
MEGJEGYZÉS:
További hasznos információt jelöl.

Ha a fenti jelet látja, az azt jelenti “Ne tegye ezt”
vagy “Ne hagyja, hogy ez megtörténjen”.

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

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

Az ilyen nyilak felhívják a figyelmet az ábra egy bizo-
nyos részére.

Ez jelöli a címet és az oldalt, ahol megtalálható.

[ ]:

Szögletes zárójelben találhatók az üzenetek, a gom-
bok vagy egyéb képernyőelemek.

< >:

A csúcsos zárójelek jelölik a gépjárműben a vezérlő-
gombokon vagy kapcsolókon található szövegeket.



LÉGZSÁK FIGYELMEZTETŐ CÍMKÉK
“SOHA ne használjon hátrafelé néző gyermekülést
olyan ülésen, amelyet elölről AKTÍV LÉGZSÁK véd,
mert az a GYERMEK HALÁLÁT vagy SÚLYOS SÉRÜLÉ-
SÉT okozhatja.”

Olvassa el a “Kiegészítő légzsák figyelmeztető
címkék” oldal: 1-30; és a “Légzsák címke” leírását a
kézikönyv végén.

“DO NOT carry baby, infant and children on the front
passenger seat.”

Mindenképpen olvassa el “Kiegészítő légzsák
figyelmeztető címkék” oldal: 1-30.

A Blue Citizenship szimbólum jelöli a környezetba-
rát információkat és a helyes gyakorlatokat.

AKKUMULÁTOR
ÁRTALMATLANÍTÁSA

FIGYELMEZTETÉS
A nem megfelelően eldobott akkumulátor/
elem szennyezi a környezetet. Mindig tartsa
be az akkumulátorok/elemek hulladékba he-
lyezésére vonatkozó helyi előírásokat.

Példák azokra az akkumulátorokra/elemekre, ame-
lyeket a gépjármű tartalmazhat:

• Gépjármű akkumulátora

• Távirányító eleme (az intelligens kulcsrendszer
és/vagy a kulcs nélküli rendszer)

• Gumiabroncs nyomásfigyelő rendszer (TPMS)
szenzor eleme

• Távirányító elem (Mobil szórakoztató rendszer)

Ha a megsemmisítéssel kapcsolatban kétségei van-
nak, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal, a
NISSAN High Performance Központtal (NHPC) vagy
a szakszervizzel.

Minden jog fenntartva. A használati útmutató a
NISSAN International SA, Switzerland előzetes írá-
sos engedélye nélkül nem reprodukálható, nem tá-
rolható semmilyen rendszeren, illetve nem sokszo-
rosítható semmilyen módon, beleértve az elektroni-
kus, illetve mechanikus másolásokat, fénymásolást.
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A GT-R a NISSAN első szuper sportautója. A GT-R
több speciális rendszerrel van felszerelve. Ezek a
rendszerek különböznek a hagyományos autókban
meglévő rendszerektől és ezek teszik lehetővé a
nagy teljesítményű használatot. A NISSAN azt java-
solja, hogy gépjárművét egy NISSAN High Perfor-
mance Központban (NHPC) vagy szakszervizben ja-
víttassa. Különleges képességek, tudás és felszere-
lés szükséges a GT-R megfelelő karbantartásához.

A GT-R EGOIST/VVIP-val kapcsolatos további infor-
mációkért olvassa el a jelen fejezet későbbi rész-
ében található GT-R EGOIST/VVIP információkat.

Ha gépjárműve NCCB (NISSAN Carbon Ceramic
Brake) fékrendszerrel van felszerelve, a NISSAN azt
javasolja, hogy a gépjárművet SpecV NISSAN High
Performance Központban kell javíttatni. (SpecV
NISSAN High Performance Központ is javíthatja a
gépjármű egyes részeit.)

A NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake) rendszerrel
kapcsolatos további információkért olvassa el a
NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake) speciális kar-
bantartások részt a fejezet későbbi részében.

A GT-R Track csomag opcionális alkatrészeivel kap-
csolatban olvassa el a releváns információkat a fe-
jezet későbbi részében.

A GT-R SpecV-vel kapcsolatos további információ-
kért lapozza fel a különálló GT-R SpecV kiegészítést.

GARANCIÁLIS INFORMÁCIÓK
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót a
garanciafüzettel együtt, amelyben felsorolásra ke-
rülnek azok a korlátozások, kizárások és utasítások,

amelyek segítenek elkerülni a garancia elvesztését;
a füzetben többek között a következők szerepel-
nek:

• Nem megfelelő alkatrészek, üzemanyag és fo-
lyadékok használata.

• Versenyzés,

• Nem közutakon való haladás (pl: versenypálya,
nem használt repülőtér, teszt útszakasz, fékpad,
stb.),

• Módosítások beleértve az újraprogramozást
vagy a fedélzeti számítógép chipjeinek kicser-
élését vagy továbbiak hozzáadását,

• A meghatározott NISSAN GT-R speciális karban-
tartás elmulasztása,

• A számítógép, a vezérlőegység vagy az elektro-
mos egységek módosítása, beszerelése/ cseré-
je, átprogramozása, megváltoztatása és kiköté-
se,

• A számítógép, a vezérlőegység vagy az elektro-
nikus egységek adatainak törlése, beleértve a
gépjármű állapotát rögzítő egységet (VSDR) is,

• Vezetés kikapcsolt ESP-vel:

– A NISSAN GT-R-t úgy tervezték, hogy dinamikus
stabilitását és vezethetőségét ESP ON üzem-
módban megőrizze. Ezért nem tudjuk garantál-
ni, hogy ESP OFF üzemmódban a balesetek el-
kerülhetők. A NISSAN társadalommal szembeni
felelőssége, hogy a gépjármű ESP ON
üzemmódban történő vezetését javasolja; így
fenntartható a biztonság és a nagyfokú dina-
mikus stabilitás.

– Az ESP OFF üzemmódot csak olyankor használ-
ja, ha a gépjárművet szeretné sárból vagy hóból
kiszabadítani úgy, hogy ideiglenesen kikapcsol-
ja az ESP működését és hagyja, hogy a forgató-
nyomaték az összes kerékhez eljusson.

– Ha a gépjárművet ESP OFF üzemmódban vezeti
versenypályán vagy hasonló körülmények kö-
zött*. Ha az ESP OFF üzemmódot a gépjármű
sárból/hóból történő kiszabadításához hasz-
nálja vagy közúton a közlekedési szabályok be-
tartása mellett közlekedik ESP OFF üzemmód-
ban, nem veszíti el a garanciát.

– Ha a GT-R gépjárművet pályaversenyzésre hasz-
nálja vagy ezzel egyenértékű terhelésnek teszi
ki ESP OFF üzemmódban, a garancia visszaállít-
ható ha a kiegészítő karbantartási feladatokat
elvégezteti egy NISSAN High Performance Köz-
ponttal (NHPC).
* Közúti versenyzés (rally), dinamométer

– Ha a NISSAN GT-R gépjárművet ESP OFF üzem-
módban vezeti, az igazolható a gépjármű ada-
tait rögzítő egység (VSDR) segítségével.

Ezen felül olvassa el az abroncsokra vonatkozó kor-
látozásokat és kizárásokat is, amelyek akkor érvé-
nyesek, ha a nyári abroncsokat −20°C alatt (−4°F)
használja.

A NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake) csomaggal
szerelt modellek esetében a kapcsolódó alkatré-
szekre vonatkozó garancia eltérhet a gépjármű
egyéb részeire vonatkozó garanciáktól. A részletes
garanciákkal kapcsolatban lásd a különálló füzetet.

A következő táblázat mutatja a vonatkozó
garanciákat.

GT-R SPECIFIKUS
INFORMÁCIÓK
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Eset Karbantartási politika Garancia Megjegyzés 2

Nem engedélyezett módosításokkal rendelkező gépjárművek.
Karbantartási javítások, beleértve a NISSAN
GT-R speciális karbantartást is, nem
végezhetők el.

A nem engedélyezett módosításokból fakadó
károsodásokra a garancia nem vonatkozik.

Jóváhagyott, de nem GT-R specifikus alkatrészekkel rendelkező
gépjárművek.

A tervezett karbantartási szolgáltatások,
amelyek tartalmazzák a NISSAN GT-R
speciális karbantartást is, a minimum
követelmények, amelyeket az Ön
kezdeményezésére kell végrehajtani. A
NISSAN GT R speciális karbantartása
tartalmazza a motor és a sebességváltó
beállításainak, illetve a levegőbeszívás
kiegyensúlyozásának és a kerékbeállítás
ellenőrzésének munkadíjait.

Azokra a sérülésekre és hibákra, amelyeket a
jóváhagyott, de a GT-R speciális
specifikációjának nem megfelelő alkatrészek
okoztak, a garancia nem vonatkozik*.

Jóváhagyott, de nem eredeti NISSAN alkatrészekkel rendelkező
gépjárművek. (pl: ülések, kormány, stb.)

A tervezett karbantartási szolgáltatások,
amelyek tartalmazzák a NISSAN GT-R
speciális karbantartást is, a minimum
követelmények, amelyeket az Ön
kezdeményezésére kell végrehajtani. A
NISSAN GT R speciális karbantartása
tartalmazza a motor és a sebességváltó
beállításainak, illetve a levegőbeszívás
kiegyensúlyozásának és a kerékbeállítás
ellenőrzésének munkadíjait.

Azokra a sérülésekre vagy hibákra, amelyeket
a jóváhagyott, de nem eredeti NISSAN
alkatrészek okoztak, a garancia nem
vonatkozik.

Nagy teljesítményű vezetés nem közutakon (pl: versenyzés, extrém magas
sebesség, gyorsítás/ lassítás, versenypályán való vezetés, fékpad, stb.)
(1) Vezetés közben
(2) Vezetés után, de még a garancia fenntartásához szükséges vizsgálat
előtt, amelyet a NISSAN High Performance Központ (NHPC) vagy
szakszerviz hajt végre.
(3) A garancia fenntartásához szükséges vizsgálat után, amelyet a NISSAN
High Performance Központ (NHPC) vagy szakszerviz hajt végre.
Megjegyzés 1

A tervezett karbantartási szolgáltatások,
amelyek tartalmazzák a NISSAN GT-R
speciális karbantartást is, a minimum
követelmények, amelyeket az Ön
kezdeményezésére kell végrehajtani. A
NISSAN GT R speciális karbantartása
tartalmazza a motor és a sebességváltó
beállításainak, illetve a levegőbeszívás
kiegyensúlyozásának és a kerékbeállítás
ellenőrzésének munkadíjait.

