagyatkozzon a rendszerre,
ne hagyja, hogy vészhelyzetekben a rend-
szer szabályozza a gépjármű sebességét.
A Kormányzás segítő funkciót csak meg-

felelő út- és közlekedési viszonyok között
használja.

Kormánykerék kapcsoló
MEVFE0A2-59EA1C0E-F0DA-482E-8F13-D9398E9BAD84

MWAF0222X

A vezetőoldali műszerfalon található Kormányzás-
asszisztens kapcsoló a Kormányzás-asszisztens
rendszer ideiglenes be- és kikapcsolására szolgál.

A kormánysegítő rendszer be- és kikapcsolásához
használhatja a jármű információs kijelzőjének
[Vezetőasszisztens] menüjét is. (Lásd “A Kormány-
zás segítő rendszer engedélyezése/letiltása” (356
o.).)

A Kormányzás segítő rendszer vezérli a kormány-
rendszert, hogy vezetés közben a sáv közepén
tartsa járművét. (Lásd “ProPILOT (ha van)” (347 o.).)

Kormányzás segítő funkció használata
MEVFE0A2-A80E7170-B008-492C-A245-6CE5597AD035

A Kormányzás segítő rendszer segít a vezetőnek a
járművet a sáv közepén tartani, amikor a jobb és a
bal sávjelzőket is észleli. A Kormányzás segítő
rendszer csak akkor működik, ha az intelligens

sebességtartó automatika (ICC) rendszerrel kom-
binálják. További információért lásd . “Intelligent
Cruise Control (ICC)” (357 o.).

A Kormányzás segítő funkció elindítható, ha a
következő feltételek fennállnak:

* Az ICC rendszer aktiválva van.
* A sávelválasztó felfestések mindkét oldalon

tisztán észlelhetők.
* Gépjárműve 60 km/h (37 MPH) feletti sebes-

séggel halad, vagy 60 km/h (37 MPH) alatti
járművet észlel a rendszer Ön előtt.

* A vezető fogja a kormánykereket.
* A gépjármű a forgalmi sáv közepén halad.
* Az irányjelzők nem működnek.
* Az ablaktörlő nem működik nagy sebességű

állásban (a kormányzás-asszisztens funkció le
van tiltva, miután az ablaktörlő körülbelül 10
másodpercig működik nagy sebességű állás-
ban).

A Kormányzás segítő rendszer engedélyezéséhez
vagy letiltásához lásd: “A Kormányzás segítő rend-
szer engedélyezése/letiltása” (356 o.).
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A Kormányzás segítő rendszer kijelzője és visszajelzői
MEVFE0A2-C9DAD00E-F677-40A5-9DE1-89E7536C94CE

MWBF0139X

1. Kormányzás segítő rendszer állapotának
visszajelzője/figyelmeztetése

Megjeleníti a Kormányzás segítő rendszer
állapotát a visszajelző színével
. Kormányzás segítő rendszer állapotjelző

(szürke): Kormányzás segítő rendszer ké-
szenléti állapot

. Kormányzás segítő rendszer állapotjelző
(zöld): Kormányzás segítő rendszer aktív

. Kormányzás segítő rendszer állapotjelző
(sárga): Kormányzás segítő rendszer hibás
működése

. Kormányzás segítő rendszer állapotjelző
(piros): Eltávolított kezek észlelve

2. Kormányzás segítő visszajelző

Jelzi a Kormányzás segítő rendszer állapotát a
visszajelző színével

. Kormányzás segítő visszajelző (szürke): Kor-
mányzás segítő rendszer készenléti állapot

. Kormányzást segítő visszajelző (zöld): Kor-
mányzás segítő rendszer aktív

3. Sávelválasztó vonal visszajelzője

Azt jelzi, hogy a rendszer észlelt-e sávelválasz-
tó felfestést
. Sávjelző visszajelző (szürke): Sávjelzők nem

észlelhetők
. Sávjelző visszajelző (zöld): Sávjelzők észlelve
. Sávjelző visszajelző (sárga): Sávelhagyást

észlel

4. Sávelválasztó vonal visszajelzője/sebesség-
szabályozó állapot visszajelző/beállított tá-
volság visszajelzője

Megjeleníti a Kormányzás segítő funkció álla-
potát a sávelválasztó vonal visszajelző színé-
vel.
. Sávjelző visszajelző (nincs sáv): A Kormány-

zás segítő rendszer ki van kapcsolva
. Sávjelző visszajelző (szürke): Kormányzás

segítő rendszer készenléti állapot
. Sávjelző visszajelző (zöld): Kormányzás se-

gítő rendszer aktív

A sebességszabályozás állapotjelzőjét és a beállí-
tott távolságjelzőt lásd “ProPILOT rendszer kijelző
és kijelzők” (351 o.).

Amikor a Kormányzás-asszisztens működik, a
Kormányzás-asszisztens állapotjelzője , a Kor-
mányzás-asszisztens visszajelzője , valamint a
sávjelölő-jelző és a jármű információs kijelző-
jén zöldüljön.

Amikor a Kormányzás-asszisztens kikapcsol, a
Kormányzás-asszisztens állapotjelzője , a Kor-
mányzás-asszisztens jelzőfénye , valamint a
sávjelző-jelző és szürkére vált a jármű
információs kijelzőjén. és kétszer megszólal egy
hangjelzés.

Intelligent Lane Intervention
MEVFE0A2-621FF46A-62C5-452B-B650-1BF95D8AA1C7

Ha a Kormányzás segítő rendszer aktív, ha egy
kanyar vagy erős oldalszél meghaladja a rendszer
képességeit, és járműve a haladó sáv bal vagy jobb
oldalához közelít, az intelligens sávintervenciós
rendszer felvillantja az intelligens sávintervenció
jelzőt a járművön. információs kijelzővel és a
kormánykerék rezgésével figyelmezteti a vezetőt.
A figyelmeztető hangjelzés is megszólal. Ekkor az
Intelligent Lane Intervention rendszer automatiku-
san működésbe hozza a fékeket egy rövid időre,
így segítve a vezetőt abban, hogy visszatérhessen
a forgalmi sáv közepére. Ez a művelet kiegészíti a
kormányzást segítő műveleteket, és a figyelmez-
tetéseket nem lehet kikapcsolni. Részletes infor-
mációkért ld.: “Intelligent Lane Intervention (ha
van)” (293 o.).
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Kéz érzékelése
MEVFE0A2-5C0FE079-91E2-49B9-8569-76DBB79DD03A

MWBF0098X

Ha a Kormányzás segítő aktiválva van, a rendszer
figyeli, a vezető hogyan mozgatja a kormánykere-
ket.

Ha a kormányt nemműködtetik, vagy a vezető egy
időre leveszi a kezét a kormányról, a figyelmezte-
tés megjelenik a jármű információs kijelzőjén, és
kigyullad a Hand KI figyelmeztető lámpa . .

Ha a vezető nem működteti a kormánykereket a
figyelmeztetés megjelenése és a figyelmeztető
lámpa világítása után, hangjelzés hallható, és a
figyelmeztető és a figyelmeztető lámpa is villog. Ha
a sofőr továbbra sem működteti a kormánykere-
ket, a rendszer egy pillanatra fékez, és felszólítja a
vezetőt, hogy ismét vegye át az irányítást a jármű
felett.

Ha a vezető továbbra sem reagál, a rendszer
bekapcsolja a vészvillogót, és lelassítja a járművet
a teljes megállásig.

A vezető bármikor megszakíthatja a lassítást

kormányzással, fékezéssel, gyorsítással vagy a
ProPILOT kapcsoló működtetésével.

FIGYELMEZTETÉS
A Kormányzás segítő funkció nem egy olyan
rendszer, amely támogatja a kéz nélküli veze-
tést. Mindig tartsa a kezét a kormánykeréken
és biztonságosan vezessen. Ha nem így tesz,
balesetet okozhat, amelyben súlyos, akár ha-
lálos sérüléseket is szenvedhet.

MEGJEGYZÉS:

Előfordulhat, hogy a szenzorok nem érzékelik a
vezető kezét a kormánykeréken a következő
helyzetekben és ez több különböző riasztást
eredményez:
* Kesztyűben vezetés.
* Védőburkolatok a kormánykeréken.
* A kormánykerék szenzorokat nem tartalma-

zó részeinek fogása, ideértve a bőr illeszté-
seket és a küllőket.

Kormányzás segítő funkció korlátai
MEVFE0A2-6974F9AD-D966-4459-9D25-C3FF3DDBB5E7

FIGYELMEZTETÉS
* A következő szituációkban előfordulhat,

hogy a kamera nem érzékeli megfelelően
a sávelválasztó vonalakat, vagy nem he-
lyesen érzékeli azokat és a Kormányzás
segítő funkció nem működik megfelelően:

— Ha olyan utakon halad, ahol több
párhuzamos sávjelző van, halvány
vagy nem tisztán festett sávjelzők,

nem szabványos sávjelzők, vagy vízzel,
szennyeződéssel, hóval stb.

— Amikor olyan utakon halad, ahol a
sávelválasztó vonalak nem folyamato-
sak

— Amikor olyan utakon halad, ahol a
sávok kiszélesednek vagy beszűkülnek

— Amikor olyan utakon halad, ahol több
sáv van vagy a sávelválasztó vonalak
útépítések miatt nem láthatók

— Amikor olyan utakon halad, ahol éles
kontrasztot adó tárgyak vagy jelensé-
gek találhatók, pl: árnyékok, hó, víz,
rozsda, útjavítás után mégmegtalálha-
tó jelek (a Kormányzás segítő funkció
ezeket az elemeket is sávelválasztó-
ként érzékelheti)

— Amikor olyan utakon halad, ahol az
útburkolati jelek egymásba futnak
vagy különválnak

— Ahol a sávok túl keskenyek vagy túl
szélesek

* Ne használja a Kormányzás segítő funkciót
a következő feltételek mellett, mert elő-
fordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli
megfelelően a sávelválasztókat. Ha így
tesz, elvesztheti az uralmát a jármű felett,
amivel balesetet okozhat.

— Rossz időjárási viszonyok között (eső,
köd, hó, por, stb.)

— Ha a többi gépjármű kereke esőt,
havat, port, stb. csap fel
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— Ha szennyeződés, olaj, jég, hó, víz vagy
egyéb tárgy ragad a kamera egységre

— Ha az elülső üveg vagy a kameraegy-
ség lencséje ködös

— Erős fény (például napsütés vagy
szemből érkező gépjárművek távolsági
fényszórója) esik a kamerára

— Ha a fényszórók nem világítanak meg-
felelő erősséggel szennyeződés miatt,
illetve alagútban vagy sötétben ki van-
nak kapcsolva

— Ha a fényességben hirtelen változás áll
be (például ha a gépjármű egy alagút-
ba halad be vagy abból ki, vagy ha híd
alatt halad át)

— Ahol az útburkolati jelek egymásba
futnak vagy különválnak vagy ha út-
építés miatt ideiglenes felfestések ta-
lálhatók

— Ha útjavítások miatt a sávok le vannak
zárva

— Egyenetlen útfelületen való haladás-
kor, például földúton

— Éles kanyarokkal tűzdelt vagy ka-
nyargós úton való haladáskor

— Folyamatosan váltakozó lejtőkön,
emelkedőkön való haladáskor

* Ne használja a Kormányzás segítő rend-
szert a következő feltételek teljesülése
esetén, mert előfordulhat, hogy a rendszer
nem működik megfelelően:

— Ha olyan gumiabronccsal vezet, amely

nem felel meg a normál gumiabroncs-
viszonyoknak (például gumikopás,
rendellenes gumiabroncsnyomás, gu-
milánc, nem szabványos kerekek)

— Ha a gépjármű nem eredeti fék és
felfüggesztés alkatrészekkel van fel-
szerelve

— Ha valamilyen tárgy, például matrica
vagy egyéb rakomány eltakarja a ka-
merát

— Ha a gépkocsi hátsó ülésén vagy a
csomagtartóban különösen nehéz cso-
mag található

— Ha túllépi a gépjármű terhelhetőségét

— Ha utánfutót vagy egy másik gépjár-
művet vontat

* Túlzott zaj mellett előfordulhat, hogy nem
hallja meg a rendszer figyelmeztető hang-
jelzését.

* Ahhoz, hogy a ProPILOT rendszer meg-
felelően működjön, a kamera előtti szélvé-
dőnek tisztának kell lennie. Cserélje ki az
elhasználódót ablaktörlőket. A szélvédő
tisztán tartásához a megfelelő méretű
ablaktörlőket kell használnia. Csak eredeti
NISSAN ablaktörlő lapátokat, vagy minő-
ségben azzal egyenértékűeket használjon,
amelyeket kifejezetten az Ön gépjármű
modelljéhez és évjáratához terveztek. Ja-
vasoljuk, hogy keresse fel a NISSAN tanú-
s í t o t t e l e k t r omos gép j á rműv e k
márkakereskedését, hogy megtudja a
megfelelő alkatrészeket járművéhez.

Kormányzás segítő ideiglenesen készenlétben
MEVFE0A2-A0B5902B-4E22-4C64-820A-03C875E1DD8D

Automatikus készenlét vezetési üzemmódból:

Ha a vezető aktiválja az irányjelzőt, a Kormányzás
segítő ideiglenesen készenléti üzemmódba vált. (A
Kormányzás segítő automatikusan újraindul, ha a
működés feltételei ismét teljesülnek.)

Automatikus készenlét:

A következő esetekben dupla hangjelzés hallatszik,
és a Kormányzás-asszisztens ideiglenes készenléti
módba kerül. (A Kormányzás segítő automatiku-
san újraindul, ha a működés feltételei ismét
teljesülnek.)

* Ha az aktuális haladási sáv túl szűk a műkö-
déshez

* Ha egy kanyar túl szűk és a jármű nem tud a
haladó sávban maradni

* Ha a sávelválasztó felfestések mindkét oldalon
tisztán észlelhetők

* Ha a rendszer már nem érzékel olyan elöl
haladó járművet, amelynek a sebessége 60
km/h-nál alacsonyabb (37 MPH)

* Ha erős fény éri a kameraegységet (például a
fény közvetlenül a jármű elejére világít napkel-
te vagy napnyugtakor)

* Ha a fényképezőgép hőmérséklete túl magas

MEGJEGYZÉS:

A Navi-link funkcióval ellátott ProPILOT-tal fel-
szerelt járművek esetében a navigációs térkép
adatai szerint korlátozott hozzáférésű autópá-
lyán a kormányzás-asszisztens továbbra is mű-
ködhet mindkét oldalon látható sávjelzőkkel,
még akkor is, ha a jármű sebessége körülbelül
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60 km/h (37 MPH) alatt van, és a rendszer nem
észlel járművet.

Kormányzás segítő funkció törlése
MEVFE0A2-EC41E86E-9C3D-429E-85BD-57D343148AB3

A következő esetekben a Kormányzás segítő
rendszer kikapcsol, a hangjelzés kétszer megszólal,
a figyelmeztető üzenet jelenik meg, és a Kormány-
zás-asszisztens állapotjelző és a Kormányzás-asz-
szisztens jelzőfény kikapcsol:

* Ha a forgalmi sávban szokatlan útburkolati
jelek jelennek meg, vagy ha a sávelválasztó
jelölések nem észlelhetők megfelelően bizo-
nyos körülmények miatt (például: hó, fény visz-
szaverődése egy esős napon, több nem
egyértelműen felismerhető sávelválasztó)

* Ha az ablaktörlő nagy sebességű üzemmód-
banműködik (a Kormányzás segítő rendszer le
van tiltva, ha az ablaktörlő körülbelül 10
másodpercnél tovább működik)

Teendők:

Ha a fent felsorolt feltételek már nem állnak fenn,
kapcsolja be újra a Kormányzás-asszisztenst a
Kormányzás segítő rendszer kapcsolóval.

Kormányzás segítő hibás működése
MEVFE0A2-769AA251-9B35-476F-A2BE-DCE8AD01E049

Ha a rendszer nem működik megfelelőn, a rend-
szer automatikusan kikapcsol. A Kormányzás se-
gítő rendszer állapotfigyelmeztetés (sárga) világít,
és a [Rendszerhiba, lásd a használati útmutatót]
figyelmeztető üzenet jelenik meg a jármű informá-
ciós kijelzőjén. Egy figyelmeztető hangjelzés szólal
meg a helyzettől függően.

Teendők:

Állítsa le a járművet egy biztonságos helyen,

nyomja meg a parkoló gombot, hogy P (parkolás)
helyzetbe kapcsoljon, kapcsolja ki az elektromos
jármű rendszerét, indítsa újra az elektromos jármű
rendszerét, folytassa a vezetést, és állítsa be újra
az ICC rendszert. Ha a figyelmeztetés (sárga)
továbbra is világít, a Kormányzás segítő rendszer
hibásan működik. A gépjármű továbbra is vezet-
hető normál körülmények között, de a rendszert
ellenőriztetni kell. Javasoljuk, hogy ehhez a szol-
gáltatáshoz keressen fel egy NISSAN tanúsított
elektromos jármű-kereskedőt.

Kormányzás segítő karbantartása
MEVFE0A2-4B7F0042-7515-411D-8C38-DFD18C553FC7

A kamera a belső visszapillantó tükör felett talál-
ható.

Ahhoz, hogy a rendszer megfelelő működése
biztosítható legyen és a rendszer hibás működése
elkerülhető legyen, ügyeljen a következőkre:

* A szélvédő legyen mindig tiszta.
* Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát

sem) vagy szereljen fel más kiegészítőt a
kamera környékére.

* Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl.
fehér papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A
napfény visszaverődése negatívan befolyásol-
hatja a kamera azon képességét, hogy az
útburkolati jeleket megfelelően felismerje.

* Ne üsse vagy törje össze a kamera körüli
területeket. Ne érintse meg kamera lencséjét
vagy távolítsa el a csavart, amely a kamerán
található.

Ha a kameraegység baleset következtében meg-
sérül, javasoljuk, hogy keressen fel egy NISSAN
minősített elektromos jármű kereskedést.

További információért lásd . “Általános hibaelhárí-
tási útmutató” (282 o.).

HAGYOMÁNYOS (fix sebességes) SE-
BESSÉGSZABÁLYOZÓ ÜZEMMÓD

MEVFE0A2-1D9973D7-B158-4072-A66E-C61A9EE60E82

MEGJEGYZÉS:

A ProPILOT rendszer közeledési figyelmeztetést,
automatikus fékezést vagy Kormányzás segítő
rendszert biztosít a hagyományos (fix sebessé-
gű) tempomat üzemmódban.

Ezt az üzemmódot kb. 30 km/h (20 MPH) felett
lehet használni, és ebben az esetben még a
gázpedálra sem kell lépnie.

FIGYELMEZTETÉS
* A hagyományos (fix sebességes) sebes-

ségszabályozó üzemmódban a figyelmez-
tető hang szólal meg, ha túl közel kerül az
elöl haladó gépjárműhöz, mivel a rendszer
nem érzékeli az elöl haladó járművet és a
járművek közötti távolságot.

* Fordítson különös figyelmet az elöl haladó
jármű és az Ön járműve közötti távolságra,
egyéb esetben ütközés történhet.

* Minden esetben ellenőrizze a kiválasztott
beállítást az ICC kijelzőn.

* Ne használja a hagyományos sebesség-
szabályozó (fix sebességes) rendszert a
következő körülmények között:

— Ha nem lehetséges a jármű sebessé-
gét a beállított értéken tartani

— Sűrű forgalomban, vagy olyan forga-
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lomban, ahol a sebességet gyakran kell
változtatni

— Kanyargós vagy hegyes-völgyes úton

— Csúszós úton (eső, hó, jég, stb.)

— Erősen szeles területeken

* Ha így tesz, elvesztheti az uralmát a jármű
felett, amivel balesetet okozhat.

Hagyományos (fix sebességes) SEBES-
SÉGSZABÁLYOZÓ ÜZEMMÓD KAPCSOLÓJA

MEVFE0A2-8EEDA6C7-A3FC-4A32-BF0E-6E102CD1369B

MWBF0072X

1. <RES+> kapcsoló:

Visszaállítja a jármű beállított sebességét, vagy
fokozatosan növeli a sebességet

2. <SET-> kapcsoló:

Beállítja a kívánt utazási sebességet vagy
fokozatosan csökkenti a sebességet

3. <CANCEL> kapcsoló:

Kikapcsolja a rendszert a jármű beállított
sebességének törlése nélkül

4. ProPILOT kapcsoló:

Be- vagy kikapcsolja a rendszert

A hagyományos (fix sebességes) SEBESSÉGSZA-
BÁLYOZÓ RENDSZER KIJELZŐJE ÉS VISSZAJELZŐJE

MEVFE0A2-F16D53E5-F62B-4EB2-99EC-9ADFD4D7CD3D

MJVS0317X

A kijelző a gépjármű információs kijelzőjén találha-
tó.

1. Sebességtartó visszajelző:

Ez a jelző jelzi az ICC rendszer hagyományos
(rögzített) sebességtartó üzemmódjának álla-
potát színtől függően.
. Sebességtartó automatika BE jelzőfény

(szürke): Azt jelzi, hogy a ProPILOT kapcsoló
be van kapcsolva

. Az automatikus sebességszabályozó rend-
szer beállítását jelző lámpa (zöld): Azt jelzi,
hogy az utazósebesség be van állítva

. Sebességtartó automatika figyelmeztetés
(sárga): Azt jelzi, hogy az ICC rendszer
meghibásodott

2. A jármű beállított sebességjelzője:

Ez a jelző jelzi a jármű beállított sebességét.
. Zöld: Tempomat aktív
. Szürke: Sebességtartó készenlét

(A sebesség mértékegysége [km/h] és [MPH]
között változtatható. Lásd “[EgységNyelv]” (132
o.).)

Hagyományos (fix sebességes) SEBES-
SÉGSZABÁLYOZÓ ÜZEMMÓD MŰKÖDÉSE

MEVFE0A2-B7958E27-93F8-4BA7-8A04-45E37B56801D

MWBF0073X

A hagyományos (fix sebességű) sebességtartó
automatika üzemmód bekapcsolásához nyomja
meg és tartsa lenyomva a ProPILOT kapcsolót
körülbelül 1,5 másodpercnél tovább.

A ProPILOT kapcsoló bekapcsolásakor a hagyo-
mányos (fix sebességű) sebességtartó automatika
üzemmód kijelzője és a visszajelzők megjelennek a
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jármű információs kijelzőjén. Ha a ProPILOT kap-
csolót körülbelül 1,5 másodpercnél hosszabb ideig
bekapcsolva tartja, az ICC rendszer kijelzője kikap-
csol. A sebességszabályozó rendszer visszajelzője
megjelenik. Most már beállíthatja a kívánt utazó-
sebességet. Ha a ProPILOT kapcsolót még egyszer
megnyomja, teljesen kikapcsolja a rendszert. Ha a
főkapcsoló KI állásba van állítva, a rendszer
automatikusan kikapcsol.

A ProPILOT rendszer ismételt használatához gyor-
san nyomja meg, majd engedje fel az ICC kapcsolót
(gépjármű- gépjármű távolság üzemmód) vagy
tartsa nyomva (hagyományos sebességszabályo-
zó üzemmód).

FIGYELMEZTETÉS
A sebességszabályozás véletlenszerű bekap-
csolásának elkerülése érdekében győződjön
meg róla, hogy a ProPILOT kapcsoló ki van
kapcsolva, ha a sebességszabályozó rendszert
nem használja.

MWBF0074X

Az utazósebesség beállításához gyorsítsa fel jár-
művét a kívánt sebességre, nyomja le a <SET–>
kapcsolót, majd engedje el. (A sebességjelző színe
zöldre vált, és a jármű beállított sebességjelzője
kigyullad.) Vegye le a lábát a gázpedálról. A jármű
tartani fogja a beállított sebességet.

* Másik gépjármű megelőzéséhez nyomja le a
gázpedált. Amikor elengedi a pedált, a jármű
visszatér az előzőleg beállított sebességre.

* Előfordulhat, hogy a jármű nem tartja a
beállított sebességet hegymenetben vagy lejt-
menetben. Ha ez megtörténik, manuális mó-
don tartsa fenn a gépjármű sebességét.

Az előre beállított járműsebesség törléséhez hasz-
nálja a következő módszerek valamelyikét:

* Nyomja meg a <CANCEL> kapcsolót. A jármű
beállított sebességjelzője és a sebességjelző
szürkére vált.

* Érintse meg a fékpedált. A jármű beállított
sebességjelzője és a sebességjelző szürkére
vált.

* Kapcsolja ki a ProPILOT kapcsolót. Mind a
sebességszabályozó, mind pedig a beállított
sebesség visszajelzője kikapcsol.

Gyorsabb utazósebesség beállításához a követke-
ző három művelet valamelyikét alkalmazhatja:

* Nyomja le a gázpedált. Amikor a jármű eléri a
kívánt sebességet, nyomja le és engedje fel a
<SET-> kapcsolót.

* Nyomja fel és tartsa lenyomva a <RES+>
kapcsolót. Amikor a jármű eléri a kívánt
sebességet, engedje el a kapcsolót.

* Nyomja felfelé, majd gyorsan engedje el a <RES
+> kapcsolót. Minden alkalommal, amikor ezt
megteszi, a jármű beállított sebessége körül-
belül 1 km/h-val (1 MPH) nő.

Alacsonyabb utazósebesség beállításához a kö-
vetkező három művelet valamelyikét alkalmazhat-
ja:

* Enyhén érintse meg a fékpedált. Amikor a
jármű eléri a kívánt sebességet, nyomja le a
<SET–> kapcsolót, majd engedje el.

* Nyomja le és tartsa lenyomva a <SET-> kap-
csolót. Amikor a jármű eléri a kívánt sebessé-
get, engedje el a kapcsolót.

* Nyomja le, majd gyorsan engedje fel a <SET–>
kapcsolót. Minden alkalommal, amikor ezt
megteszi, a jármű beállított sebessége körül-
belül 1 km/h-val (1 MPH) csökken.

Az előre beállított járműsebesség folytatásához
nyomja felfelé és engedje el a <RES+> kapcsolót. A
jármű visszatér az utoljára beállított utazósebes-
séghez, amikor túllépi a 30 km/h (20 MPH)
sebességet.

A rendszer ideiglenesen nem elérhető
MEVFE0A2-113D6173-FDB5-4460-8D5D-C0BF93AF97FF

A következő körülmények megléte esetén figyel-
meztető hangot hall és a rendszer automatikusan
kikapcsol.

* Ha a sebességváltó kar nincs D (hajtás) vagy B
állásban

* Ha a rögzítőfék be van húzva
* Ha az ESP rendszer (beleértve a kipörgésgátló

rendszert is) működik
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* Ha a ESP rendszer ki van kapcsolva
* Ha a kerekek kipörögnek
Figyelmeztetés

MJVS1003X

Ha a rendszer nem működik megfelelően, figyel-
meztető hang szólal meg és a sebességszabályozó
rendszer visszajelzője átvált sárgára.

Teendők:

Ha a sebességtartó visszajelző színe sárgára
változik (tempomat figyelmeztetés), parkolja le a
járművet egy biztonságos helyen. Kapcsolja ki az
elektromos jármű rendszerét, indítsa újra az elekt-
romos jármű rendszerét, folytassa a vezetést, majd
végezze el újra a beállítást.

Ha a rendszert nem lehet beállítani vagy a visz-
szajelző lámpa nem alszik ki, az azt jelezheti,
hogy a rendszer nem működik megfelelően. A
gépjármű továbbra is vezethető normál körül-
mények között, de a gépjárművet ellenőriztetni
kell. Javasoljuk, hogy ehhez a szolgáltatáshoz
keressen fel egy NISSAN tanúsított elektromos
jármű-kereskedőt.

MEVFE0A2-92BA8456-915B-4661-B809-372FD2F29301

FIGYELMEZTETÉS
Az intelligens vészfékező gyalogosészlelő
rendszerrel kapcsolatos figyelmeztetések és
utasítások be nem tartása súlyos sérülést vagy
halált okozhat.

* Az intelligens vészfékező gyalogosérzéke-
lő rendszerrel kiegészítő segítséget nyújt a
vezetőnek. A rendszer nem figyeli a közle-
kedési helyzeteket a vezető helyett, illetve
nem felelős a biztonságos vezetésért. A
figyelmetlenségből vagy veszélyes vezeté-
si technikákból fakadó baleseteket nem
akadályozza meg.

* Az intelligens vészfékezés gyalogosérzé-
kelő rendszerrel nem működik minden
vezetési, forgalmi, időjárási és útviszonyok
között.

Az intelligens vészfékező gyalogosérzékelő rend-
szerrel segítséget nyújthat a vezetőnek, ha fennáll
az ütközés veszélye

* az azonos forgalmi sávban elöl haladó gép-
járművel

* az azonos forgalmi sávban elöl haladó gyalo-
gossal

* a haladó sávban elöl haladó kerékpáros (ha
van)

A kereszteződés asszisztens (ha van) segítséget
nyújt a vezetőnek, amikor fennáll annak kockázata,
hogy ütközik

* Amikor jobbra vagy balra fordul és keresztezi
egy közeledő gépjármű útját.

* Amikor jobbra vagy balra fordul és előrébb egy
gyalogost érzékel, amely várhatóan a gép-
jármű útjába fog kerülni.

MWBF0051X

Az intelligens vészfékező rendszer a jármű elején
elhelyezett radarérzékelőt használ az ugyanab-
ban a sávban haladó járműtől való távolság
mérésére.

Gyalogosok és kerékpárosok számára (ha van) az
intelligens vészfékező rendszer a radarérzékelőn
kívül a szélvédő mögé szerelt kamerát is
használ.

INTELLIGENS VÉSZFÉKEZÉS
GYALOGOSÉSZLELÉSSEL
INTELLIGENS VÉSZFÉKEZÉS
GYALOGOSÉSZLELÉSSEL
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MWBF0075X

(1) Intelligens vészfékező rendszer figyelmezte-
tő lámpája

(2) Elöl haladó gépjármű érzékelését jelző viss-
zajelző (gépjármű információs kijelzőjén)

(3) Intelligens vészfékező rendszer KI figyelmez-
tető lámpa (a mérőműszer paneljén)

(4) Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

INTELLIGENS VÉSZFÉKEZÉS GYALOGO-
SÉRZÉKELŐ RENDSZER MŰKÖDÉSÉVEL

MEVFE0A2-8016F4C4-9B8A-40D7-8A4F-67AA28A1976F
Ha előrefelé történő ütközés veszélyét észleli, az
intelligens vészfékezés gyalogosfelismerő rend-
szerrel először figyelmezteti a vezetőt a figyelmez-
tetés (sárga) villogásával a jármű információs
kijelzőjén, és hangjelzést ad. Ezenkívül az intelli-
gens vészfékezés gyalogosérzékelő rendszerrel

részleges fékezést alkalmaz. Ha a vezető gyorsan
és erőteljesen fékez, de a rendszer azt érzékeli,
hogy továbbra is fennáll az ütközés lehetősége, a
rendszer automatikusan növeli a fékezőerőt.

Ha a vezető nem intézkedik, az intelligens vészfé-
kezés gyalogosérzékelővel második vizuális (piros-
fehéren villogó) és hangjelzést ad ki, majd a
rendszer részleges fékezést hajt végre. Ha fennáll
az ütközés veszélye, a rendszer automatikusan
erősebben fékez.

Az intelligens vészfékezés gyalogosészlelő rend-
szerrel akkor működik, ha járműve körülbelül 5
km/h (3 MPH) feletti sebességgel halad. A gyalo-
gos- és kerékpáros-felismerő funkcióhoz (ha van)
az intelligens vészfékező rendszer 10–80 km/h (6–
50 MPH) sebességnél működik.

Az elágazási asszisztens (ha van) 10-25 km/h (6-16
MPH) közötti sebességnél működik.

Balra vagy jobbra kanyarodáskor be kell kapcsolni
az irányjelzőt, hogy a szembejövő járműveket az
elágazási asszisztens felismerhesse.
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MWAF1019X

Elágazási asszisztens a szembejövő jármű számára

MWAF1020X

Elágazási asszisztens gyalogosoknak

MEGJEGYZÉS:
* A jármű féklámpái akkor gyulladnak ki, ha az

intelligens vészfékezés gyalogosérzékelő
rendszerrel fékezik.

* Amikor az intelligens vészfékezés gyalogo-
sészlelő rendszerrel akadályt észlel a jármű
útjában, és megjeleníti az intelligens vészfé-
kezés figyelmeztető jelzést, zaj hallható a

motortérből, miközben a jármű működésbe
hozza a fékeket a reakcióidő növelése érde-
kében.

Az azonos forgalmi sávban elöl haladó gépjármű
sebességétől és távolságától, a gyalogos vagy
kerékpáros távolságától függően, valamint az
útviszonyoktól függően a rendszer segít a vezető-
nek elkerülni az ütközést vagy segít csökkenteni az
ütközés következményeit ha már az ütközés
elkerülhetetlen. Ha a vezető kezeli a kormányt,
gyorsít vagy fékez, az intelligens vészfékezés
gyalogosészlelő rendszerrel később vagy nem fog
működni.

Ha az intelligens vészfékezés gyalogosérzékelő
rendszerrel leállította a járművet, a jármű körülbe-
lül 2 másodpercig állva marad, mielőtt a fékeket
felengedik.

Ha a fékpedált le van nyomva, miközben a
rendszer működésbe hozza a fékeket, úgy érezhe-
ti, hogy megváltozott a pedál lenyomásához
szükséges erő mértéke, egy hangot hallhat, illetve
vibrációt érezhet. Ez normális, és nem jelez hibát.
Továbbá megnövekedik a fékezőerő és ezért
nagyobb erőt kell kifejteni a pedálra.

Az automatikus fékezés a következő körülmények
között megszűnik:

* Ha a kormánykereket annyira elforgatja, hogy
az ütközés elkerülhető legyen.

* Ha a rendszer már nem érzékel elöl haladó
gépjárművet, gyalogost vagy kerékpárost.

* Ha lenyomja a gázpedált
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AZ INTELLIGENS VÉSZFÉKEZÉS GYALOGOSÉRZÉKELŐ RENDSZERREL BE/KI
MEVFE0A2-0991334D-7617-45A6-B0EF-3B88A2772DCD

MWBF0076X

(1) Gépjármű információs kijelzője
(2) Intelligens vészfékező rendszer KI figyelmez-

tető lámpa (a mérőműszer paneljén)
(3) Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

Hajtsa végre a következő lépéseket az intelligens

vészfékezés gyalogosészlelő rendszerrel be- vagy
kikapcsolásához.

1. Nyomja meg a gombot, amíg a
[Beállítások] meg nem jelenik a jármű informá-
ciós kijelzőjén, majd nyomja meg a görgető-
tárcsát. Használja a görgetőtárcsát a

[Vezetőasszisztens] kiválasztásához. Majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza ki a [Vészfék] lehetőséget, majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Válassza a [Vészfékezés] lehetőséget, és
nyomja meg a görgetőtárcsát a rendszer be-
vagy kikapcsolásához.

Ha az intelligens vészfékezés gyalogosészlelő
rendszerrel ki van kapcsolva, az Intelligens vészfé-
kezőrendszer KI figyelmeztető lámpa világít.

MEGJEGYZÉS:
* Az elektronikus menetstabilizáló program

(ESP) letiltása azt eredményezi, hogy az
intelligens vészfékezés gyalogosészlelő
rendszerrel a jármű információs kijelzőjén
kiválasztott beállításoktól függetlenül elér-
hetetlenné válik.

* Az intelligens vészfékezés gyalogosészlelő
rendszerrel automatikusan BEKAPCSOL,
amikor az elektromos jármű rendszerét
újraindítják.

* Az intelligens elülső ütközésre figyelmezte-
tő rendszer az intelligens vészfékező gyalo-
gosérzékelő rendszerbe integrálva van. Az
intelligens elülső ütközésre figyelmeztető
rendszerhez nincs külön választás. Ha az
intelligens vészfékezés gyalogosészlelési
rendszerrel ki van kapcsolva, az intelligens
elülső ütközésre figyelmeztető rendszer is
kikapcsol.
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INTELLIGENS VÉSZFÉKEZÉS GYALOGO-
SÉRZÉKELŐ RENDSZER KORLÁTOZÁ-
SOKKAL

MEVFE0A2-A332931B-F4A4-444D-B054-E4E664F2186F

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban felsoroljuk az intelligens vész-
fékezés gyalogosészlelő rendszerrel kapcsola-
tos rendszerkorlátozásait. Ha a gépjárművet
úgy üzemelteti, hogy ezeket a korlátokat nem
veszi figyelembe, súlyos, akár halálos balese-
tet is szenvedhet.

* Az intelligens vészfékezés gyalogosészlelő
rendszerrel nem képes minden körülmé-
nyek között észlelni minden járművet,
gyalogost vagy kerékpárost.

* Az intelligens vészfékezés gyalogosérzé-
kelő rendszerrel nem észleli a következő
tárgyakat:

— Kis gyalogosok (beleértve a kis gye-
rekeket) és állatok.

— Kerekesszéket vagy mobil szállítóesz-
közt, például kis robogókat használó-
kat, gyerekek által használt játékokat
vagy gördeszkákat.

— Olyan gyalogosokat, akik ülnek vagy
nem teljesen álló vagy sétáló pozíció-
ban vannak.

— Keresztező gépjárművek.

— Út szélén található akadályokat

— Parkoló gépjárműveket

* A kereszteződés asszisztens (ha van) nem
érzékeli a következőket:

— A gépjárműve előtti szembejövő gép-
járművet.

MWAF1021X

* Az intelligens vészfékezés gyalogosérzé-
kelő rendszerrel rendelkezik néhány telje-
sítménykorlátozással.

— Ha egy álló jármű a jármű útjában áll,
az intelligens vészfékezés gyalogo-
sészlelő rendszerrel nem működik, ha
a járművel körülbelül 100 km/h (62
MPH) feletti sebességgel haladnak.

* Előfordulhat, hogy az intelligens vészféke-
zés gyalogosészlelő rendszerrel nem mű-
ködik a gyalogosok és kerékpárosok
számára (a kerékpáros észleléssel rendel-
kező modellek) sötétben vagy alagutak-
ban, még akkor sem, ha a környéken van
utcai világítás.

* Előfordulhat, hogy az intelligens vészféke-
zés gyalogosérzékelő rendszerrel nem

működik, ha az előtte haladó jármű kes-
keny (például egy motorkerékpár).

* Előfordulhat, hogy az intelligens vészféke-
zés gyalogosérzékelő rendszerrel nem
működik, ha a két jármű közötti sebesség-
különbség túl kicsi.

* Előfordulhat, hogy az intelligens vészféke-
zés gyalogosérzékelő rendszerrel nem fé-
kez, ha a jármű sebessége nagy a
működési tartományban.

* Gyalogosok esetében előfordulhat, hogy
az intelligens vészfékezés gyalogosérzé-
kelő rendszerrel nem ad ki első figyelmez-
tetést.

* Előfordulhat, hogy az intelligens vészféke-
ző gyalogosészlelő rendszerrel nem mű-
ködik megfelelően, vagy nem észlel egy
járművet, gyalogost vagy kerékpárost (a
kerékpáros észleléssel rendelkező model-
lek) a következő körülmények között:

— Sötét vagy gyengén megvilágított kör-
ülmények között, mint például éjszaka
vagy alagutakban, beleértve az olyan
eseteket is, amikor a gépjármű fény-
szórói kikapcsolt vagy tompított álla-
potban vannak, illetve ha az elől haladó
gépjármű hátsó lámpái ki vannak kap-
csolva.

— Ha a kamera iránya nem megfelelő.

— Rossz látási viszonyok (például eső,
hó, köd, porvihar, útról más gépjármű-
vek által felvert vízpermet)
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— Meredek lejtőn vagy éles kanyarokkal
tűzdelt úton halad.

— Egyenetlen útfelületen való haladás-
kor, például földúton.

— Ha szennyeződés, jég, hó vagy egyéb
anyag takarja el a radar szenzort.

— Más radar források által okozott inter-
ferencia érzékelhető.

— A szélvédő kamera területe bepáráso-
dott, vagy szennyeződés, vízcseppek,
jég, hó stb.

— Erős fény (például napsütés vagy
szemből érkező gépjárművek távolsági
fényszórója) esik az első kamerára. Az
erős fény hatására a gyalogos vagy
kerékpáros körüli terület árnyékba ke-
rül, ami megnehezíti a belátást.

— A fényesség hirtelen megváltozik. (Pél-
dául ha a gépjármű egy alagútba hajt
be vagy onnan hajt ki, árnyékos terü-
leten halad át vagy villámlik.)

— A személy és a háttér kontrasztja
gyenge, például a ruha színe vagy
mintázata nagyon hasonló a háttérhez.

— A gyalogos profilja részben homályos
vagy azonosíthatatlan; például pogy-
gyászszállítás, babakocsi tolás, terje-
delmes vagy nagyon bő ruházat vagy
kiegészítők viselése, vagy egyedi test-
tartás (például kézfelemelés) miatt.

— Ha a gépjármű pozíciója vagy mozgá-
sa gyorsan vagy nagyobb mértékben
változik (például sávváltás, a gépjármű

kanyarodása, hirtelen kormányzás, hir-
telen gyorsítás vagy lassítás esetén).

— Ha a gépjárműve, vagy az elöl haladó
gépjármű, gyalogos vagy kerékpáros
gyorsan és nagyobb mértékben halad
előre, mint amit a rendszer képes
észlelni és időben reagálni rá (például
a gépjármű közelében és ahhoz gyor-
san haladó gyalogos, sávba bevágó
gépjármű, sávváltás, kanyarodás, hir-
telen kormányzás, hirtelen gyorsítás
vagy lassítás esetén).

— Ha a gépjármű, gyalogos vagy kerék-
páros a gépjármű haladási útjához
képest eltolva közlekedik.

— Ha kicsi a két gépjármű közötti sebes-
ségkülönbség.

— Körülbelül 15 másodpercig az elektro-
mos jármű rendszerének elindítása
után.

— Ha az elől haladó vagy szembejövő
gépjármű alakja egyedi vagy szokatlan,
rendkívül alacsony vagy nagy felszín
feletti magasságú, vagy szokatlan árut
szállít, vagy túl keskeny (például egy
motorkerékpár).

— Ha a gépjármű, gyalogos vagy kerék-
páros egy közlekedési tábla, a fény-
visszaverő terület (például víz- vagy
útfelszín) közelében van, vagy le van
árnyékolva.

— Ha egyszerre több gyalogos vagy ke-
rékpáros halad közösen együtt.

— Ha a gyalogost vagy kerékpárost elta-
karja egy gépjármű vagy egyéb tárgy.

— Ha utánfutót vagy egy másik gépjár-
művet vontat.

* Előfordulhat, hogy a kereszteződési asz-
szisztens (ha van) nem működik megfe-
lelően, vagy nem észleli a szembejövő
gépjárművet vagy gyalogost, a következő
körülmények esetén:

— Ha olyan forgalmi sávban halad, ame-
lyet több mint 2 sáv választ el a
szembejövő járművektől, miközben
jobbra/balra kanyarodik.

— Ha jobbra/balra kanyarodáskor nem
közvetlenül egy szembejövő gépjármű
felé halad.

— Ha szembejövő gépjármű sávján halad
át, és egy szembejövő gépjármű köz-
eledik.

MWAF1024X
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— Ha éles vagy rendkívül széles kanyaro-
dást hajt végre.

— Ha rendszer nem ismerte fel a közép-
vonalat.

— Ha egy sorban több szembejövő gép-
jármű követi egymást.

MWAF1025X

— Ha a sáv a normálisnál szélesebb vagy
keskenyebb.

— Ha a középvonal útjelöléshez közel
van elhelyezve.

* A rendszer teljesítménye lecsökkenhet a
következő körülmények között:

— A gépjárművel csúszós úton halad.

— A gépjárművel lejtőn halad.

— Túl nehéz poggyász van berakva a
hátsó ülésre vagy a jármű rakterébe.

* A rendszert úgy tervezték, hogy automati-
kusan ellenőrizze a szenzorok (radar és

kamera) funkcionalitását bizonyos korlá-
tok között. Előfordulhat, hogy a rendszer
észleli azt, hogy a szenzor területek jéggel,
hóval vagy akár matricákkal vannak korlá-
tozva. Ezekben az esetekben a rendszer
nem figyelmezteti megfelelően a vezetőt.
Rendszeresen ellenőrizze, tisztítsa meg a
szenzor területét.

* Bizonyos út- és forgalmi körülmények
között az intelligens vészfékezés gyalogo-
sészlelő rendszerrel váratlanul részleges
fékezést végezhet. Ha gyorsítani szeretne,
tartsa nyomva a gázpedált, hogy a rend-
szer működését felülírja.

* Túlzott zaj mellett előfordulhat, hogy nem
hallja meg a rendszer figyelmeztető hang-
ját.

* Csúszós útfelületen a féktávolságok meg-
nőhetnek.

* Az intelligens vészfékezés gyalogosészlelő
rendszerrel akkor működhet, ha az aláb-
biak hasonlóak a gyalogosok vagy kerék-
párosok körvonalaihoz (kerékpárészlelővel
rendelkező modellek), vagy ha ugyanolyan
méretűek és elhelyezkedésűek, mint egy
jármű és motorkerékpár hátsó lámpái.

— Festék, árnyék vagy egyminta az úton,
útszélen vagy egy falon (beleértve az
elhalványult és szokatlan útjelzéseket
is).

— A gépjármű előtti építmények formái
(például alagutak, viaduktok, jelzőtáb-
lák, gépjárművek oldalára telepített
fényvisszaverők, fényvisszaverő le-

mezek, szalagkorlátok), útszéli tárgyak
(fák, épületek) és fényforrások.

— Az útszéli tárgyak, például fák, lámpák,
árnyékok vagy épületek formái.

* Az intelligens vészfékezés gyalogosészlelő
rendszerrel továbbra is működhet, amikor
az elöl haladó jármű jobbra vagy balra
kanyarodik.

* Az intelligens vészfékezés gyalogosészlelő
rendszerrel működhet, amikor járműve
közeledik egy előtte haladó jármű mellett,
és elhalad.

* Az út formájától függően (kanyargós út,
kanyar eleje és vége, kanyargós út, sáv-
szabályozás, építés alatt álló) a funkció
ideiglenesen a gépjárműve előtti szembe-
jövő gépjárművet alapul véve működik.

* Az intelligens vészfékező gyalogosérzéke-
lő rendszerrel reagálhat a következőkre:

MWAF1026X
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— Az út szélén lévő tárgyak (közlekedési
tábla, korlát, gyalogos vagy kerékpár-
os, jármű stb.)

— Út feletti objektumok (alacsony híd,
közlekedési tábla stb.)

— Útfelszínen található tárgyakra (vasúti
sínek, rácsok, acéllemezek, stb.)

— Tárgyak a parkolóházban (gerenda
stb.)

— Gyalogosok, kerékpárosok vagy mo-
torosok közelednek a haladó sávhoz

— Gyalogosokra és kerékpárosokra, ami-
kor pl. szűk utcában vezet.