(1): Nem vonatkozik*
(2): Nem vonatkozik
(3): Vonatkozik* Megjegyzés 1
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Eset Karbantartási politika Garancia Megjegyzés 2
Egyéb
(1) Kikapcsolt ESP-vel közlekedés (kivéve a gépjármű sárból vagy hóból való kiszabadítása.)
A NISSAN GT-R-t úgy tervezték, hogy dinamikus stabilitását és vezethetőségét ESP ON üzemmódban
megőrizze. Ezért nem tudjuk garantálni, hogy ESP OFF üzemmódban a balesetek elkerülhetők. A NISSAN
társadalommal szembeni felelőssége, hogy a gépjármű ESP ON üzemmódban történő vezetését javasolja;
így fenntartható a biztonság és a nagyfokú dinamikus stabilitás.
Az ESP OFF üzemmódot csak olyankor használja, ha a gépjárművet szeretné sárból vagy hóból kiszabadítani
úgy, hogy ideiglenesen kikapcsolja az ESP működését és hagyja, hogy a forgatónyomaték az összes
kerékhez eljusson.
Ha a gépjárművet ESP OFF üzemmódban vezeti versenypályán vagy hasonló körülmények között*. Ha az
ESP OFF üzemmódot a gépjármű sárból/hóból történő kiszabadításához használja vagy közúton a
közlekedési szabályok betartása mellett közlekedik ESP OFF üzemmódban, nem veszíti el a garanciát.
Ha a GT-R gépjárművet pályaversenyzésre használja vagy ezzel egyenértékű terhelésnek teszi ki ESP OFF
üzemmódban, a garancia visszaállítható ha a kiegészítő karbantartási feladatokat elvégezteti egy NISSAN
High Performance Központtal (NHPC) vagy szakszervizzel.
* Közúti versenyzés (rally), dinamométer
Ha a NISSAN GT-R gépjárművet ESP OFF üzemmódban vezeti, az igazolható a gépjármű adatait rögzítő
egység (VSDR) segítségével.
(2) A gépjármű működéséhez kapcsolódó elektronikus rendszerek módosítása (motor, sebességváltó,
kocsitest, stb.)

A tervezett karbantartási
szolgáltatások, amelyek
tartalmazzák a NISSAN GT-R
speciális karbantartást is, a
minimum követelmények,
amelyeket az Ön
kezdeményezésére kell
végrehajtani. A NISSAN GT R
speciális karbantartása
tartalmazza a motor és a
sebességváltó beállításainak,
illetve a levegőbeszívás
kiegyensúlyozásának és a
kerékbeállítás ellenőrzésének
munkadíjait.

(1): Nem vonatkozik*
(2): Nem vonatkozik*

Megjegyzés 1: Ez az információ 2019. április 22-től érvényes. További részletekért keressen fel egy NISSAN High Performance Központot (NHPC) vagy szakszervizt.

Megjegyzés 2: A gépjármű állapotát rögzítő egység (VSDR) illetve a rendszer (VSDR) által rögzített adatok használhatók a hibák elemzésére és a javításokhoz. Ha
egyértelmű jele mutatkozik annak, hogy a szándékosan megpróbálták az VSDR rendszer adatait megsemmisíteni vagy módosítani, a garancia szintén érvényét
veszíti.

*: Ha a GT-R speciális specifikációjának megfelelő vagy eredeti NISSAN alkatrészek módosítása vagy egyéb tényezők miatt a garancia elveszik, a garancia újra
érvénybe léphet, ha a következő lépéseket a tulajdonos költségén elvégzik:

• Az összes módosított alkatrész cseréje a GT-R speciális specifikációjának megfelelő vagy eredeti NISSAN alkatrésszel, hogy a gépjármű az eredeti specifikáci-
ónak megfeleljen.

• Cserélje ki az összes olyan alkatrészt, amely károsodása a GT-R speciális vagy eredeti NISSAN alkatrészek módosításából fakadt.

Lásd “PÉLDÁK A TULAJDONOS KÖLTSÉGÉN CSERÉLENDŐ ALKATRÉSZEKRE” a következő fejezetben. A GT-R egy nagyteljesítményű gépjármű. Ha nem a GT-R speciális
specifikációjának megfelelő vagy eredeti NISSAN alkatrészeket használja vagy nem követi a használati útmutatóban leírt követelményeket, a gépjármű funkcionális
részeire vagy elektronikus egységeire nem vonatkozik a garancia. A (1) nem jóváhagyott és engedélyezett módosításokból, (2) jóváhagyott de nem a GT-R speciális
specifikációjának megfelelő alkatrészekből vagy (3) engedélyezett, de nem eredeti NISSAN alkatrészekből fakadó sérülésekre vagy hibákra a garancia nem
vonatkozik.
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PÉLDÁK A TULAJDONOS
KÖLTSÉGÉN CSERÉLENDŐ
ALKATRÉSZEKRE
Amikor a gépjármű állapotát rögzítő rendszer (VS-
DR) a GT-R-ben azt rögzíti, hogy valamelyik, a GT-R
speciális specifikációjának megfelelő vagy az ere-
deti NISSAN alkatrész módosításra került, az összes
olyan alkatrészt ki kell cserélni a tulajdonos költsé-
gén, amely sérülhetett. Az összes olyan alkatrész
cseréjét, amely hibásan működik vagy potenciáli-
san és/ vagy ténylegesen sérült a GT-R speciális
specifikációjának megfelelő vagy az eredeti NISSAN
alkatrészek módosítása miatt, a tulajdonos költsé-
gén kell végrehajtani.

A következő fejezetben bemutatunk néhány példát
a tulajdonos költségén cserélendő alkatrészekre.

A motorvezérlő rendszer módosítása

➀ Ha a turbófeltöltő turbónyomása módosí-
tásra került:

SOHA ne módosítsa a motorvezérlő rendszert,
hogy a turbófeltöltő nyomását az eredetinél ma-
gasabb értékre állítsa. A turbónyomás és a gyúj-
tási idő sokkal szigorúbban vezérelt, mint a ko-
rábbi modellek esetében, hogy magasabb telje-
sítmény váljon elérhetővé.

Ha a turbófeltöltő nyomása módosításra kerül, a kö-
vetkező lépésekre van szükség ahhoz, hogy a mó-
dosításoktól függően ismét elérhetővé váljon a ga-
rancia:

➀ Ha a turbófeltöltő turbónyomása módosításra
került

A 2008. március
és 2010.

november
között gyártott

gépjárművek

2010
novemberében

vagy később
gyártott

gépjárművek

Teendő

magasabb,
kevesebb, mint
10 kPa-lal (0,1
kgf/cm2)

magasabb,
kevesebb, mint
5kPa-lal (0,05
kgf/cm2)

A módosított
alkatrészeket
eredeti
alkatrészekkel
ki kell cserélni.
Egyéb
alkatrészeket
nem kell
cserélni.

magasabb, 10
kPa (0,1 kgf/
cm2) és 30 kPa
(0,3 kgf/cm2)
között

magasabb,
5kPa (0,05 kgf/
cm2) és 15kPa
(0,15 kgf/cm2)
között

A módosított
alkatrészeket,
illetve a motort
ki kell cserélni.

magasabb,
több, mint 30
kPa-lal (0,3 kgf/
cm2)

magasabb,
több, mint
15kPa-lal (0,15
kgf/cm2)

A fentieken
kívül ki kell
cserélni az
erőátvitelt és a
tengelyeket.

➁ Ha az üzemanyag- levegő keverék módosí-
tásra kerül:

• 12 vagy több (*1), a turbófeltöltőt cserélni kell

• 13 vagy több (*1), a motort cserélni kell

Ha az üzemanyag- levegő keveréke a megadott ér-
ték felett van, a motort, a kipufogódobot és a kipu-

fogódob körüli alkatrészeket cserélni kell. Ez amiatt
van, hogy a kipufogógáz hőmérséklete extrém mó-
don meg tud emelkedni más keverékkel, amely azt
eredményezi, hogy a katalizátor és a kipufogódob
körüli alkatrészek megolvadnak és/ vagy megég-
nek.

*1: Az üzemanyag- levegő keveréket akkor kell mér-
ni, amikor a motor fordulatszáma magasabb, mint
6.000 fpp és a turbónyomás több, mint 170 kPa
(1,7 kgf/cm2).

Egyéb alkatrészek módosítása
A fenti specifikus példákon túl lehetnek még olyan
esetek, amikor alkatrészek cseréjét kell a tulajdonos
költségén végrehajtani. Ha bármi kérdése van, ve-
gye fel a kapcsolatot egy NISSAN High Performance
Központtal (NHPC) vagy szakszervizzel.
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NISSAN GT-R OPCIÓS
ALKATRÉSZEK
Az ezt követően kiadásra kerülő jóváhagyott
NISSAN GT-R opciós alkatrészek folyamatos garan-
cia jellel, ahogy az az ábrán is látható, lesznek ellát-
va.

A jóváhagyott NISSAN GT-R opciós alkatrészek el-
lenőrzésre és tesztelésre kerültek, amelyek használ-
hatók és cserélhetők, mint GT-R specifikus vagy ere-
deti NISSAN alkatrészek, de a NISSAN tiltása alapján
a vevők nem módosíthatják azokat. Ezért a jóváha-
gyott NISSAN GT-R alkatrészek felszerelése után is
vonatkozik a NISSAN garancia a GT-R gépjárműre.

KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK
• Speciális képességek, tudás és eszközök szük-

ségesek ahhoz, hogy a GT-R motorját, sebesség-
váltóját, felfüggesztését és fékeit megfelelően
ellenőrizni lehessen és a maximális teljesítmény
fenntartható legyen. A NISSAN High Performan-
ce Központ (NHPC) vagy SpecV NISSAN High Per-
formance Központ rendelkezik olyan GT-R tanú-
sított technikusokkal és olyan speciális eszkö-
zökkel, amelyekkel a GT-R karbantartása
elvégezhető.

• A NISSAN azt javasolja, hogy azokat az alkatré-
szeket, amelyeket cserélni kell, illetve az olajo-
kat, az olajszűrőket NISSAN High Performance
Központban (NHPC) vagy SpecV NISSAN High
Performance Központban cseréltesse. Gondos-
kodjon róla, hogy a megfelelő folyadékok és al-
katrészek kerüljenek felhasználása a karbantar-
tás során. A NISSAN javaslata szerint a fékeket
és a hasonló alkatrészeket NISSAN High Perfor-
mance Központban (NHPC) vagy SpecV NISSAN
High Performance Központban cseréltesse.

• A Track pack opcióval szerelt modellek eseté-
ben ugyanazok a garancia feltételek alkalma-
zandók, mint az egyéb GT-R modellek esetében.
A nagy teljesítménnyel történő vezetés előtti és
utáni ellenőrzések ugyanazokat az ellenőrzési
elemeket és standardokat tartalmazzák.

• A GT-R EGOIST/VVIP esetében ugyanazt a kar-
bantartást kell elvégezni, mint a GT-R esetében.
A részletekkel kapcsolatban keressen fel egy
NISSAN High Performance Központot (NHPC)
vagy SpecV NISSAN High Performance Közpon-
tot.

• NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake) csomag-
gal szerelt modellek: Magasan képzett techni-
kus, illetve speciális eszközök szükségesek az
NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake) fékrend-
szer és a kapcsolódó alkatrészek karbantartá-
sához. Ezért a NISSAN azt javasolja, hogy a NCCB
(NISSAN Carbon Ceramic Brake) rendszerrel fel-
szerelt gépjárművet SpecV NISSAN High Perfor-
mance Központban javítassa, ahol speciálisan
képzett GT-R szerelők és speciális NCCB
(NISSAN Carbon Ceramic Brake) eszközök állnak
rendelkezésre. (NHPC végrehajtja a szokványos
előírt ellenőrzéseket és bizonyos karbantartá-
sokat, de nem hajthatja végre az NCCB (NISSAN
Carbon Ceramic Brake) karbantartását.)
( “NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake)
(ha van)” oldal: GTR-9, “NCCB (NISSAN Car-
bon Ceramic Brake) (ha van) SPECIÁLIS
KARBANTARTÁS” oldal: GTR-12).
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FIGYELEM

A GT-R soha nem látott teljesítményt nyújt a
kiemelkedő minőségű és nagyteljesítményű
alkatrészeivel, amelyek mindig is túlhaladtak
a hagyományos tervezésen és standardokon.
Az eredeti alkatrészeket és kiegészítőket, kü-
lönösen a GT-R specifikus alkatrészeket úgy
tervezték, tesztelték és hagyták jóvá, hogy
megfeleljenek a magas biztonsági előírások-
nak, megbízhatóságot és maximális teljesít-
ményt nyújtsanak. Ezért a NISSAN azt javasol-
ja, hogy csak azokat a folyadékokat és alkat-
részeket használja, amelyeket a GT-R-hez
jóváhagytak. Nem jóváhagyott alkatrészek
nem felelnek meg az eredeti alkatrészek nyúj-
totta minőségi és teljesítményi standardok-
nak és befolyásolhatják a GT-R maximális
teljesítményét.

MOTOROLAJ
Mobil 1 (0W-40) (100% szintetikus olaj)

• Mobil 1 (0W-40) (100% szintetikus) a gyárilag al-
kalmazott olaj. A VR38 motort úgy fejlesztették
ki, hogy ezt az olajat használja.
Rendszeres nagyteljesítményű vezetés esetén
javasolt a motorolaj cseréje MOTUL NISMO COM-
PETITION OIL type 2193E (5W40) olajra.

• A NISSAN nem tudja garantálni a megfelelő mo-
torműködést és tartósságot, ha egyéb szinteti-
kus olajat használ.

Adalékanyagok és egyéb vegyszerek használata
tilos.

• A VR38DETT GT-R motor új fejlesztésű, henger-
hüvely nélküli blokkal (plazmaszórt furatok) ren-
delkezik, ezért az adalékanyagok, koptató anya-
gok vagy egyéb motorolajok a motor alkatré-
szeinek sérülését okozhatják, ha azok
szennyeződései felgyülemlenek a szelepek kö-
rül vagy ha a plazmabevonatról a fémrészecs-
kék leválnak.

Motorolaj karbantartás

• A gépjármű leszállításakor a motorolaj szintje
10 mm-rel (0,39 in) van a H jelzés alatt a nívópál-
cán, amely optimális a nagy teljesítménnyel tör-
ténő vezetésre. Ha nem nagy teljesítménnyel
vezet, az olajat töltse fel a H jelig.

• A motorolaj- terhelés növekszik a nagyobb tel-
jesítmény leadásával. Ahhoz, hogy a gépjármű
nagy teljesítményét fenntarthassa, ellenőrizze
a motorolajat és töltsön utána minden 3.000
km (1.800 miles) elteltével. Az olajcsere interval-
lumokkal kapcsolatos információkért lapozza
fel a különálló karbantartási füzetet.
Nagy általánosságban megállapítható, hogy a
motorolaj fogyása 0,5 liter (1/2 qt) 1.000 km-
enként (600 miles). Alacsonyabb olajfogyás nem
jelenti a hibás működést.

• Nagyteljesítményű vezetés esetén esedékes
olajcsere intervallumokkal kapcsolatban lapoz-
za fel a nagyteljesítményű vezetés utáni olajcse-
rére vonatkozó fejezetet ( “Kiegészítő kar-
bantartási elemek” oldal: GTR-16).

Olajcsere esetén az olajszűrőt is cserélje ki.

SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJA
Eredeti NISSAN Transmission Oil R35 Special
(100% szintetikus olaj)

• A GT-R sebességváltója, GR6, egy új fejlesztésű
duplakuplungos sebességváltó, amely egy
többtárcsás nedveskuplungot alkalmaz, ame-
lyet hidraulika vezérel. Ezért a GT-R sebességvál-
tójába speciálisan fejlesztett sebességváltó olaj
került, amely így egymásnak ellentmondó funk-
ciókat képes kombinálni: megfelelő súrlódás és
a fogaskerekek és csapágyak megfelelő kenése.

• Ha adalékanyagokat vagy más sebességváltó
folyadékokat használ, a fogaskerekek és a csap-
ágyak sérülhetnek a nem megfelelő kenés, illet-
ve a tengelykapcsoló csúszása miatt.

DIFFERENCIÁLMŰOLAJ (első és
hátsó)
Castrol SAF-XJ 75W-140 (100% szintetikus olaj)

• Minden esetben használjon Differential Oil R35
Special 75W-140 (100% szintetikus olaj) vagy
MOTUL NISMO COMPETITION OIL type 2189E
75W 140 (ha elérhető) olajat, amely képes ala-
csonyan tartani a hőmérsékletet, így óvva meg
a differenciálmű alkatrészeit és maximalizálva a
részlegesen záródó differenciálmű (LSD) teljesít-
ményét. Soha ne használjon adalékanyagokat.
A MOTUL NISMO COMPETITION OIL type 2189E
75W 140 olajjal kapcsolatos információkért ke-
ressen fel egy NISSAN High Performance Köz-
pontot (NHPC) vagy szakszervizt.

GT-R SPECIFIKUS
ALKATRÉSZEK
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• A differenciálmű egy 1,5-utas mechanikus korlá-
tozottan önzáró differenciálművet alkalmaz,
hogy az erő a vezetési körülményektől függően
megfelelően szétosztható legyen. Ha adalék-
anyagokat vagy más differenciálmű- olajat
használ, a differenciálmű hőmérséklete meg-
emelkedhet és a hajtáslánc sérülhet.

• Az LSD súrlódási karakterisztikája változhat,
ezért vibráció léphet fel, a differenciálmű műkö-
dése bizonytalanná válhat és mindez negatívan
hat a gépjármű viselkedésére.

Adalékok használata tilos.

FÉKFOLYADÉK
Eredeti NISSAN Brake Fluid R35 Special II

• Az üzemben a fékrendszert eredeti NISSAN
Brake Fluid R35 Special II fékfolyadékkal töltik
fel. Az elektronikus menetstabilizáló rendszert
(ESP) és a kapcsolódó alkatrészeket kifejezetten
ehhez a folyadékhoz tervezték. A NISSAN nem
tudja garantálni a legjobb teljesítményt és a
megfelelő működést, ha nem ezt a fékfolyadé-
kot használja.

ABRONCSOK ÉS FELNIK
Gumiabroncsok
A GT-R speciális abroncsokat és felniket használ.
Ezeknek a speciálisan kifejlesztett abroncsoknak és
felniknek a használata lehetővé teszi a maximális
teljesítmény elérését.

• Ha nem eredeti GT-R abroncsokat használ, az
erőátviteli rendszer alkatrészei sérülhetnek egy
esetleges defekt esetén, még akkor is, ha defekt
esetén is használható abroncsokat használ. Ez
megakadályozhatja azt is, hogy a gépjárművet
biztonságosan megállítsa.

• Ha nem eredeti GT-R abroncsokat használ, az
abroncsok sérülhetnek a túlzott melegedés mi-
att, amelyet a vezetés közbeni torzulás okoz.

• Nem eredeti GT-R abroncsok használata befo-
lyásolhatja az ESP rendszer működését is.

Abroncsok cseréje:

• Ha a GT-R abroncsait lecseréli, javasolt az összes
abroncsot egy időben lecserélni.

• A GT-R speciálisan tervezett, defekt esetén is
használható abroncsokat használ, amelyek ol-
dalfala kimondottan merev. Az abroncsok cse-
réjéhez ezért speciális technológia és berende-
zések szükségesek. A NISSAN azt javasolja, hogy
az abroncsok cseréjét egy NISSAN High Perfor-
mance Központban (NHPC) vagy szakszerviz-
ben végeztesse el.

• Az abroncsok felnikről való eltávolítása után
használjon automatikus berendezést az új ab-
roncsok felszereléséhez. Az abroncsok csak ak-

kor használhatók fel újra ha nincsenek rajtuk re-
pedések és/ vagy deformitások a perem részen.
Ha nem automatikus berendezést használ, re-
pedések és deformitások jelenhetnek meg a pe-
rem részen, amely azt jelentik, hogy az abron-
csot nem lehet újra felhasználni.
Még ha nincs is látható sérülés, az abroncs új-
bóli felhasználása nem biztonságos, balesetet
okozhat.

• A kerekek ismételt felhasználásával kapcsolat-
ban vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN High
Performance Központtal (NHPC) vagy szakszer-
vizzel.

Országúti kerekek
Nem eredeti GT-R kerekek használata a következő-
ket eredményezheti:

• Jármű vibráció.

• Az abroncs leválik a felniről, amikor a nyomás
kicsi.

• Csökkent kerékanya feszesség.

FÉKBETÉTEK ÉS FÉKTÁRCSA
Ez a gépjármű fúrt féktárcsával és sugárirányban
felszerelt, hat dugattyús monoblokk féknyergekkel
van felszerelve.

A GT-R fékbetétek és féktárcsák megfelelő bizton-
ságot és teljesítményt biztosítanak.

• A GT-R nagyteljesítményű fékrendszerrel van
felszerelve. Az öntvényanyagok, a féktárcsa és a
hűtési teljesítmény precízen kifejlesztett és
megtervezett. A fékrendszer, amelynek normál
üzemi hőmérséklete 700°C (1.292°F), kiváló féke-

GT-R SPECIÁLIS
ÓVINTÉZKEDÉSEK
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rőt biztosít, amely lehetővé teszi, hogy a gép-
jármű nagyon rövid távolságon belül megálljon,
még akkor is, ha nagy sebességgel vezet. A ha-
tékony hőelvezetés érdekében, illetve a fékbeté-
tek és féktárcsák élettartamának meghosszab-
bítása érdekében a féktárcsák mérete növelésre
került, miközben a vastagságuk csökkent. Eh-
hez a fékbetétek és a féktárcsák kifinomult
egyensúlyára van szükség. Ezért ha nem ere-
deti GT-R fékbetéteket és féktárcsákat használ,
ez a kifinomult egyensúly megbomlik. Ez nem
csak az ESP működését befolyásolja, amely a
fékteljesítmény csökkenését eredményezi, de
azt is eredményezheti, hogy a fékbetétek és a
féktárcsa egymáshoz ragadnak. Ez azt eredmé-
nyezheti, hogy mindkettő megsérül, amely sú-
lyos balesethez is vezethet.