— Gyalogosokra és kerékpárosokra, akik
ideiglenesen az út szélén lévő akadá-
lyok elkerülése végett a vezetési sávba
mozognak át, vagy ahhoz közel.

— Az úton található tárgyakra, mint pél-
dául fákra.

— Járművek, gyalogosok, kerékpárosok,
motorkerékpárok vagy tárgyak a
szomszédos sávban vagy a jármű köz-
elében

— Szembejövő gyalogosok vagy kerék-
párosok

* A kereszteződés asszisztens (ha van) a
következőkre reagálhat jobbra/balra ka-
nyarodás során:

— Ha egy szembejövő gépjármű vagy
áthaladó gyalogos már elhagyta a gép-
járműve útvonalát.

— Ha közel van egy szembejövő gép-

jármű elejéhez, vagy áthaladó gyalo-
goshoz.

— Amikor egy szembejövő jármű vagy
egy átkelő gyalogos megáll, mielőtt az
Ön járműve útjába lép

— Ha egy szembejövő gépjármű az Ön
gépjárműve előtt kanyarodik jobbra
vagy balra.

* A kereszteződés asszisztens (ha van) a
következőkre is reagálhat:

— Amikor a szembejövő jármű mozgása
nem jelezhető előre a hirtelen balra/
jobbra fordulás vagy a szembejövő
járművek lassulása miatt.

* Csúszós útfelületen a féktávolságok meg-
nőhetnek.

* Túlzott zaj mellett előfordulhat, hogy nem
hallja meg a rendszer figyelmeztető hang-
jelzését.
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Ha éles kanyarokkal tűzdelt, hegyes területen, szűk
úton, építés alatt lévő úton, vagy lejtőn halad, a
rendszer szenzora érzékelheti a szemközti sávban
közlekedő gépjárműveket is, de előfordulhat az is,
hogy nem érzékeli az azonos forgalmi sávban elöl
haladó járművet. Előfordulhat, hogy ettől nem
megfelelően működik a rendszer.

Az elöl haladó járművek érzékelését befolyásolhat-
ja a gépjármű működése (kormánymanőverek
vagy az adott forgalmi sávban elfoglalt pozíció,
stb.) vagy a gépjármű állapota. Ha ez előfordul, a
rendszer figyelmezteti a vezetőt úgy, hogy a
rendszer visszajelző lámpája villog és közben
váratlanul figyelmeztető hangot is hall. Ebben
az esetben manuálisan kell az elöl haladó gép-
járműhöz viszonyított távolságot tartani.

A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM ELÉR-
HETŐ

MEVFE0A2-3D12EBB9-FC86-482A-BB56-B79F2C018D7F

A feltétel
MEVFE0A2-63BC417D-F8D5-4670-8238-965648612E7A

A következő esetekben az intelligens vészfékező
rendszer KI figyelmeztető lámpája villog, és a
rendszer automatikusan kikapcsol.

* A szélvédőn a kamera területe bepárásodott
vagy befagyott.

* A szélvédőn a kamera területe folyamatosan
szennyeződéssel, stb. takart.

Teendők:

Ellenőrizze, hogy a szélvédő tiszta és nincsenek
jég/pára foltok a kamera előtt. Ha szükséges,
használja a Max jégmentesítés funkciót vagy a
szélvédőfűtést (ha van) a tisztításhoz. Ez több
percet is igénybe vehet.

Ha a fenti állapot már nem áll fenn, az intelligens
vészfékezés gyalogosérzékelő rendszerrel auto-
matikusan újraindul

B feltétel
MEVFE0A2-E09451D2-8161-4C3B-81F8-0419E384BEF5

A következő esetekben az intelligens vészfékező
rendszer KI figyelmeztető lámpája villog, és a jármű
információs kijelzőjén nem jelenik meg kísérő
üzenet.

* Erős fény esik a gépjármű elejére.
* Az utastér hőmérséklete 40°C (104°F) feletti a

közvetlen napfényben.
* A radarérzékelő interferenciát fogadhat más

radarforrásoktól és túlzott visszaverődést más
járművektől (például, amikor forgalmi dugó-
ban halad el a járművek mellett).

* A kamera egység érzékeli, hogy nemmegfelelő
az iránya.

Teendők:

Egyik sem. Ha a fenti állapot már nem áll fenn, az
intelligens vészfékezés gyalogosészlelő rendszer-
rel automatikusan újraindul.

MEGJEGYZÉS:

Ha a szélvédő belső része a kamera előtt párás
vagy fagyott, a légkondicionáló bekapcsolása
után némi időt vesz igénybe annak eltávolítása.
Ha szennyeződés jelenik meg ezen a területen,
javasoljuk, hogy keresse fel a NISSAN minősített
elektromos járműkereskedést.

C feltétel
MEVFE0A2-5F28A9CC-3D17-4AFF-B4F6-1E39175199D7

A következő esetekben az Intelligens Vészfékrend-
szer KI figyelmeztető lámpája kigyullad, és az
[Átmenetileg letiltott első radar blokkolva] figyel-
meztető üzenet jelenik meg a jármű információs
kijelzőjén.
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* A jármű elején lévő érzékelő területet szeny-
nyeződés borítja, vagy el van takarva

Teendők:

Ha a figyelmeztető lámpa világít, állítsa meg a
járművet egy biztonságos helyen, és kapcsolja ki
az elektromos jármű rendszerét. Ellenőrizze, hogy
van-e az érzékelő terület a jármű elején, és
távolítsa el a blokkoló anyagot. Indítsa újra az
elektromos jármű rendszerét. Ha a figyelmeztető
lámpa néhány perces vezetés után továbbra is
világít, ellenőrizze az intelligens vészfékezést gya-
logosérzékelő rendszerrel. Javasoljuk, hogy ehhez
a szolgáltatáshoz keressen fel egy NISSAN tanúsí-
tott elektromos jármű-kereskedőt.

D állapot
MEVFE0A2-EA2CAC1F-2263-4EEB-A3CD-2DF291D06296

A következő esetekben az Intelligens Vészfékrend-
szer KI figyelmeztető lámpája kigyullad, és az
[Átmenetileg letiltott első radar blokkolva] figyel-
meztető üzenet jelenik meg a jármű információs
kijelzőjén.

* Ha olyan utakon vagy építményeken (például
túl hosszú hidak, sivatag, hómező, haladás
hosszú falak mellett) halad, amelyek nincsenek
megfelelően kiépítve.

Teendők:

Ha a fenti feltételek már nem állnak fenn, az
intelligens vészfékezés gyalogosészlelő rendszer-
rel automatikusan újraindul.

E feltétel
MEVFE0A2-41926FE7-61D1-4C88-BB32-3E6F3296CADA

Ha az elektronikus menetstabilizáló program (ESP)
ki van kapcsolva, az intelligens vészfékező rend-
szer nem működik. Ebben az esetben csak a
látható és hallható figyelmeztetés működik. Ki-
gyullad az Intelligens Vészfékrendszer KI figyel-
meztető lámpa.

Teendők

Amikor az ESP rendszer BE van kapcsolva, az
intelligens vészfékezés gyalogosészlelő rendszer-
rel automatikusan újraindul.

RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
MEVFE0A2-D74DFAE3-DE75-49F4-AC17-662ED3D6EC8C

Ha az intelligens vészfékezés gyalogosészlelő
rendszerrel meghibásodik, automatikusan kikap-
csol, hangjelzés hallható, az Intelligens vészfékező
rendszer KI figyelmeztető lámpája (sárga) kigyul-
lad, és megjelenik a [Rendszerhiba Lásd a haszná-
lati útmutatót] figyelmeztető üzenet. a jármű
információs kijelzőjén.

Teendők:

Ha a figyelmeztető lámpa (sárga) kigyullad, állítsa
le a járművet egy biztonságos helyen. Kapcsolja ki
az elektromos jármű rendszerét, és indítsa újra az
elektromos jármű rendszerét. Ha a figyelmeztető
lámpa továbbra is világít, ellenőrizze az intelligens
vészfékezés gyalogosérzékelő rendszerrel. Java-
soljuk, hogy ehhez a szolgáltatáshoz keressen fel
egy NISSAN tanúsított elektromos jármű-kereske-
dőt.

RENDSZER KARBANTARTÁSA
MEVFE0A2-FD25AC57-20C6-4DAD-8CCB-4C5D6DB5FAC2

MWBF0051X

A radarérzékelő a jármű elején található. A
kamera a szélvédő felső részén található.

Az intelligens vészfékezés gyalogosérzékelő rend-
szerrel megfelelő működése érdekében ügyeljen a
következőkre:

* A gépjármű és a szélvédő elején a szenzor
körüli részt minden esetben tartsa tisztán.

* Ne üsse meg és ne sértse meg az érzékelők
körüli területeket (pl. lökhárító, szélvédő).

* Ne fedje le, takarja el matricákkal vagy hasonló
tárgyakkal a gépjármű elején az első lökhárító
szenzor körüli részt. Ez hibás működést ered-
ményezhet.

* Ne szereljen fel fém tárgyakat a radar szenzor
közelébe (pl. ágtörőt, stb.). Ez hibás működést
eredményezhet.

* Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl.
fehér papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A visz-
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szaverődő napfény negatívan befolyásolhatja
a kamera érzékelési képességeit.

* Ne módosítsa, távolítsa el vagy fesse le a
gépjármű elején a szenzor körüli részt. Az
érzékelőterület testreszabása vagy helyreállí-
tása előtt javasoljuk, hogy keressen fel egy
NISSAN tanúsított elektromos jármű-kereske-
dőt.

MEVFE0A2-AA1DFADE-837A-4E61-A064-E49F12A48CDE

FIGYELMEZTETÉS
Az intelligens elülső ütközésre figyelmeztető
rendszer megfelelő használatára vonatkozó
figyelmeztetések és utasítások be nem tartása
súlyos sérülést vagy halált okozhat.

* Az intelligens elülső ütközésre figyelmez-
tető rendszer segít figyelmeztetni a veze-
tőt az ütközés előtt, de nem kerüli el az
ütközést. A vezető felelős a biztonságos
vezetésért, valamint a gépjármű kontroll
alatt tartásáért.

Az intelligens elülső ütközésre figyelmeztető rend-
szer segíthet figyelmeztetni a vezetőt, ha az
ugyanabban a sávban haladó jármű előtt haladó
második jármű hirtelen fékezése történik.

MWBF0077X

Az intelligens elülső ütközésre figyelmeztető rend-
szer a jármű elején elhelyezett radarérzékelőt
használ, hogy mérje a távolságot egy másik,
ugyanabban a sávban haladó járműtől.

INTELLIGENS ELÜLSŐ ÜTKÖZÉSI
FIGYELMEZTETÉS
INTELLIGENS ELÜLSŐ ÜTKÖZÉSI
FIGYELMEZTETÉS



(393,1)

MWBF0078X

(1) Elöl haladó gépjármű érzékelését jelző viss-
zajelző (gépjármű információs kijelzőjén)

(2) Intelligens vészfékező rendszer KI figyelmez-
tető lámpa (a mérőműszer paneljén)
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INTELLIGENS ELÜLSŐ ÜTKÖZÉSRE FI-
GYELMEZTETŐ RENDSZER MŰKÖDÉSE

MEVFE0A2-56FCEF56-E034-484C-ABD7-0A5D7C5691EE
Az intelligens elülső ütközésre figyelmeztető rend-
szer körülbelül 5 km/h (3 MPH) feletti sebességnél
működik.

Ha fennáll az ütközés veszélye, az intelligens elülső
ütközésre figyelmeztető rendszer figyelmezteti a
vezetőt az elöl haladó jármű észlelésének jelzőfé-
nyének villogtatásával és hangjelzéssel.
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AZ INTELLIGENS ELÜLSŐ ÜTKÖZÉSRE FIGYELMEZTETŐ RENDSZER BE/KI KAPCSO-
LÁSA

MEVFE0A2-A83A1CD0-57F7-4081-AC72-03D110A7BC91

MWBF0076X

(1) Gépjármű információs kijelzője
(2) Intelligens vészfékező rendszer KI figyelmez-

tető lámpa (a mérőműszer paneljén)
(3) Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

Hajtsa végre a következő lépéseket az intelligens

elülső ütközésre figyelmeztető rendszer be- vagy
kikapcsolásához.

1. Nyomja meg a gombot, amíg a
[Beállítások] meg nem jelenik a jármű informá-
ciós kijelzőjén, majd nyomja meg a görgető-

tárcsát. Használja a görgetőtárcsát a
[Vezetőasszisztens] kiválasztásához. Majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza ki a [Vészfék] lehetőséget, majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Válassza a [Vészfékezés] lehetőséget, és
nyomja meg a görgetőtárcsát a rendszer be-
vagy kikapcsolásához.

Ha az intelligens elülső ütközésre figyelmeztető
rendszer ki van kapcsolva, az intelligens vészféke-
ző rendszer KI figyelmeztető lámpája (sárga) világ-
ít.

MEGJEGYZÉS:
* Az intelligens elülső ütközésre figyelmezte-

tő rendszer automatikusan bekapcsol, ami-
kor az elektromos jármű rendszerét
újraindítják.

* Az intelligens elülső ütközésre figyelmezte-
tő rendszer az intelligens vészfékező gyalo-
gosérzékelő rendszerbe integrálva van. Az
intelligens elülső ütközésre figyelmeztető
rendszerhez nincs külön választás. Ha az
intelligens vészfékezés gyalogosészlelési
rendszerrel ki van kapcsolva, az intelligens
elülső ütközésre figyelmeztető rendszer is
kikapcsol.
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AZ INTELLIGENS ELÜLSŐ ÜTKÖZÉSRE
FIGYELMEZTETŐ RENDSZER KORLÁTAI

MEVFE0A2-0181D420-F320-4111-9261-6BDBBC995010

MJVS0295X

„A” illusztráció

MJVS0296X

„B” illusztráció

MJVS0297X

„C” illusztráció
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MJVS0298X

„D” illusztráció

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban felsoroljuk az intelligens elülső
ütközésre figyelmeztető rendszer rendszer-
korlátait. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti,
hogy ezeket a korlátokat nem veszi figyelem-
be, súlyos, akár halálos balesetet is szenved-
het.

* Az intelligens elülső ütközésre figyelmez-
tető rendszer nem képes minden járművet
észlelni minden körülmények között.

* A radar szenzor nem érzékeli a következő
tárgyakat:

— Gyalogosok, állatok vagy egyéb aka-
dályok az úttesten

— Közeledő gépjárművek

— Keresztező gépjárművek

* (A ábra) Az intelligens elülső ütközésre
figyelmeztető rendszer nem működik, ha
az elöl haladó jármű keskeny jármű, pél-
dául motorkerékpár.

* Előfordulhat, hogy a radar szenzor nem
érzékeli az elöl lévő gépjárművet a követ-
kező körülmények között ha:

— Esik a hó vagy heves eső

— Szennyeződés, jég, hó vagy egyéb
anyag van a radar szenzoron

— Más radar források interferenciát
okoznak

— Hó vagy eső verődik fel az elhaladó
járművekről.

— Alagútban halad

— Utánfutó vontatása

* („B” illusztráció) Ha az elöl haladó gép-
járművet vontatják.

* („C” illusztráció) Ha az elöl haladó gép-
járműhöz mért távolság kicsi, a radar
szenzor sugara korlátozott.

* („D” illusztráció) Meredek lejtőn vagy éles
kanyarokkal tűzdelt úton halad.

* A rendszert úgy tervezték, hogy automati-
kusan ellenőrizze a szenzorok funkciona-
l i tását b izonyos kor látok között .
Előfordulhat, hogy a rendszer nem érzékel
bizonyos akadályokat, amelyek a szenzor
környékén találhatók, például a havat,
jeget vagy matricákat. Ezekben az esetek-
ben a rendszer nem figyelmezteti meg-
fe le lően a vezetőt . Rendszeresen
ellenőrizze, tisztítsa meg a szenzor terüle-
tét.

* Túlzott zaj mellett előfordulhat, hogy nem
hallja meg a rendszer figyelmeztető hang-
ját.
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Ha éles kanyarokkal tűzdelt, hegyes területen, szűk
úton vagy építés alatt lévő úton halad, a radar
szenzora érzékelheti a szemközti sávban közleke-
dő gépjárműveket is, de előfordulhat az is, hogy
ideiglenesen nem érzékeli az azonos forgalmi
sávban elöl haladó járművet. Ez az intelligens
elülső ütközésre figyelmeztető rendszer nemmeg-
felelő működését okozhatja.

Az elöl haladó járművek érzékelését befolyásolhat-
ja a gépjármű működése (kormánymanőverek
vagy az adott forgalmi sávban elfoglalt pozíció,
stb.) vagy a gépjármű állapota. Ha ez előfordul, a
rendszer figyelmezteti a vezetőt úgy, hogy az
elöl haladó gépjármű érzékelését jelző visz-
szajelző villog és közben váratlanul figyelmez-
tető hangot is hall . Ebben az esetben
manuálisan kell az elöl haladó gépjárműhöz
viszonyított távolságot tartani.

A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM ELÉR-
HETŐ

MEVFE0A2-814BEE1D-D47C-41FC-8D27-947C99AB7827

A feltétel
MEVFE0A2-7CBE211E-F1EA-4F74-BAE9-7781A5076F18

Amikor a radarérzékelő interferenciát észlel egy
másik radarforrástól, ami lehetetlenné teszi az elöl
haladó jármű észlelését, az intelligens elülső ütkö-
zésre figyelmeztető rendszer automatikusan ki-
kapcsol. Az Intelligens Vészfékrendszer KI
figyelmeztető lámpája (sárga) villogni fog.

Teendők:

Ha a fenti feltételek már nem állnak fenn, az
intelligens elülső ütközésre figyelmeztető rendszer
automatikusan újraindul.

B feltétel
MEVFE0A2-B8906A01-FFF3-4668-9CA6-7A127DA94083

A következő körülmények között, ami lehetetlenné
teszi az elöl haladó jármű észlelését, az intelligens
elülső ütközésre figyelmeztető rendszer automa-
tikusan kikapcsol.

Az Intelligens Vészfékrendszer KI figyelmeztető

lámpája (sárga) villogni kezd, és az [Átmenetileg
letiltott első radar blokkolva] figyelmeztető üzenet
jelenik meg a jármű információs kijelzőjén.

* Ha a gépjármű elején a szenzor területe szeny-
nyeződött vagy a működést valami akadá-
lyozza

Teendők:

Ha a figyelmeztető lámpa (sárga) villog, állítsa meg
a járművet egy biztonságos helyen, nyomja meg a
parkoló gombot a P (parkolás) állásba kapcsolás-
hoz, és kapcsolja ki az elektromos jármű rend-
szerét. Tisztítsa meg a radar fedelét a jármű elején
egy puha ruhával, és indítsa újra az elektromos
jármű rendszerét. Ha a figyelmeztető lámpa továb-
bra is világít, ellenőriztesse az intelligens elülső
ütközésre figyelmeztető rendszert. Javasoljuk,
hogy ehhez a szolgáltatáshoz keressen fel egy
NISSAN tanúsított elektromos jármű-kereskedőt.

* Ha olyan utakon vagy építményeken (például
túl hosszú hidak, sivatag, hómező, haladás
hosszú falak mellett) halad, amelyek nincsenek
megfelelően kiépítve

Teendők:

Ha a fenti feltételek már nem állnak fenn, az
intelligens elülső ütközésre figyelmeztető rendszer
automatikusan újraindul.
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RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
MEVFE0A2-9DE43C3A-4559-4F12-BF95-6BB4DBF92EF1

Ha az intelligens elülső ütközésre figyelmeztető
rendszer meghibásodik, automatikusan kikapcsol,
hangjelzés hallható, az intelligens vészfékező rend-
szer kikapcsolására figyelmeztető lámpa (sárga)
kigyullad, és a [Rendszerhiba, lásd a használati
útmutatót] figyelmeztető üzenet jelenik meg a
járműben. információs kijelző.

Teendők:

Ha a figyelmeztető lámpa (sárga) világít, állítsa le a
járművet egy biztonságos helyen. Kapcsolja ki az
elektromos jármű rendszerét, és indítsa újra az
elektromos jármű rendszerét. Ha a figyelmeztető
lámpa továbbra is világít, ellenőriztesse az intelli-
gens elülső ütközésre figyelmeztető rendszert.
Javasoljuk, hogy ehhez a szolgáltatáshoz keressen
fel egy NISSAN tanúsított elektromos jármű-keres-
kedőt.

RENDSZER KARBANTARTÁSA
MEVFE0A2-2721A112-45FC-4F72-BE0E-89C5A0AF2904

MWBF0077X

A radarérzékelő a jármű elején található.

Annak érdekében, hogy a rendszer megfelelően
működjön, a következőket mindig tartsa szem
előtt:

* A gépjármű elején a szenzor körüli részt
minden esetben tartsa tisztán.

* Ne üsse meg vagy törje össze a szenzor körüli
területeket.

* Ne fedje le, takarja el matricákkal vagy hasonló
tárgyakkal az első lökhárító szenzor körüli
részét. Ez hibás működést eredményezhet.

* Ne szereljen fel fém tárgyakat a szenzor
közelébe (pl. ágtörőt, stb.). Ez hibás működést
eredményezhet.

* Ne változtassa meg, távolítsa el vagy fesse le
az első lökhárítót. Javasoljuk, hogy az első
lökhárító testreszabása vagy helyreállítása
előtt vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN
tanúsított elektromos jármű kereskedőjével.

MEVFE0A2-BFEA0EB0-AB09-4243-873F-201CAF92D7FF

FIGYELMEZTETÉS
Ha nem tartja be az Intelligent Driver Alertness
rendszer megfelelő használatához szükséges
figyelmeztetéseket és utasításokat, súlyos,
akár halálos sérüléseket is szenvedhet.

* Az Intelligent Driver Alertness rendszer
csak egy figyelmeztető rendszer, amely
figyelmezteti a vezetőt az esetleges figye-
lemhiányról vagy álmosságról. A rendszer
nem kormányozza a gépjárművet vagy
akadályozza meg a gépjármű feletti ura-
lom elvesztését.

* Az intelligens sofőrfigyelmeztető rendszer
nem minden helyzetben észleli és figyel-
mezteti a vezető figyelmének hiányát vagy
fáradtságát.

* A járművezető felelőssége, hogy:

— Légy éber.

— Vezessen biztonságosan.

— Tartsa a járművet a haladó sávban.

— Mindig legyen az irányítása a jármű
felett.

— Kerülje a vezetést, ha fáradt.

— Kerülje a zavaró tényezőket (sms stb.).

Az Intelligent Driver Alertness rendszer segít fi-
gyelmeztetni a vezetőt, ha a rendszer úgy ítéli meg,
hogy a vezető nem fordít elég figyelmet a veze-
tésre vagy fáradt.

A rendszer egy bizonyos ideig figyeli a vezetési
stílust és a kormányzási viselkedést, és észleli a
normál mintától való eltéréseket. Ha a rendszer azt
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észleli, hogy a járművezető figyelme egy időn belül
csökken, a rendszer hangos és vizuális figyelmez-
tetéseket használ, amelyek arra utalnak, hogy a
vezető tartson egy kis szünetet.

INTELLIGENS DRIVER ALERTNESS
RENDSZER MŰKÖDÉSE

MEVFE0A2-931E82BB-FFAD-4D5E-89EA-1DFF02614387

MWBF0197X

Ha a rendszer a vezető fáradtságát észleli, vagy ha
a vezető figyelme csökken, a [Szünetet tartana?]
üzenet jelenik meg a jármű információs kijelzőjén,
és hangjelzés hallható, amikor a jármű 60 km/h (37
MPH) feletti sebességgel halad.

A rendszer folyamatosan figyeli a vezető koncent-
rációját és egy út alkalmával több figyelmeztetést
is adhat.

A rendszer alaphelyzetbe állítja, és elkezdi újraé-
rtékelni a vezetési stílust és a kormányzási visel-
kedést, amikor a főkapcsolót BE állásból KI
helyzetbe, majd BE helyzetbe kapcsolják.

A rendszer nem működik, ha a Kormányzás segítő
rendszer be van kapcsolva.

AZ INTELLIGENS ILLESZTŐPROGRAM-FIGYELMEZTETŐ RENDSZER ENGEDÉLYEZÉ-
SE/LETILTÁSA

MEVFE0A2-0DE95B38-2BAF-4AEB-8F65-367687292CFE

MWBF0054X

(1) Kormánykerékre szerelt vezérlő (bal oldal)
(2) Gépjármű információs kijelzője

Az Intelligent Driver Alertness rendszer engedé-
lyezéséhez vagy letiltásához a következő lépése-
ket hajtsa végre.

1. Nyomja meg a gombot, amíg a
[Beállítások] meg nem jelenik a jármű informá-
ciós kijelzőjén, majd nyomja meg a görgető-
tárcsát. Használja a görgetőtárcsát a
[Vezetőasszisztens] kiválasztásához. Majd
nyomja meg a scroll tárcsát.
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2. Válassza a [Vezetőfigy. rendsz.] lehetőséget, és
nyomja meg a görgetőtárcsát.

3. Válassza a [Konc. figy. ren.] lehetőséget, és
nyomja meg a görgetőtárcsát a rendszer be-
vagy kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS:
* Az intelligens vezetőfigyelő rendszer auto-

matikusan bekapcsol, amikor az elektromos
jármű rendszerét újraindítják.

* Amíg a Kormányzás segítő rendszer (ha van)
be van kapcsolva, az intelligens vezetőfi-
gyelmeztető rendszer deaktiválva van. A
Kormányzás segítő rendszer kikapcsolása
újból aktiválja az Intelligent Driver Alertness
rendszert.

AZ INTELLIGENS DRIVER ALERTNESS
RENDSZER KORLÁTAI

MEVFE0A2-7A0691C3-42E1-4EF8-8197-E99891D5DE73

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban megtalálhatók az Intelligent
Driver Alertness rendszer korlátai. Ha a gép-
járművet úgy üzemelteti, hogy ezeket a korlá-
tokat nem veszi figyelembe, súlyos, akár
halálos balesetet is szenvedhet.

* Előfordulhat, hogy az Intelligent Driver
Alertness rendszer nem működik megfe-
lelően vagy nem ad riasztást a következő
feltételek fennállása esetén:

— Rossz útburkolat, például egyenetlen
útfelület vagy kátyúk.

— Erős oldalszél.

— Sportosabb vezetési stílus esetén, na-

gyobb kanyarsebesség és nagyobb ki-
gyorsítás mellett.

— Gyakori sávváltások vagy sebesség
váltások.

* Az intelligens vezetőfigyelő rendszer nem
ad riasztást a következő esetekben:

— Gépjármű sebessége alacsonyabb,
mint 60 km/h (37 MPH).

— Rövid figyelemkihagyások.

— Figyelem pillanatnyi elterelése, példá-
ul egy tárgy leesése.

— Amíg a Kormányzás segítő rendszer
(ha van) be van kapcsolva.

RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
MEVFE0A2-1D602EA0-8CB1-4666-9A7D-899E38AFE46E

Ha az intelligens vezetőfigyelő rendszer hibásan
működik, a [Rendszerhiba Lásd a használati útmu-
tatót] figyelmeztető üzenet jelenik meg a jármű
információs kijelzőjén, és a funkció automatikusan
leáll.

Teendők

Állítsa le a járművet egy biztonságos helyen, állítsa
a járművet P (parkoló) helyzetbe, kapcsolja ki az
elektromos jármű rendszerét, és indítsa újra az
elektromos jármű rendszerét. Ha a figyelmeztető
üzenet továbbra is látható, ellenőriztesse a rend-
szert. Javasoljuk, hogy ehhez a szolgáltatáshoz
keressen fel egy NISSAN minősített elektromos
jármű kereskedést.

MEVFE0A2-4B06256F-10A1-4028-AC43-45DD942E6220

FIGYELMEZTETÉS
Ha nem tartja be az RAB rendszer megfelelő
használathoz szükséges figyelmeztetéseket
és utasításokat, súlyos, akár halálos sérülése-
ket is szenvedhet.

* Az RAB rendszer egy kiegészítő rendszer a
vezető számára. Nem helyettesíti a meg-
felelő vezetési műveleteket. Minden eset-
ben használja a belső és visszapillantó
tükröket és forduljon el, nézzen körül
abban az irányba, amerre haladni szeret-
ne, a tolatás előtt és közben is. Soha ne
támaszkodjon csak az RAB rendszerre. A
vezető felelős a biztonságos vezetésért,
valamint a gépjármű kontroll alatt tartá-
sáért.

* Az RAB rendszer teljesítménye korlátozott.
Az RAB rendszer nem minden helyzetben
használható.

Az RAB rendszer segíthet a vezetőnek, amikor
hátramenetben halad a gépjárművel és közvetle-
nül a gépjármű mögött lévő tárgyakat közelít meg.
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MWBF0102X

4 érzékelős modellek

MWBF0093X

6 érzékelős modellek

A RAB rendszer a hátsó lökhárítón elhelyezett
parkolóérzékelők (szonár) segítségével észleli a
jármű mögötti akadályokat.

MEGJEGYZÉS:

Ideiglenesen kikapcsolhatja a parkolóérzékelő
(szonár) funkciót és a RAB rendszert a járműben.
További információért lásd . “Parkolószenzor
(szonár) rendszer” (411 o.).

MWBF0079X

(1) Gépjármű információs kijelzője
(2) RAB rendszer figyelmeztető visszajelző (a

gépjármű információs kijelzőjén)
(3) RAB rendszer kikapcsolt állapotára (OFF)

figyelmeztető lámpa (a műszerfalon)
(4) Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)
(5) Középső kijelző (ha van)

RAB RENDSZER MŰKÖDÉSE
MEVFE0A2-E614DFD4-C945-4011-BE61-3A684EBB5084

Ha a váltókar R (hátramenet) állásban van, és a
jármű sebessége körülbelül 3 km/h (2 MPH) és 15
km/h (9 MPH) között van, a RAB rendszer működik.

Ha egy akadállyal való ütközés kockázata áll fenn
miközben hátramenetben halad a gépjárművel, az
RAB rendszer figyelmeztető jelzése felvillan a gép-
jármű információs kijelzőjén, egy piros keret jelenik
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meg a középső kijelzőn (Intelligent Around View
Monitor rendszerrel szerelt modellek), és a rend-
szer három hangjelzést ad le. Ezt követően a
rendszer automatikusan működésbe hozza a fé-
keket. Az automatikus fékezés után a vezetőnek le
kell nyomnia a fékpedált, hogy a féknyomást fent
tarthassa.

MEGJEGYZÉS:
* A jármű féklámpái kigyulladnak, amikor a

RAB rendszer fékezést hajt végre.
* Amikor a fékek működnek, zajt hallhat. Ez

nem hiba.

AZ RAB RENDSZER BE-, ILLETVE KIKAPCSOLÁSA (ON/OFF)
MEVFE0A2-7EB8DE64-4057-4968-BB5F-39CC4F9791AD

MWBF0080X

(1) Gépjármű információs kijelzője
(2) RAB rendszer kikapcsolt állapotára (OFF)

figyelmeztető lámpa
(3) Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

Az RAB rendszer be- vagy kikapcsolásához hasz-
nálja a következő lépések valamelyikét.

1. Nyomja meg a gombot, amíg a
[Beállítások] meg nem jelenik a jármű informá-
ciós kijelzőjén, majd nyomja meg a görgető-
tárcsát. Használja a görgetőtárcsát a
[Vezetőasszisztens] kiválasztásához. Majd
nyomja meg a scroll tárcsát.
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2. Válassza ki a [Vészfék] lehetőséget, majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Válassza a [Automatikus hátsó fék] lehetősé-
get, és nyomja meg a görgetőtárcsát a rend-
szer be- vagy kikapcsolásához.

Ha a RAB rendszer ki van kapcsolva, a RAB
rendszer KI figyelmeztető lámpája világít, ha a
váltókar R (hátramenet) állásban van.

A RAB rendszer KI figyelmeztető lámpája akkor is
világít, ha a váltókar R (hátramenet) állásban van,
és a RAB rendszer BE van kapcsolva, ha a
parkolóérzékelők (szonár) ideiglenesen letiltásra
kerültek a [Parkolássegédek] beállítással.

MEGJEGYZÉS:
* A RAB rendszer automatikusan bekapcsol,

amikor az elektromos jármű rendszerét
újraindítják.

MWAF1153X

* Ha a váltókar R (hátramenet) állásban van,
és a parkolássegítők képernyője megjelenik
a jármű információs kijelzőjén, a RAB rend-

szer ideiglenesen letiltható a kormánykeré-
ken lévő görgetőtárcsa megnyomásával.

AZ RAB RENDSZER KORLÁTAI
MEVFE0A2-254A760A-4C53-4BA7-A065-6C981DEAF20B

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban megtalálhatók az RAB rend-
szer korlátai. Ha nem tartja be az RAB rendszer
megfelelő használathoz szükséges figyelmez-
tetéseket és utasításokat, súlyos, akár halálos
sérüléseket is szenvedhet.

* Ha a gépjármű akadályhoz közelít, a gáz-
pedál vagy a fékpedál pedig le van nyom-
va, lehet, hogy a funkció nem fog
működésbe lépni vagy lassabban kapcsol
be. Lehet, hogy az RAB rendszer a gép-
jármű állapota, a vezetési körülmények, a
forgalmi viszonyok, az időjárás, az útviszo-
nyok stb. függvényében nem vagy nem
megfelelően működik. Ne várakozzon a
rendszer bekapcsolására. Használja a fék-
pedált saját maga, ha azt szükségesnek
érzi.

* Ha mindenképp felül kell írni az RAB
rendszer működését, nyomja le erősen a
gázpedált.

* Minden esetben ellenőrizze a környezetét,
illetve tolatás előtt és közben forduljon
hátra, hogy ellenőrizhesse, mi van a gép-
jármű mögött. Az RAB rendszer érzékeli a
gépjármű mögött található álló tárgyakat.
Az RAB rendszer nem érzékelheti a követ-
kező tárgyakat:

— Mozgó tárgyakat

— Alacsonyan fekvő tárgyakat

— Keskeny tárgyakat

— Ék alakú tárgyakat

— Komplex alakú tárgyakat

— Egymás után több tárgyat

— A lökhárítóhoz közel lévő tárgyakat
(kevesebb, mint kb. 30 cm (1 ft))

— Hirtelen megjelenő tárgyakat

— Vékony tárgyakat, például köteleket,
vezetékeket és láncokat, stb.

* Előfordulhat, hogy az RAB rendszer gyalo-
gosok vagy állatok esetén nem lép műkö-
désbe.

* Előfordulhat, hogy az RAB rendszer az
alábbi akadályok esetén nem lép műkö-
désbe:

— A földhöz képest túl magasan lévő
akadályok

— A gépjárművétől távolabb lévő akadá-
lyok

— Olyan szivacsos vagy hóakadályok,
melyek puha felületűek és könnyedén
képesek elnyelni a hanghullámokat

* Előfordulhat, hogy az RAB rendszer a
következő körülmények között nem lép
működésbe:

— Eső, hó, jég, kosz stb. van rögzítve a
parkolóérzékelőkre (szonár).

— A jármű körül erős hang hallható.

— Az akadály felülete átlósan helyezke-
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dik el a gépjármű hátsó részéhez ké-
pest.

— A parkolóérzékelők (szonár) vagy a
körülöttük lévő terület rendkívül meleg
vagy hideg.

* Előfordulhat, hogy az RAB rendszer a
következő körülmények között véletlenül
működésbe lép:

— A jármű körül túl magas fű található.

— A gépjármű oldalához közel valami-
lyen építmény található (például fal,
útdíjfizető berendezés, keskeny alagút
vagy parkolóház-kapu).

— Az útfelületen egyenetlenségek, kie-
melkedések vagy csatornafedelek ta-
lálhatók.

— A gépjármű lógó zászlón vagy függö-
nyön halad keresztül.

— A jármű egy meredek dombon halad.

— Felgyülemlett hó vagy jég található a
gépjármű mögött.

— Ultrahangos hullámforrás, például egy
másik jármű parkolóérzékelője (szo-
nár) van a jármű közelében.

* Az automatikus fékvezérlési funkció mű-
ködik, de nem lép működésbe ismét, ha a
jármű ugyanahhoz az akadályhoz közelít.

* Az automatikus fékvezérlési funkció csak
rövid ideig képes működni. Ezért a vezető-
nek le kell nyomnia a fékpedált.

* Lehet, hogy az alábbi helyzetekben az RAB

rendszer nem működik helyesen vagy
megfelelően:

— A gépjárművel rossz időben (eső, köd,
hó, stb.) halad.

— A jármű egy meredek dombon halad.

— A gépjármű helyzete megváltozott (pl.
amikor bukkanón halad át).

— A gépjárművel csúszós úton halad.

— A gépjármű a kormánykerék teljes
elfordításával éles fordulatot vesz.

— Hóláncok használata esetén.

— Nem a NISSAN által javasolt kerekek
vagy abroncsok használata esetén.

— A fékek alacsony környezeti hőmér-
séklet esetén vagy közvetlenül indulás
után hidegek.

— A fékerő a fékek tócsán történő átha-
ladás vagy a gépjármű mosása miatti
nedvessége miatt csökken.

* Kapcsolja ki a RAB rendszert az alábbi
körülmények között, hogy elkerülje a rend-
szer hirtelen működéséből eredő váratlan
aktiválást:

— A gépjárművet vontatják.

— A gépjárművet lapos platós teherau-
tón szállítják.

— A jármű alváz-próbapadon van.

— A jármű egyenetlen útfelületen halad.

— A felfüggesztéshez az eredetiként jel-
zetten kívüli más alkatrészeket hasz-
nálnak. (Ha a gépjármű magassága

vagy dőlése módosul, lehet, hogy a
rendszer nem képes megfelelően ész-
lelni egy adott akadályt.)

— Ha a jármű olyan tartozékot használ,
mint például kerékpártároló vagy rako-
mánytartó, amely blokkolja az érzéke-
lőket.

* Utánfutó vagy más jármű vontatásakor
kapcsolja ki a RAB rendszert, hogy elke-
rülje a rendszer hirtelen működéséből
adódó váratlan balesetet. (Lásd “RAB rend-
szer működése” (398 o.).)

* A túlzott zajok miatt (pl: audiorendszer
hangereje, lehúzott ablak) előfordulhat,
hogy nem hallja meg a figyelmeztető
hangokat.

RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
MEVFE0A2-809BBB5C-3EA3-446D-AB34-2BFBA1C6AFD0

Ha a RAB rendszer hibásan működik, az automa-
tikusan kikapcsol, a RAB rendszer KI figyelmeztető
lámpája kigyullad, hangjelzés hallható, és a [Rend-
szerhiba Lásd a használati útmutatót] figyelmez-
tető üzenet jelenik meg a jármű információs
kijelzőjén.

Teendők
MEVFE0A2-B0BD1DEB-CF24-4E80-9BBA-4C4205FD9991

Ha a figyelmeztető lámpa világít, parkolja le a
járművet biztonságos helyre, kapcsolja ki az elekt-
romos jármű rendszerét, és indítsa újra az elektro-
mos jármű rendszerét. Ha a figyelmeztető lámpa
továbbra is világít, ellenőriztesse az RAB rendszert.
Javasoljuk, hogy ehhez a szolgáltatáshoz keressen
fel egy NISSAN minősített elektromos jármű keres-
kedést.
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MEGJEGYZÉS:

Ha az RAB rendszer ideiglenesen nem működ-
tethető, villog az RAB rendszer kikapcsolt álla-
potára (OFF) figyelmeztető lámpa.

RENDSZER KARBANTARTÁSA
MEVFE0A2-BDC55E6C-3CBD-40ED-A047-DA168ABFA3A8

MWBF0102X

4 érzékelős modellek

MWBF0093X

6 érzékelős modellek

A parkoló érzékelők (szonár) a hátsó lökhárítón
találhatók. Vegye figyelembe a következő eleme-

ket, hogy biztosítani tudja a rendszer megfelelő
működését:

* Mindig tartsa tisztán a parkolóérzékelőket
(szonárt).

* Ha a parkoló érzékelők (szonár) szennyezettek,
törölje le őket egy puha ruhával, miközben
ügyelve arra, hogy ne sértse meg őket.

* A parkolóérzékelőket (szonárt) blokkolhatják
az átmeneti környezeti viszonyok, például
fröccsenő víz, pára vagy köd. A blokkolt
állapotot olyan tárgyak is okozhatják, mint
például jég, fagy vagy szennyeződés, amely
elzárja a parkolóérzékelőket (szonár). Ellen-
őrizze és távolítsa el a parkolóérzékelők (szo-
nár) környékét akadályozó tárgyakat.

* Ne tegye ki a parkolóérzékelők (szonár) kör-
nyékét erős ütéseknek. Ezenkívül ne távolítsa
el és ne szerelje szét a parkolóérzékelőket
(szonárt). Ha a parkolóérzékelők (szonár) és a
perifériás részek balesetben stb. deformálód-
nak, ellenőriztesse a parkolóérzékelőket (szo-
nárt). Javasoljuk, hogy ehhez a szolgáltatáshoz
keressen fel egy NISSAN minősített elektromos
jármű kereskedést.

* Ne ragasszon matricákat (beleértve az átlát-
szó anyagokat is), ne szereljen fel tartozéko-
kat, és ne kenjen fel további festékkel a
parkolószenzorokra (szonár) és a környező
területeikre. Ez meghibásodást vagy nem
megfelelő működést eredményezhet.

* Ha a járművet nagynyomású mosóval mossa,
ne gyakoroljon közvetlen mosónyomást a
parkolóérzékelőkre (szonár). Ez a parkolásér-
zékelők (szonár) hibás működését okozhatja.

MEVFE0A2-A7F7F37C-BB96-45E4-9A88-BFC0667354EF
A tényleges hatótávolság a következőktől függ:

* sebesség
* a gépjármű terhelése
* a gépjármű kiegészítőinek elektromos terhe-

lése
* forgalmi és útviszonyok
A NISSAN a következő vezetési szokásokat
javasolja a hatótávolság maximalizálása érde-
kében:

Vezetés előtt:

* Kövesse az ajánlott ütemezett karbantartást.
* A gumiabroncsokat tartsa mindig megfelelő

nyomáson.
* Ügyeljen a kerekek helyes beállítására.
* Az utasfülkét a töltés során melegítse fel vagy

hűtse le.
* Távolítsa el a szükségtelen csomagokat a

gépjárműből.
Vezetés közben:

* Vezetés ECO üzemmódban
— Az ECO mód segít csökkenteni az energia-

fogyasztást azáltal, hogy csökkenti a gyor-
sulást, összehasonlítva a STANDARD
üzemmódban lévő azonos gázpedálhely-
zettel.

* Vezetés állandó sebességgel. Az utazósebes-
séget állandó gázpedál állással tartsa fent
vagy használja az automatikus sebességtartó
rendszert.

* Lassan, és egyenletesen gyorsítson. Lassan
nyomja le és engedje fel a gázpedált a
gyorsításhoz és lassításhoz.

ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉ-
KONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE
ENERGIAFELHASZNÁLÁS HATÉ-
KONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE
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* Autópályán egyenletes sebességgel vezessen.
* Kerülje a rendszeres megállásokat és fékezé-

seket. Tartson biztonságos távolságot más
járművek mögött.

* Ha nem szükséges, kapcsolja ki a klímaberen-
dezést.

* Válasszon ki egy megfelelő hőmérsékletet a
fűtéshez vagy hűtéshez, így is csökkentheti az
áramfelvétel mértékét.

* Az energiafogyasztás csökkentése érdekében
használja a [CSAK VENTILÁTOR] funkciót.

* Hideg időben használja a fűtött üléseket és a
fűtött kormánykereket (ha van) a klímaberen-
dezés helyettesítőjeként az energiafogyasztás
csökkentése érdekében.

* Használja a klímaberendezést, és csukja be az
ablakokat, hogy csökkentse a légellenállást, ha
autópályán utazik.

* Engedje fel a gázpedált, hogy lelassíthasson és
ne használja a fékeket, amikor a közlekedési
viszonyok ezt lehetővé teszik.
— Ez a gépjármű regeneratív fékrendszerrel

van felszerelve. A regeneratív fékrendszer
elsődleges célja, hogy visszatöltse a Li-ion
akkumulátort és kibővítse a hatótávolságot.
A másodlagos feladata az, hogy a “motor-
fék”-et létrehozza, amely függ a Li-ion
akkumulátor állapotától. D (haladás) vagy
B állásban, amikor a gázpedált felengedi, a
regeneratív fékrendszer biztosítja a lassu-
lást és bizonyos mértékben tölti a Li-ion
akkumulátort.

MEVFE0A2-E736AF38-DC1B-4F99-A928-0D36F3CB2A37

MSSD0488

Balkormányos modellek

MSSD0489

Jobbkormányos modellek

FIGYELMEZTETÉS
* Ne állítsa le a gépjárművet gyúlékony

anyagok felett, mint pl. száraz fű, hulla-
dékpapír vagy rongyok. Ezek meggyullad-
hatnak és tüzet okozhatnak.

* Soha ne hagyja a gépjárművet READY to
drive üzemmódban, ha a gépjármű nincs
felügyelet alatt.

* Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a
járműben. Tudtukon kívül aktiválhatnak
gombokat vagy vezérlőket. Felügyelet nél-
kül hagyott gyermekek súlyos sérüléseket
szenvedhetnek egy esetleges baleset so-
rán.

* Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/
vagy rendszerek nem szándékos működ-
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tetéséből fakadó esetleges sérüléseket
vagy halálos baleseteket, gyermekeket,
mások támogatására szoruló felnőtteket
vagy háziállatokat ne hagyjon magukra a
járműben. Ezen felül meleg napokon a
hőmérséklet a zárt gépjármű belsejében
nagyon megemelkedhet, amely az embe-
rek és háziállatok sérülését, akár halálát is
okozhatják.

* A biztonságos parkolási eljárások meg-
követelik, hogy a rögzítőféket be kell
húzni, és a sebességváltót P (parkolás)
állásba kell helyezni. Ezek elmulasztása
azt eredményezheti, hogy a gépjármű
elmozdul és balesetet okoz.

* Győződjön meg arról, hogy a sebességvál-
tó kart nem lehet mozgatni a lábfékpedál
lenyomása nélkül.

1. Húzza be a kéziféket.

2. Nyomja meg a park gombot a P (parkolás)
helyzetbe váltáshoz.

3. Annak érdekében, hogy a gépkocsi útra való
kigurulása megelőzhető legyen, amikor emel-
kedőn parkol, jó ha a rajzon látható módon
elforgatja a kerekeket.
. ORRAL LEFELÉ PADKÁVAL: (1)

Fordítsa a kerekeket az útpadka felé, hagy-
ja, hogy a jármű kissé előreguruljon, amíg a
padkaoldali kerék kissé meg nem érinti az
útpadkát.

. ORRAL FELFELÉ PADKÁVAL: (2)

Fordítsa a kerekeket az útpadkától, hagyja,

hogy a jármű kissé hátraguruljon, amíg a
padkaoldali kerék kissé meg nem érinti az
útpadkát.