Fékbetétek és féktárcsa cseréje
NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake) csomaggal
nem rendelkező modellek:

A NISSAN azt javasolja, hogy a fékbetéteket és a
féktárcsákat egyidőben cseréltesse, hogy a maxi-
mális fékteljesítmény fenntartható legyen.

Kizárólag a fékbetétek cseréje is megengedhető
egyes esetekben (valamennyi négy kerék, vagy csak
az első kerék meghajtás esetén, körülményektől
függően). Egy GT-R technikus vizsgálja meg a gép-
járművet és döntse el, hogy szükséges-e a féktár-
csák cseréje. Ezen esetekben a fékbetétek és féktár-
csák egységes cseréje nem szükséges.

MEGJEGYZÉS:
A fékbetétek és féktárcsák egységes cseréjét ak-
kor kell elvégezni a négykerék-meghajtású jár-
művén, ha egy GT-R technikus úgy ítéli meg, hogy
ez a megfelelő javítási művelet.

Ha a féktárcsák belseje hideg téli időszakban és a
felület forróvá válik erős, ismétlődő fékezés követ-
keztében, repedések jelenhetnek meg a hűtőfura-
tok mellett, a tárcsa felületén. Repedések magas tel-
jesítmény közben többszöri erős fékezés következ-
tében is megjelenhetnek. Ebben az esetben a
repedések mértékétől függően szükséges lehet a
fékbetétek és féktárcsák cseréje. Javasoljuk, hogy
keressen fel egy NISSAN High Performance Közpon-
tot (NHPC) vagy szakszervizt a cserével kapcsolat-
ban.

NCCB (NISSAN Carbon Ceramic
Brake) (ha van)
Ahhoz, hogy élvezhesse a jó minőségű fékteljesít-
ményt, illetve a sportos vezethetőséget és flexibili-
tást, amelyet a GT-R nyújthat, vásárolja meg az
NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake) csomagot
opcióként. NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake)
egy különlegesen tervezett fékrendszer. A hagyo-
mányos karbon féktárcsák fékhatása gyenge ala-
csony hőmérséklet vagy sebesség esetén, illetve
esőben. Azonban a NCCB (NISSAN Carbon Ceramic
Brake) stabil fékerőt biztosít nagy sebességgel tör-
ténő vezetés esetén nagy hőmérséklet mellett, illet-
ve az egyéb vezetési körülmények esetén. A NISSAN
azt javasolja, hogy a NCCB-t (NISSAN Carbon Cera-
mic Brake) és a kapcsolódó alkatrészeket egy SpecV
NISSAN High Performance Központban (NHPC) vagy
szakszervizben javítassa. Egyéb esetben a nagy tel-

jesítményű fékhatás nem érvényesülhet az összes
vezetési körülmény között, illetve a fékrendszer sé-
rülhet, amely súlyos balesethez is vezethet.

Fékbetétek és féktárcsa cseréje
A NISSAN azt javasolja, hogy fékbetétek és féktár-
csák cseréje során az összes szettet cserélje le.
Azonban előfordulhat, hogy a fékbetéteket külön is
lehet cserélni, de csak akkor, ha egy GT-R technikus
úgy ítéli meg, hogy a féktárcsák újra felhasználha-
tók és a különböző mérések alapján még nem kell
cserélni.

KIPUFOGÓDOB ÉS CSOMAGTÉR
KÁRPITOZÁS
• A GT-R motorja a GT-R kipufogódobra van opti-

malizálva, amely nagyon alacsony kipufogónyo-
mással dolgozik, ezért olyan kipufogódob hasz-
nálata, amelynek a nyomásértéke nem egyezik
meg az eredeti nyomásértékkel, a turbófeltöltő
nem megfelelő fordulatszámát ezáltal pedig
meghibásodását eredményezheti. Ennek követ-
keztében a motor belső elemei, a turbófeltöltő
vagy a hajtáslánc elemei, beleértve a sebesség-
váltót is, sérülhetnek.

• A GT-R olyan hőszigetelt és hangelnyelő kipufo-
gódobot használ, amely a nagy hőmérsékletű
gázokból eredő hőt, az összes alkatrész segít-
ségével, eloszlatja. Ha nem eredeti GT-R kipu-
fogó alkatrészeket használ, felborulhat a hőel-
osztás egyensúlya, így a hő a kipufogódobra és
a könyökökre koncentrálódhat, amely a környe-
ző alkatrészek sérülését okozhatja. Mivel a kipu-
fogódob burkolattal van ellátva, olyan kipufogó-
dob használata, amelyen nincs megfelelő hőszi-
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getelés, befolyásolhatja a csomagtér elemeinek
működését, a lökhárítót, az alsó burkolatot vagy
a hátsó lámpa működését.

Semmilyen okból kifolyólag ne távolítsa el a cso-
magtér szőnyegét. A szőnyeg szigeteli a gépjármű
belsejét a kipufogódobból származó hőtől és a se-
bességváltóból származó zajtól.

TITÁN KIPUFOGÓDOB ÉS
CSOMAGTÉR KÁRPITOZÁS
Ha nem eredeti titán kipufogódobot használ, a kipu-
fogódob eldeformálódhat és sérüléseket okozhat a
gépjármű alján, mivel nagy teljesítményű vezetés
esetén a kipufogógázok nagy hőmérsékletet érhet-
nek el (1.000°C (1.832°F) vagy magasabb). Az eredeti
alkatrészekhez a legjobb minőségű titán ötvözete-
ket használjuk, hogy biztosítható legyen az ellenál-
lás a magas kipufogógáz- hőmérséklettel szemben.
Ezen felül további hűtőhatást biztosít a burkolat
alatti nyíláson érkező levegő - amely lehűti a kipufo-
gódob környezetét - illetve a lemezvastagság rész-
leges csökkentése. Mivel az eredeti titán kipufogó-
dobok titán ötvözetből készülnek, a felületük a kü-
lönböző vezetési körülmények miatt
elszíneződhetnek, ami nem szokatlan. A gyárból va-
ló leszállítás előtt a gépjárművek motorját, váltóját
és tengelykapcsolóját, valamint a fékbetéteket és
féktárcsákat bejáratják. Ennek eredményeképpen a
kipufogódob színe gépjárművenként eltérő lehet.

A gépjárműből soha ne távolítsa el a csomagtér
burkolatát. A szőnyeg szigeteli a gépjármű belsejét
a kipufogódobból származó hőtől és a sebesség-
váltóból származó zajtól.

FIGYELEM

Soha ne alkalmazzon vegyületekkel ellátott
políranyagokat, hiszen előfordulhat, hogy
azok hatására a titán kipufogódob burkolat
színezése megváltozik.

Abban az esetben, ha olaj vagy zsír tapad a kipufo-
gódobhoz, az adott terület színe eltérő lesz a többi-
től. Az olaj vagy zsír eltávolításához ellenőrizze, hogy
a kipufogódob hőmérséklete megfelelően lecsök-
kent-e; mossa le semleges tisztítószerrel, törölje le
féktisztító spray-vel befújt ruhával és majd törölje át
száraz ruhával. Ügyeljen arra, hogy a féktisztító ne
kerüljön rá gumi alkatrészekre, a lökhárítóra, stb.

KARBON ALKATRÉSZEK (ha van)
Az anyag tulajdonságának köszönhetően a karbon
alkatrészek az idő múlásával sárgává válhatnak az
ultraibolya sugárzás miatt. A karbon alkatrészek fe-
lülete egy speciális réteggel van bevonva, amely véd
az ultraibolya sugárzás ellen. Az alkatrészek megje-
lenésének fenntartásához fontos a megfelelő vé-
delem.

• Ne használjon összetett tisztítószereket az át-
tetsző réteggel bevont karbon alkatrészeken
(például a NISMO modellek lökhárítója, oldalsó
küszöbvédője, hátsó spojlerje, tetője, motorház-
tető csővezetéke, első sárhányó vezetéke, stb.).

• Ne használjon vegyszereket (wax, bevonat, tisz-
títószer, stb.) a matt felületű karbon alkatrésze-
ken (például: hátsó diffúzor, hátsó spojler, amely
a NISMO specifikációtól eltér, stb.).

• Ha a karbon alkatrészek szennyeződnek, készít-
sen egy tisztító oldatot egy vödör víz és egy
kupaknyi tisztítószer segítségével, és ezzel tisz-
títsa meg az alkatrészeket.

MOTOR INDÍTÁSA ÉS LEÁLLÍTÁSA
Ebben a gépjárműben olyan gyertyák találhatók,
amelyeket a csúcsteljesítmény elérésére tervezetek.
Ezért ha a motort rövid időn belül többször elindítja
és megállítja, a gyertyák szennyeződhetnek, amitől
a motor nehezen indul. Annak érdekében, hogy a
csökkentett indítási teljesítményt elkerülhesse, ne
indítsa és állítsa a motort többször egymás után
rövid időn belül.
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A NISSAN javaslata alapján a rendszeres karbantar-
táson kívül a GT-R esetében a következő speciális
ellenőrzéseket is el kell végezni:

• Kerékösszetartás ellenőrzése és beállítása (ha
szükséges) (beleértve a keréknyomás beállítá-
sát is)

• Motor beállítások ( jobb- és baloldali levegő-
áramlás kiegyensúlyozása)

• Sebességváltó beállítása

• A kipufogó és a hátsó lökhárító közötti távolság
ellenőrzése

• A lengéscsillapító rudazatának megszorítása

Ezeket az ellenőrzéseket a következő intervallu-
monként kell elvégezni:

• 2.000 km

• 12 hónap

• 24 hónap

• 36 hónap

MEGJEGYZÉS:
• Ezeket az ellenőrzéseket munkadíj felszámo-

lása nélkül végzik el csak a NISSAN High Per-
formance Központban (NHPC). Minden olyan
ellenőrzést és javítást, amelyet a fenti inter-
vallumokon kívül kell elvégezni, a vevő költsé-
gére kell elvégezni, még akkor is, ha azt NIS-
SAN High Performance Központban (NHPC)
hajtják végre. Ezen felül az ellenőrzések el-
végzése javasolt minden 12 hónap vagy
20.000 km (amelyik előbb bekövetkezik) el-

telte után a vevő költségére. A részletekkel
kapcsolatban lapozza fel a különálló karban-
tartási útmutatót.

• Azoknak a javításoknak, alkatrészeknek és
beállításoknak a költségét, amelyeket ez a
vizsgálat tesz szükségessé a tulajdonosnak
kell fizetnie.

• A korlátozásokkal, kizárásokkal és az esetle-
ges garanciavesztéssel kapcsolatos informá-
ciókért, amelyek abból adódnak, hogy ezeket
az ellenőrzéseket és/vagy beállításokat
elmulasztja, lapozza fel a különálló garancia
füzetet.

• A NISSAN GT-R speciális karbantartásával
kapcsolatban lapozza fel a különálló karban-
tartási füzetet.

KERÉKÖSSZETARTÁS
ELLENŐRZÉSE ÉS BEÁLLÍTÁSA (ha
szükséges) (beleértve a
keréknyomás beállítását is)
Ez a gépjármű egy nagyteljesítményű felfüggesz-
téssel van felszerelve. A gépjármű kerékösszetartá-
sának mérését és beállítását (ha szükséges) egy
NISSAN High Performance Központtal (NHPC) vagy
szakszervizzel kell elvégeztetni, olyan ütemben,
ahogy a felfüggesztés alkatrészei bejáratódnak.

Városi közlekedésről nagyteljesítményű vezetésre
való átállás során a beállításokat a vevő igényei sze-
rint lehet elvégezni. Keressen fel egy NISSAN High
Performance Központot (NHPC) vagy szakszervizt a
további részletekkel kapcsolatban.

Kerékszéttartás megelőzése:

A kerékösszetartás beállításával kapcsolatban -
mivel a kerékszéttartás aszimmetrikus kopást
eredményez az abroncson vagy a hőtermelődés
következtében sérülnek az abroncs egyes részei
- győződjön meg a helyes beállításról. Egyes te-
rületeken hő fejlődhet, ha a kerékösszetartás
mértéke túlzott. Ha nagy teljesítménnyel vagy
nagy sebességgel vezet ügyeljen arra, hogy az el-
ső kerékösszetartás 1,5 mm (0,059 in) vagy keve-
sebb és a hátsó kerékösszetartás 2,0 mm (0,079
in) vagy kevesebb legyen. Azokra a károsodások-
ra, amelyek abból fakadnak, hogy a kerékössze-
tartás nem megfelelően került beállításra, nem
vonatkozik a garancia.

MOTOR BEÁLLÍTÁSOK ( jobb- és
baloldali levegőáramlás
kiegyensúlyozása)
A két hengersor egymástól függetlenül működik,
mivel ez a gépjármű ikerturbóval van felszerelve. A
motor mindkét oldalának egyformán kell teljesíte-
nie. Mindkét hengersor levegőáramlását ellenőrizni
kell és ha szükséges be kell állítani, amely beállítást
a NISSAN High Performance Központ (NHPC) vagy
szakszerviz el tud végezni.

SEBESSÉGVÁLTÓ BEÁLLÍTÁSA
A tengelykapcsoló és a sebességváltó felépítése
(tengelykapcsoló, emelővillák) ellenőrzést igényel,
amelyet a NISSAN High Performance Központban
(NHPC) vagy szakszervizben a meghatározott idő-
közönként elvégeznek. Ha a sebességváltó beállí-
tása nem teljes, túlzott terhelés kerülhet át a haj-
tás-

NISSAN GT-R SPECIÁLIS
KARBANTARTÁSA
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lánc alkatrészeire elindulásnál és váltásnál, amely
hibás működést vagy károsodást okozhat. A veze-
tési feltételektől függően gyakoribb ellenőrzések is
szükségessé válhatnak, hogy a gépjármű teljesít-
ménye maximalizálható legyen.

A KIPUFOGÓ ÉS A HÁTSÓ
LÖKHÁRÍTÓ KÖZÖTTI TÁVOLSÁG
ELLENŐRZÉSE
A megnövelt átmérőjű kipufogó és a hátsó lökhá-
rító közötti távolságot nagy merevségű gumi tartja
fent, amely kontrollálja a kipufogódob rezgését is. A
kipufogó és a hátsó lökhárító közötti különbség vál-
tozhat mivel a kipufogódobot tartó gumi a vibráció,
öregedés és a nagyteljesítményű vezetés során ke-
letkező hő miatt megváltoztathatja alakját. Ezért a
távolság ellenőrzése a speciális GT-R ellenőrzés, il-
letve nagyteljesítményű vezetés során szükséges.

A LENGÉSCSILLAPÍTÓ
RUDAZATÁNAK MEGSZORÍTÁSA
Az első speciális GT-R ellenőrzés (2.000 km után)
során győződjön meg arról, hogy azok a csavarok,
amelyek együttesen rögzítik a lengéscsillapítót és a
rudazatot (a bal és jobb oldalon egyaránt) az előírt
forgatónyomatékkal meghúzásra kerülnek.
Amennyiben a rudazatok vagy a lengéscsillapítók
lecserélésre kerülnek, a cserét követő 500 - 1.000
km-en (300 - 600 miles) belül húzza meg a csavaro-
kat az előírt forgatónyomatékkal.

Az NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake) csomag-
gal szerelt modellek esetében a rendszeres karban-
tartáson, a NISSAN GT-R speciális karbantartáson
felül szükség van a NCCB (NISSAN Carbon Ceramic
Brake) speciális karbantartásra is.

Mivel speciális kerámia karbon féktárcsák kerültek
beépítésre a NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake)
fékrendszerbe, csak megfelelő képesítéssel rendel-
kező szakember végezheti el a karbantartást a kap-
csolódó alkatrészeken. Ezért a NISSAN azt javasol-
ja, hogy az NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake)
speciális karbantartást SpecV NISSAN High Per-
formance Központban vagy szakszervizben vé-
geztesse el.

A fékbetétek és a féktárcsák ellenőrzése a követ-
kező intervallumokban esedékes:

• 2.000 km

• 6 hónap*

• 12 hónap

• 18 hónap

• 24 hónap

• 30 hónap

• 36 hónap

MEGJEGYZÉS:
• Ezek az ellenőrzések a fenti intervallumokban

esedékesek és az első 3 évben díjmentesen
kerülnek elvégzésre. (Minden olyan ellenőr-
zést és javítást, amelyet a fenti intervallumo-
kon kívül kell elvégezni, a vevő költségére kell
elvégezni.)

* Ha a megtett távolság meghaladja a 2.000
km-t az első 6 hónapban, miután a gépjármű
regisztrálásra került, akkor az első speciális
ellenőrzést akkor kell elvégezni, amikor a
megtett távolság eléri a 2.000 km-t.

• Amennyiben ezeket az ellenőrzéseket és
szükséges karbantartásokat nem végezteti
el, akkor az ezekből fakadó meghibásodások-
ra nem vonatkozik a garancia.

• A negyedik évtől kezdődően ezeket az ellen-
őrzéseket a vevő költségére kell elvégezni.

NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake) (ha van) SPECIÁLIS
KARBANTARTÁS
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FIGYELEM

A maximális motorteljesítmény, a jövőbeni
megbízhatóság és gazdaságosság érdeké-
ben kövesse az itt megadott javaslatokat.
Ezek figyelmen kívül hagyása megrövidítheti
a motor élettartalmát és csökkentheti a gép-
jármű teljesítményét.

A következő táblázatban található kilométerek el-
éréséig kövesse a vezetésre vonatkozó különböző
utasításokat.

500 km-ig (300 mérföld):

• A gázpedált maximum csak a működési útjának
feléig nyomja le, és kerülje az intenzív gyorsítá-
sokat.

• A motor fordulatszámát tartsa 3.500 fpp alatt.

• Kerülje a szükségtelen és hirtelen kormánymoz-
dulatokat, az intenzív fékezést és a rossz minő-
ségű úton való haladást.

500 - 1.000 km-ig (300 - 600 mérföld):

• Kerülje az alacsony sebességi fokozatban (1 - 3)
való intenzív gyorsítást úgy, hogy a gázpedált
teljesen lenyomja. A pedált lassan nyomja le.

• Kerülje a szükségtelen és hirtelen kormánymoz-
dulatokat, valamint az intenzív fékezést.

• A felfüggesztés beállító gombját állítsa COMF
módba, hogy a felfüggesztés hosszabb úton jár-
hasson.

1.000 - 2.000 km (600 - 1.200 mérföld):

• Vezessen úgy, hogy a motor fordulatszáma vi-
szonylag magas és a sebességváltó M állás-
ban van. Váltás az 1. és 4. fokozat között javasolt.

• Kerülje a szükségtelen és hirtelen kormánymoz-
dulatokat, valamint az intenzív fékezést.

• A felfüggesztés beállító gombját állítsa COMF
módba, hogy a felfüggesztés hosszabb úton jár-
hasson.

Annak ellenére, hogy a megtett kilométer már eléri
a 2.000 km-t (1.200 miles) előfordulhat, hogy a ten-
gelykapcsoló még nem járatódott be megfelelően,
főleg ha a gépjárművet normál vagy alacsony se-
bességgel vezeti. A NISSAN azt javasolja, hogy a ten-
gelykapcsolót egy NISSAN High Performance Köz-
pontban (NHPC) vagy szakszervizben járattassa be.
A tengelykapcsoló bejáratása után minden esetben
hajtsa végre az erőátvitel beállításait. Ha a sebes-
ségváltó beállítása nem teljes, túlzott terhelés ke-
rülhet át a hajtáslánc alkatrészeire elindulásnál és
váltásnál, amely hibás működést vagy károsodást
okozhat.

KEREKEK BEÁLLÍTÁSA
Ne állítsa be a kerekeket addig, amíg a megtett kilo-
méter el nem éri a 2.000 km-t (1.200 miles). Előfor-
dulhat, hogy a felfüggesztés még nem járatódott
be megfelelően és a magasság még nagyobb lehet.

Azonban 2.000 km (1.200 miles) után végeztesse el
a beállítást.

Városi közlekedésről nagyteljesítményű vezetésre
való átállás során a beállításokat a vevő igényei sze-

rint lehet elvégezni. Keressen fel egy NISSAN High
Performance Központot (NHPC) vagy szakszervizt a
további részletekkel kapcsolatban.

Kerékszéttartás megelőzése:

A kerékösszetartás beállításával kapcsolatban -
mivel a kerékszéttartás aszimmetrikus kopást
eredményez az abroncson vagy a hőtermelődés
következtében sérülnek az abroncs egyes részei
- győződjön meg a helyes beállításról. Egyes te-
rületeken hő fejlődhet, ha a kerékösszetartás
mértéke túlzott. Ha nagy teljesítménnyel vagy
nagy sebességgel vezet ügyeljen arra, hogy az el-
ső kerékösszetartás 1,5 mm (0,059 in) vagy keve-
sebb és a hátsó kerékösszetartás 2,0 mm (0,079
in) vagy kevesebb legyen.