. ORRAL FEL- VAGY LEFELÉ, PADKA NÉLKÜL:
(3)

Forgassa a kerekeket az út széle felé, így ha
a jármű megmozdul, nem az út közepe felé
fog gurulni.

4. Állítsa a főkapcsolót KI állásba.

MEVFE0A2-FCEF4119-86A5-4E02-81F1-220A1BD67BD0

FIGYELMEZTETÉS
* Ha a READY to drive visszajelző lámpa KI

állásban van, miközben a gépjárművel
halad, a szervokormány nem működik. A
kormányzás nehezebb lesz.

* Ha az elektromos szervokormány figyel-
meztető lámpája világít, miközben a RE-
ADY to drive jelzőlámpa világít, a kormány
szervorásegítője korlátozott lesz, vagy le-
áll. Ilyenkor még mindig irányítása alatt
tudja tartani a járművet, de a kormányzás
nehezebb lesz.

Az elektromos szervokormány úgy lett megtervez-
ve, hogy elősegítse a kormányzást, miközben a
sofőr gyengén tekeri a kormányt.

A SPORT mód kiválasztásakor a kormánykerék
erőkifejtése mérsékelten megnő a sportos érzés
érdekében. (Lásd “SPORT mód” (275 o.).)

Amikor a kormánykereket sokat vagy folyamato-
san használja, például parkolásnál vagy alacsony
sebesség mellett, a szervo rásegítés kisebb lehet.
Ennek célja, hogy az elektromos szervokormány
túlmelegedését megelőzze és megvédje azt az
esetleges sérülésektől. Ha a rásegítés csökken, a
kormányzás nehezebb lehet. Ha továbbra is mű-
ködik a kormánykerék, az elektromos szervokor-
mány leállhat, és az elektromos szervokormány
figyelmeztető lámpája világítani fog. Bizton-
ságos helyen állítsa le az elektromos jármű rend-
szerét, és állítsa a főkapcsolót KI állásba. Amikor az
elektromos szervokormány hőmérséklete újra le-
csökken, a rásegítés visszatér a normál szintre.
Próbálja meg kerülni azokat a kormánymozdula-
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tokat, amelyektől az elektromos szervokormány
hőmérséklete emelkedhet.

Bizonyos zajokat hallhat, amikor a kormánykere-
ket gyorsan működteti. Azonban ez nem hiba.

Ha az elektromos szervokormány figyelmeztető
lámpája világít, miközben a READY to drive jelző-
lámpa világít, ez azt jelezheti, hogy az elektromos
szervokormány nem működik megfelelően, és
javításra szorulhat. Ellenőriztesse az elektromos
szervokormányt. Javasoljuk, hogy ehhez a szolgál-
tatáshoz keressen fel egy NISSAN minősített elekt-
romos jármű kereskedést. (Lásd “Elektromos
rásegítésű kormány figyelmeztető lámpája” (119
o.).)

Amikor az elektromos szervokormány figyelmez-
tető lámpája kigyullad, a kormány szervorásegítője
korlátozódik vagy leáll, ami a kormánykerék mű-
ködésének megnehezüléséhez vezethet. Még ha
ez meg is történik, a kézi kormányzás teljesítmé-
nye biztosított. Fogja meg biztonságosan a kor-
mánykereket, és működtesse a szokásosnál
nagyobb erővel.

MEVFE0A2-C85EA487-970D-4143-8E32-0A76E249C62B

A FÉKKEL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKE-
DÉSEK

MEVFE0A2-E193E720-D853-4379-82DC-E8EA84DDFD5B
Ez a gépjármű két fékrendszerrel van felszerelve:

1. Hidraulikus fékrendszer

2. Regeneratív fékrendszer

Hidraulikus fékrendszer
MEVFE0A2-06A6EB2C-8BDA-47D9-B6C1-F22252144CBC

A hidraulikus fékrendszer hasonló a hagyományos
gépjárművekben található fékrendszerhez.

A fékrendszer két különálló hidraulikus körrel
rendelkezik. Ha az egyik kör meghibásodik, két
keréken továbbra is marad működőképes fék.

Regeneratív fékrendszer
MEVFE0A2-26D68F03-7C49-45E8-8FFF-EF92FF89E238

A regeneratív fékrendszer elsődleges célja, hogy
energiát biztosítson a Li-ion akkumulátor feltölté-
séhez és a hatótávolság növeléséhez. Másodlagos
előny a “motorfék”, amely az akkumulátor állapo-
tától függően működik.

D (haladás) állásban, amikor a gázpedált felengedi,
a regeneratív fékrendszer biztosítja a lassulást és
tölti a Li-ion akkumulátort. Akkor is erőhatások
kelnek életre, amikor a fékpedált lenyomja.

Amikor a sebességváltó karját B állásba állítja,
vegye le a lábát a gázpedálról, így a regeneratív
fék hatása nagyobb, mint D (haladás) állásban.
Nagy sebességű vezetés közben azonban úgy
érezheti, hogy a regeneratív fék kisebb lassulást
biztosít, mint a motorfék egy közönséges jármű-
ben. Ez normális.

A regeneratív fékrendszer által generált fékhatás
kisebb, ha a Li-ion akkumulátor teljesen fel van

töltve. A regeneratív fék automatikusan lecsökken,
ha a Li-ion akkumulátor teljesen fel van töltve,
hogy megakadályozza a Li-ion akkumulátor túltöl-
tését. A regeneratív fék is automatikusan csökken,
ha az akkumulátor hőmérséklete magas/alacsony,
hogy elkerülje a Li-ion akkumulátor károsodását.

A gépjármű lassításához, a forgalomtól és az
útviszonyoktól függően, használja a fékpedált. A
gépjármű fékeire a regeneratív fékrendszer műkö-
dése nincs hatással.

MEGJEGYZÉS:
* Ha a regeneratív fékeket használja, olyan

hangokat hallhat, amelyek a regeneratív
fékrendszerből származnak. Ez az elektro-
mos jármű (EV) normál működési jellemzője.

* Ha a főkapcsoló BE vagy READY to drive
állástól eltérő egyéb állásban van, a gép-
járművet megállíthatja a fékpedál lenyomá-
sával. A jármű megállításához azonban
nagyobb lábnyomásra lesz szükség a fék-
pedálra, és a féktávolság is hosszabb lesz.

* A fékpedál lenyomásakor a fékpedál érzése
nem lesz egyenletes, vagy megváltozhat,
amikor a kooperatív regeneratív fékrend-
szer aktiválódik. Az elektronikusan vezérelt
fékrendszer megfelelően működik és ez
nem jelent hibát.

A fékek használata
MEVFE0A2-68FFF67F-04F0-402E-BB4B-882B90506CCB

Vezetés közben a lábát ne tartsa a fékpedálon. Ez
a fékek túlmelegedését, a fékbetétek gyorsabb
kopását és csökkenti a hatótávolságot.

A fékkopás csökkentése és a fékek túlmelegedé-
sének elkerülése érdekében csökkentse a sebes-
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séget, és válassza a B pozíciót, mielőtt lefelé vagy
hosszú lejtőn lefelé haladna. A túlmelegedett fékek
miatt a fékezési teljesítmény csökken, és ezzel
elvesztheti az uralmat a jármű felett.

FIGYELMEZTETÉS
* Ha csúszós úton vezet, legyen óvatos

fékezéskor vagy gyorsításkor. A hirtelen
fékezés vagy hirtelen gyorsítás következ-
tében a kerekek megcsúszhatnak, amely
balesetet okozhat.

* Ha a fékpedált az elektromos jármű (EV)
rendszer kikapcsolt állapotában nyomják
le, megnövekedett fékpedálerőt és csök-
kent pedállöketet érezhet. Ha a fék figyel-
meztető lámpa (piros) nem világít, és a
fékpedál úgy érzi, mintha az elektromos
jármű rendszerének elindítása után visz-
szatért a normál állapotába, ez azt jelzi,
hogy nincs meghibásodás, és a jármű
normálisan üzemeltethető.

Nedves fékek
MEVFE0A2-853A77D3-7334-4546-A056-4F62470691EB

Ha lemosta a járművet vagy ha vízen ment át, a
fékek nedvesek lehetnek. Emiatt a féktávolság
megnő, és a jármű az egyik irányba húzhat fékezés
közben.

A fékek megszárításához haladjon biztonságos
sebességgel, mialatt finoman nyomja a fékpedált
a fékek felmelegítése érdekében. Ezt addig foly-
tassa, amíg a fékek ismét normál állapotba kerül-
nek. Kerülje a nagy sebességgel való haladást,
amíg a fékek ismét megfelelően nem működnek.

MEVFE0A2-EC3A4D5C-5B0D-4B05-8797-16078A3BB5CF

FÉKASSZISZTENS
MEVFE0A2-4F7C10AE-4D30-42D8-A185-FF61F97693EE

Ha a fékpedálra kifejtett erő egy bizonyos szintet
meghalad, automatikusan bekapcsol a fékrásegítő
rendszer, és nagyobb fékerőt fejt ki a kerekekre,
még a pedál kis mértékű megnyomása esetén is.

FIGYELMEZTETÉS
A fékrásegítő csak egy segítség, és nem egy
ütközés elkerülésére figyelmeztető vagy azt
megakadályozó rendszer. A vezető felelős a
biztonságos vezetésért, valamint a gépjármű
kontroll alatt tartásáért.

BLOKKOLÁSGÁTLÓ RENDSZER (ABS)
MEVFE0A2-AD934732-3AE5-459A-B8C3-7A014C0C24D9

FIGYELMEZTETÉS
* A blokkolásgátló rendszer (ABS) egy kifi-

nomult eszköz, de nem képes a figyelmet-
len vagy veszélyes vezetési stílusból
adódó balesetek megelőzésére. Segít
megtartani az uralmat a jármű felett féke-
zéskor vagy csúszós úton. Mindig vegye
figyelembe, hogy csúszós útfelületen a
féktávolság minden esetben nagyobb,
mint normál útfelületen, még ABS- szel is.
A féktávolság egyenetlen, kavicsos vagy
hóval borított úton is megnőhet, valamint
hólánc használatakor is. Mindig tartsa meg
a biztonságos követési távolságot az Ön
előtt haladó jármű mögött. Minden eset-
ben a vezető felelős a biztonságért.

* A gumiabroncs típusa és állapota is befo-
lyásolhatja a fékezés hatékonyságát.

— Amikor gumiabroncsot cserél, mind a

négy kerékre a meghatározott méretű
abroncsot szerelje fel.

— Részletes információkért lásd “Kerek-
ek és gumiabroncsok” (474 o.) ennek a
kézikönyvnek.

A blokkolásgátló rendszer (ABS) vezérli a fékeket,
hogy a kerekek ne csússzanak meg erős vagy
csúszós úton való fékezéskor. A rendszer érzékeli
mind a négy kerék forgási sebességét, és eszerint
változtatja a fékfolyadék nyomását, hogy mege-
lőzze a kerekek blokkolását és megcsúszását.
Azáltal, hogy megelőzi a kerekek blokkolását, a
rendszer segít a vezetőnek fenntartani az uralmat
a jármű felett, és csökkenti a csúszós úton való
kifarolást vagy megpördülést.

A rendszer használata
MEVFE0A2-597530BD-6BA0-4B9D-B015-6FBB8D66C7EE

Nyomja le a fékpedált és tartsa lenyomva. A
fékpedált erős, állandó nyomással nyomja le, de
ne pumpálja a féket. Az ABS működésbe lép, hogy
megakadályozza a kerekek blokkolását. Kormá-
nyozza a járművet, hogy elkerülje az akadályokat.

FIGYELMEZTETÉS
Ne pumpálja a fékpedált. Ha így tesz, jelentő-
sen növelheti a féktávolságot.

Öntesztelési tulajdonság
MEVFE0A2-A2B20D88-3F8D-458B-A01C-ABFC4E8BBA39

Az ABS elektronikus érzékelőket, elektromos sziv-
attyúkat, hidraulikus mágnestekercseket és szá-
mítógépet is tartalmaz. A számítógép egy
beépített diagnosztikai tulajdonsággal rendelkezik,
amely leellenőrzi a rendszert minden egyes alka-

FÉKASSZISZTENSFÉKASSZISZTENS
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lommal, amikor a főkapcsolót READY to drive
állásba állítja és a gépjármű előre vagy hátrafelé
alacsony sebességgel halad. Amikor az öntesztelés
elkezdődik, hallhat egy kattanó hangot, és/vagy a
fékpedál pulzálását érezheti. Ez normális, és nem
jelez hibát. Ha a számítógép hibát érez, kikapcsolja
az ABS-t, és az ABS figyelmeztető lámpa kigyullad
a műszerfalon. A fékrendszer ekkor normálisan
működik, de a blokkolásgátló rásegítés nélkül.

Ha az ABS figyelmeztető lámpa kigyullad az
önellenőrzés vagy vezetés közben, ellenőriztesse
a járművet. Javasoljuk, hogy ehhez a szolgáltatás-
hoz keressen fel egy NISSAN tanúsított elektromos
jármű-kereskedőt.

Normál működés
MEVFE0A2-9CBA1EE9-2858-46A7-AF1C-F9A91252FE68

Az ABS már 5- 10 km/h (3- 6 MPH) sebességnél
működik. A sebesség az útviszonyoktól függ.

Amikor az ABS azt érzékeli, hogy egy vagy több
kerék közel áll a blokkoláshoz, a vezérlő elem
gyorsan működésbe lép és kiereszti a hidraulikus
nyomást. Ez a művelet hasonlít a fékek rendkívül
gyors pumpálásához. Előfordulhat, hogy pulzálást
érez és zajt hall a motortér felől vagy vibrációt érez
a fékpedálban. Ez normális, és azt jelzi, hogy az ABS
megfelelően működik. Ennek ellenére a pulzálás
azt is jelezheti, hogy az útviszonyok veszélyesek, és
fokozott figyelemmel kell lennie vezetés közben.

MEVFE0A2-4D57C7DA-6768-4F4F-8824-D372FBB702EE
Az Elektronikus menetstabilizáló program (ESP)
rendszer több különböző érzékelőt használ, hogy
a vezetői inputokat és a gépjármű mozgását
figyelje. Bizonyos körülmények között az ESP
rendszer a következő műveleteket látja el.

* Szabályozza a fékerőt, hogy csökkentse a
meghajtott kipörgő kerék kipörgését, hogy az
erő átkerüljön az ugyanazon a tengelyen lévő
nem elpörgő hajtott kerékre.

* Szabályozza a féknyomást és az elektromos
járműrendszer teljesítményét, hogy csökken-
tse a hajtott kerekek csúszását a jármű
sebessége alapján (kipörgésgátló funkció).

* Szabályozza a féknyomást az egyes kerekeken
és az elektromos jármű rendszer kimenetét,
hogy segítse a vezetőt a jármű feletti irányítás
megőrzésében a következő körülmények kö-
zött:
— alulkormányozottság (a gépjármű nem kö-

veti a kormányfordulat által kijelölt utat,
még a kormány nagyobb elforgatása ese-
tén sem)

— túlkormányozottság (a gépjármű megpör-
dülhet bizonyos viszonyok és vezetési kör-
ülmények között).

Az ESP rendszer segíti a vezetőt abban, hogy a
gépjármű feletti uralmat fenntartsa, de nem aka-
dályozhatja meg az irányítás elvesztését minden
vezetési helyzetben.

Amikor az ESP rendszer működik, a csúszásjelző
világít a műszerfalon villog, ezért vegye
figyelembe a következőket:

* Előfordulhat, hogy az útfelület csúszós vagy a
rendszer úgy ítéli meg, valamilyen beavatko-

zásra van szükség ahhoz, hogy a gépjármű az
úton maradjon.

* Pulzálást érezhet a fékpedálban vagy zajt,
vibrációt hallhat a motortér fedél alól. Ez
normális, azt jelzi, hogy az ESP rendszer meg-
felelően üzemel.

* Az útviszonyoknak megfelelő sebességet vál-
asszon.

Ha a rendszerben hiba lép fel, a csúszásjelző világít
világít a műszerfalon. A ESP rendszer auto-

matikusan kikapcsol.

A jármű információs kijelzője az ESP rendszer
kikapcsolására szolgál. Az ESP off jelzőfény
világít, jelezve, hogy az ESP rendszer ki van
kapcsolva. Ha az ESP rendszer ki van kapcsolva,
az ESP továbbra is működik, hogy megakadályoz-
za az egyik meghajtó kerék megcsúszását azáltal,
hogy az erőt egy csúszásmentes meghajtó kerékre
adja át. A csúszásjelző lámpa villog, ha ez
megtörténik. Az összes többi ESP funkció ki van
kapcsolva, és a csúszásjelző lámpa világít
nem fog villogni. Az ESP rendszer automatikusan
visszaáll a bekapcsolt állapotba, amikor a főkap-
csolót kikapcsolt helyzetbe, majd vissza bekap-
csolja.

Lásd “Slip visszajelző lámpa” (121 o.) és “Elektronikus
menetstabilizáló program (ESP) kikapcsolás visz-
szajelző lámpa” (121 o.).

A számítógép beépített diagnosztikai funkcióval
rendelkezik, amely minden alkalommal teszteli a
rendszert, amikor elindítja az elektromos jármű
rendszerét, és lassú sebességgel előre- vagy
hátramenetben mozgatja a járművet. Amikor az
öntesztelés elkezdődik, hallhat egy kattanó hang-
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ot, és/vagy a fékpedál pulzálását érezheti. Ez
normális, nem jelent hibás működést.

FIGYELMEZTETÉS
* Az ESP rendszert úgy tervezték, hogy

javítsa a vezetési stabilitást, de nem aka-
dályozza meg a nagy sebességnél történő
hirtelen kormányműködésből, illetve a fi-
gyelmetlen vagy veszélyes vezetési tech-
nikákból eredő baleseteket. Ha csúszós
úton vezet, legyen különösen óvatos és
körültekintő.

* Ne változtassa meg a jármű felfüggeszté-
sét. Ha a felfüggesztés alkatrészei, például
a lengéscsillapítók, merevítők, rugók, csa-
págyperselyek vagy kerekek nem a
NISSAN által javasolt elemek vagy ezek az
alkatrészek nagy mértékben elhasználód-
tak, előfordulhat, hogy az ESP rendszer
nem működik megfelelően. Ez hátrány-
osan befolyásolhatja a jármű kezelhetősé-
gét és a csúszásjelző lámpát
világíthat.

* Ha a fékkel kapcsolatos alkatrészek, pél-
dául a fékbetétek, a forgórészek és a
féknyeregek nem a NISSAN által ajánlot-
tak, vagy rendkívül elhasználódtak, előfor-
dulhat, hogy az ESP rendszer nem
működik megfelelően, és a csúszásjelző
lámpa világíthat.

* Ha az elektromos jármű vezérlésével kap-
csolatos alkatrészeket a NISSAN nem
ajánlja, vagy rendkívül elhasználódott, ak-
kor a csúszásjelző lámpa világíthat.

* Ha rendkívül lejtős felületeken, például
magasabban dőlt kanyarokban vezet, elő-
fordulhat, hogy az ESP rendszer nem
működik megfelelően, és a csúszásjelző
lámpa világíthat. Kerülje az ilyen
típusú utakat.

* Ha instabil felületen, például forgótányé-
ron, kompon, liften vagy rámpán halad, a
csúszásjelző lámpa világíthat. Ez nem
hiba. Miután stabil felületre érkezett a
gépjárművel, indítsa újra az elektromos
rendszert.

* Ha a NISSAN által ajánlottaktól eltérő
kerekeket vagy gumiabroncsokat használ,
előfordulhat, hogy az ESP rendszer nem
működik megfelelően, és a csúszásjelző
lámpa kigyullad. világíthat.

* Havas úton az ESP rendszer nem helyette-
síti a téli gumiabroncsokat, vagy a hólán-
cot.

HOGYAN LEHET KIKAPCSOLNI AZ ESP
RENDSZERT

MEVFE0A2-650E720C-6EAC-4AC9-8E09-221012290390
A járművet a legtöbb esetben bekapcsolt “ON”
Elektronikus Stabilitási Program (ESP) rendszerrel
vezesse.

Ha a jármű sárban vagy hóban elakad, az ESP
rendszer csökkenti az elektromos jármű rendszer
teljesítményét, hogy csökkentse a kerekek kipör-
gését. Az elektromos jármű rendszerének sebes-
sége akkor is csökken, ha a gázpedált a padlóra
nyomják. Ha az elektromos jármű rendszerének
maximális teljesítményére van szükség egy elakadt

jármű kiszabadításához, kapcsolja ki az ESP rend-
szert.

MWAF0521X

Példa

Az ESP rendszer kikapcsolásához hajtsa végre a
következő lépéseket a jármű információs kijelző-
jén.

1. Nyomja meg a gombot a kormány-
keréken, amíg meg nem jelenik a [Beállítások],
majd nyomja meg a munkatárcsát.

2. A görgetőtárcsával válassza ki az [ESP beállí-
tás] lehetőséget, majd nyomja meg.

3. Válassza a [Rendszer] lehetőséget, és nyomja
meg a görgetőtárcsát. A visszajelző
lámpa kigyullad.

Kapcsolja be újra az [ESP beállítás] funkciót a jármű
információs kijelzőjén, vagy indítsa újra az elektro-
mos jármű rendszerét az ESP rendszer bekapcso-
lásához.
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FÉKERŐ ELOSZTÁS
MEVFE0A2-6E21A3E2-665B-4CD7-B2DC-53D788C538F3

Fékezés során, amikor kanyarokon halad keresztül,
a rendszer optimalizálja az egyes kerekekre ható
fékerő elosztását, amely nagy mértékben függ a
kanyarodás sugarától.

FIGYELMEZTETÉS
* Az ESP rendszert úgy tervezték meg, hogy

segítse a vezetőt a gépjármű stabilitásá-
nak megtartásában, de nem előzi meg a
nagy sebességnél hirtelen kormánymoz-
dulatokból vagy a gondatlan, veszélyes
vezetési stílusból fakadó baleseteket. Ha
csúszós úton vezet, legyen különösen
óvatos és körültekintő.

* Ne változtassa meg a jármű felfüggeszté-
sét. Ha a felfüggesztés alkatrészei, például
a lengéscsillapítók, merevítők, rugók, csa-
págyperselyek vagy kerekek nem a
NISSAN által javasolt elemek vagy ezek az
alkatrészek nagy mértékben elhasználód-
tak, előfordulhat, hogy az ESP rendszer
nem működik megfelelően. Ez hátrány-
osan befolyásolhatja a jármű kezelhetősé-
gét, és a jelzőfény villoghat, vagy
mindkettő és jelzőlámpák kigyul-
ladhatnak.

* Ha a fékkel kapcsolatos alkatrészek, pél-
dául a fékbetétek, a forgórészek és a
féknyeregek nem a NISSAN által ajánlot-
tak, vagy rendkívül elhasználódtak, előfor-
dulhat, hogy az ESP rendszer nem
működik megfelelően, és mind a és

jelzőlámpák kigyulladhatnak.

* Ha az elektromos jármű vezérlésével kap-
csolatos alkatrészeket a NISSAN nem
ajánlja, vagy rendkívül elhasználódtak,
mind a és jelzőlámpák kigyullad-
hatnak.

* Ha rendkívül lejtős felületeken, például
magasabban dőlt kanyarokban vezet, elő-
fordulhat, hogy az ESP rendszer nem
működik megfelelően, és a jelzőfény
villoghat, vagy mindkettő és
jelzőlámpák kigyulladhatnak. Kerülje az
ilyen típusú utakat.

* Ha instabil felületen, például forgótányé-
ron, kompon, liften vagy rámpán halad, a

jelzőfény villoghat, vagy mindkettő
és jelzőlámpák kigyulladhatnak.

Ez nem hiba. Miután stabil felületre érke-
zett a gépjárművel, indítsa újra az elektro-
mos rendszert.

* Ha a NISSAN által ajánlottaktól eltérő
kerekeket vagy gumiabroncsokat használ,
előfordulhat, hogy az ESP rendszer nem
működik megfelelően, és jelzőfény
villoghat, vagy mindkettő és
jelzőlámpák kigyulladhatnak.

* Havas úton az ESP rendszer nem helyette-
síti a téli gumiabroncsokat, vagy a hólán-
cot.

MEVFE0A2-751DFC83-9657-4E14-9890-5EA39413B84F
Az alvázvezérlés egy elektronikus modul, amely a
következő funkciókat tartalmazza:

* Intelligent Trace Control

INTELLIGENT TRACE CONTROL
MEVFE0A2-9EA7EC27-8882-4CD9-A3A6-AFBE8477F7F7

A rendszer érzékeli a vezető kormánymozdulatait
és gyorsítási/fékezési mintáit és ezek alapján
vezérli a féknyomást az egyes kerekeken, így
segítve elő a kanyarodást és a gépjármű egyenle-
tes válaszadását.

Az intelligens nyomkövetés vezérlése BE (engedé-
lyezett) vagy KI (letiltva) állapotba állítható a jármű
információs kijelzőjén található [Vezetőasszisz-
tens] beállítások segítségével. (Lásd “Beállítások”
(126 o.).)

Ha az ESP rendszer ki van kapcsolva, az Intelligent
Trace Control is ki van kapcsolva. A fékvezérlés
mértéke a Drive Mode választó által kiválasztott
üzemmódtól függően változik.

Ha az Intelligent Trace Control nem működik
megfelelően, a fő figyelmeztető lámpa világít, és a
[Alvázvezérlő rendszer hiba] figyelmeztető üzenet
is megjelenik a jármű információs kijelzőjén.

Ha az alvázvezérlés figyelmeztető üzenete meg-
jelenik a gépjármű információs kijelzőjén, az azt
jelzi, hogy az Intelligent Trace Control nem műkö-
dik megfelelően. Amint lehet, ellenőriztesse a
rendszert. Javasoljuk, hogy ehhez a szolgáltatás-
hoz keressen fel egy NISSAN minősített elektromos
jármű kereskedést. (Lásd “A gépjármű információs
kijelzőjének figyelmeztetései és visszajelzői” (133
o.).)
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FIGYELMEZTETÉS
Előfordulhatnak olyan közlekedési feltételek,
amelyek között az Intelligent Trace Control
nem működik megfelelően. Mindig óvatosan
és kellően körültekintően vezessen.

Ha az Intelligent Trace Control működik, pulzálást
érezhet a fékpedálon és zajt is hallhat. Ez normális
jelenség, és azt jelenti, hogy az Intelligent Trace
Control megfelelően működik. Lassulást is érezhet,
amikor az intelligens nyomkövetés vezérlés műkö-
dik. Azonban ez nem hiba.

MEVFE0A2-3B8894E5-12A8-4EF1-835B-916E9DCE3071

FIGYELMEZTETÉS
* Soha ne hagyatkozzon kizárólag a Hill

Start Assist rendszerre, hogy megakadá-
lyozza a jármű hátrafelé mozgását dom-
bon. Mindig óvatosan és kel lően
körültekintően vezessen. Nyomja meg a
fékpedált, ha a járművel meredek emelke-
dőn állt meg. Legyen különösen óvatos
akkor, ha az emelkedő lefagyott, vagy
sáros. Ha nem sikerül megakadályozni,
hogy a jármű hátra guruljon, elvesztheti
az uralmát a jármű felett, ami súlyos
sérüléshez, vagy akár halálhoz is vezethet.

* A visszagurulás- gátló rendszert nem arra
tervezték, hogy a gépjárművet egy emel-
kedőn egy helyben tartsa. Nyomja meg a
fékpedált, ha a járművel meredek emelke-
dőn állt meg. Amennyiben nem így tesz, a
jármű hátra gurulhat, ami ütközéshez,
vagy súlyos sérüléshez vezethet.

* Teljes terhelés alatt és különböző útviszo-
nyok között előfordulhat, hogy a visz-
szaguru lás - gát ló rendszer nem
akadályozza meg a gépjármű visszaguru-
lását. Mindig álljon készen a fékpedál
lenyomására, hogy megakadályozza a jár-
mű hátragurulását. Amennyiben nem így
tesz, ez ütközéshez, vagy súlyos sérülés-
hez vezethet.

A visszagurulás-gátló rendszer automatikusan
működésbe hozza a fékeket, hogy megakadályoz-
za a gépjármű visszagurulását arra az időszakra,
amíg a vezető leveszi a lábát a fékpedálról, hogy a

gázpedált megnyomja az emelkedőn való elindu-
láshoz.

A visszagurulás-gátló rendszer nem működik a
következő feltételek mellett:

* A sebességváltó előre-, vagy hátramenetbe
van kapcsolva.

* Teljesen megállította a járművet egy emelke-
dőn a fékpedál segítségével.

Amikor a rendszer működik, a Hill Start Assist
rendszer jelzőfénye világít. Lásd “Hill Start Assist
rendszer jelzőlámpája” (122 o.).

A maximális tartási idő 2 másodperc. 2 másodperc
elteltével a gépjármű elkezd visszagurulni és a
visszagurulásgátló rendszer működése megszű-
nik.

A visszagurulásgátló rendszer nem működik ha a
sebességváltó N (Üres) vagy P (Parkolás) állásban
van, illetve ha egyenes, vízszintes úton halad.

Amikor a csúszásjelző lámpa kigyullad a műszer-
ben, a Hill Start Assist rendszer nem működik.
(Lásd “Slip visszajelző lámpa” (121 o.).)

VISSZAGURULÁS-GÁTLÓ RENDSZERVISSZAGURULÁS-GÁTLÓ RENDSZER
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MEVFE0A2-A0469E2F-C78D-4B95-B30C-26D5061257B0

MSSD0622

A parkolószenzor (szonár) figyelmeztető hangot
ad, hogy figyelmeztesse a vezetőt a lökhárító
közelében lévő tárgyakra.

Ha a parkolóérzékelő (szonár) rendszer be van
kapcsolva, a parkolóérzékelő (szonár) nézete au-
tomatikusan megjelenik a jármű információs kijel-
zőjén és a középső kijelzőn (ha a kamera
képernyője aktiválva van – ahol van).

FIGYELMEZTETÉS
* A parkolószenzor (szonár) egy kényelmi

szolgáltatás, de nem helyettesíti a meg-
felelő parkolási manővert.

* Minden esetben a vezető felelős a parko-
lás, manőverezés biztonságáért. Minden
esetben nézzen körül és ellenőrizze, hogy
a parkolás biztonságos-e.

* Ha kétségei vannak, hogy a parkoló útjá-
ban lévő környezet és/vagy maga a par-
koló nem akadálymentes, azonnal állítsa le
a járművet és ellenőrizze a környezetet.

* A parkolóérzékelő (szonár) rendszer a
parkolást segíti, és a belső és külső visz-
szapillantó tükrökkel együtt használható.

* Olvassa el és értelmezze a parkolószenzor
(szonár) működéséről szóló részeket eb-
ben a fejezetben. A parkolóérzékelő jelző-
jének színei a tárgytól való különböző
távolságokat jelzik.

* Rossz időjárási körülmények vagy ultra-
hang források, mint például az automati-
kus autómosó, kamion sűrített levegős
fékrendszere vagy pneumatikus fúrók, be-
folyásolhatják a rendszer működését vagy
hibás működés eredményezhetnek.

* A parkolószenzor (szonár) rendszert arra
tervezték, hogy segítséget nyújtson a ve-
zetőnek felismerni a nagyobb, álló tárgya-
kat a jármű mögött, és ezzel elkerülni a
gépjármű sérülését.

* A parkolószenzor (szonár) rendszert nem
arra tervezték, hogy a kisebb vagy mozgó

tárgyakkal való ütközést megakadályozza.
Mindig lassan haladjon. A rendszer nem
képes észlelni a lökhárító magassága alat-
ti kisebb tárgyakat, valamint a lökhárító-
hoz közeli vagy a talajon lévő tárgyakat.

* Előfordulhat, hogy a parkolóérzékelő (szo-
nár) rendszer nem érzékeli a következő
tárgyakat: bolyhos tárgyak, például hó,
ruha, pamut, üveggyapot stb.; vékony tár-
gyak, például kötél, drót és lánc stb.; vagy
ék alakú tárgyakat.

* A parkolóérzékelő (szonár) rendszer ész-
lelhet bizonyos típusú járdakövet.

Ha a gépjármű sérülést szenved a lökhárító körül
és azt a sérülést nem javíttatja ki, az érzékelési
zóna megváltozhat, amely hibás mérési eredmé-
nyeket vagy hibás riasztásokat adhat.

FIGYELEM
* Túlzott zaj (audio rendszer hangereje vagy

lehúzott ablak) interferálhat a hangjelzés-
sel és előfordulhat, hogy nem hallja.

* Az első és a hátsó parkolóérzékelők (szo-
nár) az akadály felületéről visszaverődő
hanghullám érzékelésével érzékelik a jár-
mű és az akadály közötti távolságot. Ha
hang, például kürt vagy ultrahangforrás
(például más járművek szonárja) hallatszik
a jármű körül, előfordulhat, hogy az érzé-
kelő (szonár) nem érzékeli megfelelően a
tárgyakat.

* Bizonyos körülmények között (például au-
tómosás vagy eső után) víz összegyűlhet a
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parkolóérzékelők (szonár) körül, és ez
csökkentheti a rendszer teljesítményét
vagy téves aktiválást okozhat. Ez a víz
vezetés közben automatikusan lefolyik,
és a rendszer teljesítménye visszaáll a
normál értékre.

* Tartsa a (a lökhárító homlokzatán találha-
tó) parkolóérzékelőket hótól, jégtől és
nagy mennyiségű szennyeződéstől men-
tesen. Ne tisztítsa a parkolóérzékelőket
(szonárt) éles tárgyakkal. Ha a szenzorok
le vannak fedve, a parkolószenzor (szonár)
funkció pontossága csökkenhet.

A RENDSZER MŰKÖDÉSE
MEVFE0A2-B199BE82-9B56-4BE7-80DA-FCF15C19682D

A rendszer vizuális és hangjelzéssel tájékoztat az
elülső akadályokról, ha a váltókar D (hajtás) állás-
ban van, és az első és hátsó akadályokról is, ha a
váltókar R (hátramenet) állásban van.

A rendszer deaktiválódik ha a sebesség 10 km/h (6
MPH) felett van. Alacsonyabb sebesség mellett
ismét aktiválódik.

A hangjelzés megszűnik, amikor a tárgy távolabb
kerül a gépjárműtől.

Amikor a rendszer egy tárgyat észlel, a jelzés (zöld)
megjelenik és villogni kezd, míg a figyelmeztető
hang szakaszosan szól. Amikor a gépjármű köz-
elebb kerül egy tárgyhoz, az indikátor színe
sárgára vált és a figyelmeztető hangjelzés, illetve
a villogás gyorsabb lesz. Amikor a gépjármű
nagyon közel kerül egy tárgyhoz, az indikátor
nem villog tovább, pirosra vált és a figyelmeztető
hang folyamatosan szól.

MWBF0141X

Amikor a jármű közelebb kerül egy akadályhoz, a
parkolóérzékelő jelzője (észlelhető terület) meg-
jelenik a jármű információs kijelzőjén.

MWBF0142X

A parkolóérzékelő jelzője a középső kijelző kame-
ranézetében is megjelenik (ha van).
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A PARKOLÓSZENZOR (szonár) RENDSZER ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA
MEVFE0A2-CC36BB5B-1FB2-4D3A-91FC-DB7DCCF6E497

MWBF0054X

(1) Kormánykerékre szerelt vezérlő (bal oldal)
(2) Gépjármű információs kijelzője

A rendszer automatikusan aktiválódik, ha a főkap-
csoló BE állásban van, és a váltókar D (hajtás) vagy
R (hátramenet) állásban van.

MWAF1153X

MEGJEGYZÉS:

Ha a váltókar R (hátramenet) állásban van, és a
parkolássegítők képernyője megjelenik a jármű
információs kijelzőjén, a parkolóérzékelő (szo-
nár) rendszer ideiglenesen letiltható a kormány-
keréken lévő görgetőtárcsa megnyomásával.

Hajtsa végre a következő lépéseket, hogy a parko-
lószenzor (szonár) rendszer funkciójának beállítá-
sához.

1. Nyomja meg a gombot, amíg a
[Beállítások] meg nem jelenik a jármű informá-
ciós kijelzőjén, majd nyomja meg a görgető-
tárcsát. Használja a görgetőtárcsát a
[Vezetőasszisztens] kiválasztásához. Majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza ki a [Parkolássegítő] opciót, majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Használja a scroll tárcsát a menüben történő
navigáláshoz, illetve egy adott elem kijelölésé-
hez vagy módosításához:

Elindulás és haladás 413
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. Hátsó keresztforgalmi figyelmeztető funk-
ció

— Be-/kikapcsolja a hátsó keresztirányú
forgalomra figyelmeztető (RCTA) funkciót
(lásd “Hátsó keresztforgalmi figyelmeztető
funkció (RCTA)” (321 o.).)

. Mozgó tárgy

— Be-/kikapcsolja a mozgó objektum észle-
lését (MOD) (lásd “Mozgó tárgy felismerés
(MOD) (ha van)” (239 o.).)

. Első

- Be-/kikapcsolja az első parkolóérzékelő-
ket (szonár)

. Hátsó

- Be-/kikapcsolja a hátsó parkolóérzékelő-
ket (szonár)

. Távolság

— Módosítja a parkolóérzékelő (szonár)
érzékelési távolságát [Távol], [Közepes]
vagy [Közel] értékre

. Kijelző

— Megjeleníti a parkolóérzékelő (szonár)
kijelzőjét a jármű információs kijelzőjén,
amikor a parkolóérzékelő (szonár) aktiváló-
dik

. Hangerő

— Módosítja a hang hangerejét [Magas],
[Közepes] vagy [Alacsony]

PARKOLÓSZENZOR (szonár) RENDSZER
KORLÁTAI

MEVFE0A2-2B92A164-613B-4B54-B250-546D9D8A3020

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban megtalálhatók a parkolószen-
zor (szonár) rendszer korlátai. Ha a gépjármű-
vet úgy üzemelteti, hogy ezeket a korlátokat
nem veszi figyelembe, súlyos, akár halálos
balesetet is szenvedhet.

* Olvassa el és értelmezze a parkolószenzor
(szonár) működéséről szóló részeket eb-
ben a fejezetben. A zord időjárási körülmé-
nyek befolyásolhatják a parkolószenzor
(szonár) működését; ez csökkent teljesít-
ményt vagy hibás működést jelent.

* A parkolószenzor (szonár) rendszer deak-
tiválódik ha a sebesség 10 km/h (6 MPH)
felett van. Alacsonyabb sebesség mellett
ismét aktiválódik.

* Rossz időjárási körülmények vagy ultra-
hang források, mint például az automati-
kus autómosó, kamion sűrített levegős
fékrendszere vagy pneumatikus fúrók, be-
folyásolhatják a parkolószenzor (szonár)
rendszer működését; ez csökkent teljesít-
ményt vagy hibás működést jelent.

* A parkolószenzor (szonár) rendszert nem
arra tervezték, hogy a kisebb vagy mozgó
tárgyakkal való ütközést megakadályozza.
Mindig lassan haladjon. A rendszer nem
érzékeli a lökhárító alatt vagy a földön lévő
kisebb tárgyakat.

* Előfordulhat, hogy a parkolószenzor (szo-

nár) nem észleli a következő tárgyakat:
pelyhes tárgyak, mint például hó, ruha,
pamut, üveggyapot, stb.; vékony tárgyak,
például kötelek, vezetékek és láncok, stb.;
vagy ék alakú tárgyak; komplex alakú
tárgyak, vagy több tárgy egymás után.

* A parkolószenzor (szonár) rendszer nem
érzékeli a tárgyakat ha a gépjármű sebes-
sége meghaladja a 5 km/h (3 MPH) sebes-
séget és nem érzékel bizonyos szögletes
vagy mozgó tárgyakat.

* A parkolószenzor (szonár) rendszer előfor-
dulhat, hogy nem érzékeli a következő
tárgyakat:

— A gépjárművet oldalról megközelítő
gyalogosokat

— A gépjárműmellett elhelyezett tárgya-
kat

* A parkolószenzor (szonár) rendszer nem
fog megfelelően működni a következő
körülmények között:

— Ha eső, hó, jég, szennyeződés stb.
tapad a parkolóérzékelőkre (szonár).

— Ha a gépjármű körül erős hang hallha-
tó.

— Ha az akadály felülete átlósan helyez-
kedik el a gépjármű első vagy hátsó
részéhez képest.

— Ha a parkolóérzékelő (szonár) rend-
szer vagy az érzékelő körüli terület
rendkívül meleg vagy hideg.

* A parkolószenzor (szonár) rendszer aka-
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ratlanul is működésbe léphet a következő
körülmények között:

— Ha a gépjármű körül túl magas fű
található.

— Ha a gépjármű oldalához közel vala-
milyen építmény található (például fal,
útdíjfizető berendezés, keskeny alagút
vagy parkolóház-kapu).

— Ha az útfelületen egyenetlenségek,
kiemelkedések vagy csatornafedelek
találhatók.

— Ha a gépjármű lógó zászlón vagy
függönyön halad keresztül.

— Ha felgyülemlett hó vagy jég található
a gépjármű mögött.

— Ha meredek emelkedőn vezet.

A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM ELÉR-
HETŐ

MEVFE0A2-718F1ACE-84B6-4BA9-97D2-70EBA5142A4C
Ha a parkolóérzékelő (szonár) blokkolását észleli, a
rendszer automatikusan kikapcsol.

A BSW rendszer nem elérhető, amíg a fenti
feltételek fent állnak.

A parkolóérzékelőket (szonárt) blokkolhatják az
átmeneti környezeti viszonyok, például fröccsenő
víz, pára vagy köd. A blokkolt állapotot olyan
tárgyak is okozhatják, mint például jég, fagy vagy
szennyeződés, amely elzárja a parkolóérzékelőket
(szonár).

Teendők:

Ha a fenti feltételek megszűntek, a rendszer
működése automatikusan visszaáll.

RENDSZER KARBANTARTÁSA
MEVFE0A2-512BBD8D-B3D1-480A-AE6F-823CB52DDEDC

MWBF0159X

Példa

A parkolóérzékelők (szonár) és (8 vagy 12) az
első és a hátsó lökhárítón találhatók.

* Mindig tartsa tisztán a parkolóérzékelők (szo-
nár) közelében lévő területet.

* Ha a parkoló érzékelők (szonár) szennyezettek,
törölje le őket egy puha ruhával, miközben
ügyelve arra, hogy ne sértse meg őket.

* A parkolóérzékelőket (szonárt) blokkolhatják
az átmeneti környezeti viszonyok, például
fröccsenő víz, pára vagy köd. A blokkolt
állapotot olyan tárgyak is okozhatják, mint
például jég, fagy vagy szennyeződés, amely
elzárja a parkolóérzékelőket (szonár). Ellen-
őrizze és távolítsa el a parkolóérzékelők (szo-
nár) környékét akadályozó tárgyakat.

* Ne tegye ki a parkolóérzékelők (szonár) kör-
nyékét erős ütéseknek. Ezenkívül ne távolítsa
el és ne szerelje szét a parkolóérzékelőket
(szonárt). Ha a parkolóérzékelők (szonár) és a
perifériás részek balesetben stb. deformálód-
nak, ellenőriztesse a parkolóérzékelőket (szo-
nárt). Javasoljuk, hogy ehhez a szolgáltatáshoz
keressen fel egy NISSAN minősített elektromos
jármű kereskedést.

* Ne ragasszon matricákat (beleértve az átlát-
szó anyagokat is), ne szereljen fel tartozéko-
kat, és ne kenjen fel további festékkel a
parkolószenzorokra (szonár) és a környező
területeikre. Ez meghibásodást vagy nem
megfelelő működést eredményezhet.

* Ha a járművet nagynyomású mosóval mossa,
ne gyakoroljon közvetlen mosónyomást a
parkolóérzékelőkre (szonár). Ez a parkolásér-
zékelők (szonár) hibás működését okozhatja.
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MEVFE0A2-68B38BF0-3C55-4436-9938-64D2F49C56A2
A ProPILOT Park egy olyan funkció, amely segíti a
párhuzamos parkolást, illetve a parkolóhelyre orral
előre és tolatva történő parkolást.

Egy kamerarendszert és parkolószenzort (szonár)
használ a parkolóhely érzékelésére, illetve vezérli a
gázpedált, a fékpedált, a kormánykereket és a
váltásokat, hogy támogassa a parkolási műveletek
sorozatát.

FIGYELMEZTETÉS
* A ProPILOT Park funkciónak vannak telje-

sítménybeli korlátai.

A biztonságos haladás a vezető felelőssé-
ge. Ezért, ugyanúgy, mint normál vezetés
során, vizuálisan ellenőrizze a környezetet
a tükrök használatával. Nyomja meg a
féket, ha úgy tűnik, hogy a gépjármű
környező gépjárműnek, tárgynak vagy
személynek ütközik.

* A parkolóérzékelő (szonár) és a kamerák
korlátozottak. Előfordulhat, hogy a parko-
lási helyzetek vagy a kormány visszavágá-
sai nincsenek megfelelően beállítva, mert
a rendszer nem érzékeli az akadályokat.

Részletes információkért nézze meg a
“Parkolóérzékelő (szonár) észlelési feltéte-
lei és korlátozásai” (430 o.) és “Intelligens
körnézeti monitor észlelési feltételei és
korlátozásai” (430 o.).

* Ne érintse meg a kormánykerék küllőit
kormányzás közben.

Fennáll a lehetősége, hogy elkapja a kezét
vagy ujjait és sérülést okoz. Figyeljen arra

is, hogy a kormánykerék ne kapja el a
nyakkendőt, sálat vagy egyéb kiegészítő-
ket. Fennáll egy váratlan baleset kockáza-
ta.

PROPILOT PARK KAPCSOLÓ
MEVFE0A2-F108E2FB-51B1-4A75-A525-03AEDF2E1B26

MWBF0017X

Nyomja meg ezt a kapcsolót a ProPILOT Park
aktiválásához.

A ProPILOT Park megjelenik a navigációs rendszer
képernyőjén.

PROPILOT PARK (ha van)PROPILOT PARK (ha van)
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PROPILOT PARK KÉPERNYŐ
MEVFE0A2-6D5E103D-4261-4C9C-B9B4-085733DB760E

MWBF0018X

1. Parkolás mód kiválasztásának ikonja:

Jelzi azt a parkolási módot, amely éppen
kiválasztásra került. Érintse meg a parkolási
mód megváltoztatásához. Hivatkozni “A par-
kolási mód kiválasztása” (418 o.).

2. [Indítás]/[Folytatá]:

Érintse meg ezt az opciót a ProPILOT Park
vezérlés indításához.

3. [Befejez]/[Mégse]:

Érintse meg ezt az opciót a ProPILOT Park
deaktiválásához.

4. Parkolóhely észlelés ikonja:

Jelzi, hogy a parkolóhely melyik oldala lett
megtalálva a parkolóhely keresés során.