BEJÁRATÁSI ÜTEMTERV
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ELEKTRONIKUS
MENETSTABILIZÁLÓ PROGRAM
(ESP) OFF ÜZEMMÓDJA
• A NISSAN GT-R-t úgy tervezték, hogy dinamikus

stabilitását és vezethetőségét ESP ON üzem-
módban megőrizze. Ezért nem tudjuk garantál-
ni, hogy ESP OFF üzemmódban a balesetek el-
kerülhetők. A NISSAN társadalommal szembeni
felelőssége, hogy a gépjármű ESP ON
üzemmódban történő vezetését javasolja; így
fenntartható a biztonság és a nagyfokú dina-
mikus stabilitás.

• Az ESP OFF üzemmódot csak olyankor használ-
ja, ha a gépjárművet szeretné sárból vagy hóból
kiszabadítani úgy, hogy ideiglenesen kikapcsol-
ja az ESP működését és hagyja, hogy a forgató-
nyomaték az összes kerékhez eljusson.

• Ha a gépjárművet ESP OFF üzemmódban vezeti
versenypályán vagy hasonló körülmények kö-
zött*. Ha az ESP-t vészhelyzetben kikapcsolja,
hogy a gépjárművet sárból/hóból kiszabadítsa,
nem veszíti el a garanciát.

• Ha a GT-R gépjárművet pályaversenyzésre hasz-
nálja vagy ezzel egyenértékű terhelésnek teszi
ki ESP OFF üzemmódban, a garancia visszaállít-
ható ha a kiegészítő karbantartási feladatokat
elvégezteti egy NISSAN High Performance Köz-
ponttal (NHPC) vagy szakszervizzel.
* Közúti versenyzés (rally), dinamométer

• A gépjármű ESP OFF üzemmódban való veze-
tése igazolható a gépjármű adatait rögzítő
rendszer (VSDR) segítségével.

NYÁRI GUMIK
A GT-R nyári abroncsok speciális gumiból készül-
nek, hogy a gépjármű teljesítményét maximalizálni
lehessen. A nyári abroncsok teljesítménye jelentő-
sen csökken, ha a hőmérséklet alacsonyabb, mint
0°C (32°F), tehát vezessen óvatosan. A NISSAN azt
javasolja, hogy használjon téli abroncsokat mind a
négy abroncson, ha szeretné a járművet havas vagy
jeges körülmények között használni vagy ha a hő-
mérséklet alacsonyabb, mint 0°C (32°F).

VIGYÁZAT
Soha ne használjon nyári abroncsokat ha a
hőmérséklet −20°C (−4°F) alatt van, hogy meg-
akadályozhassa a mintázat eldeformálódá-
sát, amely az abroncsok sérüléséhez vezet-
hetne. Elveszítheti az uralmat a jármű felett és
súlyos, akár halálos sérüléseket is szenvedhet.

FELUGRÓ MOTORHÁZTETŐ
A felugró motorháztető aktiválódhat, ha a gépjár-
mű lökhárítójának alsó részét valamilyen behatás
éri vezetés közben. Vezessen alacsony sebességgel
olyan utakon, ahol ilyen hatás érheti az autót.

VIGYÁZAT
Ha a felugró motorháztető aktiválódik ne nyis-
sa fel azt, azonnal vegye fel a kapcsolatot egy
NISSAN High Performance Központtal (NHPC)

egy szakszervizzel. Ha mégis vezetnie kell,
ügyeljen arra, hogy a motorháztető ne akadá-
lyozza a kilátást és vezessen óvatosan, ala-
csony sebességgel.

KERÜLJE A GÉPJÁRMŰVET ÉRŐ
BEHATÁSOKAT
Ha olyan úton halad, ahol a gépjármű lökhárítójá-
nak alsó részét behatás érheti, vezessen óvatosan,
alacsony sebességgel.

ÓVINTÉZKEDÉSEK INDULÁS
ELŐTT
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Repedések és sérült fényezés az első
lökhárító oldalán
Vezetés közben fordítson különös figyelmet a ke-
rékvetőkre és a padkákra. Ha az első lökhárító neki-
ütközik az útpadkának, az egész első lökhárító elha-
jolhat és nem csak azok az elemek, amelyeket a
behatás érte (a lökhárító oldalán) sérülhetnek meg
vagy törhetnek össze.

Az első spojler sérülése
Fordítson különös figyelmet a motortér alá szerelt
spojler sérüléseinek elkerülésére.

ÜZEMANYAG
Soha ne használjon olyan üzemanyagot, amely
annyi alkoholt tartalmaz, mint a nem prémium ben-
zin.

Ne töltsön a rendszerbe vízeltávolító oldatot, ha
nincs megfelelő mennyiségű üzemanyag a tartály-
ban.

A hőmérséklet extrém módon megemelkedhet
1.100°C (2.012°F) fölé és a gyertya megolvadhat vagy
a henger és a hengerfej megsérülhet.
( “Mennyiségek és ajánlott
folyadékok/kenőanyagok” oldal: 9-2)

KOCSITEST JAVÍTÁSA
A GT-R karosszériája speciális elemekből készült,
amelyek alumínium öntvényekből álló hibrid struk-
túrákat is magukban foglalnak. Speciális képessé-
gek, információ és eszközök szükségesek ahhoz,
hogy a karosszéria megfelelően javítható legyen.
Vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN High Perfor-
mance Központtal (NHPC) vagy szakszervizzel, ha a
gépkocsi megsérült, ők javasolni fognak egy meg-
felelő karosszéria műhelyt.

A NISSAN csak olyan karosszéria műhelyekben en-
gedélyezi a javítást, amely CELETTE® javítószerszá-
mokat használ a karosszéria javítására. Az utasítá-
sokkal, illetve a tanúsított karosszéria műhelyek lis-
tájával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot egy
NISSAN High Performance Központtal (NHPC) vagy
szakszervizzel.

VEZETÉS AZ ABRONCSOK CSERÉJE
UTÁN
Az új abroncsok felszereltetése után közvetlenül ne
vezessen nagy teljesítménnyel vagy nagy sebes-
séggel. Ha az új abroncsok felszerelése után hirte-
len indul el vagy fékez, elégtelen egyensúly léphet
fel az abroncsok és a felnik között, amely a referen-

cia jelek elmozdulását okozhatja. Az új abroncsok
felszereltetése utáni 2 napban ne vezessen nagy
teljesítménnyel és ne tegye ki az abroncsokat túl-
zott igénybevételnek.

HÁTSÓ CSOMAGTARTÓ (TRACK
PACK opcióval rendelkező
modellek)
Soha ne üljön be a kiegészítő hátsó csomagtar-
tóba.

A hátsó csomagtartót nem utazásra vagy csomag-
szállításra tervezték. Soha ne utazzon a hátsó cso-
magtartóban, ne szereljen be ide gyermekülést
vagy helyezzen ide csomagot. Hirtelen fékezés vagy
baleset esetén súlyos sérüléseket szerezhet. Égési
sérüléseket szerezhet a hátsó csomagtartóban a
magas hőmérséklet miatt. Ezen felül soha ne tegyen
semmilyen csomagot a hátsó csomagtartó alsó ré-
szébe.
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Ebben a fejezetben található információk és spe-
cifikációk csak akkor érvényesek, ha a gépjármű-
vet nagy igénybevételnek teszi ki.

A következő információk csak akkor relevánsak, ha
a gépjárművet nagyobb terhelésnek teszi ki, példá-
ul a GT-R-t hosszabb ideig használja a következő
körülmények között:

• Magasabb fordulatszámon (piros sáv megköze-
lítése) történő üzemeltetés

• Közepes vagy nagy sebességről való rendsze-
res, nagy pedálerőt igénylő fékezés

• Rendszeres intenzív gyorsítás

• Fordulatszám gyors felfuttatása a teljes tarto-
mányon keresztül

Ilyen esetekben a kiegészítő karbantartási útmuta-
tásokat is figyelembe kell venni.

Azonban figyelmesen olvassa el a karbantartási
útmutatót is a garanciális feltételekkel, korláto-
zásokkal és kizárásokkal kapcsolatban.

Azt javasoljuk, hogy a karbantartást egy NISSAN
High Performance Központban (NHPC) végeztesse
el.

Ha gépjárműve NCCB (NISSAN Carbon Ceramic
Brake) fékrendszerrel van felszerelve, a gépjármű-
vet SpecV NISSAN High Performance Központban
kell javíttatni.

ÓVINTÉZKEDÉSEK
NAGYTELJESÍTMÉNYŰ VEZETÉS
ESETÉN
A motor hűtőfolyadékának, illetve az
olaj hőmérsékletének ellenőrzése az
érintőképernyőn
Amikor a motor hűtőfolyadékának hőmérséklete, az
olaj hőmérséklete, illetve az olaj nyomása megha-
ladja a normál értéket, a multifunkciós kijelző az
érintőképernyőn pirosra vált, ezzel figyelmeztetve a
vezetőt. Nagyteljesítményű vezetés esetén állítsa
be a kijelzőt úgy, hogy azon a motor hűtőfolyadéká-
nak hőmérséklete, az olaj hőmérséklete, illetve az
olajnyomás kerüljön megjelentésre. Amikor a multi-
funkciós műszer pirosra vált, hajtsa végre a hűtés-
hez szükséges vezetési manővereket. Ha a hőmér-
séklet és nyomás értékek visszatérnek a normál
értékre, a multifunkciós műszer felirata visszavált
fehérre.

Figyelmeztető hőmérsékletek:

• Hűtőfolyadék hőmérséklete: 110°C (230°F) vagy
magasabb

• Motorolaj hőmérséklete: 135°C (275°F) vagy ma-
gasabb

• Sebességváltó- olaj hőmérséklete: 140°C (284°F)
vagy magasabb

Lehűtés
Ha a hűtőfolyadékok hőmérséklete nagyon magas,
hűtse le a gépjárművet, hogy a gépkocsi élettarta-
mát megnövelhesse. Vezessen 60 - 80 km/h

(37 - 50 MPH) sebességgel 5. vagy 6. sebességi foko-
zatban 3 - 5 km-t (2 - 3 miles), majd állítsa le a mo-
tort.

Üzemanyagfeltöltéssel kapcsolatos
óvintézkedések

VIGYÁZAT
Ha a töltőpisztoly szelep automatikusan le-
zárt, ne kísérelje meg tovább tölteni a tankot.
Ha az üzemanyag utántöltést tovább folytat-
ja, az üzemanyag kifolyhat és tüzet okozhat.
Az üzemanyagtartály akkor van tele, amikor a
kútfej automatikusan lezár.

A gépjármű teljesítményének maximalizálása érde-
kében az üzemanyagtartály a gépjárműben olyan
alacsonyan helyezkedik el, hogy a tömegközéppont
minél alacsonyabbra kerüljön. Az üzemanyagtartály
két részre van osztva. Ez az elrendezés azt eredmé-
nyezi, hogy a tartályban magasabb a nyomás, mint
egyéb gépkocsikban, így előfordulhat, hogy az
üzemanyag kiömlik, amikor a kútfej automatikus le-
zárása után megpróbálja még tovább tölteni a tar-
tályt.