: A jobb oldalon parkolóhelyet észlel.

: A bal oldalon parkolóhelyet észlel.

5. Iránymutató vonalak (piros):

Hozzávetőlegesen megjeleníti azt a területet,
ahol a gépjármű keresztül fog haladni, amikor
a parkolási művelet aktív.

6. Parkolási útmutató doboz beállítási ikon
( ):

Érintse meg ezt a gombot, hogy beállíthassa a
cél parkolási terület négyszögét. Hivatkozni “A
parkolási területet beállítása” (425 o.).

7. Parkolási útmutató doboz (zöld):

Ez jelzi azt a hozzávetőleges pozíciót, ahova a
gépjármű leparkolásra kerül. A doboz világ-
oskék színűvé válik, ha a parkolásvezérlés
aktív.

8. jel (kék):

Jelzi azt a pozíciót, ahova a gépjármű leparko-
lásra kerül.

9. jel (színtelen):

Jelzi a kiválasztható parkolóhelyet a kiválasz-
tott parkolóhely mellett. Ha megérinti, az ikon
kékre változik.

10. Beállítások ikon ( ):

Érintse meg ezt az ikont a ProPILOT Park
beállításainak módosításához.

11. ProPILOT Parkolásvezérlő ikon ( ):

A ProPILOT Park vezérlés állapotát színek
jelzik.

Zöld: A parkolásvezérlő aktív.

Szürke: A parkolásvezérlő nem aktív.
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12. Parkolóhely-keresési terület irányelvei (vi-
lágoskék):

Azt jelzi, hogy a rendszer éppen parkolóhelyet
keres. A vonalak továbbá a gépjármű pozicio-
nálását is elősegítik a parkolóhely keresése
során. Hivatkozni “A ProPILOT Park parkolási
módokról” (423 o.).

13. Irányváltó pozíció téglalap (zöld):

Azt a pozíciót jelzi, ahol a következő váltást el
kell végezni.

MEGJEGYZÉS:

Amikor az ablaktörlők működnek, vagy ha vizet
vagy más anyagot észlel a fényképezőgép len-
cséjén, a jel jelenik meg. Amikor az
tábla jelenik meg, az észlelhető parkolóhelyek
korlátozottak.

Ha a gépjármű sebessége 10 km/h vagy magasabb
MEVFE0A2-07824065-1113-48BC-A9A5-2F678147B07A

MWBF0019X

Ha a gépjármű sebessége körülbelül 10 km/h vagy
magasabb, miközben a parkolóhely keresése fo-
lyamatban van, a képernyő megváltozik. Ha a

gépjármű sebessége körülbelül 10 km/h vagy
alacsonyabb, a képernyő visszavált a normál
ProPILOT Park képernyőre.

A PARKOLÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSA
MEVFE0A2-F6168BEE-8B66-4A12-9841-04F969CCF286

A parkolás mód módosítható, ha a parkolás mód
kiválasztásának ikonját megérinti az [Indítás]
gomb megérintése előtt.

A parkolás mód minden egyes alkalommal módo-
sul, ha a parkolás mód kiválasztásának ikonját
megérinti.

Elérhető üzemmódok
MEVFE0A2-53857DE3-94F6-45C6-9E61-9C4C217436B7

Párhuzamos parkolás

MZEG1579X

Azokat hátrameneti
műveleteket támogatja,
amelyekben tolatva kell
olyan parkolóhelyre be-
állni, ahol a gépjármű-
vek egy vonalban
parkolnak.

Öbölben fordított parkoló

MZEG1578X

Azokat a hátrameneti
műveleteket támogatja,
amelyekben tolatva kell
olyan parkolóhelyre be-
állni, amely mellett más
gépjárművek is állnak.

Öböl előre parkoló

MZEG1580X

Azokat a parkolási mű-
veleteket támogatja,
amelyekben olyan par-
kolóhelyre beállni,
amely mellett más gép-
járművek is állnak.

PROPILOT PARK MŰKÖDÉSE
MEVFE0A2-76406F35-8018-46E1-BA53-2C5BBF66CD69

Párhuzamos parkolás
MEVFE0A2-BB635E21-12E8-48B8-B07A-A8D000B4900F

1. Haladjon előre alacsony sebességgel.

2. Nyomja meg a ProPILOT Park kapcsolót.

A ProPILOT Park aktiválódik.

3. Lassan haladjon előre, miközben a rendszer
parkolóhelyet keres.

A rendszer hangjelzést ad, és jelzi , ha
parkolóhelyet észlel, és ha a jármű elérte a
megfelelő helyzetet a tolatáshoz. Nyomja le a
fékpedált a gépjármű megállításához.

4. Tartsa lenyomva a fékpedált és érintse meg
az [Indítás] gombot a képernyőn.

A ProPILOT Parkolásvezérlő ikon zöldre vált, és
a fékek automatikusan működnek, hogy a
jármű megálljon. A parkolási művelet nem
kezdhető meg, ha a rendszer úgy ítéli meg,
hogy a parkolóhelyre való bejárás nem lehet-
séges a parkolószenzorok (szonár) és kamerák
által érzékelt akadályok miatt.

Ilyen esetben a parkolást manuálisan kell
végrehajtani.

5. Engedje fel a fékpedált, és a jármű az
irányváltó pozíció téglalap felé indul (a
jármű ikonján lévő nyíl irányába).

Nyomja le a fékpedált és szabályozza a gép-
jármű sebességét a környezeti feltételeknek
megfelelően.

6. Amikor a gépjármű beáll a következő irány-
váltó négyzetbe (zöld), a váltó automatiku-
san vált.
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Ha egy akadály miatt nem lehet abba a
pozícióba beállni, ahonnan a háromszöggel
(zöld) jelölt irányváltást meg kell kezdeni,
nyomja le a fékpedált és a gépjárművel az
akadály közelében álljon meg. Módosítsa a
váltókar pozícióját, hogy módosítani tudja a
haladási irányt. Hivatkozni “Parkolás haladási
irányának módosítása” (425 o.).

7. Amikor a jármű a parkolási útmutató do-
bozban van (világoskék), a jármű leáll, és a
parkolásvezérlés véget ér.

Egy hang és egy felugró üzenet tájékoztatja a
vezetőt, hogy a parkolási művelet befejező-
dött.

Ekkor, a váltókar pozíciója átvált P (parkolás)
állásra és az elektromos rögzítőfék aktiválásra
kerül.

Előfordulhat, hogy a parkolásvezérlő automa-
tikusan leáll, mielőtt a jármű a parkolási
útmutató dobozába kerülne (világoskék). Hi-
vatkozni “Automatikus deaktiválás folyamat-
ban lévő parkolási művelet során (ha a
gépjármű mozgásban van)” (422 o.).

Ha nem lehetséges a parkolóhelyre történő
beállás akadályok vagy egyéb okok miatt,
nyomja le a fékpedált a gépjármű megállítá-
sához, majd érintse meg a [Mégse] opciót a
képernyőn, hogy deaktiválhassa a ProPILOT
Park funkciót. Manuálisan parkolja le a gép-
járművet vagy álljon a gépjárművel egy meg-
felelőbb helyre.

Parkolás parkolóhelyre
MEVFE0A2-81C29FD4-55AE-4CC8-8E21-7D5350E29C42

MWBF0020X

1. Állítsa meg a gépjárművet a hely közelében,
ahova szeretne beparkolni.

2. Nyomja meg a ProPILOT Park kapcsolót.

A ProPILOT Park aktiválódik.

MWBF0022X

Körülbelül 1 m (3 láb)

Parkolóhely-keresési terület irányelvei (vi-
lágoskék)

3. Lassan haladjon előre, és álljon meg a kívánt
parkolóhely mellett (körülbelül 1 m (3 láb)
távolságra).

Állítsa meg a járművet, hogy a parkolóhely-
észlelés ikon megjelenjen a kívánt parko-
lóhely közepére mutat. Lásd “Parkolás parko-
lóhelyre” (424 o.).

A könnyebb észlelés érdekében helyezze el a
járművet úgy, hogy a parkolóhely végvonala a
parkolóhely-keresési terület irányvonalai kö-
zött legyen (világoskék).

MWBF0023X

4. Amíg a jármű áll, ellenőrizze, hogy a
látható-e a kívánt parkolóhelyen.

Ellenőrizze, hogy a jelű helyen lehet-e
parkolni. Ellenőrizze, hogy nincsenek akadá-
lyok a pakolóhelyen és a környező területen,
majd ellenőrizze, hogy a parkolóhely mérete
megfelelő a parkoláshoz.
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MWBF0048X

5. Tartsa lenyomva a fékpedált és érintse meg
az [Indítás] gombot a képernyőn.

A ProPILOT Park vezérlő ikonja zöldre vált,
és a fékek automatikusan működnek, hogy a
jármű megálljon. A parkolási művelet nem
kezdhető meg, ha a rendszer úgy ítéli meg,
hogy a parkolóhelyre való bejárás nem lehet-
séges a parkolószenzorok (szonár) és kamerák
által érzékelt akadályok miatt.

Ilyen esetben a parkolást manuálisan kell
végrehajtani.

MWBF0048X

6. Engedje fel a fékpedált, és a jármű az
irányváltó pozíció téglalap felé indul (a
jármű ikonján lévő nyíl irányába).

Nyomja le a fékpedált és szabályozza a gép-
jármű sebességét a környezeti feltételeknek
megfelelően.

MWBF0028X

7. Amikor a jármű belép az irányváltó pozíció
téglalapba (zöld), a váltóállás automatiku-

san megváltozik, és a jármű hátrafelé mo-
zog.

Ha egy akadály miatt nem lehet abba a
négyzettel (zöld) jelzett pozícióba beállni,
ahonnan a tolatást meg kell kezdeni, nyomja
le a fékpedált és a gépjárművel az akadály
közelében álljon meg. Módosítsa a váltókar
pozícióját, hogy módosítani tudja a haladási
irányt. Hivatkozni “Parkolás haladási irányának
módosítása” (425 o.).

MWBF0031X

8. Amikor a jármű a parkolási útmutató do-
bozban van (világoskék), a jármű leáll, és a
parkolásvezérlés véget ér.

Egy hang és egy felugró üzenet tájékoztatja a
vezetőt, hogy a parkolási művelet befejező-
dött.

Ekkor, a váltókar pozíciója átvált P (parkolás)
állásra és az elektromos rögzítőfék aktiválásra
kerül.

Előfordulhat, hogy a parkolásvezérlő automa-
tikusan leáll, mielőtt a jármű a parkolási
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útmutató dobozába kerülne (világoskék). Hi-
vatkozni “Automatikus deaktiválás folyamat-
ban lévő parkolási művelet során (ha a
gépjármű mozgásban van)” (422 o.).

Ha nem lehetséges a parkolóhelyre történő
beállás akadályok vagy egyéb okok miatt,
nyomja le a fékpedált a gépjármű megállítá-
sához, majd érintse meg a [Mégse] opciót a
képernyőn, hogy deaktiválhassa a ProPILOT
Park funkciót. Manuálisan parkolja le a gép-
járművet vagy álljon a gépjárművel egy meg-
felelőbb helyre.

MEGJEGYZÉS:
. A ProPILOT Park úgy is aktiválható, hogy

megérinti a [KAMERA] gombot a navigá-
ciós rendszeren, majd megérinti az
Intelligent Around View Monitor képer-
nyőn.

. Miközben a ProPILOT Park aktiválva van,
az audiorendszer és egyéb rendszerek
hangereje lecsökken.

. Ha a parkolási terület négyszöge nem
jelenít meg olyan pozíciót, amelybe a
parkolás lehetséges lenne (egy akadály
vagy utcai vízelvezető miatt), manuálisan
állítsa be a megfelelő parkolóhelyet. Hi-
vatkozni “A parkolási területet beállítása”
(425 o.).

. Ha a [Párhuzamos terek észlelése mind-
két oldalon] beállítás be van kapcsolva, és
a rendszer mindkét oldalon parkolóhe-
lyeket észlel. Az irányjelző kapcsoló se-
gítségével kiválasztható a kívánt oldal, ha

a rendszer mindkét oldalon észlel parko-
lóhelyeket.

. Ha a rendszer parkolóhelyet is észlel, az
észlelt parkolóhely eltűnhet vagy a par-
kolás nem kezdődik meg, függően az
olyan körülményektől, mint a parkolóhely
szélessége.

. Ha a parkolási művelet megkezdődik, a
parkolószenzor (szonár) funkciója auto-
matikusan bekapcsol. Ha a ProPILOT Park
deaktiválódik, a parkolószenzor (szonár)
visszatér abba az állapotba, amelybe a
gépjármű információs kijelzőjén beállí-
tásra került.

. Amíg a parkolásvezérlés aktív, a képernyő
akkor sem változik, ha megérinti a
<MAP>, <MENU> vagy <AUDIO> gombot.

. A [CAMERA] megérintésével kikapcsolja a
ProPILOT Parkot. További részletekért
lásd “ProPILOT Park kikapcsolása” (422
o.).

. A parkolási művelet nem indítható el a
következő esetekben. A feltételek kijaví-
tása után elindítható a parkolásvezérlés.

— Ha a vezetőoldali biztonsági öv nincs
bekapcsolva.

— Az elektronikus rögzítőfék aktiválva
van.

— Az ESP rendszer ki van kapcsolva.
. A parkolási művelet nem indítható el, ha a

gépjármű egy meredek lejtőn áll. A gép-
járművet manuálisan parkolja le.

. A ProPILOT Park rendszer módosítja a
gépjármű haladási irányát, kis szüntet
érzékelhető.

. A parkolási művelet automatikusan leá-
llhat, ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy a
parkolóhelyre való bejárás nem lehetsé-
ges a parkolószenzorok (szonár) és ka-
merák által érzékelt akadályok miatt. A
gépjárművel álljon egy megfelelőbb hely-
re.

. Ha az iránymutató vonalak egy másik
parkoló gépjárművel vagy akadállyal üt-
köznek, a parkolószenzor (szonár) észlel-
heti az akadályt és megállíthatja a
gépjárművet, így akadályozva meg a
parkolási művelet befejezését.

. Az irányjelző automatikusan bekapcsol a
parkolóhely irányába, ha megérinti a
[Start] gombot a képernyőn.

. A patkolóhelyre vezető út, illetve a kor-
mányzások száma függ a beállított par-
ko l óhe l y poz í c i ó j á tó l , i l l e t ve a
parkolószenzorok (szonár) és kamerák
által észlelt akadályok helyétől.

PROPILOT PARK SZÜNETELTETÉSE
MEVFE0A2-2116773B-D60E-4ECC-80AE-384CECBB80D1

A parkolási művelet automatikus leállítása
MEVFE0A2-FEBB3229-0049-43B0-9972-4C7256AE13BE

A következő esetekben a fékek automatikusan
működésbe lépnek és a gépjármű megáll.

* A rendszer a haladás irányában egy akadályt
észlelt.
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* A vezető biztonsági öve ki volt kapcsolva.
A parkolás-ellenőrzés visszaállítható a [Folytatás]
gomb megérintésével a képernyőn, miközben
lenyomja a fékpedált, miután megerősítette, hogy
a feltételeket kijavították.

MEGJEGYZÉS:
* Ha a parkolási művelethez visszatért, a

sebességváltó automatikusan D (haladás)
vagy R (hátramenet) állásba vált.

* Ha a parkolási művelethez azt követően tért
vissza, hogy a gépjárművet egy akadály
miatt megállította, a haladás iránya módo-
sul és a parkolási művelet kormánymozdu-
latokkal folytatódik.

* A parkolási művelet nem áll helyre, ha a
rendszer úgy ítéli meg, hogy a parkolóhelyre
való bejárás nem lehetséges a parkolószen-
zorok (szonár) és kamerák által érzékelt
akadályok miatt.

* Nem lehet visszatérni a parkolási művelet-
hez, ha a vezető biztonsági öve nincs bekap-
csolva.

PROPILOT PARK KIKAPCSOLÁSA
MEVFE0A2-9B5F7C4F-94F0-4C36-963E-B134CD454027

Érintse meg a [Vége]] vagy [Mégse] opciót, hogy
deaktiválhassa a ProPILOT Park funkciót.

Ha a ProPILOT Park funkciót akkor deaktiválja,
amikor a parkolási művelet folyamatban van, a
gépjármű megáll és az elektronikus rögzítőfék
aktiválásra kerül. Ekkor a váltóállás P-re (parkolás)
változik.

Automatikus deaktiválás parkolási po-
zíció észlelése közben

MEVFE0A2-6A3B8D0D-EF53-415B-8FE2-78B48B21F90D

FIGYELMEZTETÉS
Nyomja le a fékpedált, ha a ProPILOT Park
automatikusan kikapcsol a parkolási helyzet
észlelésekor. A fékek nem működnek automa-
tikusan, és ez váratlan balesetet okozhat.

A következő esetekben a ProPILOT Park funkció
automatikusan deaktiválódik.

* Kinyílt a vezetőülés, az utasülés, vagy a hátsó
ülés ajtaja, vagy a csomagtérajtó.

* A gépjármű a ProPILOT Park aktiválását köve-
tően 500 métert vagy többet haladt.

* A jármű sebessége meghaladta a körülbelül 30
km/h-t.

* A külső tükrök be vannak hajtva.
* A képernyőt a [TÉRKÉP] vagy [KAMERA] gomb

megérintésével váltotta.
* A rendszer működésében hiba keletkezett.

Automatikus deaktiválás folyamatban lévő parko-
lási művelet során (ha a gépjármű mozgásban van)

MEVFE0A2-2CE5BE4F-1158-40E5-9AF2-49D6367BA2BE
A következő esetekben automatikus deaktiválódik
a ProPILOT Park funkció.

Ha a ProPILOT Park automatikusan kikapcsolódik,
miközben a parkolásvezérlés folyamatban van,
akkor a fékek automatikusan működésbe lépnek,
a jármű megáll, és bekapcsol az elektromos
rögzítőfék. Ekkor a váltóállás P-re (parkolás) válto-
zik.

* A vezető működteti a kormánykereket.
* A vezető működteti a gázpedált.
* A vezetőoldali ajtó, az első utasoldali ajtó, a

hátsó ajtók egyike vagy a csomagtérajtó
kinyílt.

* Az elektronikus rögzítőfék aktiválva van.
* A műszak pozíciója megváltozott.
* Megérintette a [KAMERA] gombot.
* A külső tükrök be vannak hajtva.
* A ProPILOT Park kapcsolót megnyomták.
* A rendszer úgy ítéli meg, hogy nem lehet a

parkolási pozícióba állni egy akadály vagy
egyéb ok miatt.

* A rendszer úgy döntött, hogy nagy az eltérés a
parkolási művelethez használt parkolási pozí-
cióban.

* Az ESP rendszert kikapcsolta.
* Az ESP/TCS/ABS bekapcsolásra került.
* A gépjármű sebessége meghaladja a körülbe-

lül 8 km/h-t.
* A rendszer működésében hiba keletkezett.
* A következő feltételek valamelyike teljesül a

parkolási pozícióhoz közeli helyen.
— A rendszer a parkolás útvonalán egy aka-

dályt észlelt.
— A vezető biztonsági öve ki volt kapcsolva.

Automatikus deaktiválás folyamatban lévő parkolási
művelet során (ha a gépjármű nincs mozgásban)

MEVFE0A2-90A8E892-0B48-45EA-B823-68710AB2855D
A következő esetekben a vezetőt egy hangjelzés,
illetve egy üzenet figyelmezteti és a ProPILOT Park
működése automatikusan leáll.
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Ekkor az elektromos rögzítőfék aktiválódik, és a
váltóállás P (parkolás) állásba vált.

* A vezetőoldali ajtó, az első utasoldali ajtó, a
hátsó ajtók egyike vagy a csomagtérajtó
kinyílt.

* A vezető működteti a gázpedált.
* Az elektronikus rögzítőfék aktiválva van.
* A sebességváltót N (üres) vagy P (parkolás)

állásba állította.
* 1 perc vagy több telt el, miután a ProPILOT

Park szüneteltetett állapotba került.
* Megérintette a [KAMERA] gombot.
* A külső tükrök be vannak hajtva.
* Az ESP rendszert kikapcsolta.
* Az ESP/TCS/ABS bekapcsolásra került.
* A rendszer működésében hiba keletkezett.
* A ProPILOT Park kapcsolót megnyomták.

A PROPILOT PARK PARKOLÁSI MÓDOK-
RÓL

MEVFE0A2-4C5F27D0-C285-4B99-AFAD-7F88ED30AE38

Párhuzamos parkolás (Szonár érzékelés)
MEVFE0A2-542DDBCC-4C34-4198-B272-427FDFB307FB

Haladjon el a parkolóhely mellett körülbelül 1 m-nél
(3 láb) a kívánt parkolóhely mellett.

Ha a parkolási pozíciótól mért távolság túl nagy,
előfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli az
akadályokat.

A parkolási pozíció pontossága a tárgy helyzetétől
és szögétől függ.

MWBF0042X

Példa parkolóhely akadály előtt

Érzékelő érzékelési tartománya

MWBF0043X

Példa parkolóhely akadályok között

Érzékelő érzékelési tartománya

MWBF0027X

A parkolás az ábrán látható útvonalon történik.

A parkolási útvonal és az oda-vissza váltások
száma függ a parkolási pozíciótól és a környező
akadályok pozíciójától.

Párhuzamos parkolás (Vonal érzékelés)
MEVFE0A2-C67EAEC7-D58B-4F17-BAE1-E504C7465ABA

MWBF0025X

Körülbelül 1 m (3 láb) távolságra közelítse meg a
parkolóhelyet a kívánt parkolóhely mellett.
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Ha a parkolási pozíciótól mért távolság túl nagy,
előfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli az
akadályokat vagy a parkolóhely felfestéseit. Hivat-
kozni “Parkolási pozíció érzékelő funkciója” (426 o.).

MWBF0026X

Lassan haladjon előre, és nyomja le a fékpedált,
hogy megállítsa a járművet, ha párhuzamosan áll a
parkolási helyzettel.

Állítsa meg a járművet úgy, hogy az első ajtók a
kívánt parkolóhely elülső szélén legyenek.

MWBF0027X

Példa: visszafelé induló útvonal

A parkolás az ábrán látható útvonalon történik. Az
akadályok és a parkolási pozíciótól való távolság
függvényében előfordulhat, hogy a parkolási műv-
elet tolatással kezdődik.

A parkolási útvonal és az oda-vissza váltások
száma függ a parkolási pozíciótól és a környező
akadályok pozíciójától.

Parkolás parkolóhelyre
MEVFE0A2-78E5AB6F-A6B9-4236-BA33-E3C26FE3E34A

MWBF0029X

Körülbelül 1 m (3 láb) távolságra közelítse meg a
parkolóhelyet a kívánt parkolóhely mellett.

Ha a parkolási pozíciótól mért távolság túl nagy,
előfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli az
akadályokat vagy nem érzékeli a parkolóhely
felfestéseit. Hivatkozni “Parkolási pozíció érzékelő
funkciója” (426 o.).

Lassan vezessen és állítsa le a járművet úgy, hogy
a jármű merőleges legyen a parkolóhelyre. Állítsa
meg a járművet, hogy az első ajtók a kívánt
parkolóhely közepére kerüljenek.

MWBF0030X

A parkolás ellenőrzése az ábrán látható útvonalon
történik.

A parkolási útvonal és az oda-vissza váltások
száma függ a parkolási pozíciótól és a környező
akadályok pozíciójától.
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Parkolás orral előre
MEVFE0A2-30C2F6D4-4919-4BFE-B7B4-3F933FE0E833

MWBF0029X

Körülbelül 1 m (3 láb) távolságra közelítse meg a
parkolóhelyet a kívánt parkolóhely mellett.

Ha a parkolási pozíciótól mért távolság túl nagy,
előfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli az
akadályokat vagy a parkolóhely felfestéseit.

Lassan vezessen és állítsa le a járművet úgy, hogy
a jármű merőleges legyen a parkolóhelyre. Állítsa
meg a járművet, hogy az első ajtók a kívánt
parkolóhely közepére kerüljenek.

MWBF0033X

A parkolás ellenőrzése az ábrán látható útvonalon
történik.

A parkolási útvonal és az oda-vissza váltások
száma függ a parkolási pozíciótól és a környező
akadályok pozíciójától.

A PARKOLÁSI TERÜLETET BEÁLLÍTÁSA
MEVFE0A2-7B16B817-876A-4001-8759-03ECF5E6BF32

A parkolási helyzet manuálisan állítható, ha a
párhuzamos parkolást vagy a parkolóhelyet vá-
lasztotta parkolási módként.

MWBF0035X

1. Nyomja le a fékpedált, állítsa le a járművet,
majd érintse meg a parkolási útmutató
doboz beállítási ikonját a képernyőn.

Amikor a látható, a parkolási útmutató
doboz pozícióban jelenik meg.

Ha a rendszer nem észlel parkolási pozíciót,
vagy a parkolási pozíció nem látható a képer-
nyőn, a parkolási útmutató mező az alap-
értelmezett pozícióban jelenik meg.

2. Érintse meg a nyilat a képernyőn a finom-
hangoláshoz.

MEGJEGYZÉS:
* A megjelenített iránymutató vonalak jelzik

azt a területet, amelyen a gépjármű a
parkolóhelyre történő beállás során átha-
ladhat. Zökkenőmentes lehet a parkolás, ha
gépjárművek, oszlopok és egyéb tárgyak az
iránymutató vonalakon kívülre esnek.

* Érintse meg a képernyő bal oldalát a parko-
lási útmutató dobozának mozgatásához.

* A parkolás helyét jelző négyzet iránya mó-
dosítható az irányjelző kapcsoló működte-
tésével.

PARKOLÁS HALADÁSI IRÁNYÁNAK MÓ-
DOSÍTÁSA

MEVFE0A2-719B3B4A-C9EB-47B0-AB2A-5BB408F35CF7
Ha a jármű haladási irányában akadály (például
oszlop) vagy a talajszintnél alacsonyabb helyen
van (például árok vagy szikla), nyomja le a fékpe-
dált a jármű megállításához.

A sebességváltó kar segítségével változtassa meg
a haladási irányt a parkolásvezérlés visszaállításá-
hoz.
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MEGJEGYZÉS:

A parkolási művelet nem áll helyre, ha a rend-
szer úgy ítéli meg, hogy a parkolóhelyre való
beállás nem lehetséges a parkolószenzorok
(szonár) és kamerák által érzékelt akadályok
miatt.

(Példa) Parkoló gépjármű látható

MWBF0036X

1. Nyomja le a fékpedált a gépjármű megállí-
tásához.

MWBF0037X

2. A sebességváltót használva módosítsa a
haladás irányát.

Ha megérinti a [Folytatás] gombot, a parko-
lásvezérlés folytatódik.

PARKOLÁSI POZÍCIÓ ÉRZÉKELŐ FUNK-
CIÓJA

MEVFE0A2-CECCA39A-2D61-4680-BF11-EC7C6D131815
A parkolás pozíciót a rendszer kamerák és parko-
lószenzorok (szonár) segítségével érzékeli. A rend-
szer több parkolási pozíciót is érzékelhet.

A parkolóhelyek vonalait a kamerák felismerik, és
megjelenítik a parkolóhelyeket.

A parkolási pozíció nem jelenik meg, ha a parkoló-
szenzor (szonár) egy akadályt érzékel az észlelt
parkolóhelyen belül.

MEGJEGYZÉS:

Ha az elölnézet, az oldalnézet vagy a tolatóka-
mera lencséje szennyezett, vagy vízcseppek
vagy más anyag tapadt rá, az észlelhető parko-
lási pozíciók korlátozottak lehetnek.

Ha a parkolás parkolóhelyre vagy parko-
lás orral előre opció kerül kiválasztásra

MEVFE0A2-80B9AAD6-9521-4DCA-8133-C49702A4172A

MWBF0038X

(1) Körülbelül 2,3 m (8 ft).
(2) Körülbelül 2 m (6 láb).
(3) Körülbelül 1 m (3 ft).

A parkolási pozíció észlelése a következő feltételek
mellett lehetséges:

* Körülbelül 2,3-2,5 m (6,5-8 láb) széles parkoló-
helyek felismerhetők.

* Az egyedi vonalakból vagy U-alakú térvona-
lakból álló parkolóvonalakat felismeri.

* Körülbelül 15 cm (6 hüvelyk) szélességű parko-
lóvonalakat ismer fel.

* A felismerés akkor történik meg, ha parkoló-
helysorok vannak a jármű elülső szélétől a
jármű hátsó szélétől körülbelül 2 m-re (6 láb)
belül .

* A felismerés akkor történik, ha egy parkolóhely
körülbelül 1 m-re (3 láb) található a járműtől .
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* Ha [Auto. parkolóhely észlelése mindkét olda-
lon] be van kapcsolva, a rendszer észleli a
parkolási pozíciókat a jármű mindkét oldalán.
Hivatkozni “A ProPILOT Park beállításai” (429
o.).

MWBF0039X

Szenzor érzékelési tartománya

A parkolási pozíció nem kerül megjelenítésre, ha az
első szenzorok (szonár) érzékelési tartománya
túlhaladt a kamera által észlelt parkolóhelyen és
egy akadály észlelhető.

Azok az akadályok, amelyek a szenzor érzékelési
tartománya alatt helyezkednek el, nem észlelhe-
tők.

Ha a párhuzamos parkolás került kiválasztásra
MEVFE0A2-39BF912C-EEA1-4031-B4AD-FB1D5968D6A3

MWBF0040X

(1) Körülbelül 5 m (15 ft).
(2) Körülbelül 3 m (10 ft).
(3) Körülbelül 1 m (3 ft).

A parkolási pozíció észlelése a következő feltételek
mellett lehetséges.

* Körülbelül 5-6 m (15-18 láb) hosszúságú par-
kolóhelyek ismertek.

* A rendszer felismeri az egyes sorokból álló
parkolóhelyeket.

* Körülbelül 15 cm (6 hüvelyk) szélességű parko-
lóvonalakat ismer fel.

* A felismerés akkor történik meg, ha a veze-
tőoldali ajtó és a jármű hátsó szélétől körülbe-
l ü l 3 m ( 10 l áb ) t á vo l s ágon be l ü l
parkolóhelysorok vannak .

* A felismerés akkor történik, ha egy parkolóhely
körülbelül 1 m-re (3 láb) található a járműtől .

* Ha [Auto. parkolóhely észlelése mindkét olda-
lon] be van kapcsolva, a rendszer észleli a
parkolási pozíciókat a jármű mindkét oldalán.
Hivatkozni “A ProPILOT Park beállításai” (429
o.).

MWBF0041X

Szenzor érzékelési tartománya

A parkolási pozíció nem kerül megjelenítésre, ha az
első szenzorok (szonár) érzékelési tartománya
túlhaladt a kamera által észlelt parkolóhelyen és
egy akadály észlelhető.

Azok az akadályok, amelyek a szenzor érzékelési
tartománya alatt helyezkednek el, nem észlelhe-
tők.

Ha a parkolóhely-vonalakat nem ismeri fel a
rendszer, a parkoló érzékelők (szonár) a környező
akadályok alapján észlelik a parkolóhelyet.

A környezeti akadályok pozíciójától és szögétől
függően a parkolás helyét jelölő négyzet eltérő
lehet.
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MWBF0042X

Példa parkolóhely akadály előtt

Szenzor érzékelési tartománya

MWBF0043X

Példa parkolóhely akadályok között

Szenzor érzékelési tartománya

A PROPILOT PARK FUNKCIÓHOZ HASZ-
NÁLT KAMERÁK ÉS PARKOLÓSZENZO-
ROK (szonár)

MEVFE0A2-3BFB235B-F37D-4718-99E2-30133B0D3140

Kamerák
MEVFE0A2-7AE33DD4-D7D9-4AA0-A12D-32CF452388EA

A rendszer az Intelligent Around View Monitor
kameráit használja.

A karbantartáshoz lásd “Rendszer karbantartása”
(238 o.).

Parkolószenzorok (szonár)
MEVFE0A2-617C8084-33CD-48AA-A325-B11C2AB16C01

A rendszer 12 parkolószenzort (szonár) használ,
amelyek elöl, hátul, bal és jobb oldalon helyezked-
nek el.

A karbantartáshoz lásd “Rendszer karbantartása”
(415 o.).

A PROPILOT PARK ÓVINTÉZKEDÉSEI
MEVFE0A2-491220B0-6F1E-4AA9-A04D-6197C559D432

FIGYELMEZTETÉS
* Soha ne próbáljon meg úgy vezetni, hogy

csak a képernyőt nézi. Fennáll a veszélye
annak, hogy nekimegy egy akadálynak
vagy váratlan balesetet okoz.

* Fordítson figyelmet a gépjármű környeze-
tében mozgó gépjárművekre és szemé-
lyekre. A rendszer támogatást nyújt a
parkoláshoz azáltal, hogy hatékonyan
használja az észlelt útvonalakat. A parko-
lási művelet közben fordítson figyelmet a
közeledő gépjárművekre, az Önt követő
gépjárművekre, illetve a gyalogosokra.

* Ha a ProPILOT Park funkció által nyújtott

támogatás már nem szükséges, kapcsolja
ki a ProPILOT Park funkciót. Ha a ProPILOT
Park továbbra is aktiválva marad, fennáll a
kockázata egy váratlan balesetnek.

* Mielőtt kiszállna a gépjárműből, ellenőriz-
ze, hogy az elektronikus rögzítőfék akti-
válva van-e és a sebességváltó karja P
(parkolás) állásban van-e.

* A ProPILOT Park használata előtt ellenőriz-
ze, hogy van elegendő hely a gépjármű
körül a kormánymozdulatok végrehajtásá-
hoz, illetve egyéb parkolási műveletekhez.

* A körülményektől függően előfordulhat,
hogy a bentről vagy kintről érkező zajok
megakadályozzák, hogy a vezető meg-
hallja a figyelmeztető hangot.

* Működtesse az irányjelző kapcsolót parko-
lásvezérlés közben, hogy tájékoztassa a
környezetet a jármű mozgási irányáról.

* Ne használja a ProPILOT Park funkciót a
következő körülmények között:

— Olyan helyen, ahol a forgalomban sok
gépjármű és gyalogos vesz részt

— Olyan helyen, ahol a megállás és vára-
kozás tilos

— Olyan helyen, ami túl szűk ahhoz, hogy
a gépjármű beférjen

— Olyan helyen, ahol a parkolás lyuk,
mélyedés vagy egyéb miatt nem lehet-
séges

— Olyan helyen, ahol az utca szűk

— Meredek lejtőn
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— Murvás, szennyezett vagy nem aszfal-
tozott úton

— Csúszós útfelületen, például havas
vagy jegyes úton.

— Döntöttség, lépcsőzetesség, útpadka,
nyomvályú vagy egyéb ok miatt nem
sík útfelületeken

— Olyan útfelületeken, ahol az aszfalt
megolvadt a sok napsütés miatt

— Olyan helyeken, ahol fűtés található az
úttestben (fűtés, amely megakadályoz-
za az útfelület lefagyását), például egy
parkolóban

— Mechanikus parkolókban vagy olyan
helyeken, ahol akadályok találhatók a
parkolóhelyeken

— Ha a gépkocsi túl van terhelve

— Elhasználódott gumiabroncsok esetén
vészhelyzeti gumiabroncsot vagy gu-
miláncokat használnak

— Ha a keréknyomás nem megfelelő

— Ha vonóhorog, vagy hasonló elem fel
van szerelve

— Ha olyan tárgy van felszerelve, amely
akadályozza a kamera látómezejét

— Ha a kamera képe nehezen kivehető
szennyeződés, napsütés, árnyékok
vagy egyéb okok miatt

— Ha a külső tükör nincs teljesen kinyitva

— Ha a kamerák nincsenek megfelelően
felszerelve

— Ha a lökhárítóra olyan tárgy van fel-
szerelve, amely befolyásolja a parkoló-
szenzor (szonár) teljesítményét

— Ha a lökhárító meg van hajolva, vagy
egyéb sérülés látható rajta

— Ha a parkolószenzorra (szonár) eső,
hó, sár vagy egyéb szennyeződés ta-
pad

— Ha a megrakott gépjármű a túl nehéz
rakomány miatt, illetve az egy oldalon
szállított rakomány miatt megdőlt

FIGYELEM
Előfordulhat, hogy az ütközők, illetve a padkák
nem érzékelhetők. Ha úgy érzékeli, hogy a
gépjármű egy padkának fog ütközni vagy egy
ütközőn fog áthaladni, nyomja le a fékpedált a
gépjármű megállításához. Fennáll a gépjármű
sérülésének kockázata.

A PROPILOT PARK HIBÁSAN MŰKÖDIK
MEVFE0A2-ED9B2AB0-E824-482E-8473-DEA022823F64

Ha rendellenességet észlel a rendszerben, egy
figyelmeztető üzenet jelenik meg a képernyőn, a
ProPILOT Park Control ikon színe narancssár-
gára vált, és a ProPILOT Park automatikusan
kikapcsol. Ha a figyelmeztetés akkor jelenik meg,
amikor a rendszer használatban van, álljon meg a
gépjárművel egy biztonságos helyen, állítsa a
főkapcsolót KI állásba, majd állítsa újra BE állásba.

Ha a fentieket követően sem lehet a ProPILOT Park
rendszert aktiválni, hiba lehet a rendszerben. Ez
nem befolyásolja a normál vezetést. A rendszert
azonban egy hozzáértő javítóműhelynek, például

egy NISSAN tanúsított elektromos járműkereske-
désnek kell megvizsgálnia.

A PROPILOT PARK BEÁLLÍTÁSAI
MEVFE0A2-F2D2D877-3552-4ABE-A5EA-A90ECCDCD640

1. érintse meg a “ ” gombot a ProPILOT Park
képernyőn.

2. Érintse meg a [Parking] opciót.

3. Válassza ki a beállítási elemet.

Elérhető elemek:
. [Legutóbbi parkolási mód kiválasztása]

Ha ez az elem be van kapcsolva, a legutóbb
használt parkolási mód kerül alkalmazásra.

Ha ez elem ki van kapcsolva, akkor a
párhuzamos parkolás opció kerül kiválasz-
tásra.

. [Párhuzamos terek észlelése mindkét olda-
lon]

Ha ez az elem be van kapcsolva, a rendszer
a gépjármű mindkét oldalán parkolóhelye-
ket keres.

Ha az elem ki van kapcsolva, a rendszer
csak a ProPILOT Park utoljára használt
oldalán lévő parkolóhelyeket érzékeli.

Ha az irányjelző kapcsolóját működésbe
hozza ebben az állapotban, a rendszer az
irányjelző oldalán keres parkolóhelyeket.

. [Parkolási mód]

A parkolási mód, amely a ProPILOT Park
képernyőn kiválasztható, beállítható.

A bekapcsolt parkolási módok minden al-
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kalommal kiválaszthatók, amikor megérinti
a parkolási mód kiválasztása ikont.

A parkolási mód, amely ki van kapcsolva,
nem választható ki a parkolási mód kivá-
lasztásának ikonjának megérintésével.

Lásd “A parkolási mód kiválasztása” (418 o.).

PARKOLÓÉRZÉKELŐ (szonár) ÉSZLELÉSI
FELTÉTELEI ÉS KORLÁTOZÁSAI

MEVFE0A2-EF5EDDBA-DEF9-4037-A627-AC9542EC1A33

FIGYELMEZTETÉS
A parkolóérzékelő (szonár) rendszernek van-
nak bizonyos korlátai. Részletes információ-
kért nézze meg a “Parkolószenzor (szonár)
rendszer korlátai” (414 o.).

* A következő feltételek fennállása esetén mű-
ködésbe kell hozni a féket vagy a megfelelő
parkolási művelet nem hajtható végre.
— Ha a parkolószenzorra (szonár) eső, hó, jég,

kosz vagy egyéb szennyeződés tapad
— Ha túl nagy zaj tapasztalható a környező

területeken
— Ha a gépjármű közvetlen környezetében

olyan eszköz van, amely ultrahangokat
bocsát kit (beleértve a parkolószenzorral
(szonár)) felszerelt járműveket is

— Ha túl nagy a fű a környező területeken
— Ha olyan szerkezet közelében halad el,

amelyen kidudorodások vagy benyomódá-
sok vannak

— Ha a gépjármű mellett valamilyen szerkezet

található (például fal, útdíjfizető berendezés
vagy parkolóház-kapu)

— Ha lépcső, kinyúló tárgy vagy esőelvezető
található az úton

— Ha zászló, műanyag függöny vagy hasonló
tárgy alatt halad el

— Ha a gépjármű körül hóbuckák találhatók

INTELLIGENS KÖRNÉZETI MONITOR
ÉSZLELÉSI FELTÉTELEI ÉS KORLÁTOZÁ-
SAI

MEVFE0A2-AA859501-B20E-4E30-8620-F5C66F4D7D78

FIGYELMEZTETÉS
Az intelligens körbetekintési monitornak van-
nak bizonyos korlátai. Részletes információ-
kért nézze meg a “Intelligent Around View
Monitor (ha van)” (230 o.).

* Az alábbiakhoz hasonló körülmények között
előfordulhat, hogy az intelligens körbetekintési
monitor kamerái nem képesek megfelelően
észlelni az akadályt és/vagy a parkolási hely-
zetet.
— Ha a gépjármű esőtől vagy egyéb víztől

nedves lesz
— Ha a környező terület sötét, mint például

éjszaka, földfelszín alatti helyeken, vagy föld
feletti parkolóházakban

— Ha a parkolóhely felfestései nem láthatók
tisztán a rossz idő miatt (eső, hó, köd, por,
homok vagy hóvihar)

— Ha a kamera lencséi bepárásodtak a vízzel
való érintkezés miatt

— Ha erős napfény vagy lámpafény esik az
útra

— Ha az út felülete nedves és csillogó, például
esőben vagy eső után, illetve amikor po-
csolyák vannak az úton

— Ha a nap belesüt a kamerába, például
reggel vagy este

— Ha a kamera lencséje szennyezett vagy
vízcseppek tapadnak rá

— Ha olyan tárgy van felszerelve, amely aka-
dályozza a kamera látómezejét

— Ha erős fény (például napfény vagy szem-
bejövő járművek távolsági fénye) jut be az
elülső kamerába

— Amikor a jármű vezetési testhelyzete jelen-
tősen megváltozott hirtelen fékezés vagy
terhelés hatására

— Fényerő hirtelen változása (például ha a
gépjármű egy alagútba hajt be vagy onnan
hajt ki, árnyékos területen halad át vagy
villámlik)

— Ha meredek lejtőn vagy lejtőn vagy éles ívű
utakon vezet

— Azok az emberek, akik a függőlegesen
állótól vagy a járástól eltérő testtartással
rendelkeznek, például előre dőlnek stb.

— Emberek egy járműben
— Bevásárlókocsit, babakocsit stb. toló embe-

rek.
— Emberek olyan ruhákban, mint például

esőkabát vagy olyan ruha, amelyek körvo-
nalai homályosak
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— Olyan emberek, akiknek van esernyőjük
vagy nagy táskájuk, és el van rejtve egy
testrészük

— A gyalogos profilját a rendszer nem ismeri
fel, mert nagy poggyásza van, vagy a
háttérrel megegyező színű ruhát visel.

PROPILOT PARK ÉSZLELÉSI FELTÉTELEK
ÉS KORLÁTOZÁSOK

MEVFE0A2-03C37036-D691-4464-AC84-70FAB57A304B
* A következő feltételek fennállása esetén mű-

ködésbe kell hozni a féket vagy a megfelelő
parkolási művelet nem hajtható végre.
— Ha a parkolószenzorra (szonár) eső, hó, jég,

kosz vagy egyéb szennyeződés tapad
— Ha túl nagy zaj tapasztalható a környező

területeken
— Ha a gépjármű közvetlen környezetében

olyan eszköz van, amely ultrahangokat
bocsát kit (beleértve a parkolószenzorral
(szonár)) felszerelt járműveket is

— Ha túl nagy a fű a környező területeken
— Ha olyan szerkezet közelében halad el,

amelyen kidudorodások vagy benyomódá-
sok vannak

— Ha a gépjármű mellett valamilyen szerkezet
található (például fal, útdíjfizető berendezés
vagy parkolóház-kapu)

— Ha lépcső, kinyúló tárgy vagy esőelvezető
található az úton

— Ha zászló, műanyag függöny vagy hasonló
tárgy alatt halad el

— Ha a gépjármű körül hóbuckák találhatók

* Előfordulhat, hogy a rendszer nem működik
megfelelően a következő feltételek mellett.
— Ha a járművet nem eredeti gumiabroncsok-

kal szerelték fel
* A következő feltételek mellett nem lehetséges

a parkolóhelyre való helyes beállás. Ha szük-
séges, a gépjárművel álljon egy megfelelőbb
helyre.
— Ha az útfelület nem sík
— Ha a gépjármű a túl nehéz rakomány miatt,

illetve az egy oldalon szállított rakomány
miatt megdőlt

* A következő körülmények között lehetetlen
vagy nehéz a parkolóhelyet észlelni.
— Ha a gépjármű túl közel van a parkolóhely-

hez
— Olyan parkolóhelyen, ahol a parkolóhely

felfestései nincsenek kialakítva és a helyek
kötéllel, blokkokkal vagy egyéb eszközökkel
vannak kialakítva

— Ha a parkolóhely felfestései nem láthatók
kopás vagy szennyeződés miatt

— Ha az út és a parkolóhely felfestései között
kicsi a kontraszt

— Ha a parkolóhely felfestései az úton sárgák,
vagy a fehértől eltérő színűek

— Ha a parkolóhely túl szűk vagy széles
— Ha a parkolóhely túl rövid
— Ha a parkolóhely felfestései túl szűkek vagy

szélesek
— Ha a parkolóhely felfestései nem párhuza-

mosak a kamera képén, mivel a parkolóhely
döntött, illetve egyéb okok miatt

— Ha a parkolóhely felfestései egy átlós vo-
nallal vannak összekötve vagy egyéb jelö-
lésekhez kapcsolódnak

— Ha a gépjármű árnyéka, fák árnyéka vagy
egyéb árnyékok a parkolóhely felfestéseit
takarják

— Ha egy szomszédos jármű vagy más aka-
dály van a parkoló sorain

— Ha valamilyen akadály van a parkolóhelyen
— Ha a környező terület sötét, mint például

éjszaka, földfelszín alatti helyeken, vagy föld
feletti parkolóházakban

— Ha a parkolóhely felfestései nem láthatók
tisztán a rossz idő miatt (eső, hó, köd, por,
homok vagy hóvihar)

— Ha a kamera lencséi bepárásodtak a vízzel
való érintkezés miatt

— Ha a nap vagy az utcai világítás megcsillan
az út felületén

— Ha erős napfény vagy lámpafény esik az
útra

— Ha az út felülete nedves és csillogó, például
esőben vagy eső után, illetve amikor po-
csolyák vannak az úton

— Ha a nap belesüt a kamerába, például
reggel vagy este

— Ha a kamera lencséje szennyezett vagy
vízcseppek tapadnak rá

— Ha olyan tárgy van felszerelve, amely aka-
dályozza a kamera látómezejét

— Ha lépcső, lefolyó, útburkolati jel, átfestett
vonal vagy hasonló elem látható
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— Ha hó vagy csúszásmentesítő anyag hal-
mozódott fel

— Ha a parkolóhely kövekkel és növényzettel
van kirakva

— Ha zajos kép látható a parkolóhelyet meg-
jelenítő képernyőn

— Ha betűk vagy egyéb karakterek vannak
felfestve a parkolóhelyre

— Ha az út színe és fényereje nem egyenletes
— Ha a gépjármű a parkolóhelyhez képest

megdöntve állt meg
— Ha az utca szűk
— Ha valamilyen akadály van a gépjármű előtt
— Ha a parkolószenzorra (szonár) eső, hó, jég,

kosz vagy egyéb szennyeződés tapad
— Ha túl nagy zaj tapasztalható a környező

területeken
— Ha a gépjármű közvetlen környezetében

olyan eszköz van, amely ultrahangokat
bocsát kit (beleértve a parkolószenzorral
(szonár)) felszerelt járműveket is

— Ha túl nagy a fű a környező területeken
— Ha lépcső, kinyúló tárgy vagy esőelvezető

található az úton
— Ha a gépjármű körül hóbuckák találhatók

* A következő feltételek mellett előfordulhat,
hogy a parkolási pozíció nem a megfelelő
helyzetben észlelhető.
— Ha egy olyan fény tűnik fel, mint a parkoló-

hely felfestése, az lehet egy épület vagy
egyéb tárgy tükröződése, egy lépcső, egy
csatorna, egy felfestést, egy újrafestett
vonal vagy ezekhez hasonló elem

— Ha útjavításból visszamaradt jelölések lát-
hatók, betűk láthatók az útfelületen, oszlo-
pok vagy egyéb akadályok

— Ha az út felülete nedves és csillogó, például
esőben vagy eső után, illetve amikor po-
csolyák vannak az úton

— Ha az út színe és fényereje nem egyenletes
— Ha a parkolóhely egy lejtőn található
— Ha az oldalsó fellépő vagy egy árnyék

takarja a parkolóhely vonalait
— Ha a parkolóhely felfestései nem láthatók

kopás vagy szennyeződés miatt
— Ha a rendszer működését befolyásolják az

gépjármű vagy fák árnyékai
* Ha a jármű nem eredeti gumiabroncsokkal van

felszerelve, előfordulhat, hogy a parkolásve-
zérlés a beállított helyzetbe nem lehetséges.
Javasoljuk, hogy a téli abroncsok cseréjekor
keressen fel egy NISSAN minősített elektromos
jármű kereskedést.

MEVFE0A2-E2161C0A-2F63-40A0-A1EF-B714DF6DF4BC
A járművét elsődlegesen utasok és csomagok
szállítására tervezték.

Az utánfutó vontatása további terhelést jelent a
jármű elektromos járműrendszerére, hajtásláncá-
ra, kormányzási, fékrendszerére és egyéb rend-
szereire. Egy utánfutó vontatása megnöveli az
olyan kondíciók hatásait, mint a keresztszél, az
egyenetlen talaj vagy a teher által okozott mellék-
hatások.

A vezetési stílust és a sebességet a megváltozott
körülményeknek megfelelően kell megválasztania.
Utánfutó vontatása előtt keresse fel a NISSAN
tanúsított elektromos jármű kereskedőjét, hogy
elmagyarázza a vontatóberendezés megfelelő
használatát.

ÜZEMELTETÉSI ÓVINTÉZKEDÉSEK
MEVFE0A2-9C2A17A0-6082-442B-8DD7-E8B8C234C784

* Indulás előtt ellenőrizze az utánfutó lámpa-
rendszerének megfelelő működését.

* Vegye figyelembe a jogszabályokban meg-
határozott maximális sebességeket.
Ne lépje túl a 100 km/h-t (62 MPH) (Európa
esetében).

* Kerülje a hirtelen elindulásokat, gyorsításokat
és megállásokat.

* Kerülje az éles fordulókat és sávváltásokat.
* Mindig mérsékelt sebességgel vezesse jármű-

vét.
* Utánfutó vontatása közben ne használja a

következő rendszereket (ha vannak):
— Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

(LDW)

UTÁNFUTÓ VONTATÁSAUTÁNFUTÓ VONTATÁSA
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— Intelligent Lane Intervention rendszer
— Emergency Lane Assist (ELA) rendszer
— Holttér figyelmeztető rendszer (BSW)
— Intelligens holttér beavatkozó rendszer
— Hátsó keresztforgalmi figyelmeztető (RCTA)

rendszer
— Intelligens sebességszabályozó (ICC) rend-

szer
— ProPILOT rendszer
— e-Pedal Step rendszer
— Intelligens vészfékezés gyalogosérzékelő

rendszerrel
— Intelligens elülső ütközésre figyelmeztető

rendszer
* Kövesse az utánfutó gyártójának utasításait.
* Válasszon megfelelő összekapcsoló berende-

zéseket (vonóhorog, biztonsági lánc, tetőcso-
magtartó stb.) gépjárművéhez. Ezeket az
eszközöket a NISSAN tanúsított elektromos
jármű kereskedőjétől szerezheti be, ahol rész-
letesebb információkat is kaphat az utánfutó
vontatásáról.

* Soha ne hagyja, hogy az utánfutó összsúlya
(az utánfutó súlya, plusz a rakomány súlya)
meghaladja a csatlakoztató eszköz maximális
teherbírását. További információért keresse fel
a NISSAN tanúsított elektromos jármű-keres-
kedőt.

* Az utánfutót úgy kell megrakodni, hogy a
nehezebb rakomány a tengely fölé kerüljön. A
vontatóhorogra nehezedő függőleges terhe-
lés soha ne lépje túl a megadott határértéket.

* A karbantartási füzetben meghatározottaknál
gyakrabban szervizeltesse a gépjárművét.

* Az utánfutó vontatása több energiát igényel,
mint normál körülmények között, a vonóerő és
az ellenállás jelentős növekedése miatt.

GUMIABRONCS NYOMÁSA
MEVFE0A2-E5A381D8-C113-4E09-9F3E-7BFE6FBE1392

Ha utánfutót vontat, a gumiabroncsok nyomását
állítsa be a javasolt maximális HIDEG értékre (teljes
terhelés), amely a gumiabroncson található.

BIZTONSÁGI LÁNCOK
MEVFE0A2-7879282B-6761-4AA8-89C1-BA00FD0C1AAB

Mindig használjon megfelelő láncot a jármű és az
utánfutó között. A láncokat keresztezni kell, és a
vonóhoroghoz kell rögzíteni, nem pedig a gép-
jármű lökhárítójához vagy tengelyéhez. Mindig
hagyja elég hosszúra a láncot, hogy be tudjon
fordulni az utánfutóval.

UTÁNFUTÓ FÉKEK
MEVFE0A2-E1241890-37EB-4336-9896-A302CD58DB8A

Győződjön meg róla, hogy az utánfutó fékei a helyi
szabályozásoknak megfelelően vannak telepítve.
Azt is ellenőrizze, hogy az utánfutó többi része is
megfelel-e a helyi szabályozásoknak.

Mindig támassza ki a jármű és az utánfutó kerekeit,
ha parkol. Húzza be az utánfutó kézifékét, ha van.
Meredek lejtőn való parkolás nem javasolt.

Ha meredek lejtőn való parkolás elkerülhetetlen,
állítsa a sebességváltó- kart P (Parkolás) állásba, és
a kerekeket forgassa az útpadka felé.

UTÁNFUTÓ ÉSZLELÉSE (ha van)
MEVFE0A2-E3154B63-821E-4AE0-8549-1FE1DB039B32

Amikor eredeti NISSAN vonórúd elektromos cso-
maggal vontat utánfutót és az irányjelző kapcsolót
használja, a jármű elektromos rendszere az után-
futó világításának további elektromos terhelését
fogja észlelni. Ennek eredményeképp, az irányjelző
hangja másképp fog megszólalni.

TRAILER SWAY CONTROL
MEVFE0A2-82A51F5B-0588-4860-B20E-AB21CD08FF17

Az utánfutó kilengésének minimalizálása érdeké-
ben a jármű az egyes kerekeket fékezheti a jármű
érzékelőitől és a jármű sebességétől függően. A
Trailer Sway Control az elektronikus menetstabili-
záló program (ESP) funkciója, és akkor aktív, ha az
ESP funkció engedélyezve van.

FIGYELEM
Ha az ESP rendszer KI van kapcsolva, a Trailer
Sway Control is le van tiltva.

Amikor a Trailer Sway Control működik, a csú-
szásjelző lámpa villog. Ha visszanyeri a jármű
irányítását, a csúszásjelző lámpa kialszik.

Az ESP rendszerrel kapcsolatos további informáci-
ókért lásd: “Elektronikus menetstabilizáló program
(ESP)” (407 o.).

Ha a Trailer Sway Control aktiválódik
MEVFE0A2-7DC3C552-3207-4BC7-8205-2CE9B170309F

1. Vegye le a lábát a gázpedálról, hogy a jármű
szabadon forogjon, és olyan egyenesen kor-
mányozzon, amennyire az útviszonyok meg-
engedik. Ez a kombináció segít stabilizálni a
járművet.
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FIGYELEM

Ne próbálja az utánfutó kilengését kor-
mányzással vagy fékezéssel korrigálni.

2. Amikor az utánfutó kilengése megáll, óvatosan
fékezze be, és húzza le az út szélére egy
biztonságos területen.

3. Próbálja átrendezni az utánfutó rakományát
úgy, hogy az egyensúlyban legyen.

MEGJEGYZÉS:

A Trailer Sway Control nem képes minden
helyzetben csökkenteni az utánfutó kilengését.

CSATLAKOZTATÓ ESZKÖZ FELSZERELÉSE
MEVFE0A2-46BD14DB-B399-429A-A2F7-A64F88C16825

MWBF0140X

A NISSAN azt javasolja, hogy az utánfutó vontatá-
sához szükséges csatlakoztató eszközt a követke-
ző körülmények között telepítse:

* A csatlakoztató eszköz maximálisan megen-
gedett függőleges terhelése: 490 N (50 kg, 110 
font)

* A csatlakoztató eszköz, rögzítési pontok és
telepítési felületek a járművön: példaként áb-
rázolva az ábrán.

* Csatlakoztató eszköz hátsó túlnyúlása: 1044
mm (41,1 hüvelyk)

Kövesse a csatlakoztató eszköz gyártójának uta-
sításait a telepítést és használatot illetően.
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MEVFE0A2-5460FB5E-5751-4144-BEDA-9C44CC26E1E8

FIGYELMEZTETÉS
* A körülményektől függetlenül mindig kör-

ültekintően vezessen. Óvatosan gyorsítson
vagy lassítson. Ha túl hirtelen gyorsít vagy
lassít, a meghajtott kerekek tapadása
rosszabb lesz.

* Hideg időben hagyjon nagyobb követési
távolságot. A fékezést hamarabb kell meg-
kezdenie, mint száraz útviszonyok között.

* Csúszós úton tartson nagyobb követési
távolságot az Ön előtt haladó járműtől.

* A nedves jég (0°C, 32°F és az ónos eső), a
rendkívül hideg hó és a jég csúszós lehet,
és előfordulhat, hogy nagyon nehéz vezet-
ni rajta. A jármű tapadása sokkal kisebb
lesz ilyen körülmények között. Kerülje a
nedves jégen való vezetést, amíg le nem
szórják sóval vagy homokkal az utakat.

* Ügyeljen a csúszós foltokra (vakítóan fé-
nyes jég). Ezek a tisztának tűnő úton is
megjelenhetnek az árnyékos területeken.
Ha jégfoltot lát maga előtt, fékezzen aze-
lőtt, hogy elérné. Próbáljon meg nem
fékezni akkor, amikor már a jégen van, és
kerüljön minden hirtelen kormánymozdu-
latot.

* Ne használja az automatikus sebesség-
szabályozó berendezést csúszós úton.

FIGYELEM
A Li-ion akkumulátor károsodásának megelő-
zéséhez: Ne tárolja a járművet -25°C (-13°F)
alatti hőmérsékleten hét napon túl. Ha a külső

hőmérséklet -25°C (-13°F) vagy ennél alacso-
nyabb, a Li-ion akkumulátor lefagyhat, és nem
tölthető, és nem biztosít áramot a jármű
vezetéséhez. Vigye a gépjárművet meleg hely-
re.

MEGJEGYZÉS:
* A hatótávolság jelentősen csökkenhet rend-

kívül hideg körülmények között (például
-20°C (-4°F) alatt).

* A klímaberendezés használata az utastér
fűtésére, amikor a külső hőmérséklet 0°C
(32°F) alatt van, több áramot fogyaszt, és
nagyobb hatással van a hatótávolságra,
mint ha a fűtést 0°C (32°F) feletti hőmérsék-
let mellett használja.

* A Li-ion akkumulátor töltéséhez több időre
van szükség, ha a Li-ion akkumulátor hő-
mérséklet-szabályozó rendszer működik.

* A klímavezérlő időzítő nem kapcsol be, amíg
a Li-ion akkumulátor hőmérséklet-szabá-
lyozó rendszer működik.

12 VOLTOS AKKUMULÁTOR
MEVFE0A2-EB5AE933-122D-4608-B599-298971BE31E0

Ha a 12 voltos akkumulátor nincs teljesen feltöltve,
extrém hideg körülmények között a 12 voltos
akkumulátor folyadéka megfagyhat és a 12 voltos
akkumulátor károsodhat. A maximális hatásfok
fenntartása érdekében rendszeresen ellenőrizze a
12 voltos akkumulátort. További információért lásd
. “12 voltos akkumulátor” (470 o.).

HŰTŐFOLYADÉK
MEVFE0A2-90BFB791-C394-4902-BD39-3C2F7195DC93

Ha a járművet fagyálló nélkül hagyja szabad téren,
eressze le a hűtőrendszert. Töltse fel ismét a jármű
működtetése előtt. Részletes információkért nézze
meg a “Hűtőrendszer” (465 o.).

GUMIABRONCSOK JELLEGE
MEVFE0A2-9C8439E1-BA84-485E-ACF6-DFC2574800D6

1. Ha téli gumiabroncsokat szerel fel gépjárműve
első/hátsó kerekeire, ugyanolyan méretű, ter-
helhetőségű, szerkezetű és típusú (diagonál,
diagonálöves vagy radiál) gumiabroncsokat
használjon, mint ami a hátsó/első kerekeken
található.

2. Ha a gépjárművet szélsőséges téli időjárási
körülmények között használja, mind a négy
kerékre szereljen fel téli gumiabroncsot.

3. Jeges úton való még jobb tapadásra szöges
gumiabroncs használható. Azonban egyes
országok, tartományok és államok tiltják a
használatát. Nézzen utána a helyi, állami és
tartományi jogszabályoknak, mielőtt szeges
gumiabroncsokat szerelne.

Szeges téli gumiabroncsok csúszási és ta-
padási tulajdonságai nedves vagy száraz
felületeken rosszabbak lehetnek a nem
szeges téli gumiabroncsoknál.

4. Kívánság szerint hóláncok is használhatók.
Győződjön meg róla, hogy a gépjárműre illő
hóláncokat használ és azokat a gyártó utasí-
tásai szerint szerelte- e fel. A hólánc gyártójá-
nak ajánlása esetén használjon láncfeszesség
állító eszközt, hogy biztosítsa a lánc szoros
illeszkedését. A hólánc laza záróláncszemeit le
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kell rögzíteni vagy el kell távolítani, hogy
ostorszerű csapkodással nehogy megsértsék
a gépjármű karosszériáját. Továbbá csökken-
tse a jármű sebességét, különben a jármű
megsérülhet és/vagy csökkenhet a jármű
vezethetősége és romolhat a teljesítménye.

KÜLÖNLEGES TÉLI FELSZERELÉS
MEVFE0A2-3491A18F-97B7-48DE-9D77-0C0C0BB3803C

A következő eszközök gépkocsiban tartása java-
solt télen:

* Egy jégkaparó és egy erős sörtéjű kefe, a jég és
hó ablakokról való eltávolításához.

* Egy erős, sima deszka, amit az emelő alá tehet,
hogy alátámassza.

* Egy lapát, hogy kiáshassa a járművet a hótor-
laszok alól.

RÖGZÍTŐFÉK
MEVFE0A2-44F7E1EF-2355-4642-A2BA-17651F9FD0B3

Ha olyan helyen parkol, ahol a külső hőmérséklet 0
°C (32 °F) alatt van, ne húzza be a rögzítőféket,
hogy megakadályozza a fagyást. Biztonságos
parkolás érdekében:

* Nyomja meg a váltókaron lévő parkoló gom-
bot, hogy a jármű P (parkolás) helyzetbe
kerüljön.

* Biztonságosan rögzítse a kerekeket.

KORRÓZIÓVÉDELEM
MEVFE0A2-67AD7C49-0D23-4580-A2BF-EC217DEA5F08

Az utak jégmentesítésére használt vegyi anyagok
rendkívül korrozívak, és felgyorsítják az alvázele-
mek, pl. a fékvezetékek, fékbowdenek, küszöbök és
lökhárítók korrózióját.

Télen az alvázat rendszeresen tisztítani kell.
További információért lásd . “Korrózióvédelem”
(456 o.).

A rozsda és korrózió elleni további védelem
érdekében, amely egyes területeken szükséges
lehet, forduljon a NISSAN tanúsított elektromos
járműkereskedéshez.

A FAGYOTT TÖLTŐNYÍLÁS-FEDÉL KIN-
YITÁSA

MEVFE0A2-D0FDC60E-3998-4298-A2F1-0D1740CAF317
Amikor a töltőnyílás lefagyott, olvasszuk fel a jeget.
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MEVFE0A2-F8C8FFF6-A599-4B3B-A1E6-F9439E4BD2DC

MSIC2574

A vészvillogó kapcsoló a főkapcsoló állásától
függetlenül működik, kivéve ha az akkumulátor
lemerült.

A vészvillogó feladata, hogy a többi vezetőt
figyelmeztesse, hogy Önnek meg kellett állni
vészhelyzet miatt.

Ha megnyomja a vészvillogó kapcsolóját, akkor az
összes irányjelző villogni kezd. A vészvillogó kikap-
csolásához nyomja meg ismét a vészvillogó gomb-
ját.

Ha a rendszer olyan behatást érzékel, amely
aktiválhatja a kiegészítő légzsákokat, a vészvillogó
automatikusan villogni kezd. Ha a vészvillogó
gombját megnyomja, a vészvillogó kikapcsol.

FIGYELMEZTETÉS
* Ha vészhelyzet esetén meg kell állnia, jól

húzódjon le az útról.

* Autópályán ne használja a vészvillogó-
kapcsolót, hacsak szokatlan körülmények
nem kényszerítik olyan lassú haladásra,

mely a többi jármű számára veszély forrá-
sa lehet.

* Ha a vészvillogó üzemel, az irányjelzők
nem működnek.

FIGYELMEZTETÉS
Addig ne kapcsolja ki a vészvillogót, amíg meg
nem győződött róla, hogy az biztonságos.
Előfordulhat az is, hogy a vészvillogó nem
kezd el automatikusan villogni; ez a behatás
erejétől függ.

MEVFE0A2-186AEC9C-1492-4E2B-A700-67047E567794
Az Emergency Stop Signal villogtatja a féklámpá-
kat és a magasra szerelt féklámpákat, hogy
megakadályozza a hátsó ütközést, ha hirtelen
fékezést észlel.

A vészfékezés jelzése a következő körülmények
között működik:

* Ha a jármű sebessége meghaladja a 60 km/h-t
(37 MPH)

* Amikor a rendszer hirtelen fékezést észlel a
fékpedál behúzása közben

A vészfékezés jelzése nem működik a következő
körülmények között:

* Amikor a vészvillogó működik
* Amikor a rendszer nem észlel hirtelen fékezést

VÉSZVILLOGÓ-KAPCSOLÓVÉSZVILLOGÓ-KAPCSOLÓ VÉSZFÉKEZÉS JELZÉSEVÉSZFÉKEZÉS JELZÉSE
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MEVFE0A2-7C6757DA-C9FC-43FC-9E43-9CB1131A89D7
Az elektromos jármű rendszerének vezetés közbe-
ni vészhelyzetben történő kikapcsolásához hajtsa
végre a következő eljárást:

* Gyorsan nyomja meg a nyomógombos bekap-
csológombot háromszor egymás után keve-
sebb, mint 1,5 másodperc alatt, vagy

* Nyomja meg és tartsa lenyomva a nyomó-
gombos főkapcsolót több mint 2 másodper-
cig.

MEVFE0A2-5D64AB92-19AE-4EBB-85E2-0500CB2054C5

KERÉKNYOMÁST FIGYELŐ RENDSZER
(TPMS)

MEVFE0A2-E0564C3C-60A2-48DF-92E3-FDD16E11845D
A gépjármű fel van szerelve keréknyomást felü-
gyelő rendszerrel (TPMS). Ez a rendszer az összes
abroncs nyomását felügyeli. Ha az alacsony ab-
roncsnyomásra figyelmeztető lámpa világít, és a
[Alacsony abroncsnyomás] figyelmeztető üzenet
jelenik meg a jármű információs kijelzőjén, akkor
egy vagy több gumiabroncs jelentősen alulfújt
állapotban van. Ha a járművet alacsony abroncs-
nyomással vezetik, a TPMS aktiválódik, és az
alacsony abroncsnyomásra figyelmeztető lámpá-
val figyelmezteti Önt. A rendszer csak akkor
aktiválódik, ha a gépjárművet 25 km/h (16 MPH)
sebességnél magasabb sebességgel vezeti. A
részletekért lásd: “Figyelmeztető lámpák, visszajel-
ző lámpák és hangjelzések” (114 o.) és “Keréknyo-
mást figyelő rendszer (TPMS)” (257 o.).

FIGYELMEZTETÉS
* Ha az alacsony keréknyomásra figyelmez-

tető rendszer lámpája vezetés közben
villan fel kerülje a hirtelen kormánymoz-
dulatokat vagy az intenzív fékezést, csök-
kentse a jármű sebességét, húzódjon félre
egy biztonságos helyre és a lehető legha-
marabb állítsa le a járművet. Ha nem
megfelelően felfújt abroncsokkal közleke-
dik, az abroncsok sérülhetnek és meg-
nőhet a defekt valószínűsége. A gépjármű
súlyosan sérülhet, de baleset is előfordul-
hat, és súlyos személyi sérülésekhez ve-
zethet. Ellenőrizze mind a négy kerék
nyomását. Állítsa be az abroncsok nyomá-
sát a javasolt HIDEG értékre, amely a

Gumiabroncsok címkén található, hogy az
alacsony guminyomás figyelmeztető lám-
pája KIkapcsoljon. Ha a keréknyomás be-
állítása után a lámpa még mindig világít,
az abroncs defektes lehet. Ha defektes
abroncsunk van, a lehető leghamarabb
javítsa meg egy defektjavító készlettel.

* Ha olyan típusú abroncsokat használ,
amelyeket a NISSAN eredetileg nem határ-
ozott meg, az befolyásolhatja a TPMS
rendszer működését.

* A NISSAN azt javasolja, hogy csak az
eredeti, a gépjárműhöz adott javítókészle-
tet használja. Más típusú tömítőanyagok
használata károsíthatja a szelep tömítését,
amely miatt az abroncsban csökkenhet a
légnyomás. A gumiabroncs-javító tömítő-
anyag használata után a lehető leghama-
rabb keresse fel a NISSAN tanúsított
elektromos jármű-kereskedőt.

FIGYELEM
* Elfordulhat, hogy a TPMS nem működik

megfelelően, ha az abroncsokra hólánc
van szerelve vagy az abroncsok hóval
borítottak.

* Ne helyezzen fémfóliát vagy fém alkat-
részt (antenna, stb.) az ablakra. Ez gyen-
gítheti a keréknyomás-szenzorokból
érkező jelek vételét és előfordulhat, hogy
a TPMS nem működik megfelelően.

Előfordulhat, hogy bizonyos eszközök
vagy jeladók interferálnak a TPMS rend-
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szerrel, ezért előfordulhat, hogy a TPMS
figyelmeztető lámpa felvillan. Néhány pél-
da:

— Olyan elektromos berendezések vagy
létesítmények, amelyek hasonló rádió-
frekvenciát használnak a gépjármű
közelében.

— Ha a jeladó hasonló frekvenciát hasz-
nál a gépjármű belsejében vagy ahhoz
közel.

— Ha számítógépet (vagy hasonló beren-
dezést) vagy DC/AC átalakítót használ
a gépjármű közelében.

* Amikor az abroncsokat fújatja fel vagy a
keréknyomást ellenőrzi, ne hajlítsa el a
szelepeket.

* Használjon eredeti NISSAN szelepsapkát,
amely megfelel a gyárilag felszerelt sze-
lepsapka specifikációjának.

* Ne használjon fém szelepsapkát.

* Megfelelően szerelje fel a szelepsapkát. A
szelepsapka nélkül a szelep és a kerék-
nyomás figyelő szenzorok sérülhetnek.

* Tárolás vagy másik kerék felszerelésekor a
szelepek és a szenzorok ne sérüljenek.

* Cserélje ki a TPMS szenzor szelepszárát
(beleértve a szeleptűt és sapkát) és a
csavart (ha van), ha az abroncsokat el-
használódás vagy életkor miatt lecseréli. A
csavart (ha van) megfelelően kell rögzíteni
1,4 ± 0,1 N·m (0,14 ± 0,01 kg-m) nyomaték-

kal. A TPMS szenzorok újra felhasználha-
tók.

DEFEKTES KERÉK MEGJAVÍTÁSA
MEVFE0A2-ECE6CC95-9E6E-4419-AAD9-27549D562A6A

A pótkerék helyett egy gumijavító szett jár a
gépjárműhöz. A gumijavító szettet csak kisebb
defektek javításához és ideiglenesen lehet hasz-
nálni. A javítókészlet használata után a lehető
leghamarabb keresse fel a NISSAN tanúsított
elektromos jármű kereskedőjét a gumiabroncs
ellenőrzése és javítása/csere céljából.

FIGYELEM
* A NISSAN azt javasolja, hogy csak az

eredeti, a gépjárműhöz adott javítókészle-
tet használja. Más típusú tömítőanyagok
használata károsíthatja a szelep tömítését,
amely miatt az abroncsban csökkenhet a
légnyomás.

* A gépjárműhöz adott javítókészletet ne
használja más gépjárműveken.

* A javítókészletet csak az abroncs felfúja-
tására és a nyomás ellenőrzésére használ-
ja.

* A javítókészletet csak DC12V-ról használja.

* A javítókészletet tartsa portól és víztől
távol.

* A javítókészletet ne szerelje szét vagy
módosítsa.

* Ne galvanizálja a javítókészletet.

* A következő körülmények között ne hasz-
nálja a gumijavító szettet. Forduljon egy
NISSAN tanúsított elektromos jármű ke-

reskedőhöz vagy professzionális közúti
segélyszolgálathoz.

— ha a tömítőanyag lejárt a lejárati idejé-
nek (a palackon lévő címkén látható)

— ha a vágás vagy szúrás körülbelül 5 mm
(0,20 hüvelyk) vagy hosszabb

— ha a gumiabroncs oldala sérült

— ha a járművet úgy vezették, hogy a
gumiabroncsból jelentős levegőveszteség
keletkezett

— ha a gumiabroncs teljesen elmozdul a
felni belsejében vagy kívül

- ha a gumiabroncs felni sérült

— ha két vagy több gumiabroncs kimerült

Gépjármű megállítása
MEVFE0A2-B2889DDC-3C97-433F-803E-95AB7639E504

FIGYELMEZTETÉS
* Győződjön meg arról, hogy a rögzítőfék

megfelelően be van húzva, és a jármű P
(parkoló) helyzetbe van állítva.

* Soha ne javítsa meg a gumiabroncsokat,
ha a jármű lejtőn, jégen vagy csúszós
területen áll. Ez kockázatos.

* Soha ne javítsa meg a gumiabroncsokat,
ha a szembejövő forgalom a jármű köz-
elében van. Kérjen professzionális segítsé-
get.
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1. Óvatosan tolja le a járművet az útról, ki a
forgalomból.

2. Kapcsolja be a vészvillogót.

3. Sík területen parkoljon.

4. Húzza be a kéziféket.

5. Nyomja meg a váltókaron lévő parkoló gom-
bot a P (parkolás) állásba kapcsoláshoz.

6. Kapcsolja ki az elektromos gépjármű rend-
szert.

7. Nyissa fel a motorháztetőt és állítsa fel az
elakadásjelző háromszöget (ha van):
. Hogy az elhaladó forgalmat figyelmeztesse.
. Jelezze a szerviznek, hogy Önnek segítségre

van szüksége.

8. A többi utast szállítsa ki a gépjárműből, és
várakoztassa őket biztonságos helyen, távol a
közúti forgalomtól és kellő távolságban gép-
járművétől.

A gumijavító szett elővétele
MEVFE0A2-F26BFB8F-FAB4-4AF6-9096-EC92DA2BB208

MWBG0006X

Vegye ki a sürgősségi gumiabroncs defektjavító
készletet a csomagtérdeszka alatti tárolóból. A
gumijavító szettben a következő elemek találha-
tók:

Gumiabroncstömítő palack

Légkompresszor*

*: A modellektől függően a kompresszor alakja
változhat.

Mielőtt a gumijavító szettet használná
MEVFE0A2-93D8430D-94E0-4253-8017-5C54FE41268C

* Ha a kerékbe beékelődik egy idegen tárgy (pl.:
csavar vagy szeg), ne vegye ki.

* Ellenőrizze a ragasztóanyag lejáratát (az üveg
alján látható). Soha ne használjon olyan ra-
gasztóanyagot, amelynek lejárt a szavatossá-
ga.

Kerék javítása
MEVFE0A2-F6B06383-8B3C-49DB-A3F5-E5312F213C57

FIGYELMEZTETÉS
A javítókészlet használatakor figyeljen a kö-
vetkező óvintézkedésekre.

* A ragasztóanyag lenyelése veszélyes.
Azonnal igyon nagy mennyiségű vizet és
kérjen orvosi segítséget.

* Amennyiben a ragasztóanyag érintkezik a
bőrével vagy szemével bő vízzel mossa le.
Ha az irritáció továbbra is fennáll, érjen
orvosi segítséget.

* A ragasztóanyagot tartsa kisgyermek elől
elzárva.

MJVE0014X

1. Vegye ki a sebességkorlátozó matricát a
kompresszorból*, majd helyezze olyan helyre,
ahol a vezető vezetés közben jól láthatja.

*: A modellektől függően a kompresszor alakja
változhat.

FIGYELEM
Ne helyezze fel a sebességkorlátozó címkét a
kormánykerék közepére, a kilométerórára
vagy a figyelmeztető lámpákra.
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MWAG0161X

2. Vegye ki a tömlőt és a tápdugót a
légkompresszorból. A kompresszorról távolít-
sa el az tubustartó fedelét.

MWAG0162X

3. Vegye le a ragasztóanyag tubusának fedelét
és az óramutató járásával megegyező irányba
hajtsa fel a tubust. (A tubus védőfóliáját hagyja
érintetlenül. Ahogyan a tubust felcsavarja a
tartóra, a fólia átszakad.)

4. A defektes keréken vegye le a szelepsapkát a
szelepről.

MSCE0870

5. Távolítsa el a védősapkát a tömlőről, és
csavarja fel szorosan a tömlőt a gumiabroncs
szelepére. Győződjön meg arról, hogy a nyo-
másmentesítő szelep szorosan meg van
húzva. Győződjön meg róla, hogy a levegő-
kompresszor kapcsolója KI (*) állásban van-e,
majd az elektromos csatlakozóját dugja be a
gépjárműben található aljzatba.

MWAG0163X

6. Állítsa a főkapcsolót BE állásba. Állítsa a
kompresszor kapcsolóját BE (−) állásba és
fújassa fel az abroncsot arra a nyomásértékre,
amely a vezető oldali B oszlopon található
címkén olvasható, vagy minimum 180 kPa (26
psi) értékre. Rövid időre kapcsolja ki a komp-
resszort, hogy a nyomásmérő műszerrel ellen-
őrizni tudja a nyomásértéket.

Ha a kereket nagyobb nyomásra fújatja fel,
mint a meghatározott, állítsa be a nyomást a
levegő nyomásmentesítő szelepen keresztül
történő elengedésével. A hideg gumiabroncs
nyomása a gumiabroncs címkén található,
amely a vezetőoldali B-oszlopon található.
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FIGYELEM
* Ha nem megfelelő a csatlakozás a tömlő

és a szelep között, akkor a levegő elszökik,
illetve a ragasztóanyag szivárog.

* Ne álljon közvetlenül a sérült kerék mellett,
amikor fújatja fel, mert fent áll a veszélye,
hogy szétreped. Ha repedések vagy dudo-
rok jelennek meg az abroncson, azonnal
kapcsolja ki a kompresszort.

* Előfordulhat, hogy a nyomás eléri a 600
kPa-t (87 psi) a gumiabroncs felfújása
közben, de ez normális állapot. Rendsze-
rint a nyomás 30 másodpercen belül visz-
szaesik.

* A kompresszort ne használja 10 percnél
tovább.

Ha a gumiabroncsnyomás nem emelkedik ig
180 kPa (26 psi) 10 percen belül, a gumiab-
roncs súlyosan megsérülhet és az abroncs
nem javítható meg ezzel a defektjavító
készlettel. Vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN
által tanúsított elektromos gépjármű kereske-
dővel.

7. Ha az abroncs nyomása eléri a meghatározott
értéket vagy legalább a 180 kPa (26 psi)
értéket, kapcsolja ki a kompresszort. Húzza ki
a elektromos vezetéket a csatlakozó aljzatból
és gyorsan vegye le a tömlőt az abroncs
szelepéről. Helyezze vissza a szelepsapkát.

FIGYELEM
A ragasztóanyag tubusát hagyja a helyén, így
megakadályozhatja, hogy a maradék tömítő-
anyag kifolyjon.

8. Azonnal induljon el a gépjárművel és vezessen
10 percig vagy 3 km-t (2 mérföld) 80 km/h (50
MPH) vagy alacsonyabb sebességgel.

9. Vezetés után győződjön meg róla, hogy a
kompresszor kapcsolója KI (*) állásban van
és csavarja a tömlőt a szelepre. Ellenőrizze a
nyomásértéket a műszerrel.

Ha a keréknyomás 130 kPa (19 psi) ÉRTÉK ALÁ
ESIK:
Az abroncs nem javítható meg ezzel a defektja-
vító készlettel. Vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN
által tanúsított elektromos gépjármű kereskedő-
vel.

Ha a keréknyomás 130 kPa (19 psi) VAGY MAGA-
SABB, DE NEM ÉRI EL A MEGHATÁROZOTT NYO-
MÁSÉRTÉKET:
Fordítsa a kompresszor kapcsolóját BE ( - ) állásba,
és fújja fel a gumiabroncsot a megadott nyomásig.
Majd ismételje meg a 8. lépéstől.

Ha a nyomás ismét csökken, az abroncs nem
javítható meg ezzel a defektjavító készlettel.
Vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN által tanúsított
elektromos gépjármű kereskedővel.

Ha az abroncs nyomása a meghatározott érté-
ken áll:
Az ideiglenes javítás befejeződött.

A lehető leghamarabb keresse fel a NISSAN tanú-

sított elektromos jármű kereskedőjét a gumiab-
roncs javításával/cseréjével.

FIGYELEM
A ragasztóanyagot és a tömlőt ne használja
újra.

Az új gumiabroncs-tömítőanyag-palack és
tömlőért keresse fel a NISSAN tanúsított elekt-
romos járműkereskedést.

A kerék javítása után
MEVFE0A2-71E1696C-6497-47C6-BB7C-3D308CFE961E

A lehető leghamarabb keresse fel a NISSAN tanú-
sított elektromos jármű kereskedőjét a gumiab-
roncs javításával/cseréjével.

Szükséghelyzet esetén 443



(448,1)

444 Szükséghelyzet esetén

MEVFE0A2-EFD5543C-B96C-4978-B4C8-DDC9E8689D5B
Elektromos jármű (EV) rendszerének segédakku-
mulátorral történő indításához kövesse az alábbi
utasításokat és óvintézkedéseket.

Külső akkumulátorról történő indítás esetén a 12
voltos akkumulátor feszültség alá kerül, amely
lehetővé teszi az elektromos rendszer működteté-
sét. Az elektromos rendszernek működnie kell,
hogy a Li-ion akkumulátor tölthető legyen. A külső
akkumulátorról történő indítás nem tölti a Li-ion
akkumulátort. A Li-ion akkumulátort még az előtt
fel kell tölteni, hogy a gépjárművel közlekedne.

FIGYELMEZTETÉS
* A helytelen indítás 12 voltos akkumulátor

felrobbanásához vezethet. A 12 voltos
akkumulátor felrobbanása súlyos sérülést
és halált is okozhat. A jármű károsodását is
okozhatja. Minden esetben kövesse az
ebben a fejezetben leírtakat.

* A 12 voltos akkumulátor környezetében
mindig van gyúlékony hidrogén gáz. A 12
voltos akkumulátortól tartsa távol a szik-
rát és nyílt lángot.

* A 12 voltos akkumulátoron és környékén
való munkavégzés esetén viseljen mindig
megfelelő védőszemüveget, és vegye le a
gyűrűket, karkötőket és más ékszereket.

* Külső akkumulátorról történő indítás ese-
tében sose hajoljon a 12 voltos akkumulá-
tor fölé.

* Ne hagyja, hogy az akkumulátorfolyadék
szembe, bőrre, ruhára vagy a jármű festett
felületére kerüljön. Az akkumulátorfolya-
dék maró hatású kénsav, ami súlyos égést

eredményez. Ha a folyadék kapcsolatba
kerül valamivel, azonnal mossa le bő vízzel
azt a helyet.

* A 12 voltos akkumulátort tartsa gyermek-
ektől távol.

* Az indító akkumulátor 12 voltos kell, hogy
legyen. Ha nem megfelelő feszültségű
akkumulátort használ, az károsíthatja a
járművet.

* Fagyott akkumulátort ne próbáljon indíta-
ni. Felrobbanhat és súlyos balesetet okoz-
hat.

* Az ön gépjárműve automatikus hűtőventi-
látorral van felszerelve. Bármikor elindul-
hat. A kezét és egyéb tárgyakat tartsa
távol.

* Minden esetben kövesse az alábbi utasí-
tásokat. Ha nem követi az utasításokat,
károsodhat a DC/DC rendszer és személyi
sérüléseket okozhat.

FIGYELEM
* Ne kísérelje meg a gépjárművet elindítani

egy külső 12 voltos akkumulátorról miköz-
ben a Li-ion akkumulátor töltése zajlik. Ha
mégis így tesz, a gépjármű vagy a töltő-
berendezés károsodhat, amely személyi
sérüléshez vezethet.

* Az elektromos jármű nem használható
segédjárműként, mert nem képes elegen-
dő energiát szolgáltatni a benzinmotor
beindításához. Egy benzinmotoros jármű
azonban használható az elektromos jármű

12 voltos akkumulátorának áramellátásá-
ra.

BEINDÍTÁS KÜLSŐ AKKUMULÁTORRALBEINDÍTÁS KÜLSŐ AKKUMULÁTORRAL
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MWBG0003X

1. Ha a segédakkumulátor egy másik járműben
van , helyezze el a két járművet ( és ),
hogy 12 voltos akkumulátoraik közel kerülje-
nek egymáshoz.

Ne hagyja, hogy a két jármű érintkezésbe
kerüljön.

2. Húzza be a kéziféket.

3. Nyomja meg a váltókaron lévő parkoló gom-
bot, hogy a jármű P (parkolás) helyzetbe
kerüljön.

4. Kapcsoljon le minden olyan rendszert, amely
nem szükséges (fényszórók, fűtés, légkondici-
onáló, stb.).

5. Állítsa a főkapcsolót KI állásba.

6. Távolítsa el a szellőzősapkákat (ha vannak) a
12 voltos akkumulátorról. Burkolja be az akku-
mulátort egy kicsavart, de nedves ruhával,
hogy a robbanás kockázatát csökkentse.

7. Csatlakoztassa az átkötőkábeleket az ábrán
látható sorrendben ( ? ? ? ).

Balkormányos modellek
Jobb oldali vezető (RHD) modellek

FIGYELEM
* Ha a 12 voltos akkumulátor lemerült, a

főkapcsoló nem mozdítható el KI állásból.
Csatlakoztassa az áthidaló kábeleket a
nyomásfokozó járműhöz , mielőtt meg-
nyomná a főkapcsolót.

* Minden esetben a pozitív sarkot (+) csatla-
koztassa a pozitív (+) sarokhoz és a negatív
(−) sarkot csatlakoztassa a kocsitesthez
(ahogy az az ábrán is látható), ne a 12
voltos akkumulátorhoz.

* Győződjön meg róla, hogy a kábelek nem
érnek mozgó alkatrészhez a motortérben,
valamint arról, hogy a kábelsaruk nem
érnek egyéb fém alkatrészekhez.

8. Indítsa el a nyomásfokozó jármű motorját .

9. Amíg a segédjármű motorja jár, állítsa a
főkapcsolót a READY to vezetési helyzetbe.

FIGYELEM
Ha a rendszer nem indul el azonnal, állítsa a
főkapcsolót KI állásba és várjon 10 másodper-
cig, mielőtt újra megpróbálná.
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10. Az elektromos jármű rendszerének beindítása
után óvatosan húzza ki a negatív, majd a
pozitív kábelt ((4) ? (3) ? ? ), és tartsa a
menetre KÉSZ helyzetben. 20 perc a 12 voltos
akkumulátor feltöltéséhez.

11. Szerelje vissza a nyílásokra a sapkákat (ha
van). Dobja ki a ruhát, amellyel a szellőződu-
gókat fedte el, mivel korrozív savval lehet
szennyezve.

12. Ha szükséges, csatlakoztassa a járművet egy
töltőállomáshoz, a NISSAN EVSE-hez (elektro-
mos járműellátó berendezéshez) (ha van) vagy
a NISSAN Mode 3 kábelhez (ha van) a Li-ion
akkumulátor töltéséhez. (Lásd a “CH. Töltés”
szakaszban.) A járművet nem lehet vezetni,
amíg a Li-ion akkumulátor fel nem töltődik.

MEGJEGYZÉS:

Ha a rendszert az alábbi eljárással nem lehet
BEKAPCSOLNI, azonnal lépjen kapcsolatba egy
NISSAN tanúsított elektromos jármű márkake-
reskedővel.

MEVFE0A2-CF5184E2-F8B6-4B8E-B430-B9539B214F7F
Ha a teljesítménykorlátozás jelzőfénye világít,
a vontatómotor teljesítménye korlátozott, ami a
jármű sebességének csökkenését eredményezi.
Állítsa meg a gépjárművet egy biztonságos helyen
mielőtt a Li-ion akkumulátor teljesen lemerül és
nem áll rendelkezésre több akkufeszültség a gép-
jármű mozgatásához.

Ha lehetséges, állítsa a főkapcsolót KI állásba,
miközben a közúti asszisztenciára vár, így mege-
lőzheti a 12 voltos akkumulátor lemerülését.

MEGJEGYZÉS:

Ha a Li-ion akkumulátor teljesen lemerül:
* A jármű automatikusan BE állásba kerül, és

nem lehet átváltani a READY to Vezetésre
állásba.

* A gépjármű automatikusan átvált N (üres)
állásba és nem lehet vele közlekedni.

FIGYELMEZTETÉS
Ha a jármű N (üres) állásban van, és a Li-ion
akkumulátor és a 12 voltos akkumulátor telje-
sen lemerül, a jármű nem helyezhető P (par-
koló) helyzetbe. Ha ez előfordul, megfelelően
rögzítse a rögzítőféket.

Ahhoz, hogy a járművet vezetésre KÉSZ helyzetbe
állítsa, töltse fel a Li-ion akkumulátort, amíg a
hatótávolság a műszerfalon “---” értékről numeri-
kus távolságra nem változik.

MEGJEGYZÉS:
* Némi vibráció tapasztalható, amikor a gép-

jármű leáll a Li-ion akkumulátor teljes leme-
rülése esetén. Ez nem hiba.

* Ha Li-ion akkumulátor teljesen merült, addig
kell tölteni, amíg az alacsony akkufeszült-
ségre figyelmeztető lámpa (sárga) ki nem
kapcsol (fehér).

HA A LI-ION AKKUMULÁTOR
TELJESEN LEMERÜL
HA A LI-ION AKKUMULÁTOR
TELJESEN LEMERÜL
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MEVFE0A2-A764C60A-F34B-45BD-8A21-83DCBF259F31
Ne próbálja meg a rendszert betolással indítani.

FIGYELEM
Az elektromos járművet (EV) nem lehet lökés-
sel vagy vontatással indítani. Ha mégis meg-
kísérli, a vontatómotor sérülhet.

MEVFE0A2-9C3082E6-7E05-4D3B-99BC-7AC9A9D1154A
Amikor a járművét vontatják, követnie kell a helyi
előírásokat. A nem megfelelő vontató berendezés
kárt okozhat járművében. A vontatási utasítások a
NISSAN minősített elektromos járművek márkake-
reskedőjétől szerezhetők be. A helyi szervizek
tisztában vannak a vontatás során alkalmazandó
törvényekkel és egyéb rendelkezésekkel. A meg-
felelő vontatás biztosítása és a jármű véletlen
megsértése érdekében a NISSAN azt javasolja,
hogy a szerviz egyik munkatársa vontassa autóját.
Ajánlott, hogy a szerviz munkatársa elolvassa a
következő óvintézkedéseket.

FIGYELMEZTETÉS
* Soha ne utazzon a vontatott járműben.

* Soha ne feküdjön a járműve alá, miután
azt felemelte egy vontató jármű

* Kapcsolja ki az e-Pedal Step rendszert,
amikor a járművet vontatják. (Lásd “e-
Pedal Step rendszer” (267 o.).)

FIGYELEM
* Vontatáskor ügyeljen arra, hogy a tenge-

lyek, a kormányrendszer és a hajtáslánc
működőképes állapotban legyenek. Ha a
felsorolt rendszerek bármelyike nem mű-
ködik, használjon babakocsit vagy platós
vontatót.

* Mindig rögzítse a biztonsági láncokat von-
tatás előtt.

MEGJEGYZÉS:

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a jármű
nem vált manuálisan más pozícióba. Más pozí-
cióba való váltáshoz töltse fel az akkumulátort
vagy adjon áramot az indítási eljárást követően.
Nyomja meg a parkoló gombot a P (parkolás)
helyzetbe váltáshoz, mielőtt más pozícióba vál-
tana.
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NISSAN ÁLTAL AJÁNLOTT VONTATÁS
MEVFE0A2-09B962BF-4170-4F2F-83C9-E1E70F0C2C59

MLVE0067X

A NISSAN azt javasolja, hogy a járművét a meg-
hajtott (első) kerekek felemelése mellett vontassa,
vagy lapos platójú teherautón szállíttassa az ábra
szerint.