• Ha több, mint az üzemanyag fele a tartályban
marad, a nyomás és a hőmérséklet emelkedhet
a tartályban. Ettől az üzemanyag párologhat és
sistergő hangot hallhat, amikor a tartály fedelét
kinyitja és előfordulhat, hogy nehezebb lesz a
gépjármű újratöltése, de ez nem jelez hibás mű-
ködést.
Ez a jelenség megszűnik ha az üzemanyagtar-
tály belsejében a hőmérséklet csökken.

KIEGÉSZÍTŐ KARBANTARTÁSI
ELEMEK
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A fenti jelenség kialakulásának elkerülése érde-
kében óvatosan és lassan nyissa ki a tartályt és
engedje ki a nyomást a tartályból, majd lassan
töltse fel a tartályt.

Hátsó ködlámpa
A hátsó ködlámpát ne kapcsolja fel, ha megfelelő
látási viszonyok között vezet.

Nagyteljesítményű vezetés esetén a hátsó ködlám-
pa a hőterhelés következtében károsodhat.

ELLENŐRZÉSEK ÉS BEÁLLÍTÁSOK
VEZETÉS ELŐTT
Folyadékok
Ebben a fejezetben található információk és spe-
cifikációk csak akkor érvényesek, ha a gépjármű-
vet nagy igénybevételnek teszi ki.

• Mielőtt elindulna ellenőrizze a folyadékok szint-
jét és ha szükséges, töltsön utána a meghatá-
rozott folyadékkal a KIEGÉSZÍTŐ KARBANTARTÁ-
SI ELEMEK című részben meghatározottak sze-
rint. Ha nem az itt felsorolt körülmények szerint
használj a gépjárművet, lapozza fel a különálló
karbantartási füzetet.

• A NISSAN azt javasolja, hogy a motorolaj szintjét
➀ állítsa be 10 mm-rel (0,39 in) ➁ a H jel alá,
amely a nívópálcán található. (➂ távolság 30
mm (1,18 in).) Az olajszint ellenőrzése előtt járas-
sa a motort, amíg az üzemi hőmérsékletet el
nem éri és várjon legalább 5 percet a motor leál-
lítása után. Figyeljen arra, hogy az olaj szintje
mindig az L jel felett maradjon.

“Motorolaj szintjének ellenőrzése” oldal:
8-11
A gépjármű leszállításakor a motorolaj szintje
10 mm-rel (0,39 in) a H jel alatt van, amely opti-
mális a nagy teljesítménnyel történő vezetés-
hez.
Nagy általánosságban megállapítható, hogy a
motorolaj fogyása 0,5 liter (1/2 qt) 1.000 km-
enként (600 miles). Alacsonyabb olajfogyás nem
jelenti a hibás működést.

• A szervokormány folyadékát állítsa be az R jel-
hez ➄ a nívópálcán, amikor a folyadék hőmér-
séklete magas vagy ➅ amikor a hőmérséklete
alacsony
Folyadék hőmérséklete:
Meleg: 50 - 80°C (122 - 176°F): ➀ és ➄ között
Hideg: 0 - 30°C (32 - 86°F): ➂ és ➅ között

Hűtőfolyadék szintje és keverési aránya
Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét a túlnyomást biz-
tosító tartályban. Állítsa be a folyadék szintjét úgy,
hogy a MAX jelölésig érjen. Használjon eredeti
NISSAN hűtőfolyadékot. (Leszállításkor a hűtőfolya-
dék szintje a MIN jelnél van. Töltsön utána kb. 0,3 -
0,4 liternyit (1/4 - 3/8 qt) hűtőfolyadék.)
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FIGYELEM

Ne töltsön több hűtőfolyadékot a rendszerbe.
Ez azt eredményezheti, hogy a hűtőfolyadék
szivárog a tartályból.

Annak érdekében, hogy a gépjármű teljesítménye
maximalizálható legyen használjon 30 % fagyálló
folyadékot és 70 % demineralizált vagy desztillált
vizet a maximális hűtési teljesítményhez, amely füg-
getlen a környezeti hőmérséklettől.

Motor és hajtáslánc

• Ellenőrizze a motort, a sebességváltót, a diffe-
renciálművet és a gépjármű alját, hogy valahol
nem szivárog-e az olaj.

• Ellenőrizze a katalizátor környékét, hogy nincse-
nek-e elváltozások.

• Minden esetben végezze el a sebességváltó be-
állításait-11. Ezt követően állítsa be a tengely-
kapcsoló holtjátékát úgy, hogy a holtjáték ki-
sebb legyen, mint a szokásos. A nagyobb holtjá-
ték növeli a hőtermelődést, amely növeli az
erőátviteli rendszer olaj hőmérsékletét. Ha a
holtjáték kisebb, annál közvetlenebb lehet a vál-
tás érzése. Hajtsa végre a beállítást újra nagy
teljesítménnyel történő vezetés esetén. Keres-
sen fel egy NISSAN High Performance Közpon-
tot (NHPC) vagy szakszervizt további informáci-
óért.

• Nagy teljesítménnyel történő vezetés előtt állít-
sa be a tengelykapcsoló holtjátékát, illetve a vál-

tóvilla pozícióját. Keressen fel egy NISSAN High
Performance Központot (NHPC) vagy szakszer-
vizt további információért.

FIGYELEM
Ha a tengelykapcsoló holtjátéka nincs
megfelelően beállítva nagyobb igénybe-
vétel előtt, a tengelykapcsoló olaja felme-
legedhet, amelytől a tengelykapcsoló
sérülhet.

• Ellenőrizze, hogy a kipufogó és a hátsó lökhá-
rító közötti távolság 6 mm (0,24 in) felett van
(fel/le) és 5 mm (0,20 in) felett van (bal/jobb)(ki-
véve a titán kipufogóvéggel rendelkező model-
lek)

• Ellenőrizze, hogy a távolság a titán kipufogóvég
és a környező alkatrészek között a megadott
határértékek között van (titán kipufogóvéggel
rendelkező modellek).

• Ellenőrizze a tengely porvédőjét, hogy nincs-e
rajtuk repedés vagy egyéb sérülés.

Felfüggesztés és kerékbeállítás

• Ellenőrizze a kormányrendszert és a felfüggesz-
tést, illetve az összekötőket, hogy nincsenek-e
laza alkatrészek.

• A kerekek mérése és beállítása. Vegye fel a kap-
csolatot egy NISSAN High Performance Köz-
ponttal (NHPC) vagy szakszervizzel, hogy a nagy
teljesítményű vezetéshez a javasolt kerékbeállí-
tásokat elvégezhessék.

Kerékszéttartás megelőzése:

A kerékösszetartás beállításával kapcsolatban -
mivel a kerékszéttartás aszimmetrikus kopást
eredményez az abroncson vagy a hőtermelődés
következtében sérülnek az abroncs egyes részei
- győződjön meg a helyes beállításról. Egyes te-
rületeken hő fejlődhet, ha a kerékösszetartás
mértéke túlzott. Az első kerékösszetartást 1,5
mm-re (0,059 in) vagy kevesebbre, a hátsó kerék-
összetartást 2,0 mm-re (0,079 in) vagy kevesebb-
re kell beállítani, amikor nagy teljesítménnyel
vagy nagy sebességgel kíván vezetni. Azokra a
károsodásokra, amelyek abból fakadnak, hogy a
kerékösszetartás nem megfelelően került beállí-
tásra, nem vonatkozik a garancia.

Kerekek és gumiabroncsok

• Ellenőrizze a motort, a sebességváltót, a diffe-
renciálművet és a gépjármű alját, hogy valahol
nem szivárog-e az olaj.

• Ellenőrizze az abroncsok oldalfalát, hogy
nincs-e rajtuk sérülés.

• Ellenőrizze az abroncsnyomást és állítsa be a
kívánt értékre, amikor az abroncs hideg.

• Állítsa be a keréknyomást a táblázatban talál-
ható értékekre, így biztosíthatja a merevséget
az első és hátsó kerekek között, amikor a hő-
mérséklet nagy sebességgel vagy nagy teljesít-
ménnyel történő vezetés esetén emelkedik.
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Feltétel Nyomás kPa (PSI)

Induláskor
(Abroncsok
hidegek)

Első: 210 (30,5) - 220 (31,9)
Hátsó: 200 (29)

Növekvő abroncs
nyomás
(Abroncsok
melegek)

Első: Nem haladja meg: 270
(39,2)
Hátsó: Nem haladja meg: 260
(37,7)

Az abroncs nyomásértéke a hőmérséklettől vagy
magasságtól függően változik. Rendszeresen ellen-
őrizze az abroncsnyomást, illetve olyankor, ha a kli-
matikus viszonyok változnak.

* A következő táblázatban látható, hogyan csökken
az abroncsnyomás a külső levegő hőmérsékletének
csökkenésével.

A Változás a keréknyomásban

B Hőmérséklet

VIGYÁZAT
Az abroncsokat minden esetben tartsa a meg-
felelő nyomáson. Ha alacsony abroncsnyo-
más mellett vezet, a hajtáslánc egyes elemei
sérülhetnek, illetve befolyásolhatja az ABS és
az ESP működését. Alacsony abroncsnyomás
defektet is okozhat, amely súlyos vagy halá-
los balesethez vezethet.

• Ellenőrizze, hogy a szelepsapka vissza van-e té-
ve a szelepre, illetve ellenőrizze, hogy a szelep
megfelelően rögzítve van-e. Amikor a szelep-
sapkát visszahelyezi, megfelelően húzza meg

kézzel. Ha szerszámot használ a szelepsapka
meghúzásához, a szelepsapka megsérülhet.

• Ellenőrizze, hogy a kerékanyák szorosak-e.
( “Kerekek és gumiabroncsok” oldal:
8-34)

• Ellenőrizze, hogy a hajtótengely anyái megfele-
lően meg vannak-e húzva.

• Nagyteljesítményű vezetés esetén cserélje ki az
abroncsnyomást felügyelő rendszer (TPMS) gu-
mitömítését, a szelepet és a szelepsapkát min-
den 3 évben. Egyéb esetben cserélje ki a gumi-
tömítést minden 5 évben. Szennyezett tömítés
szivárgást okoz az abroncson.

• Győződjön meg róla, hogy a TPMS szenzorhoz
kapcsolódó anyák és szelepek megfelelően
meg vannak-e húzva és nincs nitrogén szivár-
gás.

• Csak eredeti NISSAN szelepsapkát vagy azzal
egyenértékűt használjon.

• Ellenőrizze a kerékagyat, illetve azt, hogy az ab-
roncs simán, súrlódás nélkül forog-e. Ellenőrizze
ezeket, amikor az abroncsokat ellenőrzi, vagy
amikor a gépjármű egyéb ellenőrzésre fel van
emelve.