FIGYELEM
* Soha ne vontassa a járművet úgy, hogy az

első kerekek a talajon vannak vagy úgy,
hogy mind a négy kerék a talajon van
(előre vagy hátra), ez súlyos és költséges
sérüléseket okozhat a motorban.

* Gépjármű vontatás úgy, hogy az első
kerekek utánfutóra helyezésével:

— Állítsa a főkapcsolót BE állásba. Rög-
zítse a kormánykereket egyenes állás-
ban, egy kötél vagy egyéb eszköz
segítségével.

— Helyezze a választókart N (Üres) hely-
zetbe.

* Ha a járművet a hátsó kerekekkel a talajon
vontatja (ha nem használ vontató babát):
Mindig engedje ki a rögzítőféket.

MEGJEGYZÉS:

Ha az elektronikus rögzítőfék kiold, a hátsó
kerekek vontatás közben földelhetők. Ha az
elektronikus rögzítőfék nincs kiengedve, vonta-
tási dollyokat kell használni. További informáci-
ókért lásd: “Rögzítőfék” (269 o.).

Megragadt gépjármű kiszabadítása
MEVFE0A2-12F1F726-246C-4A71-8731-C789D9B4845C

FIGYELMEZTETÉS
* Soha ne engedjen senkit a vontatókötél

közelébe vontatási művelet közben.

* Soha ne pörgesse a kerekeket nagy se-
bességgel. Ennek az lehet a következmé-
nye, hogy felrobbannak, ami súlyos

sérüléshez vezethet. A jármű egyes részei
szintén túlmelegedhetnek és sérülhetnek.

* A hátsó horognál fogva ne húzza a jármű-
vet. A hátsó horgot nem arra tervezték,
hogy a megragadt járművet ennél fogva
húzassa ki.

Ha a jármű kereke homokban, hóban vagy sárban
megragadna, és a gépjármű nem képes önmagát,
húzás nélkül kiszabadítani, vegye igénybe a von-
tatóhorgot.

* Csak a vontatóhorgot használja. A vontató-
kötelet ne csatlakoztassa a gépjármű semmi-
lyen más részéhez sem. Ellenkező esetben a
járműtest sérülhet.

* A vontatóhorgot csak a gépjármű kiszabadí-
tására használja.

* A vontatóhorog hatalmas terhelésnek van
kitéve, amikor egy megsüllyedt gépjárművet
próbál kiszabadítani. A húzószerkezetet min-
den esetben egyenesen rögzítse a gépjármű-
re. A vontatóhorgokat soha ne húzza szögben.
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Első:

MWBG0004X

Első

MWBG0033X

(1) Egy megfelelő szerszám segítségével távo-
lítsa el a vonóhorog burkolatát a lökhárítóról.
Nyomja meg a burkolat tetejét az eltávolítá-
shoz.

(2) Biztonságosan szerelje fel a helyreállító hor-
got az ábra szerint egy megfelelő szerszám-
mal. (A horog a csomagtartó alatti tárolóban

van tárolva.)

Ellenőrizze, hogy a vontatóhorog használat után
megfelelően van-e rögzítve a helyén.

Hátsó:

MWBG0005X

Hátsó

Ne használja a hátsó horgot a jármű vontatására.
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MEVFE0A2-A755C59E-96E5-4928-B560-61064A7BF708
A jármű küllemének megtartásához fontos a meg-
felelő ápolás.

A festett felületek megőrzése érdekében azonnal
mossa le gépjárművét:

* Eső után, az esetleges savas eső által okozott
kár megelőzésére.

* Partmenti területeken való tartózkodást köve-
tően.

* Amikor szennyezőanyagok, pl. korom, madá-
rürülék, növényi nedvek, fémrészek vagy rova-
rok kerülnek a festett felületre.

* Ha por vagy sár rakódott a felületre.
Ha csak lehet, a járművel garázsba vagy fedett
helyre parkoljon.

Ha mindenképpen a szabadban kell parkolnia,
álljon árnyékos helyre vagy védje a járművet
takaróval.

Ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg a festéket a
takaró felrakásakor/eltávolításakor.

MOSÁS
MEVFE0A2-C55956CD-3D46-45AD-807C-40DA5D820D73

Egy nedves szivaccsal és sok vízzel mossa le a
szennyeződéseket. A jármű tisztításához használ-
jon gyenge szappant, speciális járműmosó szap-
pant, vagy általános mosogatószert, amelyet
kézmeleg vízzel (soha nem forró) kever össze.

FIGYELEM
* Ne koncentrálja a vízpermetet közvetlenül

a lökhárítón lévő parkolóérzékelőkre (szo-
nárra), mert ez az érzékelők károsodásá-
hoz vezethet. Ne használjon 8274 kPa
(1200 psi) feletti vízpermetezésre alkalmas
nagynyomású mosót járműve mosásához.

A 8274 kPa (1200 psi) feletti nagynyomású
mosók használata a festék vagy a grafika
károsodását vagy eltávolítását okozhatja.
Kerülje a nagynyomású mosó használatát
30 cm-nél (12 hüvelyknél) közelebb a
járműhöz. Mindig csak széles látószögű
fúvókát használjon, a fúvókát tartsa moz-
gásban, és ne koncentrálja a vízpermetet
egyetlen területre sem.

* Ne használjon olyan mosószereket, ame-
lyek savas anyagot tartalmaznak. Bizo-
nyos mosóanyagok, különösen azok,
amelyekhez nem kell mosókefe, savas
anyagokat is tartalmaznak. A sav reakció-
ba léphet a jármű műanyag részeivel,
repedéseket, sérüléseket okozva rajtuk.
Ettől a megjelenésük megváltozhat, de az
is előfordulhat, hogy nemműködnek meg-
felelően. Az autómosóban mindig ellen-
őrizze, hogy nem használnak-e savas
mosóanyagokat.

* Ne mossa le a járművet erős háztartási
szappannal, erős vegyszeres tisztítószer-
rel, benzinnel vagy oldószerrel.

* Ne mossa a gépjárművet közvetlen napsü-
tésben, vagy amikor a gépjármű karosz-
szériája forró, mert a fényezett felületeken
vízfoltok keletkezhetnek.

* Kerülje a sűrű szövésű, durva anyagok
használatát, pl. mosókesztyű. Legyen kör-
ültekintő, amikor ráégett szennyeződést
vagy más idegen anyagot távolít el, hogy a
festéket ne karcolja meg.

* Ne mossa le a motorteret. Ez károsíthatja
az elektromos alkatrészeket.

Bő, tiszta vízzel öblítse le a járművet.

A ajtók, a hátfali ajtó és a motorháztető belső
peremei, csatlakozásai és átívelései különösen
érzékenyek az útszóró sóra. Ezért ezeket a felüle-
teket rendszeresen tisztítani kell. Győződjön meg
arról, hogy az ajtók alsó pereménél található
leeresztő nyílások nincsenek eldugulva. Irányítson
vízsugarat a karosszéria alsó részére és a kerék-
járatokba a felverődött útszóró só meglazítására
és/vagy a sár lemosására.

Annak érdekében, hogy ne maradjanak foltok a
festett felületeken, szárítsa meg a gépjárművet
egy nedves bőrdarabbal.

WAXOLÁS
MEVFE0A2-9372BA49-79E0-4BB9-ABBA-346233965B83

A rendszeres waxolás megvédi a festett felülete-
ket, és segít a jármű újszerű küllemének meg-
tartásában. Polírozás javasolt az újrawaxolás előtt,
a felhalmozódott wax maradványok eltávolítása,
valamint az időjárás okozta rossz megjelenés
elkerülése érdekében.

A megfelelő termék kiválasztásában egy NISSAN
tanúsítvánnyal rendelkező elektromos jármű ke-
reskedő segíthet.

* Csak alapos mosás után waxolja a gépjármű-
vet. Mindig kövesse a waxhoz mellékelt keze-
lési útmutatást.

* Ne használjon olyan waxot, ami dörzsölő
elemeket tartalmaz vagy olyan tisztítószere-
ket, amik károsítják a jármű felületét.

KÜLSŐ TISZTÍTÁSKÜLSŐ TISZTÍTÁS
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A bázisréteg gépi vagy erőteljes polírozása tom-
píthatja a fényezést vagy nyomot hagyhat rajta.

FOLTOK ELTÁVOLÍTÁSA
MEVFE0A2-5C048AF7-EB9A-4CB1-A76B-013EFC048F35

A kátrány- és olajfoltokat, ipari port, rovarokat és
növényi nedveket a lehető leghamarabb távolítsa
el a festett felületről, hogy elkerülje a károsodást
vagy elszíneződést. Speciális tisztítószerek besze-
rezhetők a NISSAN tanúsítvánnyal rendelkező
elektromos jármű-kereskedőknél vagy bármely
autóipari kiegészítő üzletben. Javasoljuk, hogy
keressen fel egy NISSAN minősített elektromos
jármű kereskedést ezekért a termékekért.

KOCSITEST ALSÓ RÉSZE (alváz)
MEVFE0A2-B83F55FD-15F9-4833-9495-4C5E3CEB1127

FIGYELMEZTETÉS
Soha ne használjon olyan magasnyomású
mosót, amely vizet permetezhet a jármű alá,
ha a jármű fedelét eltávolították. Ha így tesz,
károsíthatja a Li-ion akkumulátort, és áramü-
tést okozhat, amely súlyos sérülést vagy halált
okozhat.

Ha olyan területeken használja a gépjárművet, ahol
sót használnak jégmentesítésre, a kocsitest alsó
részét rendszeresen tisztítani kell. Ezzel megelőz-
hető, hogy a szennyeződés és só felhalmozódjon
és felgyorsítsa a kocsitest alsó részének és felfüg-
gesztésének korrózióját. A téli időszak előtt és
tavasszal ellenőrizni és szükség esetén cserélni kell
az alvázvédőt.

ÜVEG
MEVFE0A2-8E671241-9316-4E8B-A3E4-1B6AAABEE725

Használjon üvegtisztítót, hogy eltávolítsa a füst- és
porréteget az üvegfelületekről. Ha tűző napon
parkolt, az üvegen egy réteg keletkezik. Üvegtisz-
títóval és egy puha ruhával könnyedén eltávolít-
hatja ezt a réteget.

FIGYELEM
Az ablakok kívülről való tisztításakor ügyeljen
arra, hogy ne használjon éles szerszámokat,
csiszoló hatású tisztítószert vagy klóralapú
fertőtlenítő tisztítószereket. Károsíthatják az
elektromos vezetékeket vagy a hátsó ablak
páramentesítő elemeit.

KEREKEK
MEVFE0A2-5C1A4D98-FAA3-42C6-9D60-F719F6288D8C

A jármű mosásakor mossa le a kerekeket is az
újszerű megjelenésük megtartása érdekében.

* A kerekek belső oldalát is tisztítsa meg, amikor
kereket cserél vagy ha az alvázat mossa.

* A felniket rendszeresen ellenőrizze, hogy nem
korrodálódtak-e. Az ilyen sérülések nyomás-
vesztést, vagy gyenge szigetelést eredmé-
nyeznek.

* A NISSAN azt ajánlja, hogy a keréktárcsákat is
waxolja le, hogy megvédje őket az útszóró
sótól a tél során.

FIGYELEM
Ne használjon karcoló tisztítószert a kerekek
mosásakor.

ALUMÍNIUM ÖTVÖZETBŐL KÉSZÜLT
KEREKEK

MEVFE0A2-365F7FE3-3E13-4C96-BDAE-48FF7C0361FE
A kerekeket rendszeresen mossa le enyhe szappa-
nos vízben megnedvesített szivaccsal, különösen a
tél folyamán, ha útszóró só van az utakon. A só
elszínezheti a kerekeket, ha nem távolítják el.

FIGYELEM
Kövesse a lenti utasításokat, hogy a kerekek
elszíneződését megelőzhesse vagy elkerül-
hesse:

* Ne használjon erős, savas vagy lúgos
tisztítószereket a felnik tisztításához.

* Kerekeken soha ne használja a tisztító-
szert, ha azok melegek. A felni hőmérsék-
lete egyezzen meg a külső hőmérséklettel.

* A tisztítószer felvitelét követően 15 percen
belül alaposan öblítse le a felniket, hogy
eltávolítsa a tisztítószert.

KRÓMOZOTT ALKATRÉSZEK
MEVFE0A2-5BB31808-6290-4F98-9904-5031603D6ACF

Rendszeresen tisztítsa a krómozott alkatrészeket
csiszolóanyag-mentes krómpolírozóval a fényezés
karbantartására.

ABRONCSOK
MEVFE0A2-D82454BF-6818-4F9A-BCAA-709BC7775C3D

A NISSAN nem javasolja védőszerek gumiabron-
csokon való alkalmazását. A gumiabroncs gyártói
alkalmaznak olyan szereket az abroncsokon, ame-
lyek segítenek csökkenteni a gumi elszíneződését.
Ha mégis valamilyen szert alkalmazna, előfordul-
hat, hogy az reakcióba lép a gyárilag alkalmazott
anyaggal és valamilyen vegyületet képez. Ez a
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vegyület vezetés közben leválhat az abroncsról és
elszennyezheti a gépjármű festését.

Ha mégis valamilyen szert alkalmazna, tartsa be a
következőket:

* Vizes alapú anyagot használjon. Ez a bevonat
könnyebben leoldódik az abroncsról, mint az
olaj alapú.

* Csak vékonyan vigye fel az anyagot az ab-
roncsra, az ne kerüljön bele a vízelvezető
árkokba (ahonnan nehéz eltávolítani).

* Száraz ruhát használva távolítsa el a felesleges
anyagot az abroncsról. Ellenőrizze, hogy az
abroncs vízelvezető árkai mentesek-e a bevo-
nattól.

* A gyártó utasítási szerint hagyja, hogy a
bevonat megszáradjon.

MEVFE0A2-10596176-D8CC-4ED7-A53D-90D6F730AAC5
Alkalmanként távolítsa el a port a belső kárpitból, a
műanyag alkatrészekről és az ülésekből egy por-
szívó vagy egy puha kefe segítségével. Törölje le a
vinil és bőr felületeket gyenge szappanos vízzel
megnedvesített tiszta, puha ruhával, majd törölje
le száraz, puha ruhával.

Rendszeres ápolás és tisztítás szükséges a bőr
megjelenésének megőrzéséhez (ha van).

Mielőtt bármilyen védőszert használna, olvassa el a
gyártó javaslatait. Néhány szövetvédő szer olyan
vegyszert tartalmaz, ami foltot ejthet vagy kifehé-
rítheti az üléshuzatot.

A mérőműszer és a mérőlencse tisztításához csak
vízzel megnedvesített puha ruhát használjon.

FIGYELMEZTETÉS
Az üléseken ne használjon vizes vagy savas
tisztítószereket (gőztisztítókat). Ezzel tönkre-
teheti az üléseket, hagy a benne elhelyezett
szenzort. Ez befolyásolhatja a légzsákrendszer
működését is, súlyos személyi sérülésekhez
vezetve.

FIGYELEM
* Soha ne használjon benzint, hígítót vagy

hasonló anyagot.

* A tisztításhoz használjon egy puha, meg-
nedvesített ruhadarabot. Soha ne használ-
jon durva ruhát, alkoholt, benzint, hígítót
vagy oldószert, illetve vegyszeres papír-
törlőt. Megkarcolhatják vagy elszíneződést
okozhatnak a lencsén.

* Ne fújjon semmilyen folyadékot, például
vizet, a műszerek lencséjére. Ha folyadékot

fúj a műszerekre, hibás működés léphet
fel.

* A kisebb részecskék koptatják és károsít-
ják a bőrfelületeket, ezért sürgősen el kell
távolítani őket. Ne használjon nyeregszap-
pant, waxot, polírozószert, olajat, oldószert
vagy ammónia-alapú tisztítószereket,
mert ezzel kárt tehet a bőr természetes
felületében.

* Soha ne használjon szövetvédő szert, ha-
csak a gyártó nem ajánlja.

* Ne használjon üveg- vagy műanyagtisztí-
tót a műszerek borításán. Ezzel károsít-
hatja a borítást.

* Légfrissítők, aromaszerek, kozmetikumok,
fényvédők stb. kezelése közben ne öntsön
a belső felületekre és ne érintkezzen velük.
Az összetevőktől függően tartós elszíne-
ződést, foltot, repedést, festékhámlást stb.
Ha érintkeznek a belső felülettel, azonnal
törölje le őket egy puha ronggyal.

* Ne használjon klór alapú tisztítófolyadé-
kot, például klór-dioxidot és hipoklórsavat,
amelyek a festék leválását, korrózióját stb.
okozhatják. Ha elkerülhetetlen a belső
felületek tisztítása vagy sterilizálása, hasz-
náljon 75%-nál kevesebb etanolt. Törölje le
a belső részeket etanollal megnedvesített
száraz ruhával. Törölje le teljesen az eta-
nolt. Ha tisztítatlanul hagyja, festék levá-
lást, elszíneződést stb. okozhat. Mivel az
etanol gyúlékony, ügyeljen a tűzre.
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LÉGFRISSÍTŐ
MEVFE0A2-E3FD8CE0-974F-4A98-BFAE-0E7A40A53F62

A legtöbb légfrissítő olyan oldószert tartalmaz,
amely hatással lehet a gépjármű belső terére. Ha
légfrissítőt használ, tartsa be a következő óvintéz-
kedéseket:

* A felfüggeszthető légfrissítők a gépjármű bel-
ső terének elszíneződését okozhatják, ha az
érintkezik ezekkel a felületekkel. Helyezze a
légfrissítőt olyan helyre, ahol nem érintkezik a
gépjármű belső felületeivel.

* A folyadékalapú légfrissítőket rendszerint a
szellőzőnyílásokra kell felcsíptetni. Ezek a ter-
mékek a belső felületek azonnali sérülését
vagy elszíneződését okozhatják, ha kiömlenek.

A légfrissítő használata előtt figyelmesen olvassa
el a gyártó használati útmutatóját és tartsa be az
abban leírtakat.

PADLÓSZŐNYEGEK
MEVFE0A2-C61BCC4D-3D4A-4774-A32F-F2158F912ECC

FIGYELMEZTETÉS
Ahhoz, hogy a pedál ne akadhasson össze a
padlószőnyeggel és okozzon ütközést, sérü-
lést vagy akár halálos balesetet:

* SOHA ne helyezze a padlószőnyeget egy
másik padlószőnyegre a vezető oldalán;
illetve ne helyezze be őket fejtetőn vagy
fordítva.

* Javasoljuk, hogy csak eredeti NISSAN pad-
lószőnyeget használjon, amelyet kifejezet-
t en az Ön já rműmode l l j ének és
évjáratának megfelelő használatra tervez-
tek.

* Helyezze el megfelelően a szőnyegeket a
padlótérben a padlószőnyeg-pozícionáló
kampók segítségével. Lásd “Padlószőnyeg
szerelés” (455 o.).

* Győződjön meg róla, hogy a padlószőnyeg
nem akad össze a pedálokkal.

* Rendszeres időközönként ellenőrizze a
padlószőnyeget, hogy megfelelően van-e
beszerelve.

* A jármű belsejének tisztítása után ellen-
őrizze a padlószőnyegeket, hogy megbi-
zonyosodjon arról, hogy megfelelően
vannak felszerelve.

Az eredeti NISSAN padlószőnyegek használata
meghosszabbítja a jármű szőnyegének élettarta-
mát, és könnyebbé teszi a beltér tisztítását. A
padlószőnyegeket rendszeres tisztítással kell kar-
bantartani, és elkopásuk esetén ki kell cserélni.

Padlószőnyeg szerelés
MEVFE0A2-44ADD536-A773-492F-A9BE-7AE082622EB3

MWBH0001X

Gépkocsija padlószőnyeg-pozícionáló kampóval
van felszerelve. A padlószőnyeg-pozícionáló kam-
pó(k) száma és alakja az egyes ülőhelyekhez
járműtől függően változik.

Eredeti NISSAN padlószőnyegek felszerelésekor
kövesse a padlószőnyeghez mellékelt szerelési
utasításokat és a következőket:

1. Helyezze a padlószőnyeget a padlóburkolatba
úgy, hogy a padlószőnyeg tömítőgyűrűi a
horog(ok)hoz igazodjanak.

2. Nyomja be a tömítőgyűrű furatait a horog(ok)
ba, és rögzítse őket. Győződjön meg arról,
hogy a padlószőnyeg megfelelően van elhe-
lyezve.

3. Győződjön meg róla, hogy a padlószőnyeg
nem akad össze a pedálokkal. Ha a főkap-
csolót KI állásban, a sebességváltót pedig P
(parkolás) állásban helyezi el, teljesen nyomja
be és engedje fel az összes pedált. A padló-
szőnyeg nem zavarhatja a pedál működését,
és nem akadályozhatja meg a pedál normál
helyzetébe való visszatérését. Javasoljuk, hogy
keressen fel egy NISSAN tanúsított elektromos
jármű kereskedőt a padlószőnyegek járműbe
való felszerelésével kapcsolatos részletekért.
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MJVA0031X

Pozícionáló horog(ok)

Az ábrán a padlószőnyeg pozicionáló kampó(k)
elhelyezkedése látható.

BIZTONSÁGI ÖVEK
MEVFE0A2-4B8B9D33-257C-4C6A-A088-D5EF5494B6F8

A biztonsági övek enyhe szappanos vízben meg-
nedvesített szivaccsal tisztíthatók. Hagyja, hogy a
biztonsági övek teljesen megszáradjanak az ár-
nyékban, mielőtt használná őket.

Lásd “Biztonsági övek” (68 o.).

FIGYELMEZTETÉS
Ne hagyja a biztonsági öveket nedvesen visz-
szahúzódni. SOHA ne használjon fehérítőt,
festéket vagy oldószert a biztonsági övek
megtisztításához, mert ezek az anyagok jelen-
tősen meggyengítik a biztonsági öv szövetét.

AZ ÜLÉSSÍNEK TISZTÍTÁSA
MEVFE0A2-5DD45D29-53A6-4418-8383-CF7BE8F9EBCC

FIGYELEM
Rendszeresen tisztítsa meg az üléssíneket,
hogy megakadályozza az ülések mozgatható-
ságának csökkenését.

Rendszeresen tisztítsa nagy teljesítményű porszí-
vóval. A szennyeződés és a törmelék csökkentheti
az ülés beállítását. Szükség esetén nedves tisztító-
szer is használható.

EVSE (Electric Vehicle Supply Equip-
ment) (ha van)

MEVFE0A2-42A48FA7-2E43-46E4-96A5-DCDDAB0A855D
Az Electric Vehicle Supply Equipment (EVSE) 3%-os
enyhe szappanos oldattal megnedvesített puha
ruhával óvatosan tisztítható. Törölje le, majd öblí-
tse le a szappanos oldatot egy tiszta vízben
áztatott ruhával és hagyja, hogy az EVSE árnyékos,
jól szellőző helyen megszáradjon.

MEVFE0A2-32A89872-22C3-4DD8-851F-2F0534F26333

A LEGGYAKORIBB TÉNYEZŐK, AMELYEK
HOZZÁJÁRULNAK A JÁRMŰ KORRÓZIÓ-
JÁHOZ

MEVFE0A2-4F19D920-9FE4-4367-859F-298D54E2CA6D
* Nedvesség-megkötő szennyeződés lerakódá-

sa a karosszériaelemekben, résekben és más
területeken.

* A fényezett felületek és egyéb védőrétegek
sérülése a kavicsok és kődarabok felverődése
és kisebb ütközések következtében.

KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK HATÁSA A
KORRÓZIÓRA

MEVFE0A2-95BF4D2E-F4B4-4354-ADB7-25BFC814FCC9

Nedvesség
MEVFE0A2-368833C3-233C-4429-90E7-B606193D7281

Por, szennyeződés és víz felrakódása a jármű
alvázán felgyorsítja a korróziót. A nedves padló-
burkolat nem szárad ki teljesen a járműben, ezért
el kell távolítani, és meg kell szárítani, hogy
elkerülje a padlópanelek korrózióját.

Relatív páratartalom
MEVFE0A2-AF355B12-E477-4AE7-9F6C-518C2C99106A

Magas relatív páratartalommal rendelkező környe-
zetben a korrózió felgyorsul, különösen olyan
területeken, ahol a hőmérséklet fagypont fölött
marad, a légkör szennyezett, és útszóró só talál-
ható az utakon.

Hőmérséklet
MEVFE0A2-8A62F287-A12D-4083-8666-642B95E9DDCF

A hőmérséklet növekedése a nem jól szellőző
helyeken meggyorsítja a korróziót.

KORRÓZIÓVÉDELEMKORRÓZIÓVÉDELEM
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Légszennyezés
MEVFE0A2-0111D033-624A-4AB7-89F6-BD34B852B0D0

Az ipari szennyezés, só jelenléte a levegőben a
tengerparti területeken, vagy az intenzív útsózás
felgyorsítja a korrodálódási folyamatot. Az útszóró
só a festett felületek szétmállását is felgyorsítja.

A GÉPJÁRMŰ KORRÓZIÓTÓL VALÓ
MEGÓVÁSA

MEVFE0A2-048F72A8-ED8A-4835-BF83-E8ED8F6FC8C7
* Gyakran mossa le és kezelje viasszal a jármű-

vet, hogy tisztán tartsa.
* Mindig ellenőrizze a fényezett felületeket ki-

sebb sérülések szempontjából, és ha ilyeneket
talál, a lehető leghamarabb javítsa ki azokat.

* Az ajtók alján található vízelvezető nyílásokat
tartsa nyitva, nehogy összegyűljön ott a víz.

* Ellenőrizze a jármű alvázát is, hogy nem
homokos, szennyezett vagy sós-e. Ha igen, a
lehető leghamarabb mossa le vízzel.

FIGYELEM
* SOHA ne távolítsa el a homokot vagy más

szennyeződést az utastérből úgy, hogy
kimossa egy slaggal. Távolítsa el a szeny-
nyeződéseket porszívóval.

* Soha ne hagyja, hogy víz vagy más fo-
lyadék lépjen érintkezésbe a jármű belse-
j é b e n t a l á l h a t ó e l e k t r o n i k u s
alkatrészekkel, mert ezzel károsíthatja
őket.

Az utak jégmentesítésére használt vegyi anyagok
rendkívül korrozívak. Felgyorsítják az alvázelemek,
pl. a fékvezetékek, fékbowdenek, küszöbök és
lökhárítók korrózióját.

Télen a karosszéria alsó részét rendszeres
időközönként tisztítani kell.

A rozsda és korrózió elleni további védelem
érdekében, amely bizonyos területeken szükséges
lehet, javasoljuk, hogy konzultáljon egy NISSAN
tanúsított elektromos jármű-kereskedővel.

A karosszéria külső és belső ápolása 457
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460 Karbantartás és önállóan elvégezhető műveletek

MEVFE0A2-3F9649CA-389E-41EC-8273-2B32C7A71EA7
Némi napi és rendszeres karbantartás elengedhe-
tetlen ahhoz, hogy megőrizze járműve jó mecha-
nikai állapotát, valamint az elektromos jármű (EV)
rendszer teljesítményét.

A speciális és általános karbantartás elvégzése a
tulajdonos felelősségi körébe tartozik.

Mint járműtulajdonos, Ön az egyetlen, aki biztosí-
tani tudja, hogy a jármű megkapja a megfelelő
karbantartást.

ÜTEMEZETT KARBANTARTÁS
MEVFE0A2-6BA72887-28B3-407B-94D8-35D42DB10B78

Kényelme érdekében az ütemezett karbantartást
igénylő alkatrészek felsorolását és leírását meg-
találja a Garanciafüzetben és Karbantartási Füzet-
ben. Annak biztosításához, hogy megtörtént-e a
rendszeres karbantartás, lapozza fel azt az útmu-
tatót.

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS
MEVFE0A2-16D6FAB0-5306-4EE3-B1EE-2300EE0C47E4

Az általános karbantartás azokra az alkatrészekre
terjed ki, amelyeket nap mint nap ellenőrizni kell. Ez
a jármű megfelelő működéséhez elengedhetetlen.
Ezek elvégzése az Ön felelőssége.

Az általános karbantartáshoz minimális műszaki
ismeretre és szerszámra van szükség.

Ezeket az ellenőrzéseket vagy vizsgálatokat saját
maga, szakképzett technikus vagy, ha úgy kívánja,
egy NISSAN tanúsítvánnyal rendelkező elektromos
járművek márkakereskedője is elvégezheti.

HOVA FORDULJON SZERVIZELÉSRE
MEVFE0A2-0E4ACC00-CE22-4243-8AA2-B76D59B70D21

Ha karbantartási szolgáltatásra van szükség, vagy
járműve hibásan működik, ellenőriztesse és javít-
tassa meg a rendszereket egy NISSAN tanúsított
elektromos jármű-kereskedővel.

MEVFE0A2-EAF36779-D354-49C0-8D29-9EFB0FB789B4
A jármű napi használata során hajtsa végre az
ebben a fejezetben leírt általános karbantartási
műveleteket. Ha bármilyen szokatlan hangot, rez-
gést vagy szagot észlel, feltétlenül ellenőrizze az
okot, vagy haladéktalanul végeztesse el egy
NISSAN tanúsított elektromos jármű márkakeres-
kedővel. Ezenkívül értesítenie kell egy NISSAN
tanúsított elektromos jármű-kereskedőt, ha úgy
gondolja, hogy javításra van szükség.

Bármilyen ellenőrzés vagy karbantartási munka
elvégzésekor alaposan figyelje meg “Karbantartási
óvintézkedések” (462 o.).

A KARBANTARTÁSI TÉTELEK MAGYA-
RÁZATA

MEVFE0A2-ED9D3C44-71CC-46B2-84AF-3AE0A7B84E49
Az alábbi, *-gal jelölt elemekre vonatkozó továb-
bi információ e fejezet későbbi részében talál-
ható.

Gépjármű külseje
MEVFE0A2-E7AC95D3-607C-4F76-AFF2-BF5CB1F20F44

Ha másképp nincs meghatározva, az itt felsorolt
karbantartási műveleteket időről időre el kell
végezni.

Ajtók és motorháztető:
Ellenőrizze, hogy az összes ajtó és a motorháztető,
valamint a hátsó ajtó, a csomagtartófedél, és a
hátfali ajtó finoman jár-e. Győződjön meg róla,
hogy az zárak megfelelően zárnak-e. Szükség
esetén olajozza meg őket. Győződjön meg róla,
hogy a másodlagos zár megakadályozza-e a
motorháztető felnyílását, ha kioldja a fő zárat. Ha
sózott vagy más maró hatású szerrel kezelt
utakon közlekedik, rendszeresen ellenőrizze a
kenést.

KARBANTARTÁSI KÖVETELMÉNYEKKARBANTARTÁSI KÖVETELMÉNYEK ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁSÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS
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Lámpák*:
Rendszeresen tisztítsa meg a fényszórókat. Győ-
ződjön meg róla, hogy a fényszórók, féklámpák,
hátsó lámpák, irányjelző lámpák, és az egyéb
lámpák a helyükön vannak-e és megfelelően
működnek-e. Ellenőrizze, hogy a fényszórók hova
világítanak.

Gumiabroncsok*:
A nyomást egy mérőeszközzel gyakran ellenőrizze,
de hosszú utak előtt minden alkalommal. Szabá-
lyozza be a nyomást mindegyik gumiabroncsban,
beleértve a pótkereket is, a megszabott nyomás-
nak megfelelően. Figyelmesen ellenőrizze a sérü-
lést, vágásokat vagy kopást.

Gumiabroncsok felcserélése*:
Abban az esetben, ha a kétkerék-hajtás (2WD) és
az első és a hátsó gumik azonos méretűek; a
gumiabroncsokat 10 000 km-enként (6 000 mér-
föld) kell cserélni. A forgásirány- megjelöléssel
rendelkező abroncsokat csak az első és hátsó
kerekek között lehet felcserélni. Az abroncsok
forgatása után ellenőrizze, hogy az forgásirány-
megjelölés ténylegesen a forgás irányába mutat-e.

Abban az esetben, ha a négykerék- és összkerék-
hajtás (4WD/AWD), valamint az első és a hátsó
gumiabroncsok azonos méretűek; a gumiabron-
csokat 5000 km-enként (3000 mérföld) kell cse-
rélni. A forgásirány- megjelöléssel rendelkező
abroncsokat csak az első és hátsó kerekek között
lehet felcserélni. Az abroncsok forgatása után
ellenőrizze, hogy az forgásirány- megjelölés tény-
legesen a forgás irányába mutat-e.

Ha az első és hátsó abroncsok nem egyforma
méretűek, az abroncsok nem forgathatók.

A forgatás ideje vezetési habitustól, és az utak
állapotától is függ.

Tire Pressure Monitoring System (TPMS) GUMI-
ABRONCSNYOMÁS-ÉRZÉKELŐ (ha van):
Javasoljuk, hogy cserélje ki a TPMS abroncsnyo-
más-érzékelő egységet, amikor a gumiabroncso-
kat kopás vagy kor miatt cserélik.

Futómű beállítás és kiegyensúlyozás:
Ha egyenes és sík úton a jármű valamelyik oldalra
húz vagy ha normálistól eltérő, egyenetlen kopást
észlel, szükség lehet futómű beállításra. Ha nor-
mális országúti sebesség mellett a kormánykerék
vagy az ülés rezeg, szükség lehet kiegyensúlyo-
zásra.

Szélvédő:
Rendszeresen tisztítsa meg a szélvédőt. Legalább
hat havonta ellenőrizze, hogy nincs-e repedés
vagy más kár a szélvédőn. Javítás szükség szerint.

Törlőlapátok*:
Ellenőrizze kopásukat és sérülésüket, ha nem
működnek megfelelően. Szükség szerint cserélje ki.

Gépjármű belseje
MEVFE0A2-EFED27BE-AE36-425A-B6EE-184AD77AC9AF

A felsorolt elemeket rendszeresen ellenőrizze, pl.
karbantartáskor, tisztításkor, stb.

Gázpedál:
Ellenőrizze, hogy a pedál érzékenyen működik-e,
nem szorul és a működtetés nem kíván-e egyen-
lőtlen erőkifejtést. A padlószőnyegeket tartsa távol
a pedáltól.

Fékpedál*:
Ellenőrizze a pedál sima működését és győződjön
meg róla, hogy a pedál és a szőnyeg között
megfelelő távolság van teljesen lenyomott állapot-
ban is. A szőnyegeket minden esetben tartsa távol
a pedáltól.

Rögzítőfék*:
Rendszeresen ellenőrizze a rögzítőfék működését.
Ellenőrizze, hogy a kar (ha van) vagy a pedál (ha
van) megfelelő úton működik. Győződjön meg róla,
hogy behúzott rögzítőfék mellett viszonylag me-
redek lejtőn a gépjármű biztonságosan áll-e.

Biztonsági övek:
Ellenőrizze a biztonsági öv rendszer minden részét
(például csatok, kapcsok, szabályzók és visszahú-
zók), ezek könnyed működését és épségét. Ellen-
őrizze, hogy az öv szövetén van-e vágás,
elhasználódás, kopás vagy sérülés.

Kormánykerék:
Ellenőrizze, hogy nem változtak-e a kormányzás
feltételei, pl. holtjáték, szorulás vagy szokatlan
zajok.

Figyelmeztető lámpák és hangok:
Győződjön meg róla, hogy a figyelmeztető lámpák
és a hangjelzések megfelelően működnek-e.

Szélvédő páramentesítő:
Ellenőrizze, hogy a fűtés vagy a légkondicionáló
megfelelően működik- e, és működése esetén a
levegő megfelelően áramlik-e a páramentesítő
szellőzőnyílásokból.
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Ablaktörlő/ablakmosó*:
Ellenőrizze, hogy az ablaktörlő/ablakmosó meg-
felelően működik-e, és hogy a törlő nem húz-e
csíkokat.

A motorháztető és a jármű alatt
MEVFE0A2-A7CD032F-BD18-45CD-B238-E85ECEABD968

Az itt felsorolt karbantartási elemeket időszakosan
ellenőrizni kell.

12 voltos akkumulátor (kivéve a karbantartást
nem igénylő akkumulátorokat)*:
Minden cellában ellenőrizze a folyadékszintet. A
szint a UPPER és LOWER jelzések között kell, hogy
legyen. Magas hőmérsékleteken vagy szélsőséges
körülmények között üzemelő gépjárművek gyako-
ribb akkumulátor folyadékszint ellenőrzést igé-
nyelnek.

Fékfolyadék szintje*:
Győződjön meg róla, hogy a fékfolyadék szintje a
MAX és MIN jelzések között van-e a tartályban.

Hűtőfolyadék szintje*:
Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét, ha a nagyfe-
szültségű alkatrészek hidegek. Győződjön meg
róla, hogy a hűtőfolyadék szintje a MAX és MIN
jelzések között van-e a tartályban.

Szivárgások:
Ha huzamosabb ideig tárolja a járművet, ellenőriz-
ze, hogy a jármű alatt nincsen-e kifolyt olaj, víz
vagy más folyadék. Ha használat után víz csöpög a
légkondicionálóból, az normális. Ha bármilyen
szivárgást észlel, ellenőrizze annak okát, és azon-
nal javíttassa ki.

Ablakmosó- folyadék*:
Ellenőrizze, hogy van-e elegendő folyadék a tar-
tályban.

MEVFE0A2-5DF30ED3-11F3-4E7A-8844-31D0A6DFC586
Amikor átvizsgálja vagy karbantartja járművét,
óvatosan járjon el, hogy ne sebesítse meg magát
és ne károsítsa a járművet. Az alábbiak általános
óvintézkedések, amelyeket szigorúan be kell tarta-
ni.

FIGYELMEZTETÉS
* Az elektromos gépjármű (EV) nagyfeszült-

ségű rendszereket használ, amelyek fe-
szültsége akár 400 volt DC is lehet. A
rendszer elindulás után vagy a gépjármű
leállítása után meleg lehet. Ügyeljen a
nagyfeszültségre, illetve a magas hőmér-
sékletre. Tartsa be a gépjármű címkéin
található utasításokat.

* Soha ne szerelje szét, távolítsa el vagy
cserélje ki a nagyfeszültségű alkatrésze-
ket, kábeleket és azok csatlakozóit. A
nagyfeszültségű kábelek narancssárga
színűek.

* A kábelkötegek szétszerelése, eltávolítása
vagy cseréje súlyos égési sérüléseket, ára-
mütést okozhat, amelyek akár halálhoz is
vezethetnek. A gépjármű nagyfeszültségű
rendszerének nincs olyan része, amelyet a
felhasználó javíthatna. Vigye el járművét a
NISSANminősített elektromos járműkeres-
kedéshez a szükséges karbantartásért.

* Sík felületen parkoljon, húzza be a kézifé-
ket és ékelje ki a kerekeket, így megaka-
dályozza a jármű megmozdulását. Nyomja
meg a parkoló gombot a váltókaron, vagy
állítsa a járművet P (parkolás) helyzetbe.

* Ha úgy kell dolgoznia, hogy az elektromos
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jármű (EV) rendszere be van kapcsolva,
tartsa távol kezét, ruházatát, haját és
szerszámait a mozgó ventilátoroktól és
minden más mozgó alkatrésztől.

* Győződjön meg arról, hogy a hálózati
kapcsoló KI állásban van, és a töltőcsatla-
kozó le van választva, amikor bármilyen
karbantartási munkát végez.

* Javasolt a laza ruházatot eltűrni, vagy
eltávolítani, valamint az ékszereket levenni
(gyűrűk, órák) mielőtt a gépjárművön kez-
dene dolgozni.

* Ha a járművet javítja, minden esetben
viseljen védőszemüveget.

* Soha ne feküdjön a jármű alá, ha azt csak
egy emelő tartja.

* Tartsa távol a 12 voltos akkumulátortól a
füstöt, lángot és szikrát kibocsátó anyag-
okat.

FIGYELEM
* Amíg a motortér meleg, ne dolgozzon a

motorháztető alatt. Állítsa a főkapcsolót KI
állásba és várjon, amíg lehűl.

* Ügyeljen rá, hogy ne érintkezzen közvetle-
nül a hűtőfolyadékkal. A hűtőfolyadék és/
vagy más járműfolyadékok nemmegfelelő
hulladékba helyezése környezetkároso-
dást okozhat. A járműfolyadékok ártal-
matlanítása ügyében kövesse nyomon a
helyi szabályozásokat.

* Ha a főkapcsoló BE állásban van, sose
csatlakoztassa vagy kapcsolja le az akku-

mulátort vagy más tranzisztoros alkat-
részt.

* Az Ön gépjárműve automatikus hűtőventi-
látorral van felszerelve. Bármikor, figyel-
meztetés nélkül bekapcsolhat, még akkor
is, ha a főkapcsoló nincs BE vagy READY to
drive állásban. A sérülések elkerülése ér-
dekében mindig válassza le a negatív 12
voltos akkumulátorkábelt, mielőtt a venti-
látor közelében dolgozna.

* Mikor “Töltés állapotjelző lámpa” (51 o.)
világít vagy villog, ne végezzen karbantar-
tási munkát. Fennáll az áramütés veszélye,
mert a nagyfeszültségű rendszer működik.

* Ha a töltési állapot jelzőfénye nem alszik
ki, tegye a következőket.

— Nyomja meg és tartsa lenyomva a
főkapcsolót 2 másodpercnél tovább,
és ellenőrizze, hogy a töltési állapot
jelzőfénye nem világít-e.

— Nyissa ki a vezetőoldali ajtót, szálljon
ki a járműből, csukja be az ajtót, és
várjon 5 percnél tovább.

Ha a töltési állapot jelzőfénye 1 másodper-
cenként villog, akkor a 12 voltos akkumu-
látor töltés működik.

* Ne végezzen semmilyen karbantartási
munkát az alábbi helyzetekben.

— Ha a Li-ion akkumulátort EVSE-vel (ha
van) vagy töltőkábellel tölti.

— Amikor a 12 voltos akkumulátor töltő-
dik. Lásd “A 12 voltos akkumulátor

töltése” (18 o.) és “Töltés állapotjelző
lámpa” (51 o.).

— Amikor a távoli klímavezérlő vagy a
klímavezérlő időzítő működik. Lásd
“NissanConnect szolgáltatások” (27 o.)
vagy “Klímavezérlő időzítő használatá-
val kapcsolatos tippek” (248 o.).

— Amikor a szoftver frissül.

A “8. Karbantartás és önállóan elvégezhető műve-
letek” fejezet olyan műveleteket foglal össze, me-
lyek könnyen végrehajthatóak a tulajdonos által is.

Gondoljon rá, hogy a helytelen és hiányos javítás
üzemeltetési nehézségeket okoz és befolyásolja a
szavatosságot is. Ha kétségei vannak a szervize-
léssel kapcsolatban, azt javasoljuk, hogy azt egy
NISSAN minősített elektromos járműkereske-
déssel végeztesse el.

Karbantartás és önállóan elvégezhető műveletek 463



(468,1)

464 Karbantartás és önállóan elvégezhető műveletek

MEVFE0A2-52D20AC3-A347-47EB-8DEB-EF2418D9025E

MWBA0015X

1. Biztosíték/olvadó linktartók
2. Fékfolyadék tartály*1
3. Hűtőfolyadék tartály (elektromos hajtáslán-

choz)
4. Hűtőfolyadék tartály (Li-ion akkumulátorhoz)
5. 12 voltos akkumulátor*2

6. Ablakmosó folyadék tartály
Az ábrázolt elrendezés/összetevők a balkormá-
nyos (LHD) modellekre vonatkoznak, és eltérhet-
nek a jobbkormányos (RHD) modellekétől.

*1: Az RHD modellnél a tartály az ellenkező
oldalon található.

*2: Az RHD modellnél a 12 voltos akkumulátor a

csomagtér alatt található.

MOTORTÉRI ELLENŐRZÉSEK HELYEMOTORTÉRI ELLENŐRZÉSEK HELYE
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MEVFE0A2-82EDD85D-A53D-435A-8656-F2DC3F710526

FIGYELMEZTETÉS
* A hűtőfolyadék tartályának fedelét soha

ne távolítsa el, ha a motortér meleg.
Várjon, amíg a motortér lehűl.

* A hűtőfolyadék mérgező, ezért körültekin-
tően kell tárolni, megjelölt tároló-alkalma-
tosságban, gyermekektől távol.

A hűtőrendszert gyárilag kiváló minőségű, egész
évben használható, meghosszabbított élettarta-
mú, fagyálló hűtőfolyadékkal töltik fel. A fagyálló
folyadék rozsda és korróziógátló adalékokat tar-
talmaz, ezért nem kell egyéb adalékokat a hűtő-
rendszerhez adni.

FIGYELEM
* A hűtési rendszerben soha ne használjon

semmilyen adalékanyagot, mint például
hűtő- tömítőt. Ettől az elektromos alkatré-
szek, például a motor és az inverter,
sérülhetnek.

* Hűtőfolyadék hozzáadásakor vagy cseré-
jekor ügyeljen arra, hogy csak eredeti
NISSAN hűtőfolyadékot vagy azzal egyen-
értékű, megfelelő keverékarányt használ-
jon. A hűtőfolyadék és víz keverési
arányára vonatkozó minták az alábbi táb-
lázatban találhatók:

Külső hőmér-
séklet értékig Hűtőfolyadék

(koncentrált)

Ásványi anyag-
októl mentes
vagy desztillált

víz°C °F

−35 −30 50% 50%

Használjon eredeti NISSAN hűtőfolyadékot vagy
azzal egyenértékű minőséget. Eredeti NISSAN
hűtőfolyadék előre kevert (keverési arány 50%)
típusú folyadék.

A hűtőfolyadék-tartályok speciális típusú hűtőfo-
lyadék-tartály sapkával vannak felszerelve. A mo-
t o r t é r k á r o s o d á s á n a k k o c k á z a t á n a k
minimalizálása érdekében a NISSAN eredeti
NISSAN hűtőfolyadék-tartály sapkáját javasolja.

HŰTŐFOLYADÉK SZINTJÉNEK ELLEN-
ŐRZÉSE

MEVFE0A2-612F80D4-E26B-4B93-AC08-C2B3435F2A37

MWBI0010X

MWBI0011X

Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét a tartályban,
amikor a nagyfeszültségű részek hidegek. Ha a
hűtőfolyadék szintje a MIN szint alatt van , nyissa
ki a tartály fedelét, és töltsön be hűtőfolyadékot a
MAX szintig . Ha a tartály üres, ellenőrizze a
hűtőfolyadék szintjét a hűtőfolyadék-tartályban
amikor a nagyfeszültségű részek hidegek. Ha
nincs elegendő hűtőfolyadék a hűtőfolyadék-tar-
tályban, töltse fel a hűtőfolyadék-tartályt hűtőfo-
lyadékkal a tartálysapka nyílásáig, és töltse be a
tartályba a MAX szintig .

A kupakot erősen húzza meg a feltöltés után.

Ha a hűtőrendszer gyakran igényel hűtőfolya-
dékot, ellenőriztesse azt egy NISSAN minősített
elektromos jármű kereskedéssel.
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HŰTŐFOLYADÉK CSERÉJE
MEVFE0A2-14046F06-B9D2-494E-86AE-EBEDB6F75409

Ha cserére van szükség, forduljon egy NISSAN
tanúsított elektromos jármű kereskedőhöz.

A hűtőrendszer nagyobb javításait a NISSAN tanú-
sítvánnyal rendelkező elektromos járművek már-
kakereskedője végezheti el. A szervizműveletek a
megfelelő NISSAN szerviz kézikönyvben találha-
tóak.

A nem megfelelő javítás csökkentheti a fűtő-
rendszer teljesítményét.

FIGYELMEZTETÉS
* A leforrázás veszélyét elkerülendő, soha ne

cserélje le a hűtőfolyadékot, ha a motortér
forró.

* A hűtőfolyadék tartályának fedelét soha
ne távolítsa el, ha a motortér meleg. Súlyos
égési sérüléseket okozhat a tartályból
kilépő nagynyomású folyadék.

* Ügyeljen rá, hogy bőre ne érintkezzen
közvetlenül a hűtőfolyadékkal. Amennyi-
ben bőrére kerülne a folyadék, mossa le
alaposan szappannal vagy kéztisztítóval,
amint lehet.

* A hűtőfolyadékot tartsa gyermekektől tá-
vol.

A hűtőfolyadékot megfelelően kell ártalmatlaníta-
ni. Kísérje figyelemmel a helyi szabályozást.

MEVFE0A2-BBA93FA4-9366-430E-91AF-3D0567C85209
Ha a fékek nem működnek megfelelően, ellenőriz-
tesse a fékeket egy NISSAN tanúsított elektromos
járművek márkakereskedőjével.

FIGYELMEZTETÉS
Ne állítsa be a fékpedálok magasságát. Ha így
tesz, az befolyásolhatja a fékek hatékonysá-
gát, amely súlyos, akár halálos sérülésekhez is
vezethet. Ha beállításra van szükség, forduljon
egy NISSAN tanúsított elektromos jármű-ke-
reskedőhöz.

FÉKPOFA KOPÁSÁRA FIGYELMEZTETŐ
HANG

MEVFE0A2-55019B81-BB33-4B67-AE42-95680A304881
A járművén található tárcsafékek betétei hallható
kopásfigyelmeztetővel vannak ellátva. Ha a fékbe-
téteket ki kell cserélni, akkor erős karcoló hangot
hall, amikor a gépjármű mozgásban van. A karcoló
hang először csak akkor hallható, amikor a fékpe-
dált lenyomja. További elhasználódás után a
karcoló hang már akkor is hallható lesz, amikor a
fékpedál nincs lenyomva. A lehető legrövidebb
időn belül ellenőriztesse a fékeket, ha a hangot
hallja.

Bizonyos vezetési- és hőmérsékleti viszonyok
között a fék csikoroghat, nyikoroghat, vagy más
hangot adhat. Az enyhe és a közepes erősségű
fékezésnél adott alkalomszerű fékezési hang nor-
mális, és nem befolyásolja a fékrendszer működé-
sét vagy teljesítményét.

A megfelelő fék-felülvizsgálati intervallumokat
követni kell. További információért lásd a különál-
ló karbantartási füzetet.

MEVFE0A2-87A23E55-51A4-4EED-AB77-41D829C099F9

FIGYELMEZTETÉS
* Csak új, lezárt dobozból származó folya-

dékot használjon. Régi, rossz minőségű
vagy szennyezett olaj károsíthatja a fék-
rendszert. A nem megfelelő folyadékok
használata károsíthatja a fékrendszert, és
befolyásolhatja a jármű megállási képes-
ségét.

* Eltávolítás előtt tisztítsa meg az utántöltő
sapkát.

* A fékfolyadék mérgező, ezért körültekin-
tően kell tárolni, megjelölt tároló-alkalma-
tosságban, gyermekektől távol.

* Ne töltse túl a fékfolyadék tartályt. A
túltöltés károsíthatja a fékrendszert.

FIGYELEM
A folyadék ne kerüljön festett felületekre. Ez
károsítja a festéket. Ha a folyadék kiborult,
azonnal mossa le a felületet vízzel.

MWBI0012X

FÉKEKFÉKEK FÉKFOLYADÉKFÉKFOLYADÉK
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Ellenőrizze a folyadékszintet a tartályban. Ha a
folyadék a MIN vonal alatt van, akkor a fék
figyelmeztető lámpa kigyullad. Töltsön folyadékot
a MAX vonalig . (Lásd “Ajánlott folyadékok/
kenőanyagok és mennyiségek” (486 o.) az ajánlott
folyadéktípusokhoz.)

Ha a folyadékot gyakran kell hozzáadni, a rend-
szert alaposan ellenőrizni kell egy NISSAN tanúsí-
tott elektromos járműkereskedésben.

MEVFE0A2-DE0D7855-19CF-47D3-ACC6-A0CAE42863EF
Ha ellenőrzésre vagy cserére van szükség, javasol-
juk, hogy egy NISSAN minősített elektromos jármű
márkakereskedőt szervizeljen.

FIGYELEM
* Csak eredeti NISSAN MT-XZ NFX 75W haj-

tóműolajat használjon. Ne keverje más
olajjal.

* Az eredeti NISSAN MT-XZ NFX 75W hajtó-
műolajtól eltérő reduktorolaj használata
rontja a vezethetőséget és a reduktorok
tartósságát, és károsíthatja a reduktort,
amelyre nem terjed ki a garancia.
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MEVFE0A2-5D3853F1-457C-43BF-BB0B-081E44A4FA78

TISZTÍTÁS
MEVFE0A2-49071CBE-D68E-45DF-B0FB-4E24EC69E48E

Ha a szélvédő nem tisztul meg az ablakmosó
használata után, vagy ha az ablaktörlők csikorog-
nak vagy ugrálnak az ablakon, akkor wax vagy
egyéb anyag kerülhetett a szélvédőre és/ vagy az
ablaktörlő lapátokra.

Tisztítsa meg a szélvédő külsejét vizes oldattal
vagy enyhe tisztítószerrel. A szélvédő akkor tiszta,
ha nem képződnek kis gyöngyök, amikor lelocsolja
tiszta vízzel.

Tisztítsa meg a törlőlapátot mosószeres oldatba
vagy enyhe tisztítószerbe mártott ruhával. Öblítse
le a lapátokat vízzel. Ha a szélvédő azután sem
válik tisztává, hogy megtisztította és használta a
törlőlapátokat, cserélje le a lapátokat.

Ügyeljen arra, hogy ne tömítse el a fúvókát. Egyéb
esetben az ablakmosó nem működik megfelelően.
Ha a fúvóka eltömődött, forduljon egy NISSAN
tanúsított elektromos jármű-kereskedőhöz.

FIGYELMEZTETÉS
Az elhasználódott ablaktörlő lapátok megsért-
hetik a szélvédőt és akadályozhatják a vezetőt
a kilátásban.

Ha a mosó fúvókája eldugult
MEVFE0A2-68C4EF7C-6170-4008-90FD-6A0F9FF134F9

Javasoljuk, hogy keresse fel a NISSAN minősített
elektromos járművek márkakereskedőjét, ha egy
mosófúvóka eltömődött vagy bármilyen meghibá-
sodás lép fel. Ne próbálja meg kitisztítani a fúvókát
tű segítségével. Ha megpróbálja, tönkreteheti a
fúvókát.

CSERE
MEVFE0A2-3AFC67FF-FD24-43FF-A0BD-093F6A3B2436

MWAI0163X

Cserélje le az ablaktörlő lapátokat, ha azok elhasz-
nálódtak.

1. Emelje fel az ablaktörlőt a szélvédőről.

2. Nyissa ki egy megfelelő szerszámmal, majd
mozgassa le az ablaktörlő lapátot az ábrán
látható módon az eltávolításhoz.

3. Helyezze be az új törlőlapátot az ablaktörlő
karra, amíg egy kattanó hangot nem hall.

4. Zárja be .

FIGYELEM
* Miután kicserélte a törlőlapátot, engedje

vissza az ablaktörlőt az eredeti pozíciójá-
ba; egyéb esetben megsérülhet, ha a
motorháztető felnyitásra kerül.

* Győződjön meg róla, hogy az ablaktörlő
hozzáér a szélvédőhöz; egyéb esetben az

ablaktörlő lapát megsérülhet a menetszél
nyomásától.

SZÉLVÉDŐ TÖRLŐLAPÁTOKSZÉLVÉDŐ TÖRLŐLAPÁTOK
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MEVFE0A2-4FE910FB-E99A-42DF-B107-5DBED177B1BD
Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot egy
NISSAN tanúsított elektromos jármű kereskedőjé-
vel, ha ellenőrzésre vagy cserére van szükség.

MEVFE0A2-5D2D6CB1-F8DE-4118-AB39-2159D4185FFF

MWBI0013X

FIGYELMEZTETÉS
A fagyálló folyadék mérgező, ezért körültekin-
tően kell tárolni, megjelölt tároló-alkalmatos-
ságban, gyermekektől távol.

Az ablakmosó folyadék szintjének ellenőrzéséhez
használja az ujját, Fogja be a kupakon található
lyukat, majd vegye ki a tartályból. Ha nincs folyadék
a csőben, töltse fel a tartályt.

Az ablakmosó folyadék tartály feltöltéséhez emelje
fel a kupakot, és öntse az ablakmosó folyadékot a
tartály nyílásába.

A jobb tisztítás érdekében adjon ablakmosó oldó-
szert hozzá. A téli időszakban adjon fagyállót az
ablakmosó folyadékhoz. Kövesse a gyártó utasítá-
sait a keverési arányhoz.

Időről időre töltse fel az ablakmosófolyadék tartá-
lyát.
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MEVFE0A2-B29BEC73-37B3-4C87-9A9D-EA809C865599

MSDI1573

FIGYELMEZTETÉS
Ne üzemeltesse a járművet, ha a 12 voltos
akkumulátorban alacsony a folyadékszint. Az
alacsony 12 V-os akkumulátorfolyadék na-
gyobb terhelést okozhat a 12 V-os akkumulá-
toron, ami hőt termel, csökkenti a 12 voltos
akkumulátor élettartamát, és bizonyos esetek-
ben robbanáshoz vezethet.

12 VOLTOS AKKUMULÁTOR
MEVFE0A2-8F9C4B82-1D5A-4614-A988-896B14DE9615

Karbantartásmentes akkumulátor esetén nem
szükséges a folyadékszintet ellenőrizni. A NISSAN
azonban azt javasolja, hogy rendszeresen ellen-
őrizze a NISSAN által tanúsított elektromos jármű-
vek márkakereskedőjénél.

MEGJEGYZÉS:

A 12 V-os akkumulátor cseréjéhez keresse fel a
NISSAN tanúsított elektromos járművek márka-
kereskedőjét.

12 VOLTOS AKKUMULÁTOR12 VOLTOS AKKUMULÁTOR
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BEINDÍTÁS KÜLSŐ AKKUMULÁTORRAL
MEVFE0A2-C37C3C0F-280C-4F1D-904A-46ACD5752008

Az indítás a 12 voltos rendszert biztosítja az
elektromos rendszerek működéséhez. Az elektro-
mos rendszernek működnie kell, hogy a Li-ion
akkumulátor tölthető legyen. A külső akkumulá-
torról történő indítás nem tölti a Li-ion akkumulá-
tort. A Li-ion akkumulátort még az előtt fel kell
tölteni, hogy a gépjárművel közlekedne.

Ha ugrásszerű indítás szükséges, lásd “Beindítás
külső akkumulátorral” (444 o.). Ha a főkapcsolót
nem tudja READY to drive állásba állítani, előfor-
dulhat, hogy a 12 voltos akkumulátort ki kell
cserélni. Vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN által
tanúsított elektromos gépjármű kereskedővel.

MEVFE0A2-E03C12AE-5204-44DA-8C92-75FB6768F780

FIGYELEM
* Vigyázzon, nehogy gyermekek lenyeljék az

elemet és az eltávolított részeket.

* A nemmegfelelően eldobott akkumulátor/
elem szennyezi a környezetet. Mindig tart-
sa be az akkumulátorok/elemek hulladék-
ba he l yezésé re vona tkozó he l y i
előírásokat.

* Az elemcsere során vigyázzon, hogy ne
kerüljön por vagy olaj az alkatrészekbe.

* Ha a lítium elemek nem megfelelően ke-
rülnek behelyezésre, robbanásveszély áll
fenn. Csak ugyanolyan vagy azzal egyen-
értékű típussal cserélje.

MWBI0014X

Az intelligens kulcsban a következők szerint cse-
rélje ki az elemet:

1. Vegye ki a mechanikai kulcsot az intelligens
kulcsból.

2. Helyezzen be egy kis hornyos csavarhúzót a
sarok résébe, és csavarja el, hogy elválassza a
felső részt az alsó résztől. A ház megvédésé-
hez használjon egy ruhadarabot.
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3. Cserélje ki az elemet egy újjal.

Javasolt elemek:

CR2032H vagy azzal egyenértékű
. Ne érintse meg a belső áramkört vagy az

elektromos érintkezőket, mert ha így tesz,
hibát okozhat.

. Az elemet a széleinél fogja meg. Ha az
elemet az érintkezési pontjainál fogja meg,
durván csökkenti a tárolókapacitását.

. Ellenőrizze, hogy a+ oldal nézzen a ház alja
felé.

MWBI0015X

4. A felső és az alsó rész csúcsait illessze össze,
majd nyomja őket össze, amíg biztonságosan
össze nem záródnak.

5. Működtesse a gombokat, hogy ellenőrizze a
működésüket.

Ha bármilyen segítségre van szüksége a cseréhez,
javasoljuk, hogy keresse fel a NISSAN tanúsított
elektromos jármű kereskedését.

MEVFE0A2-6A89546B-C41A-40D8-9756-83B8312ACE54
Ne nyissa ki a biztosítékdobozt.

Ha az elektromos berendezés meghibásodását
észleli, forduljon a NISSAN tanúsított elektromos
jármű kereskedőjéhez.

BIZTOSÍTÉKOKBIZTOSÍTÉKOK
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MEVFE0A2-23FC80BC-9A5D-4CDF-AF41-4375212E36BD

MWBI0016X

1. Emblémás lámpa (ha van)
1. Első haszonjelző lámpa/nappali menetlám-

pa/első irányjelző lámpa
2. Fényszóró (távolsági fényszóró)
3. Fényszóró (tompított)
4. Olvasólámpa

5. Oldalsó irányjelző lámpa
6. Hátsó személyi lámpa
7. Csomagtér világítása
8. Első ködlámpa (ha van)
9. Hátsó lámpa
10. Középső féklámpa

11. Féklámpa/Hátsó lámpa
12. Rendszámtábla-világítás
13. Hátsó lámpa vagy hátsó ködlámpa*
14. Hátsó irányjelző lámpa
*: Az LHD modelleknél a hátsó ködlámpa a bal

oldalon, a tolatólámpa pedig a jobb oldalon
található.
Az RHDmodelleknél a hátsó ködlámpa a jobb
oldalon, a tolatólámpa pedig a bal oldalon
található.
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ELSŐ FÉNYSZÓRÓK
MEVFE0A2-2315F15B-21C2-48E3-B4D6-114A3540E8D5

Esőben és autómosáskor a lámpaüveg belsején
pára csapódhat le. A lámpaüvegen belüli és kívüli
hőmérséklet különbsége párásodást okozhat. Ez
nem hiba. Ha nagy vízcseppek gyűlnek össze az
objektív belsejében, javasoljuk, hogy szervizelés
céljából keresse fel a NISSAN tanúsított elektromos
jármű kereskedőjét.

Csere
MEVFE0A2-E802D82D-AE31-4C67-BD7D-36FB0F025F80

Ha LED-es fényszóró cserére van szükség, javasol-
juk, hogy keresse fel a NISSAN minősített elektro-
mos járművek márkakereskedőjét ehhez a
szolgáltatáshoz.

BELSŐ ÉS KÜLSŐ LÁMPÁK
MEVFE0A2-61BBD601-FAE2-461C-81CD-A4009E8538F6

Elem Teljesítmény
(W)

Fényszóró távolsági/tompított
fényszóró* LED

Első irányjelző* LED

Első hézaglámpa* LED

Első ködlámpa (ha van)* LED

Hátsó ködlámpa* LED

Irányjelző lámpa* LED

Embléma lámpa (ha van)* LED

Nappali világítás* LED

Hátsó összetett lámpa*

Irányjelző lámpa LED

Elem Teljesítmény
(W)

Féklámpa/Hátsó lámpa LED

Hátsó lámpa LED

Biztonsági fény LED

Rendszámtábla-világítás* LED

Térképolvasó lámpa* LED

Hátsó személyi lámpa* LED

Sminktükör megvilágítás* LED

Középső féklámpa* LED

rakományfény* LED

*: Javasoljuk, hogy keressen fel egy NISSAN
minősített elektromos jármű kereskedést a
csere érdekében.

Cserénél végrehajtandó lépések
MEVFE0A2-FD1940F8-D0CC-49B0-9D9B-69150AD59693

Ha cserére van szükség, keresse fel a NISSAN
minősített elektromos járművek márkakereskedő-
jét.

MEVFE0A2-F6BA5101-9D22-47BE-BE64-1C192428380D
Ha defekted van, lásd “Gumidefekt” (439 o.).

GUMIABRONCS NYOMÁSA
MEVFE0A2-98529D2F-C4E4-455A-AAA8-EA803AC65B24

Keréknyomást figyelő rendszer (TPMS)
MEVFE0A2-D6EF18B1-2442-473D-A573-60D459B74FC7

FIGYELMEZTETÉS
A rádióhullámok negatívan befolyásolhatják
az elektromos orvosi műszereket. Az elektro-
mos szívstimulátorral rendelkezők a lehetsé-
ges hatások tekintetében használat előtt
lépjenek kapcsolatba az elektromos orvosi
berendezés gyártójával.

A gépjármű fel van szerelve keréknyomást felü-
gyelő rendszerrel (TPMS). Ez a rendszer az összes
abroncs nyomását felügyeli. Ha az alacsony ab-
roncsnyomásra figyelmeztető lámpa világít, és a
[Alacsony abroncsnyomás] figyelmeztető üzenet
jelenik meg a jármű információs kijelzőjén, akkor
egy vagy több gumiabroncs jelentősen alulfújt
állapotban van.

A TPMS csak akkor aktiválódik, ha a gépjárművet
25 km/h-nál (16 MPH) magasabb sebességgel
vezeti. A rendszer nem érzékeli az abroncsban
fellépő hirtelen nyomáscsökkenést (pl. defekt ve-
zetés közben).

A részletekért lásd: “Alacsony keréknyomás figyel-
meztető lámpája” (120 o.), “Keréknyomást figyelő
rendszer (TPMS)” (257 o.) és “Keréknyomást figyelő
rendszer (TPMS)” (439 o.).

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOKKEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
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Gumiabroncs felfúvási nyomása
MEVFE0A2-C57645B5-E413-4FCA-B110-F118428A3D6F

Hosszú távú utazások előtt gyakran és mindig
ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását. Az ajánlott
gumiabroncsnyomás-specifikációk a gumiab-
roncs-táblázaton, a “Hideg abroncsnyomás” cím-
szó alatt találhatók. Lásd a vezetőoldali B-
oszlopon lévő gumiabroncs címkét. A gumiab-
roncs nyomást rendszeresen ellenőrizni kell, mert:

* A legtöbb gumiabroncs természetes módon
veszít levegőt.

* A gumiabroncsok hirtelen veszíthetnek leve-
gőt, ha csatornafedélen, vagy egyéb tárgyon
vezetünk át, vagy a gumiabroncs parkolás
közben eléri az útpadkát.

A guminyomást akkor kell ellenőrizni, amikor az
abroncsok még hidegek. A gumiabroncsok akkor
tekinthetőek HIDEGnek, miután a járművet lega-
lább 3, vagy több órára leparkolta, vagy alacsony
sebességen kevesebbet vezette 1,6 km-nél (1
mérföld).

Nem megfelelő keréknyomás kedvezőtlenül be-
folyásolhatja az abroncs élettartamát, illetve a
jármű kezelhetőségét.

FIGYELMEZTETÉS
* Nem megfelelően felfújt abroncsok hirte-

len mehetnek tönkre, amellyel balesetet
okozhatnak.

* Ha hosszabb útra indul, vagy nagyon meg-
terheli a járművet, nyomásmérő órát hasz-
nálva ellenőrizze, hogy a guminyomás
megfelelő szinten van- e.

Keréknyomás ellenőrzése
MEVFE0A2-EAF74098-BED3-48BE-BFDE-9B3D9F241441

MSDI1949

1. Távolítsa el a szelepsapkát.

2. A nyomásmérő órát nyomja rá a szelepre. Ne
nyomja túl erősen, vagy ne feszítse a szelepet
oldalirányba, mert levegő szökhet el. Ha a
gumiabroncsból elszökő levegő sziszegő
hangját hallja, miközben a guminyomást el-
lenőrzi, igazítsa meg a mérőeszközt, hogy a
szivárgást megszüntesse.

3. Távolítsa el a mérőeszközt.

4. Olvassa le az abroncsnyomást a mérőszáron,
és hasonlítsa össze a gumiabroncs-táblán
látható specifikációval.

5. Ha szükséges, fújja fel az abroncsot. Ha túl sok
levegőt fújt az abroncsba, nyomja meg a
szelep közepét a mérőeszköz hegyével egy
rövid időre, hogy némi levegőt tudjon az
abroncsból elengedni. Ellenőrizze újra a nyo-
mást, és fújja fel az abroncsot, vagy eresszen el
belőle levegőt, ha szükséges.

6. Tegye vissza a szelepsapkát.

7. Ellenőrizze az összes kerék levegőnyomását.
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MÉRET HIDEG NYOMÁSÉRTÉK

EREDETI ELSŐ ABRONCS 255/45 R20 240 kPa, 2,4 kgf/cm2

235/55 R19 260 kPa, 2,6 kgf/cm2

EREDETI HÁTSÓ ABRONCS

255/45 R20
240 kPa, 2,4 kgf/cm2

280 kPa, 2,8 kgf/cm2 (vezető + 3
vagy több utas esetén)

235/55 R19
260 kPa, 2,6 kgf/cm2

300 kPa, 3,0 kgf/cm2 (vezető + 3
vagy több utas esetén)

GUMIABRONCS CÍMKÉZÉS
MEVFE0A2-D4646EC6-4D80-4946-8BC2-0B5C8BADB595

MSDI1575

Példa

A gumiabroncs címkézése azonosítja és leírja a
gumiabroncs alapvető jellemzőit, valamint megad-
ja a gumiabroncs azonosító számát (TIN) a bizton-
sági szabvány tanúsításához. A TIN használható az
abroncs azonosítására termékvisszahívás esetén.

MSDI1606

Példa

Gumiabroncsméret (példa: P215/60R16 94H)

1. P: A P azt jelzi, hogy a gumiabroncsot sze-
mélygépjárművekhez tervezték. (Nem minden
gumiabroncs rendelkezik ezzel az információ-
val.)

2. Háromjegyű szám (215): Ez a szám a gumi-

abroncs szélességét adja meg milliméterben
az oldalfal szélétől az oldalfal széléig.

3. Kétjegyű szám (60): Ez az oldalarányként
ismert szám az abroncs magasságának és
szélességének arányát adja meg.

4. R: Az R jelentése radiális.

5. Kétjegyű szám (16): Ez a szám a kerék vagy a
felni átmérője hüvelykben.

6. Két- vagy háromjegyű szám (94): Ez a szám a
gumiabroncs terhelési indexe. Ez azt mutatja
meg, hogy az egyes abroncsok mekkora
terhet képesek elviselni. Előfordulhat, hogy
nem minden gumiabroncson találja ezt az
információt, mert ezt nem írja elő a törvény.

7. H: Gumiabroncs-sebesség-besorolás. Ne ve-
zessen a járművel gyorsabban, mint a névle-
ges gumiabroncs-sebesség.

MJVM0694X

Példa

Új gumiabroncs TIN-száma (Tyre Identification
Number) (példa: DOT XX XX XXX XXXX)
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1. PONT: A “Közlekedési Minisztérium” rövidítése.
A jelet elhelyezhetik az abroncs azonosító
száma alá, fölé, tőle jobbra vagy balra.

2. Kétjegyű kód: A gyártó azonosító jele

3. Kétjegyű kód: Gumiabroncs mérete

4. Háromjegyű kód: Gumiabroncs típuskód (op-
cionális)

5. Négy számjegy azt jelzi, hogy melyik héten és
melyik évben készült az abroncs. Például a
3103 azt jelenti, hogy az abroncsot 2003. 31.
hetében gyártották. Ha ezek a számok hiá-
nyoznak, nézze meg az abroncs oldalfalát.

(3) A gumiabroncs rétegének összetétele és
anyaga

A gumival bevont anyagok rétegének száma az
abroncsban.

A gyártónak azt is fel kell tüntetnie, hogy milyen
anyagokat használt az abroncsban, beleértve az
acélszálakat, a nylont, poliésztert és egyéb anyag-
okat.

Megengedett legnagyobb felfújási nyomás

Ez a szám a megengedett legnagyobb abroncs-
nyomást jelzi. Ne lépje túl a megengedett legna-
gyobb nyomást.

Maximális terhelhetőség

Ez a szám jelzi az abroncs maximális terhelhető-
ségét kilogrammban és fontban. Amikor az abron-
csokat lecseréli a gépjárművön minden esetben
olyan teherbírású abroncsokat használjon, mint
amilyenek a gyári abroncsok voltak.

(6) A “cső nélküli” vagy “csőtípus” kifejezés

Azt jelzi, hogy az abroncsba kell belső (“tube type”)
vagy nem (“tubeless”).

(7) A “sugárirányú” szó

A “radial” szó akkor jelenik meg az abroncson, ha a
felépítése radiál.

(8) Gyártó vagy márkanév

A gyártó vagy a márka feltüntetésre kerül.

Egyéb, az abronccsal kapcsolatos kifejezések:

Az ebben a szakaszban definiált számos kifejezé-
sen kívül az Intended Outboard Sidefal (1) az az
oldalfal, amely fehér falat tartalmaz, fehér felirattal
vagy gyártó-, márka- és/vagy modellnév díszléccel
van ellátva, amely magasabb vagy mélyebb, mint
ugyanaz a díszléc. a gumiabroncs másik oldalfalán,
vagy (2) egy aszimmetrikus gumiabroncs kifelé
néző oldalfalán, amelynek van egy bizonyos oldala,
amelynek mindig kifelé kell néznie, ha járműre
szerelik.

A GUMIABRONCSOK TÍPUSA
MEVFE0A2-14B1EE5B-969F-4D42-8FEC-234497556FC0

FIGYELMEZTETÉS
* A gumiabroncsok cseréjekor ügyeljen arra,

hogy mind a négy gumiabroncs azonos
típusú legyen (Példa: Nyár, minden évszak
vagy hó) és az építkezés. A NISSAN minő-
sített elektromos járművek márkakereske-
dője segíthet a gumiabroncsok típusával,
méretével, sebességi besorolásával és
elérhetőségével kapcsolatban.

* A pót gumiabroncsok sebességindexe ala-
csonyabb lehet, mint a gyárilag felszerelt
abroncsoké, ami elképzelhető, hogy nem

felel meg a jármű maximális sebességé-
nek. Soha ne lépje túl az abroncs maximá-
lis sebességindexét.

* Ha olyan típusú abroncsokat használ,
amelyeket a NISSAN eredetileg nem határ-
ozott meg, az befolyásolhatja a TPMS
rendszer működését.

* Mindig azonos típusú, méretű, márkájú,
felépítésű és futófelület-mintázatú abron-
csokat használjon mind a négy keréken.
Ennek elmulasztása az első és a hátsó
tengelyen lévő gumiabroncsok kerületé-
nek eltérését eredményezheti, ami az
elektronikus menetstabilizáló program
(ESP) rendszer hibás működését okozhat-
ja, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz,
túlzott gumikopáshoz vezethet, valamint
károsíthatja a sebességváltót, az osztó-
művet differenciálfogaskerekek.

Négyévszakos gumiabroncsok
MEVFE0A2-416D8104-CC7B-46FA-B4CA-B537AF5AE9CE

A NISSAN egyes modelljeinél négyévszakos gumi-
kat alkalmaz, hogy egész évben megfelelő teljesít-
ményt nyújtsanak a gumiabroncsok, beleértve a
havas és jeges útkörülményeket is. A négyévsza-
kos gumiabroncsok oldalán az ALL SEASON és/
vagy M&S (sár és hó) felirat áll. A téli gumiabron-
csok tapadása jobb a havas szakaszokon, mint a
négyévszakos gumiabroncsoké, ezért egyes terü-
leteken elképzelhető, hogy megfelelőbbek.
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Nyári gumik
MEVFE0A2-0788A270-69FF-49A1-ACEC-39C92FC91344

NISSAN bizonyos modellekre meghatározza a
nyári gumiabroncsok típusát, hogy száraz útfel-
ületeken nagyobb teljesítmény legyen elérhető. A
nyári gumiabroncsok teljesítménye havas vagy
jeges úton jelentősen lecsökken. A nyári gumiab-
roncsok falán nem található meg az M&S tapadás
osztályozás.

Amennyiben járművét havas, jeges körülmények
között tervezi üzemeltetni, a NISSAN SNOW vagy
ALL SEASON feliratú gumiabroncsok használatát
ajánlja mind a négy keréken.

Téli gumiabroncsok
MEVFE0A2-7DBD9178-687B-4889-BA79-417F594D0842

Amennyiben téli gumiabroncsokra van szükség,
olyan gumiabroncsokat kell választania, amely
méretben és súlyindexben megfelel az eredeti
gyári gumiabroncsoknak. Amennyiben nem így
tesz, az hátrányosan befolyásolhatja járműve biz-
tonságát és kezelhetőségét.

Általában, a téli gumiabroncsok sebességindexe
alacsonyabb lehet, mint a gyárilag felszerelt ab-
roncsoké, ami elképzelhető, hogy nem felel meg a
jármű maximális sebességének. Soha ne lépje túl
az abroncs maximális sebességindexét.

Ha téli gumiabroncsokat szerelt fel, azoknak is
meg kell egyezniük méretben, márkában, típusban
és mintázatban mind a négy keréken.

Jeges úton való még jobb tapadásra szöges
gumiabroncs használható. Bizonyos államok vagy
tartományok nem engedélyezik a használatát.
Nézzen utána a helyi, állami és tartományi jog-
szabályoknak, mielőtt szeges gumiabroncsokat

szerelne. Szeges téli gumiabroncsok csúszási és
tapadási tulajdonságai nedves vagy száraz felüle-
teken rosszabbak lehetnek a nem szeges téli
gumiabroncsoknál.

HÓLÁNCOK
MEVFE0A2-74141916-7668-4C78-8B9E-6B18B49D3DE7

FIGYELEM
* A 255/45 R20 méretű gumiabroncsokra

nem szabad abroncsláncokat/kábeleket
felszerelni. Ha mégis így cselekedne, a
gépjármű megsérülhet.

* Ha gumiabroncs-láncot/kábelt szeretne
használni, szereljen fel 235/55 R19-es gu-
miabroncsot a járművére.

Helytől függően a hóláncok használata tilos lehet.
Ellenőrizze a helyi jogszabályokat, mielőtt hólán-
cokat szerelne fel. A gumiabroncs-láncok felszere-
lésekor ügyeljen arra, hogy a gumiabroncsok
megfelelő méretűek legyenek a járművön, és a
lánc gyártója javaslatai szerint legyenek felszerel-
ve.

A hólánc gyártójának ajánlása esetén használjon
láncfeszesség állító eszközt, hogy biztosítsa a lánc
szoros illeszkedését. A hólánc laza záró láncsze-
meit le kell rögzíteni, vagy el kell távolítani, hogy
ostorszerű csapkodással nehogy megsértsék a
gépjármű karosszériáját. Ha lehetséges, csökken-
tse a gépjármű terhelését, ha hóláncokat használ.
Emellett haladjon csökkentett sebességgel. Ellen-
kező esetben a járműve sérülhet és/vagy a jármű
kezelése és teljesítménye hátrányt szenvedhet.

A hóláncokat csak az első kerekekre kell felsze-
relni, a hátsókra nem.

Ne használjon hóláncot száraz utakon. Az ab-
roncsláncokkal történő vezetés ilyen körülmények
között némi túlterhelés miatt károsíthatja a jármű
különböző mechanizmusait.

GUMIABRONCSOK ÉS KEREKEK CSERÉ-
JE

MEVFE0A2-41BC763C-419B-45A4-AD0E-D41987D9B9CC

Gumiabroncsok forgatása
MEVFE0A2-F5986E33-082B-45E2-BD27-0D11FB4C108F

MSDI1662

A NISSAN azt javasolja, hogy a gumiabroncsokat a
karbantartási ütemtervben megadott időközön-
ként cserélje ki. (Az abroncscsere eljárásairól lásd
“Gépjármű felemelése és a kerekek cseréje” (480
o.).)

Amint lehetséges, húzza meg a kerékanyákat
nyomatékmérő csavarkulccsal megfelelő nyo-
matékúra.

Kerékanya meghúzásához szükséges nyo-
maték:

108 N·m (11 kg-m, 80 ft-lb)
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A kerékanyákat mindig a specifikációnak meg-
felelően meghúzva kell tartani. Javasoljuk, hogy
a kerékanyákat minden egyes forgási interval-
lumnál az előírásoknak megfelelően húzzák
meg.

FIGYELMEZTETÉS
* A kerekek felcserélése után, ellenőrizze, és

állítsa be a nyomást.

* A nem megfelelő gumiabroncs választása,
felszerelése, ápolása és karbantartása be-
folyásolhatja a jármű biztonságát, ami
baleset vagy sérülés kockázatát hordozza
magában. Ha kétségei vannak, forduljon a
NISSAN tanúsított elektromos jármű ke-
reskedőjéhez vagy a gumiabroncs gyártó-
jához.

A kerekek forgatása után a TPMS rendszert vissza
kell állítani. (Lásd “Keréknyomást figyelő rendszer
(TPMS)” (257 o.) a visszaállítási eljárás részleteiért.)

Gumiabroncs kopása és sérülése
MEVFE0A2-31749D32-974E-4A82-89B7-A06D0BF3E07F

MSDI1663

1. Kopásjelző
2. Kopásjelző helyének jelzése

FIGYELMEZTETÉS
* A gumiabroncsokat időközönként ellen-

őrizni kell kopás, repedés, kidudorodás
vagy a mintába ragadt tárgyak miatt.
Amennyiben túlzott mértékű kopást, repe-
dést, vagy mély vágásokat fedez fel, cse-
rélje le a gumiabroncsot.

* Az eredeti gumiabroncsok rendelkeznek
kopásjelzővel Amikor a kopásjelző látható,
a gumiabroncsokat le kell cserélni.

* A kerekek elhasználódnak a használat
során, és az idő előrehaladtával. A 6 évnél
idősebb gumiabroncsokat ellenőriztesse
szakképzett technikussal, mert előfordul-
hat, hogy a gumiabroncsok bizonyos sé-
rülései nem láthatóak. Ha szükséges,

cserélje le a kerekeket, hogy az esetleges
személyi sérüléseket megelőzhesse.

kerekek és abroncsok cseréje
MEVFE0A2-23095086-9B18-4E25-B69C-85FAB59BB518

Amikor lecserél egy gumiabroncsot, mindig az
eredetivel megegyező méretű, mintázatú, sebes-
ségindexű és terhelési kapacitású abroncsot hasz-
náljon. (Lásd “Specifikáció” (488 o.) az ajánlott
típusú és méretű gumiabroncsokhoz és keréktár-
csákhoz.)

FIGYELMEZTETÉS
* Az ajánlotttól eltérő gumiabroncsok hasz-

nálata, vagy különbözőmárkájú, felépítésű
(ferde, ferde öves vagy radiális) vagy futó-
felületi mintázatú abroncsok vegyes hasz-
nálata hátrányosan befolyásolhatja a
futást, a fékezést, a kezelhetőséget, az
ESP rendszert, a hasmagasságot, a kar-
osszériát. abroncs hézaga, abroncslánc
hézaga, sebességmérő kalibrálása, fény-
szóró célzása és lökhárító magassága.
Ezen hatások akár balesethez, súlyos sé-
rülésekhez is vezethetnek.

* Kétkerék-meghajtású (2WD) modellek ese-
tén, ha járművét eredetileg 4 azonos mé-
retű abronccsal szerelték fel, és a 4
gumiabroncs közül csak kettőt cserél le,
szerelje fel az új abroncsokat a hátsó
tengelyre. Ha új gumikat helyez az első
tengelyre, bizonyos vezetési körülmények
között elveszítheti az uralmat a jármű
felett, és balesetet és személyi sérülést
okozhat.

Karbantartás és önállóan elvégezhető műveletek 479



(484,1)

480 Karbantartás és önállóan elvégezhető műveletek

* Amennyiben a kereket bármilyen okból
lecseréli, minden esetben azonos eltoló-
dással rendelkező kereket használjon. Elt-
érő eltolódással rendelkező kerekek
használata korai gumiabroncs kopást, a
jármű csökkent kezelhetőségét és/vagy a
féktárcsákhoz/dobokhoz való hozzáérést
eredményezheti. Az ilyen jellegű kölcsön-
hatás a fékek csökkentett fékhatásához
és/vagy a fékbetétek korai kopásához
vezethet. Lásd “Kerekek és gumiabron-
csok” (489 o.) pontjában található a kerék
eltolt méreteihez.

* Az abroncs vagy kerék cseréje után a TPMS
rendszert vissza kell állítani. (Lásd “Kerék-
nyomást figyelő rendszer (TPMS)” (257 o.) a
visszaállítási eljárás részleteiért.)

* Ha olyan típusú abroncsokat használ,
amelyeket a NISSAN eredetileg nem határ-
ozott meg, az befolyásolhatja a TPMS
rendszer működését.

* Ha nem megfelelően kezeli, előfordulhat,
hogy a TPMS szenzort ki kell cserélni. A
TPMS szenzor kezelésekor figyelmesen
járjon el.

* Amikor a TPMS szenzort cseréli ki, az ID-t
regisztrálni kell. Javasoljuk, hogy keresse
fel a NISSAN minősített elektromos jármű
kereskedőjét személyi igazolvány regiszt-
ráció céljából.

* Ne használjon olyan szelepsapkát, amely
nem NISSAN alkatrész. A szelepsapka
megszorulhat.

* Ellenőrizze, hogy a szelepsapka megfe-

lelően fel van szerelve. Egyéb esetben a
szelep szennyeződéssel tömődhet el, ami
hibás működést vagy nyomásesést ered-
ményezhet.

* Ne szereljen fel sérült, vagy deformálódott
kereket vagy gumiabroncsot, akkor se, ha
meg lett javítva. Az ilyen gumiabroncsok
vagy kerekek szerkezeti hibával rendel-
kezhetnek, ami előzetes jel nélkül tönkre-
mehet.

* Újrafutózott gumiabroncs használata nem
javasolt.

Kerék kiegyensúlyozása
MEVFE0A2-89DC94BE-30B6-4D4F-83D4-7CDA2484D5D9

A kiegyensúlyozatlan kerekek a jármű kezelhető-
ségének és az abroncsok élettartamának csökke-
néséhez vezethetnek. Még rendszeres használat
mellett is előfordulhat, hogy kiegyensúlyozatlanná
válnak. Emiatt szükség szerint ki kell őket egyen-
súlyoztatni.

A kerekek kiegyensúlyozásához a kerekeket le
kell szerelni a járműről. A kerekek járművön
történő kiegyensúlyozása mechanikai meghibá-
sodáshoz vezethet.

A kerekek gondozása
MEVFE0A2-2221D553-798A-4070-BF97-2228C80D3EF8

Lásd “Külső tisztítás” (452 o.) a kerekek gondozá-
sával kapcsolatos részletekért.

GÉPJÁRMŰ FELEMELÉSE ÉS A KEREKEK
CSERÉJE

MEVFE0A2-75C0A60F-610C-4593-9DB6-F2C774C59E79
Ebben a fejezetben információkat talál arra vonat-
kozóan, hogyan kell a gépjárművet felemelni és az
abroncsokat kicserélni.

A sürgősségi gumi defektjavító készlet segítségé-
vel ideiglenesen kijavíthat egy kisebb gumi defek-
tet. (Lásd “Defektes kerék megjavítása” (440 o.).)

FIGYELMEZTETÉS
* Győződjön meg róla, hogy a kéziféket

megfelelően behúzta- e.

* Ügyeljen arra, hogy megnyomja a váltóka-
ron lévő parkoló gombot a P (parkolás)
állásba kapcsoláshoz.

* Ne cseréljen kereket, ha a jármű lejtőn,
jeges vagy csúszós helyen parkol. Ez koc-
kázatos.

* Soha ne cseréljen kereket, ha az elhaladó
forgalom túl közel halad el a gépjárműhöz.
Kérjen professzionális segítséget.
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Szerszámok előkészítése
MEVFE0A2-46EBF6EC-3DD7-40F0-9E0C-B10CF977C405

MWBI0018X

Nyissa ki a csomagtérajtót. Emelje fel a csomagtér
padlódeszkáját. Távolítsa el az emelőszerszámo-
kat.

Az emelő, az emelőrúd és a kerékanyák kulcsa
nem alapfelszereltség ehhez a járműhöz. A
szerszámok beszerzésével kapcsolatban fordul-

jon egy NISSAN tanúsított elektromos jármű-
kereskedőhöz.

FIGYELEM
Ne érintse meg közvetlenül a padló fémét. Ez
bármilyen égési sérülést okozhat.

Rögzítse a kerekeket
MEVFE0A2-F9C01106-1C40-48FB-9E97-6A7E8C25FFFB

MMCE0001A

FIGYELMEZTETÉS
Rögzítse a megfelelő kereket, így megakadá-
lyozza a jármű megmozdulását, ami személyi
sérüléshez vezethet.

Helyezzen megfelelő blokkokat a kerék elejére
és hátuljára, átlósan a defekttel szemben
hogy megakadályozza a jármű elmozdulását fel-
emelt állapotban.

Kerék leszerelése
MEVFE0A2-25D1E5DE-C1DD-43B3-B637-F36E2555C689

Kerékközépfedél eltávolítása (20 hüvelykes ke-
rékkel rendelkező modellek):

MWBI0019X

FIGYELMEZTETÉS
A dísztárcsát soha ne próbálja meg kézzel
levenni. Ez sérülést okozhat.

A kerék középső burkolatának eltávolításához
helyezzen be egy megfelelő szerszámot a pontba
, és pattintsa le a fedelet.

Vigyen fel ruhát a kerék és a szerszám közé, hogy
elkerülje a kerék és a kerékburkolat sérülését.

FIGYELEM
Ne távolítsa el a kerék középső burkolatán
kívül más műanyag alkatrészeket. Ez károsít-
hatja a műanyag alkatrészeket és a kereket.
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A gépjármű felemelése:

MWBI0022X

emelési pontok

MSCE0504

FIGYELMEZTETÉS
* Minden esetben olvassa el és kövesse az

ebben a fejezetben leírtakat.

* NE KERÜLJÖN A JÁRMŰ ALÁ, AMELYET CSAK
AZ EMELŐ TART.

* Soha ne használjon olyan emelőt, amelyet
nem a gépjárműhöz kapott.

* Az emelőt, ami a gépjárműhöz jár, kimon-
dottan arra fejlesztették, hogy kerékcsere
alkalmával a gépjárművet fel lehessen
emelni vele. Az Ön járművéhez való emelőt
ne használja más járművekhez.

* Az emelési ponton kívül soha ne próbálja
meg más ponton felemelni a gépjárművet.

* A szükségesnél nagyobb mértékben ne
emelje meg a járművet.

* Ne tegyen tömböket az emelő alá.

* Soha ne indítsa be vagy működtesse az
elektromos jármű rendszerét, amíg a jár-

mű az emelőn van. A jármű hirtelen meg-
mozdulhat, ami balesetet okozhat.

* Utasok soha ne tartózkodjanak a gép-
járműben, ha a kerekek nincsenek a tala-
jon.

* Használat előtt olvassa el az emelőhöz
tartozó figyelmeztető címkét.

* A jármű felemelésekor feltétlenül húzza be
a rögzítőféket.

1. Az ábra szerinti módon az emelőt közvetlenül
az emelési pontok alá tegye úgy, hogy az
emelő teteje pontosan az emelési ponthoz
érjen.

Mindig sík és szilárd talajú terepen használja
az emelőt.

2. Igazítsa az emelőt a gépjármű elején vagy
hátulján az emelési pontnál található bütykök
közé.
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3. Az ábrának megfelelően illessze az emelő fején
lévő hornyot a két bütyök közé.

4. A villáskulcs segítségével, óra járásával ellent-
étes irányba két fordulattal lazítson meg
minden kerékanyát.

Amíg a kerék a földön van, ne távolítsa el a
kerékanyákat.

5. Óvatosan emelje fel a gépjárművet, amíg a
kerék és a talaj között rés nem keletkezik.

6. A gépjármű felemeléséhez tartsa erősen az
emelőt és a rudazatot, majd forgassa el a
rudazatot.

Kerék leszerelése:
1. Távolítsa el a kerékanyákat.

2. Vegye le a sérült kereket.

FIGYELEM
A kerék nehéz. A sérülés elkerüléséhez győ-
ződjön meg róla, hogy lábai nincsenek-e a
kerék alatt, és használjon védőkesztyűt.

Kerék felszerelése
MEVFE0A2-2B39C997-A4E1-4273-B1C3-DE2A2E722C40

MSCE0933

FIGYELMEZTETÉS
* Soha ne használjon olyan kerékanyákat,

amelyek nem a gépjárműhöz valók. A nem
megfelelő vagy nem jól meghúzott kerék-
anya miatt kilazulhat és leeshet a kerék. Ez
balesetet okozhat.

* Kerékanyákra és peckekre sose tegyen
olajat vagy kenőanyagot. Ez a kerékanyák
kilazulását idézheti elő.

1. A kerék és a kerékagy közötti részen töröljön le
minden sarat és szennyeződést.

2. Óvatosan helyezze fel az abroncsot, és ujjaival
húzza meg a kerékanyákat. Ellenőrizze, hogy
az összes kerékanya vízszintesen hozzáér-e a
kerék felszínéhez.

3. Húzza meg a kerékanyákat felváltva és egyen-
letesen, több mint 2-szer az ábrán látható

sorrendben ( - ), a kerékanya csavarkul-
csával, amíg meg nem húzódnak.

4. Lassan engedje le a járművet, amíg a gumi-
abroncsok elérik talajt.

5. A villáskulcs használatával az ábrán lévő
sorrendben húzza meg a kerékanyákat.

6. Teljesen engedje le a járművet.

A meghatározott forgatónyomatékkal húzza
meg az anyákat, ehhez használjon nyomaték-
kulcsot, ha lehetséges.

Kerékanya meghúzásához szükséges nyo-
maték:
108 N·m (11 kg-m, 80 ft-lb)

A kerékanyákat mindig a specifikációnak meg-
felelően meghúzva kell tartani. Ajánlott, hogy a
kerékanyákat mindig a specifikációnak meg-
felelően tartsa meghúzva.

* A keréknyomás beállítása után a TPMS-t vissza
kell állítani. (Lásd “Keréknyomást figyelő rend-
szer (TPMS)” (257 o.) a visszaállítási eljárás
részleteiért.)

* Miután az abroncsnyomást a HIDEG abroncs-
nyomásra állította, a gumiabroncsnyomások
kijelzője magasabb nyomást mutathat, mint a
HIDEG abroncsnyomás, miután a járművel
több mint 1,6 km-t (1 mérföldet) megtett.
Ennek az az oka, hogy az abroncs hőmérsék-
lete emelkedik a nyomás alatt. Ez nem jelenti a
rendszer hibás működését.
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MWBI0031X

MWBI0032X

Kerékközépfedél felszerelése (20 hüvelykes ke-
rékkel rendelkező modellek):

1. Igazítsa egy vonalba a kerék bevágását a
burkolaton lévő elmozdulásgátló csappal .

2. Nyomd meg tenyereddel merőlegesen a bur-
kolat felületére.

Sérült kerék és a szerszámok tárolása
MEVFE0A2-7A57F4A5-0866-467A-8DFC-D59752245F5B

FIGYELMEZTETÉS
Győződjön meg róla, hogy a kerék, az emelő és
a szerszámok megfelelően vannak-e tárolva
használat után. Baleset vagy hirtelen megállás
esetén a rögzítetlen tárgyak veszélyessé vál-
hatnak.

1. A sérült gumiabroncsot, az emelőt és a hasz-
nált szerszámokat biztonságosan tárolja a
tárolóhelyen.

2. Cserélje ki a csomagtér padlólemezét.

3. Csukja be a csomagtérajtót.

GUMIJAVÍTÓ SZETT
MEVFE0A2-C437D77B-DCED-4651-B038-1AAFFD3BE630

A pótkerék helyett egy gumijavító szett jár a
gépjárműhöz. A szettet csak kisebb defektek
javításához és ideiglenesen lehet használni. A
javítókészlet használata után a lehető leghama-
rabb keresse fel a NISSAN tanúsított elektromos
jármű kereskedőjét a gumiabroncs ellenőrzése és
javítása/csere céljából.

Lásd “Gumidefekt” (439 o.) további részletekért.



(489,1)

9 Műszaki információk

Ajánlott folyadékok/kenőanyagok
és mennyiségek ............................................................................................ 486

A légkondicionáló rendszer hűtőközege
és kenőanyaga .................................................................................... 487

Specifikáció ....................................................................................................... 488
Töltő rendszer ..................................................................................... 488
Motor ........................................................................................................... 489
Kerekek és gumiabroncsok ...................................................... 489
Gumiabroncs nyomása ................................................................ 489
Méretek ..................................................................................................... 490

A gépjármű más országban való használata
és regisztrációja ........................................................................................... 490
Gépjármű-azonosító ................................................................................. 491

Gépjármű-azonosító tábla

....

..................................................... 491
Gépjármű-azonosító (VIN) tábla

....

........................................ 491
Gépjármű-azonosító (VIN)

....

...................................................... 491
Vontatómotor sorozatszáma

....

.............................................. 491
Gumiabroncs címke

....

.................................................................... 491
Légkondicionáló specifikációit
feltüntető címke

....

............................................................................. 491
Az RF transzmitter felszerelése

....

................................................... 492
További adatrögzítés (az opcionális ProPILOT-tal
felszerelt járműveken)

....

......................................................................... 492
Rádió jóváhagyási száma és információ

....

.............................. 494
Európa

....

.................................................................................................. 494
Szoftveradatok

....

.......................................................................................... 497



(490,1)

486 Műszaki információk

MEVFE0A2-D9645BC2-ADAD-47D0-AF0B-FB1E7AD887A1
A következő értékek körülbelüli kapacitást jelölnek. A tényleges utántöltési kapacitások kis mértékben eltérhetnek. Utántöltéskor a “8. Karbantartás és
önállóan elvégezhető műveletek” fejezetben leírtakat kövesse a megfelelő utántöltési kapacitás meghatározásához.

Folyadéktípus

Kapacitás (körülbelüli)

Ajánlott folyadékok/kenőanyagokMetrikus

Mennyiség

US

Mennyiség

Angolszász

Mennyiség

Hűtőrendszer hű-
tőfolyadék

Elektromos hajtáslánchoz

(tartállyal)

3,8 L 4 qt 3-3/8 qt · Eredeti NISSAN hűtőfolyadék vagy azzal minőségben egyenértékű

· Eredeti NISSAN hűtőfolyadékot vagy azzal egyenértékű hűtőfolyadé-
kot használjon, hogy elkerülje a hűtőrendszerben a nem eredeti
hűtőfolyadék használata által okozott esetleges alumíniumkorróziót.
Tartsa szem előtt, hogy a hűtőrendszernek javítása nem garanciális,
ha nem eredeti hűtőfolyadékot használt, még akkor sem, ha a
probléma a garancia-időszak során merült fel.

Li-ion akkumulátorhoz

(tartállyal)

2,9 liter 3-1/8 qt 2-1/2 qt

Redukciós hajtómű olaj 0,87 liter 7/8 qt 3/4 qt · Eredeti NISSAN MT-XZ hajtóműolaj NFX 75W

· Az eredeti NISSAN MT-XZ NFX 75W hajtóműolajtól eltérő reduktorolaj
használata rontja a vezethetőséget és a reduktorok tartósságát, és
károsíthatja a reduktort, amelyre nem terjed ki a garancia.

Fékfolyadék Töltse utána a megfelelő olajszint eléréséig, a “8.
Karbantartás és önállóan elvégezhető műveletek”

fejezetben leírtaknak megfelelően.

· Eredeti NISSAN fékfolyadék, vagy ezzel egyenértékű DOT3 vagy DOT4

· Különböző típusú folyadékokat ne vegyítsen (DOT3 és DOT4).

Többcélú zsír — — — · NLGI No. 2 (Lítium szappan alapú)

Légkondicionáló rendszer hűtőközeg — — — · HFO-1234yf (R-1234yf)

Légkondicionáló rendszer kenőanyag — — — · ND-OIL 11 vagy azzal egyenértékű

AJÁNLOTT FOLYADÉKOK/KE-
NŐANYAGOK ÉS MENNYISÉGEK

AJÁNLOTT FOLYADÉKOK/KENŐANYAGOK ÉS MENNYISÉGEK
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A LÉGKONDICIONÁLÓ RENDSZER HŰ-
TŐKÖZEGE ÉS KENŐANYAGA

MEVFE0A2-B34FA0EF-3042-4280-ADDF-5F05487BB3B9
Gépkocsija légkondicionáló rendszerét fel kell töl-
teni HFO-1234yf (R-1234yf) hűtőközeggel és ND-OIL
11 vagy azzal egyenértékű AC rendszer kenőa-
nyaggal. Ettől eltérő hűtőközeg vagy kenőanyag
használat károsíthatja a rendszert, és előfordulhat,
hogy a teljes légkondicionáló rendszert ki kell
cserélni.

A hűtőközeg légkörbe való engedése számos
országban vagy régióban tilos lehet. A járművében
lévő HFO-1234yf (R-1234yf) hűtőközeg nem káro-
sítja a Föld ózonrétegét. Viszont kis mértékben
elősegíti az üvegházhatást. A NISSAN azt ajánlja,
hogy hasznosítsa újra a hűtőközeget. A légkondi-
cionáló rendszer szervizelésekor vegye fel a kap-
csolatot egy NISSAN minősített elektromos jármű
kereskedővel.
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MEVFE0A2-46FCFEF6-60DE-4D2C-BED8-41AFBAD88BF7

TÖLTŐ RENDSZER
MEVFE0A2-ACE2B832-E192-4F7F-A393-FE77B24258A4

Névleges bemeneti feszültség
AC220V - AC230V (egyfázisú)
AC380V - AC400V (3 fázis) (ha van)

Névleges bemeneti frekvencia 50Hz/60Hz

Maximális névleges áramerősség 32A

Érzékeny GFI (Ground Fault Interrupter) áramköri megszakító az
eredeti NISSAN hordozható EVSE (Electric Vehicle Supply Equip-
ment) típusú töltőjében (ha van)

15mA

Töltési üzemmódok / Csatlakozások típusa

2. mód / B eset (Normál töltés NISSAN Eredeti hordozható típusú EVSE-vel – ha van)
Mode 3 / B/C eset (normál töltés nyilvános töltőállomáson, stb.)
Mode 4 / C eset (gyors töltés)

Szükséges berendezés (túláram elleni védelem)
A túláram és túlfeszültség elleni védelemnek minden esetben meg kell felelnie a nemzeti előírásoknak. A
vezetékek vagy házak védelmében megfelelő túláram elleni védelmet kell kiépíteni.

IP besorolás IP44: Amikor a NISSAN EVSE (ha van) a normál töltőporthoz csatlakozik.

Üzemi hőmérséklet Ugyanaz, mint a gépjármű működési hőmérséklete

Tárolási hőmérséklet Ugyanaz, mint a gépjármű tárolási hőmérséklete

Magasság Akár 3000 m (9843 láb)

Alkalmazott szabványok

EN61851-1:2011
EN61851-21:2002
IEC61851-1:2010
IEC61851-21:2001
EM62752

EN61000-6-1:2007
EN61000-6-2:2005
EN61000-6-3:2007
EN61000-6-4:2007
IEC62196-1:2011
IEC62196-2:2011
IEC62196-3:2011

Adapterek Ne használjon hosszabbítót vagy adapter csatlakozót.

SPECIFIKÁCIÓSPECIFIKÁCIÓ
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MOTOR
MEVFE0A2-7E9809FA-0419-465F-B9D0-210E9271C771

Modell AM67

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
MEVFE0A2-F528F13D-C24E-4D75-ABC1-F5A8693F400A

Standard Pótkerék

Gumiabroncs mérete
255/45 R20

- (*)
235/55 R19

Méret
Eltolódás

Metrikus mérték-
egység

Eltolódás
US mértékegység

Keréktárcsa Alumínium
20 × 8J 45 mm 1,77 hüvelyk

19 x 7,5 J 40 mm 1,57 hüvelyk

Pótkerék - (*) - (*) - (*) - (*)

*: A sürgősségi gumiabroncs defektjavító készletet szállítjuk.

GUMIABRONCS NYOMÁSA
MEVFE0A2-D30AFDCF-7BBE-4065-B842-B4ACAFAEC2E4

Méret Nyomás (kPa) Nyomás (kgf/cm2)

Első eredeti abroncs
255/45 R20 240 2,4

235/55 R19 260 2,6
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Eredeti hátsó abroncs

255/45 R20

240 2,4

280
(vezető + 3 vagy több utas

esetén)

2,8
(vezető + 3 vagy több utas

esetén)

235/55 R19

260 2,6

300
(vezető + 3 vagy több utas

esetén)

3,0
(vezető + 3 vagy több utas

esetén)

MÉRETEK
MEVFE0A2-B8899310-356A-4B95-AC0E-67340CB94A5F

Egység: mm (in)

Teljes hossz

Metrikus mérték-
egység

4595 mm

US mértékegység 180,9 hüvelyk

Teljes szé-
lesség

Metrikus mérték-
egység

1850 mm

US mértékegység 72,8 hüvelyk

Teljes ma-
gasság

Metrikus mérték-
egység

1660 mm

US mértékegység 65,4 hüvelyk

Első nyom-
táv

Metrikus mérték-
egység

1585 mm*1
1575 mm*2

US mértékegység 62,4 hüvelyk*1
62,0 in*2

Hátsó
nyomtáv

Metrikus mérték-
egység

1590 mm*1
1580 mm*2

US mértékegység 62,6 hüvelyk*1
62,2 in*2

Tengelytáv

Metrikus mérték-
egység

2775 mm

US mértékegység 109,3 hüvelyk

*1: 19 colos kerekes modell

*2: 20 colos kerekes modell

MEVFE0A2-E2898BB8-45F8-4579-80B8-57AD4758A332
Ha egy másik országba vagy régióba utazik,
először meg kell győződnie arról, hogy a töltőbe-
rendezés kompatibilis-e az adott ország elektro-
mos rendszerével.

Ha gépjárműve regisztrációját áthelyezi egy
másik országba, államba, tartományba vagy
körzetbe, forduljon az illetékes hatóságokhoz,
hogy megtudja, a jármű megfelel-e a helyi törvényi
előírásoknak.

A gépjárművek biztonsági előírásaira vonatkozó
jogszabályok és rendelkezések országonként, ta-
gállamonként, megyénként és körzetenként elté-
rőek; ezért a gépjárművek specifikációja is
változhat.

Ha a gépjármű egy másik országban, államban,
tartományban vagy kerületben kerül regisztrá-
lásra, az esetleges módosításokért, szállításért,
illetve a regisztrációért a felhasználó felelős.
NISSAN nem felelős semmilyen kellemetlensé-
gért.

A GÉPJÁRMŰMÁS ORSZÁGBAN VALÓ
HASZNÁLATA ÉS REGISZTRÁCIÓJA
A GÉPJÁRMŰMÁS ORSZÁGBAN VALÓ
HASZNÁLATA ÉS REGISZTRÁCIÓJA
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MEVFE0A2-388A0CF7-B0D9-4D6A-9F3A-183A6D5F9FB8
Tilos a gépjármű azonosító tábláját (VIN) lefedni,
lefesteni, behegeszteni, levágni, lefúrni, megváltoz-
tatni vagy eltávolítani.

GÉPJÁRMŰ-AZONOSÍTÓ TÁBLA
MEVFE0A2-EFD45008-3882-4907-8050-F13128806C6A

MJVT0253X

A jármű azonosító táblája az ábrán látható.

GÉPJÁRMŰ-AZONOSÍTÓ (VIN) TÁBLA
MEVFE0A2-B732A6F4-DA98-4711-9707-895D4091E12D

MJVT0352X

A gépjármű-azonosító tábla az ábra szerint van

rögzítve. Ez a szám azonosítja a járművét, és ezt
használják a jármű regisztrálásához.

GÉPJÁRMŰ-AZONOSÍTÓ (VIN)
MEVFE0A2-9A22E6CA-C8D1-44C0-B821-A0AFEFF95529

MWBJ0006X

A gépjármű-azonosító szám az ábra szerint van
rögzítve.

VONTATÓMOTOR SOROZATSZÁMA
MEVFE0A2-751ACEEC-F138-40DF-8410-28E34BAFEFF3

MWBJ0007X

A vontatómotor sorozatszáma az ábrán látható
módon rá van bélyegezve a vontatómotorra.

GUMIABRONCS CÍMKE
MEVFE0A2-8D4492E2-6D53-44C9-B315-EEA58BB066D8

MSTI0494

A hideg gumiabroncs nyomása a gumiabroncs
címkén található, amely a vezetőoldali B-oszlopon
található.

LÉGKONDICIONÁLÓ SPECIFIKÁCIÓIT
FELTÜNTETŐ CÍMKE

MEVFE0A2-2C4F9D07-6274-4D82-AD0C-E4E9C9FDBA6E

MWBJ0005X
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A légkondicionáló azonosító címkéje a motorház-
tető alatt található, ahogy az az ábrán is látható.

MEVFE0A2-96E0CA98-97F6-4193-AF88-F2471AB3288D
Azon országok esetében, amelyek megfelelnek
az UN No. 10 vagy azzal egyenértékű rendelke-
zésnek:

A gépjárműre felszerelt FR transzmitter hatással
lehet az elektronikus rendszerekre. Ügyeljen arra,
hogy a NISSAN tanúsított elektromos jármű keres-
kedőjénél érdeklődjön az óvintézkedésekről vagy a
beszereléssel kapcsolatos különleges utasítások-
ról. Kérésre az Ön NISSAN minősített elektromos
jármű kereskedője részletes információkat (frek-
venciasáv, teljesítmény, antenna pozíció, beszere-
lés i útmutató stb . ) ad a beszere lésse l
kapcsolatban.

MEVFE0A2-C95660A2-2C9D-4601-8D48-D38A82340FDA
Ha az Ön járműve fel van szerelve az opcionális
ProPILOT-tal, akkor azt kiegészítő adatrögzítési
funkcióval is ellátják, amely segít megérteni, ho-
gyan teljesít a ProPILOT bizonyos nem triviális
ütközések vagy ütközésközeli forgatókönyvek ese-
tén. Az adatrögzítő rendszer a következő adatok
rögzítésére szolgál:

* A gázpedál, a fékek, kormányzás, stb. vezetői
működési állapota

* Az elöl haladó jármű és a sávjelzők észlelési
állapota

* A járműre vonatkozó információk, beleértve az
elöl haladó jármű távolságát és oldalirányú
helyzetét

* Információk a ProPILOT működéséről és egyéb
ütközések elkerülő funkcióiról

* A ProPILOT hibadiagnosztikai információi
* Külső képek a többérzékelős elülső kameráról

(Csak akkor érhető el, ha az SRS légzsák vagy
az intelligens vészfékezés gyalogosérzékelő
rendszerrel aktiválva van)

A ProPILOT nem rögzít beszélgetéseket, hangokat
vagy képeket a jármű belsejéről.

A kiegészítő adatok kiolvasásához egy speciális
eszközre, illetve a gépjárműhöz való hozzáférésre
vagy magára az adatrögzítő egységre van szük-
ség. A kiegészítő adatokhoz csak a gépjármű
tulajdonosának vagy bérbeadójának hozzájárulá-
sával lehet hozzáférni, illetve egy olyan esetben,
amelyről a törvény rendelkezik. Letöltést követően
a NISSAN és a NISSAN által megbízott harmadik
felek felhasználhatják a rögzített adatokat a
NISSAN gépjármű biztonsági teljesítmény javítása
céljából.

AZ RF TRANSZMITTER FELSZERELÉSEAZ RF TRANSZMITTER FELSZERELÉSE TOVÁBBI ADATRÖGZÍTÉS (az opcioná-
lis ProPILOT-tal felszerelt járműveken)
TOVÁBBI ADATRÖGZÍTÉS (az opcioná-
lis ProPILOT-tal felszerelt járműveken)
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A NISSAN és a NISSAN által megbízott harmadik
felek nem osszák meg/nem küldik el a rögzített
adatokat harmadik feleknek, kivéve:

* A jármű tulajdonosának vagy a bérlő hozzájá-
rulásával

* Válaszul a bűnüldöző szervek hivatalos kéré-
sére, bírósági végzésre, kormányzati szervre
vagy más jogilag végrehajtható kérésre

* Kutatási célból, miután az adatokat úgy mó-
dosították, hogy azok többé ne legyenek kötve
egy adott járműhöz vagy járműtulajdonoshoz
(anonim)
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MEVFE0A2-AFCFF5C2-90DD-463B-8A68-E8ADAE3128BD

EURÓPA
MEVFE0A2-591B9134-EB3A-4AD7-AFAB-AFA5431A87E1

Intelligens kulcs
MEVFE0A2-0BDFB8E3-79A6-485A-9102-DED79B994646

A Continental ezennel kijelenti, hogy a TXPZ1 típusú
rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv-
nek és az UKCA követelményeinek.

Az EU és UKCA megfelelőségi nyilatkozat teljes
szövege a következő internetes címen érhető el:

https://continental-homologation.com/en-gl/
Nissan

* Gyártó neve:
Continental Automotive GmbH,
Siemensstraße 12, D-93055 Regensburg

* Importőr neve, címe:
Nissan International SA
Zone d’activités La Pièce 12
1180 Rolle, Svájc

* Üzemi frekvenciatartomány: 433,92 MHz.
* Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: ≤ 10

dBm

Kihangosító modul
MEVFE0A2-77DB4963-0561-454B-9256-8C510E30A7CB

A Continental ezennel kijelenti, hogy a HFM401
típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU
irányelvnek és az UKCA követelményeinek.

Az EU és UKCA megfelelőségi nyilatkozat teljes
szövege a következő internetes címen érhető el:

https://continental-homologation.com/en-gl/
Nissan

* Gyártó neve:
Continental Automotive GmbH,

Siemensstraße 12, D-93055 Regensburg
* Importőr neve, címe:

Nissan International SA
Zone d’activités La Pièce 12
1180 Rolle, Svájc

* Üzemi frekvenciatartomány: 433,92 MHz.
* Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: ≤ 10

dBm

Keréknyomást figyelő rendszer (TPMS) JELADÓJA
MEVFE0A2-C3664B98-A96A-414E-B75E-BD75D72576C3

A Continental ezúton igazolja, hogy a TIS-09DL
típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU
irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege
elérhető a következő internetes címen:

https://continental-homologation.com/en-gl/
Nissan

* Gyártó neve:
Continental Automotive GmbH, Siemensstraße
12, D-93055 Regensburg

* Importőr neve, címe:
Nissan International SA
Zone d’activités La Pièce 12
1180 Rolle, Svájc

* Üzemi frekvenciatartomány: 433,92 MHz.
* Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: ≤ -17

dBm

Első radar szenzor (ha van)
MEVFE0A2-B430866E-04DF-46EF-BF99-02C7DCE032EF

A Robert BoschGmbH ezennel kijelenti, hogy az
FR5CPEC típusú rádióberendezés megfelel a
2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege
elérhető a következő internetes címen:

http://eu-doc.bosch.com

Oldalsó radar szenzor (ha van)
MEVFE0A2-CB513CB9-80A6-4BEF-851B-2A4DF2EA95A8

Az APTIV, 42367 Wuppertal ezúton igazolja, hogy a
RN5TR megfelel az 2014/53/EU (RED) irányelv
alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó
előírásoknak. Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat
az alábbi internetcímen érhető el:

www.aptiv.com/automotive-homologation

* Frekvenciasáv(ok), amelyben a rádióberende-
zés
működik: 76-77 GHz

* Azon frekvenciasáv(ok)ban továbbított legna-
gyobb rádiófrekvenciás teljesítmény, amely-
ben a rádióberendezés működik: 30 dBm (1 W)

TCU (Telematics Control Unit)
MEVFE0A2-740E86DC-6E28-43FC-8235-2CC11D4B7536

Ezt az eszközt az EN 62368-1 szabvány szerint
korlátozott áramforrásról kell táplálni. A modul
beszerelésekor be kell tartani a végtermék által
megkívánt hézagot és védett kúszótávokat. A
végtermék hűtését nem befolyásolhatja negatívan
a modul beépítése.

A VALEO Telematik und Akustik GmbH kijelenti,
hogy a rádióberendezés típusa: A fő egység mobil
technológiával.

RÁDIÓ JÓVÁHAGYÁSI SZÁMA ÉS INFORMÁCIÓRÁDIÓ JÓVÁHAGYÁSI SZÁMA ÉS INFORMÁCIÓ
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Modell: Az A-IVC-EU-01 megfelel a 2014/53/EU
rádióberendezésekről szóló irányelv (RED) műszaki
előírásainak;

* Importőr neve, címe:
Nissan International SA
Zone d’activités La Pièce 12
1180 Rolle, Svájc

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető
az alábbi weboldalon: https://www.valeo.com/
declaration-of-conformity

Maximális antennaerősítés:

Zenekar Frekvencia Maximális teljesítmény
(dBm)

Max Antenna Gain (dBi)

GSM 900 (1 Tx bővítőhely) 880.2 33.00 9.48

GPRS 900 (1 Tx bővítőhely) 880.2 33.00 9.48

GPRS 900 (2 Tx bővítőhely) 880.2 32.00 7.46

GPRS 900 (3 Tx bővítőhely) 880.2 31.00 6.70

GPRS 900 (4 Tx bővítőhely) 880.2 30.00 6.46

EDGE 900 (1 Tx bővítőhely) 880.2 28.00 9.48

EDGE 900 (2 Tx bővítőhely) 880.2 27.00 7.46

EDGE 900 (3 Tx bővítőhely) 880.2 26.00 6.70

EDGE 900 (4 Tx bővítőhely) 880.2 25.00 6.46

GSM 1800 (1 Tx bővítőhely) 1710.2 30.00 15.36

GPRS/EDGE 1800 (1 Tx bő-
vítőhely)

1710.2 30.00 15.36

GPRS/EDGE 1800 (2 Tx
bővítőhely)

1710.2 30.00 12.35
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Zenekar Frekvencia Maximális teljesítmény
(dBm)

Max Antenna Gain (dBi)

GPRS/EDGE 1800 (3 Tx
bővítőhely)

1710.2 29.00 11.59

GPRS/EDGE 1800 (4 Tx
bővítőhely)

1710.2 28.00 11.34

EDGE 1800 (1 Tx bővítő-
hely)

1710.2 27.00 15.36

EDGE 1800 (2 Tx bővítő-
hely)

1710.2 26.00 12.35

EDGE 1800 (3 Tx bővítő-
hely)

1710.2 25.00 11.59

EDGE 1800 (4 Tx bővítő-
hely)

1710.2 24.00 11.34

UMTS FDD I 1922.4 24.00 12.84

UMTS FDD V 826.4 24.00 9.17

UMTS FDD VIII 882.4 24.00 9.46

LTE FDD1 1922.5 24.00 12.84

LTE FDD3 1710.7 24.00 12.33

LTE FDD5 824,7 24.00 9.17

LTE FDD7 2502.5 24.00 13.01

LTE FDD8 880,7 24.00 9.45

LTE FDD20 834,5 24.00 9.22

LTE FDD28 704.5 24.00 8.48

LTE TDD38 2572,5 24.00 13.01

LTE TDD40 2302.5 24.00 13.01

MEGJEGYZÉS:

A számításhoz használt maximális nyereség az
emberi test 20 cm-es távolságán alapul.
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MEVFE0A2-F7238D73-10B8-4D50-B3E4-FE5A8282B53A
* Nyílt forráskódú szoftverlicencek

https://www.oss-valeo.com/nissan/default.
html
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................... 243
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........................ 375
- Intelligent Cruise Control (ICC)

...

.............. 330, 357
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...

.............................................................. 329
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nélkül) (Lásd Hagyományos (fix sebességű)
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............................................... 344
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elindítása előtt

...
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............................................................................ 49
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...
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...
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................................................................ 474
Belső lámpák

...
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Belső lámpák kapcsolója
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...

.............................................................................. 207
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...

............................. 70
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...

.................................................................. 433
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- A biztonsági öv használatával

kapcsolatos óvintézkedések

...

................................... 68
- A biztonsági öv kampói

...

.............................................. 72
- A vállöv magasságának állítása

...

........................... 71

Á
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Állítható vállövek magassága,
Első ülésekhez ............................................................................ 71
Átlagos energiafelhasználás ........................................ 145
Átlagsebesség .......................................................................... 145
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- Biztonsági öv figyelmeztető lámpa
és hangjelzés ....................................................................... 117

- Biztonsági öv karbantartása ...................................... 73
- Biztonsági öv tisztítás .................................................. 456
- Biztonsági övek .................................................................... 68
- Előfeszített biztonsági öv rendszer ......... 92, 100
- Gyermekek biztonsága ................................................... 70
- Sérült személyek .................................................................. 70
- Várandós nők ......................................................................... 70
Biztonsági rendszer ................................................................ 152
Biztonsági reteszelő rendszer ........................................ 186
Biztosítékok .................................................................................. 472
Blokkolásgátló rendszer (ABS) ....................................... 406
Blokkolásgátló rendszer (ABS)
figyelmeztető lámpa .............................................................. 118
Borító, Tonneau borító ........................................................ 174

C

Címkék
- Gépjármű-azonosító (VIN) ......................................... 491
- Gumiabroncs címke ....................................................... 491
- Légkondicionáló specifikációit

feltüntető címke ................................................................ 491
- Motor sorozatszáma ..................................................... 491
CRUISE Navi Link (ProPILOT Navi-linkkel) .............. 365
Csat. sebkor.
- ProPILOT modellek Navi-link-el ........................... 363
- ProPILOT rendszer nélküli modellek ................. 338
- ProPILOT rendszerrel rendelkező modellek

(Navi-link nélkül) ................................................................ 361
Csatlakoztató eszköz felszerelése .............................. 434
Csomagtér világítása ............................................................ 181

D

Daytime Running Lights (DRL) rendszer ................ 161
Defektes kerék megjavítása ............................................. 440
Dinamikus vezetőasszisztens kapcsolója ............. 165
Dönthető/teleszkópos kormányzás .......................... 206

E

e-Pedal Step rendszer .......................................................... 267
e-Pedal visszajelző .................................................................. 113
ECO Drive Report ...................................................................... 148
ECO üzemmód ........................................................................... 275
Egyéb lámpák .............................................................................. 122
Elektromos
- Elektromos ajtózár .......................................................... 186
- Elektromos csatlakozó ................................................ 165
- Elektromos működtetésű ablakok ..................... 175
- Elektromos szervokormány ..................................... 404
elektromos jármű jellemzői ............................................... 22
elektromos jármű rendszer ................................................. 16
- Az elektromos jármű rendszerének

vészhelyzeti leállítása ....................................... 263, 439
- Nyomja meg a fék- és indítógombot

a hajtásjelzőhöz ................................................................ 135
elektromos jármű rendszer
figyelmeztető lámpa .............................................................. 117
elektromos járművek egyedi információi ................ 29
Elektromos rásegítésű kormány
figyelmeztető lámpája .......................................................... 119
Elektromos szervokormány ............................................. 404
Elektronikus menetstabilizáló
program (ESP) ............................................................................. 407
Elektronikus sebességváltó- vezérlés
figyelmeztető lámpája .......................................................... 116
Előfeszített biztonsági öv rendszer ................. 92, 100

Ellenőrzés
- Hűtőfolyadék szintjének ellenőrzése ................ 465
Előre vezetéit segédeszközök ........................................ 276
Első fényszórók
- Fényszórókapcsoló ......................................................... 157
- Izzó cseréje ............................................................................ 474
Első ködlámpa kapcsoló ..................................................... 163
Első ülés, első ülés állítás ...................................................... 58
Első ütközésú légzsák rendszer ...................................... 95
Eltelt idő ........................................................................................... 145
Emblémás fény ........................................................................... 163
Emelőajtó ........................................................................................ 200
- Automata zárás ................................................................. 204
- Emelőajtó kioldó kar ...................................................... 204
- Kezelési kézikönyv csomagtérajtó ..................... 200
- Működő elektromos csomagtérajtó ................. 200
Emergency Lane Assist (ELA) rendszer .................. 299
Emlékeztető hangjelzések ................................................ 123
Energiagazdaságosság ....................................................... 402
EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) ............... 41
- Vezérlődoboz visszajelző lámpa ............................. 51

F

Fő figyelmeztető lámpa ......................................... 117, 121
Fedélzeti számítógép ............................................................ 145
Fedélzeti számítógép adatai ........................................... 144
Fejtámaszok .................................................................................... 65
Fék
- Blokkolásgátló rendszer (ABS) ............................... 406
- Fékek .......................................................................................... 466
- Fékfolyadék ........................................................................... 466
- Fékrendszer .......................................................................... 405
- Fékrendszer figyelmezető

lámpája (sárga) .................................................................. 119
- Figyelmeztető lámpa ..................................................... 115
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- Rögzítőfék .............................................................................. 269
Fékrendszer figyelmezető lámpája (sárga) ......... 119
Fényerőszabályozó
- Műszerfal ................................................................................. 112
Fényszórómagasság- szabályozó .............................. 162
Figyelmeztető lámpa
- 12 voltos akkumulátor

töltésvisszajelző lámpája ........................................... 115
- Alacsony akkufeszültségre

figyelmeztető lámpa ...................................................... 119
- Alacsony keréknyomás

figyelmeztető lámpája .................................................. 120
- Biztonsági öv figyelmeztető lámpa

és hangjelzés ....................................................................... 117
- Blokkolásgátló rendszer (ABS)

figyelmeztető lámpa ...................................................... 118
- elektromos jármű rendszer

figyelmeztető lámpa ...................................................... 117
- Elektromos rásegítésű kormány

figyelmeztető lámpája .................................................. 119
- Elektronikus sebességváltó- vezérlés

figyelmeztető lámpája .................................................. 116
- Fék figyelmeztető lámpa ........................................... 115
- Fékrendszer figyelmezető

lámpája (sárga) .................................................................. 119
- Légzsák figyelmeztető lámpa ................................ 118
Figyelmeztetés
- Alacsony keréknyomás figyelmeztetés .......... 136
- Figyelmeztető lámpák, visszajelző lámpák

és hangjelzések ................................................................. 114
- Gépjármű információs kijelzője ............................. 124
- Holttér figyelmeztető rendszer (BSW) .............. 306
- Intelligens elülső

ütközési figyelmeztetés .............................................. 388
- Keréknyomást figyelő

rendszer (TPMS) .................................................... 257, 439
- Lámpák ..................................................................................... 115
- Sávelhagyásra figyelmeztető

rendszer (LDW) ................................................................... 289
- Vészvillogó-kapcsoló ..................................................... 438
- Vezetőasszisztens rendszerek

hibaelhárítási útmutatója .......................................... 282
Főkapcsoló állásai ................................................................... 262
Folyadék
- Ablakmosófolyadék ........................................................ 469
- Fékfolyadék ........................................................................... 466
- Hűtőfolyadék ........................................................................ 465
Folyadékok
- Ajánlott folyadékok/kenőanyagok

és mennyiségek ................................................................. 486
Fűtés
- Fűtés és légkondicionáló működése ................ 243
Fűtött kormánykerék ............................................................ 164
Fűtött szélvédő .......................................................................... 156
Fűtött ülések ................................................................................... 62

G

Garázs üzemmód ..................................................................... 204
Gépjármű gazdaságos használata .............................. 28
Gépjármű információs kijelzője ..................................... 124
- A gépjármű információs kijelzőjének figyel-

meztetései és visszajelzői ......................................... 133
- Beállítások .............................................................................. 126
Gépjármű megállítása ........................................................... 440
Görgetés .......................................................................................... 259
Gumiabroncs
- Defektes kerék megjavítása .................................... 440
- Gumiabroncs nyomása ............................................... 489
- Gumijavító szett ................................................................ 440
- Kerék felszerelése ............................................................ 483

- Kerék leszerelése .............................................................. 481
- Sérült kerék és a szerszámok tárolása .......... 484
- Szerszámok előkészítése ........................................... 481
Gumiabroncsnyomás, alacsony guminyomás
figyelmeztető lámpa .............................................................. 120
Gumiabroncsok
- A gumiabroncsok típusa ............................................ 477
- Abroncsok .............................................................................. 453
- Alacsony guminyomásra

figyelmeztető rendszer ................................................ 257
- Gumiabroncs címke ....................................................... 491
- Gumiabroncs nyomása .................................. 433, 474
- Gumiabroncsok forgatása ........................... 461, 478
- Gumidefekt ............................................................................ 439
- Hóláncok ................................................................................. 478
- Kerék/ abroncs méret .................................................. 489
- Kerekek és gumiabroncsok ..................................... 474
- Keréknyomást figyelő

rendszer (TPMS) .................................................... 257, 439
Gumiabroncsok cseréje ....................................................... 480
Gumidefekt .................................................................................... 439
Gumijavító szett ........................................................... 440, 484
Gyermekek biztonsága ........................................................... 70
Gyermekülések .............................................................................. 73
Gyors nyomásvesztés az abroncsokban .............. 260
Gyors töltés ...................................................................................... 37

H

Ha a Li-ion akkumulátor teljesen lemerül ............ 446
Hagyományos (fix sebességű) tempomat üzem-
mód (ProPILOT rendszer nélkül) .................................. 344
Hagyományos (fix sebességű) tempomat üzem-
mód (ProPILOT rendszerrel) ............................................. 375
Hangjelzések
- Biztonsági öv figyelmeztető lámpa
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502 Index

és hangjelzés ....................................................................... 117
Hanglokátor
- Parkolószenzor (szonár) rendszer ...................... 411
- Rear Automatic Braking (RAB) ............................... 397
Harangok, Hangos emlékeztetők ................................ 123
Hátsó ablak és külső tükör
jégtelenítő kapcsoló ............................................................... 157
Hátsó ablaktörlő és szélvédő
mosó kapcsoló ........................................................................... 155
Hátsó ajtó gyermekzár ........................................................ 189
Hátsó ajtózár, Gyermekbiztonsági
hátsó ajtózár ................................................................................ 189
Hátsó keresztforgalmi figyelmeztető
funkció (RCTA) ............................................................................ 321
Hátsó naproló ............................................................................. 207
Hátsó személyes lámpa ...................................................... 180
Hátsó ülések .................................................................................... 61
Hátsó vezetés segítők .......................................................... 276
Head Up Display (HUD) ......................................................... 149
Hibakereső útmutató
- Vezetéstámogató rendszerek ................................ 282
Holttér figyelmeztető rendszer (BSW) ...................... 306
Hűtőfolyadék
- Hűtőfolyadék cseréje ..................................................... 466
- Hűtőfolyadék szintjének ellenőrzése ................ 465
Hűtőrendszer ............................................................................... 465

I

Időzítő használatával kapcsolatos tippek
- Klímavezérlő időzítő használatával

kapcsolatos tippek .......................................................... 248
- Töltés időzítő .......................................................................... 48
Indítás ................................................................................................ 264
- Az elektromos jármű (EV) rendszer

elindítása előtt .................................................................... 264

- Beindítás külső akkumulátorral ............................ 444
- Indítás betolással ............................................................. 447
- Óvintézkedések induláskor és

vezetés közben .................................................................. 257
Indítás betolással ..................................................................... 447
Intelligens
automatikus fényszórórendszer .................................. 157
Intelligens elülső ütközési figyelmeztetés ............ 388
Intelligens holttér beavatkozó rendszer ................ 313
Intelligens körnézeti monitor észlelési feltételei
és korlátozásai ........................................................................... 430
Intelligens kulcs gomb működtető lámpa ........... 198
Intelligens kulcsrendszer ....................................... 189, 261
- A kulcs használata .......................................................... 191
- Kulcs működési tartomány ...................................... 191
- Távoli kulcs nélküli működés .................................. 196
Intelligens vészfékező rendszer KI
figyelmeztető lámpa .............................................................. 118
Intelligens
vészfékezés gyalogosészleléssel ................................. 378
Intelligens visszapillantó tükör ...................................... 208
Intelligent Around View Monitor .................................. 230
Intelligent Cruise Control (ICC) ......................... 330, 357
Intelligent Driver Alertness ................................................ 395
Intelligent Lane Intervention ........................................... 293
Intelligent Trace Control ..................................................... 409
Irányjelző kapcsoló ................................................................. 162
ISOFIX gyermekülés rendszer ............................................ 80
Izzó cseréje .................................................................................... 473
Izzók ellenőrzése/ műszerfal .......................................... 115

J

Jármű
- Azonosító szám (VIN) .................................................... 491
- Elektronikus menetstabilizáló

program (ESP) ..................................................................... 407
- Méretek .................................................................................... 490
Jelenet útmutató
- A gépjármű elindítása ...................................................... 24
- A jármű parkolása .............................................................. 26
- A jármű vezetése ................................................................. 25
- A Li-ion akkumulátor töltése ..................................... 23
- Vezetés után otthon ........................................................ 27
Jelzőkürt .......................................................................................... 164

K

Kabátakasztó ............................................................................... 174
Kampó
- Csomagtartó horog ....................................................... 175
- Kabátakasztó ...................................................................... 174
Kapcsoló
- A segélyszolgálat hívja az

eCall/SOS rendszert ....................................................... 167
- Ablaktörlő és mosó kapcsoló ................................. 154
- Ajtók zárását jelző lámpa .......................................... 187
- Automatikus féktartó kapcsoló ............................ 272
- Azonnali töltés kapcsoló ............................................... 49
- Dinamikus

vezetőasszisztens kapcsolója ................................ 165
- e-Pedal kapcsoló .............................................................. 268
- Elektromos ajtózár kapcsoló .................................. 187
- Elektromos csomagtérajtó kapcsoló ............... 201
- Fényszórókapcsoló ......................................................... 157
- Hátsó ablak és külső tükör

jégtelenítő kapcsoló ....................................................... 157
- Head Up Display (HUD) kapcsoló ......................... 150
- Intelligens automatikus

fényszóró kapcsoló ........................................................ 157
- Irányjelző kapcsoló ......................................................... 162
- Ködlámpakapcsoló ......................................................... 163
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- Kormánykerék kapcsoló ................................ 165, 371
- Memóriás üléskapcsoló ............................................... 214
- ProPILOT Park kapcsoló ............................................. 416
- Rugalmas középső tárolókapcsoló ................... 173
- Vészvillogó-kapcsoló ..................................................... 438
- Vezetési mód választó ................................................. 274
Karbantartás
- 12 voltos akkumulátor ................................................ 470
- Általános karbantartás ................................................ 460
- Biztonsági öv karbantartása ...................................... 73
- Gépjármű belseje .............................................................. 461
- Gépjármű külseje .............................................................. 460
- Karbantartási követelmények ................................ 460
- Karbantartási óvintézkedések ............................... 462
Kartámasz ......................................................................................... 62
Kártyatartó .................................................................................... 174
Kerék felszerelése .................................................................... 483
Kerék leszerelése ...................................................................... 481
Kerék/ abroncs méret .......................................................... 489
Kerekek és gumiabroncsok ............................................. 474
- A kerekek gondozása ................................................... 453
- Alumínium felnik tisztítása ....................................... 453
Kerülje az ütközéseket és a borulásokat .............. 259
Kesztyűtartó ................................................................................. 171
Kiegészítő első
központi oldallégzsákrendszer ........................... 89, 100
Kiegészítő első légzsákok ............................................ 89, 95
Kiegészítő függönylégzsák rendszer .............. 89, 100
Kiegészítő légzsák figyelmeztető lámpák ............ 118
Kiegészítő légzsák rendszer
- Kiegészítő első

központi oldallégzsákrendszer ............................. 100
- Kiegészítő függönylégzsák rendszer ............... 100
- Kiegészítő oldallégzsákok ......................................... 100
Kiegészítő oldallégzsákok ....................................... 89, 100

Kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) ...................... 89
Kijelző
- Gépjármű információs kijelzője ............................. 124
- Head Up Display (HUD) ................................................. 149
Kilométerszámláló ...................................................... 111, 145
Klímavezérlő
- Klímavezérlő időzítő használatával

kapcsolatos tippek .......................................................... 248
Ködlámpakapcsoló ................................................................. 163
Kormánykerék kapcsoló ........................................ 165, 371
Kormányzás
- Dönthető/teleszkópos kormányzás ................. 206
- Elektromos szervokormány ..................................... 404
- Fűtött kormánykerék .................................................... 164
Kormányzás segítő ................................................................. 370
Korrózióvédelem ....................................................................... 456
Közeledő járműre figyelmeztető gyalogosvédő
hangjelző (VSP) rendszer ...................................................... 31
Középkonzolon levő tároló .............................................. 172
- Erőteljes csúszó funkció ............................................. 172
Kulcs
- Főkapcsoló állásai ........................................................... 262
Kulcs nélküli bejárat
- Intelligens kulcsrendszerrel (lásd

Intelligens kulcsrendszer) .......................................... 196
Kulcsok ............................................................................................. 185
- Intelligens kulcsrendszerhez ................................... 189
Külső és belső rész tisztítása ............................ 452, 454
Külső levegő hőmérsékletet ............................................ 149
Külső tükrök ................................................................................. 212

L

Lámpák, Külső és Belső világítás csere .................. 474
Légkondicionáló
- A légkondicionáló szervizelése .............................. 250

- Javaslatok a klímarendszer hűtő-
és kenőanyagaihoz ......................................................... 487

- Légkondicionáló működése ..................................... 243
- Légkondicionáló rendszer hűtőközegére és

kenőanyagára vonatkozó ajánlások ................ 250
- Légkondicionáló specifikációit

feltüntető címke ................................................................ 491
Légkondicionáló beállításai .............................................. 247
Légzsák figyelmeztető lámpa ........................................ 118
Légzsákrendszer
- Kiegészítő első

központi oldallégzsákrendszer ................... 89, 100
- Kiegészítő első légzsákok ................................... 89, 95
- Kiegészítő

függönylégzsák rendszer ................................ 89, 100
- Kiegészítő oldallégzsákok ............................... 89, 100
- Légzsák figyelmeztető címkék ................................. 93
- Légzsák figyelmeztető lámpa ................................... 93
Li-ion akkumulátor ..................................................................... 16
- Li-ion akkumulátor

hőmérséklet-szabályozó rendszer ........................ 18
- Li-ion akkumulátor hűtője ........................................... 18
- Li-ion akkumulátor melegítője ................................. 19
Lítium ion (Li-ion) akkumulátor ........................................ 16

M

Mechanikus kulcs (Intelligent
Key rendszer) ............................................................................... 186
Megtehető távolság ............................................................... 112
Memória ülés ............................................................................... 214
Méretek ............................................................................................. 490
Mérők és mérőműszerek ................................................... 109
- Műszerek fényerejének szabályozása ............. 112
Mérőműszer .................................................................................. 109
- Kilométerszámláló ........................................................... 110

Index 503



(508,1)

504 Index

- Sebességmérő .................................................................... 110
Mielőtt a gumijavító szettet használná .................. 441
Mosás ................................................................................................. 452
Motor ..................................................................................... 264, 489
Motortér ........................................................................................... 464
Mozgó tárgy felismerés (MOD) ...................................... 239
Műszerek fényerejének szabályozása ..................... 112
Műszerfal ......................................................................................... 107

N

Napellenzők .................................................................................. 207
napernyő (hátsó) ...................................................................... 207
Napfénytető .................................................................................. 178
Napszemüvegtartó ................................................................. 173
NISSAN EVSE (elektromos
járműellátó berendezések) .................................................. 41
NISSAN lopásgátló rendszer (NATS) .......................... 153
NISSAN Mode 3 kábel .............................................................. 43
- Tárolás ...................................................................................... 175
Normál töltés .................................................................................. 39
Nyitás belső fogantyúval .................................................... 187
Nyomógombos főkapcsoló .............................................. 261

O

Oldalsó vezetéit segédeszközök .................................. 276

Óra

...

.................................................................................................... 149
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* Sürgős esetben ... “Szükséghelyzet esetén” (437

o.)
(Defektes abroncs, elektromos gépjármű rend-
szer nem indul, túlmelegedés, vontatás)

* Hogyan töltsük fel az elektromos járművet...“-
Töltő” (33 o.)

* Hogyan indítsuk el az elektromos jármű rend-
szerét... “Elindulás és haladás” (253 o.)

* Hogyan kell leolvasni a mérőket és a műsze-
reket... “Műszerek és kezelőszervek” (103 o.)

* Karbantartás és barkácsolás... “Karbantartás
és önállóan elvégezhető műveletek” (459 o.)

* Technikai információ ... “Műszaki információk”
(485 o.)
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