• A felni kiegyensúlyozásához szükséges súlyokat
alumínium szalaggal vagy hasonló eszközzel
rögzítse.

• Ellenőrizze, hogy a kerékanyák nincsenek-e
megszakadva.
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jA : Belül

jB : Kívül

• Ellenőrizze, hogy az abroncs nem csúszott-e el
a felnin, amely azt eredményezheti, hogy a ke-
rék egyensúlya megbomlik. Az abroncson és a
felnin található jeleknek egybe kell esniük. Ha a
jelek nem esnek egybe, az abroncs elcsúszott a
felnin. Újra egyensúlyoztassa ki az abroncsot/
felnit. Gondoskodjon róla, hogy a régi jelek tör-
lésre kerüljenek és az új jelek felkerüljenek mind
az abroncsra, mind pedig a felnire. Amikor új ab-
roncsokat szerel fel a felnire, gondoskodjon róla,
hogy az abroncson és a felnin található jelek
egybeessenek.

• Új abroncsok felszereltetése után azonnal ne
vezessen nagy teljesítménnyel. Ha az új abron-
csok felszerelése után hirtelen indul el vagy fé-

kez, elégtelen egyensúly léphet fel az abroncsok
és a felnik között, amely a referencia jelek el-
mozdulását okozhatja. Az új abroncsok felsze-
reltetése utáni 2 napban ne vezessen nagy tel-
jesítménnyel és ne tegye ki az abroncsokat túl-
zott igénybevételnek.

Fékek

• Ellenőrizze, hogy hő hatására a fékbetétek és
fék alkatrészei nem sérültek-e.

• Új gépjármű vásárlása esetén az első nagytelje-
sítményű vezetés után, fékfolyadék cseréje ese-
tén vagy hosszabb idejű nagyteljesítményű ve-
zetés után javasolt a fékfolyadék légtelenítése.
Javasolt a légtelenítést akkor elvégezni, amikor
a fékek melegek (kb. 100°C (212°F)).

• Teljesen távolítsa el a zsírt az első fékbetétekről.

Fékbetét:

A NISSAN azt javasolja, hogy szereljen fel két ke-
resztrugót az első pofa egyik oldalára, ezzel csök-
kentheti a fékbetét mozgását, amely a nagysebes-
ségű vezetés közben fellépő horizontális erőből fa-
kad és így csökkentheti a fékpedál úthosszát is. A
gépjárműre alapesetben egy keresztrugó van fel-
szerelve. A rugó beszerzésével és beszerelésével
kapcsolatban keressen fel egy NISSAN High Perfor-
mance Központot (NHPC) vagy szakszervizt. Ha a
keresztrugó fel van szerelve a gépjárműre, időnként
kattogó, nyikorgó hangot hallhat.

Fékbetét bejáratása:

A NISSAN azt javasolja, hogy járassa be a fékbetéte-
ket, amíg a fékbetétek felszíne 1 - 2 mm (0,04 - 0,08
in) vastagságban fehér nem lesz. A fékbetétek hő-
mérséklete 600°C-ra (1.112°F) emelkedik.

Vezesse a gépjárművet 120 km/h (75 MPH) sebes-
séggel és lassítson le 20 km/h (12 MPH) sebességre
úgy, hogy a g erő 0,6. Ismételje meg ezt a folyama-
tot legalább 15-ször. Ezután hűtse le a fékeket úgy,
hogy 60 - 80 km/h (37 - 50 MPH) sebességgel 5.
vagy 6. sebességi fokozatban 3 - 5 km-t (2 - 3 miles)
tesz meg a bejáratás után.

A fékbetéteket soha ne nyilvános helyen járassa
be.

NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake) csomaggal
szerelt modellek:

A speciális NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake)
fékrendszer karakterisztikája eltér a hagyományos
fékbetétekétől, illetve féktárcsáktól. Ezért a tulajdo-
nosoknak nem kell bejáratniuk a rendszert a nagy
teljesítményű vezetéshez. Ezen felül a NCCB
(NISSAN Carbon Ceramic Brake) rendszer bejáratá-
sa külön képességeket igényel. Vegye fel a kapcso-
latot egy SpecV NISSAN High Performance Központ-
tal a nagy teljesítményű vezetéshez szükséges be-
járatás miatt.
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ELLENŐRZÉSEK ÉS BEÁLLÍTÁSOK
VEZETÉS UTÁN
Ebben a fejezetben található információk és spe-
cifikációk csak akkor érvényesek, ha a gépjármű-
vet nagy igénybevételnek teszi ki.

FIGYELEM
Miután nagy teljesítményen használta a gép-
járművet az összes folyadékszintet és beállí-
tást vissza kell állítani a specifikáció szerinti
normál szintre, amely a kézikönyv “Önállóan
végrehajtható karbantartási feladatok” rész-
ben található.

Folyadékok

• Ellenőrizze a motort, a sebességváltót, a diffe-
renciálművet és a gépjármű alját, hogy valahol
nem szivárog-e az olaj.

• Ellenőrizze a folyadékok szintjét és ha szüksé-
ges, töltsön utána a meghatározott folyadékkal
a “Javasolt folyadékok és karbantartási interval-
lumok” című részben meghatározottak szerint.
Ha nem az itt felsorolt körülmények szerint
használj a gépjárművet, lapozza fel a különálló
karbantartási füzetet.

• Használat után cserélje le a folyadékokat a meg-
határozott folyadékokkal.
( “Javasolt folyadékok és karbantartási
időintervallumok” oldal: GTR-21)

Javasolt folyadékok és karbantartási időintervallumok
Ebben a fejezetben található információk és specifikációk csak akkor érvényesek, ha a gépjárművet
nagy igénybevételnek teszi ki.

ELEMEK Motorolaj

GT-R SPECIFIKUS
FOLYADÉKOK Mobil 1 (0W-40)*1

KARBANTARTÁSI
INTERVALLUM

• Amikor az olaj hőmérséklete 110°C
(230°F) alatt marad vezetés közben

Olyan időintervallumonként cseréljen olajat és
olajszűrőt mint normál vezetési körülmények
között, amelyeket egyébként megtalál a különálló
karbantartási útmutatóban.

• Amikor a motorolaj hőmérséklete
110°C (230°F) és 130°C (266°F) között
van vezetés közben

Cserélje le az olajat és az olajszűrőt minden 5.000
km (3.000 miles) után.

• Amikor az olaj hőmérséklete 130°C
(266°F) felett van vezetés közben

Megállás után azonnal cseréljen olajat és
olajszűrőt.

ELEMEK Sebességváltó olaja

GT-R SPECIFIKUS
FOLYADÉKOK Eredeti NISSAN Transmission Oil R35 Special

KARBANTARTÁSI
INTERVALLUM

• Amikor az olaj hőmérséklete 120°C
(248°F) alatt van vezetés közben

Olyan időintervallumonként cseréljen olajat mint
normál vezetési körülmények között, amelyeket
egyébként megtalál a különálló karbantartási
útmutatóban.

• Amikor az olaj hőmérséklete 120°C
(248°F) és 140°C (284°F) között van
vezetés közben

Cseréljen sebességváltó olajat minden 5.000 km
(3.000 miles) után.

• Amikor az olaj hőmérséklete 140°C
(284°F) felett van vezetés közben

Megállás után azonnal cserélje ki a sebességváltó
és a differenciálmű olaját. A differenciálműolaj
hőmérséklete általában párhuzamosan emelkedik.
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Ebben a fejezetben található információk és specifikációk csak akkor érvényesek, ha a gépjárművet
nagy igénybevételnek teszi ki.

• Ha a sebességváltó olajának hőmérséklete
140°C (284°F) fölé emelkedik, a kijelző pirosra
vált. Azonban a gépjármű még vezethető, amíg
a 146°C-ot (295°F) el nem éri. Ha a kijelző pirosra
vált, az olaj romlása miatt, cserélje ki a sebes-
ségváltó és a differenciálmű olaját.

• Ha a motor hűtőfolyadékának hőmérséklete
110°C (230°F) fölé emelkedik, a kijelző pirosra vált,
ezzel figyelmeztetve a vezetőt, hogy a motor
teljesítménye egy alacsonyabb teljesítményen
szabályozásra került. Ha a motorolaj hőmérsék-
lete magasabb, mint 135°C (275°F), a kijelző pi-
rosra vált, a motor fordulatszáma 4000 fpp ér-
téken leszabályozásra kerül és az M állás auto-
matikusan átvált A pozícióra.

Felfüggesztés és kerékbeállítás

• Ellenőrizze a kormányrendszert és a felfüggesz-
tést, illetve az összekötőket, hogy nincsenek-e
laza alkatrészek.

• A kerekek mérése és beállítása. Vegye fel a kap-
csolatot egy NISSAN High Performance Köz-
ponttal (NHPC) vagy szakszervizzel a kerék-
összetartás megfelelő beállítása miatt. Ügyeljen
arra, hogy az abroncsok egyenetlenül kophat-
nak, ha a kerék dőlésszöge túl nagy, ezért java-
solt a futómű városi közlekedésre való beállítá-
sa. A kerékösszetartást a NISSAN High Perfor-
mance Központ (NHPC) vagy szakszerviz a
vezetési stílusoknak megfelelően - a városi ve-
zetéstől a nagy teljesítményű vezetésig - beál-
líthatja.

ELEMEK Differenciálmű- olaj (első és hátsó) *2

GT-R SPECIFIKUS
FOLYADÉKOK Castrol SAF-XJ 75W-140 *3

KARBANTARTÁSI
INTERVALLUM

• Ha vezetés közben az olaj
hőmérséklete
120°C (248°F) alatt marad

Olyan időintervallumonként cseréljen olajat a
differenciálműben mint normál vezetési
körülmények között, amelyeket egyébként
megtalál a különálló karbantartási útmutatóban.

• Ha vezetés közben az olaj
hőmérséklete
120°C (248°F) és 140°C (284°F)
közötti értéket ér el

Cseréljen differenciálmű olajat minden 5.000 km
(3.000 miles) után.

• Ha vezetés közben az olaj
hőmérséklete
140°C (284°F) fölé emelkedik

Megállás után azonnal cserélje le a differenciálmű
olaját.

ELEMEK Fékfolyadék

GT-R SPECIFIKUS FOLYADÉKOK Eredeti NISSAN Brake Fluid R35 Special II *4

KARBANTARTÁSI INTERVALLUM Cseréljen fékfolyadékot minden 5.000 km (3.000 miles) után.

*1: Mobil 1 (0W-40) (100% szintetikus) a gyárilag alkalmazott olaj. A VR38 motort úgy fejlesztették ki, hogy
ezt az olajat használja. A NISSAN nem tudja garantálni a megfelelő motorműködést és tartósságot, ha
nem 0W-40 szintetikus olajat használ.

*2: A differenciálmű- olaj hőmérséklete nem jeleníthető meg a multifunkciós kijelzőn az érintőképernyőn.

*3: MOTUL NISMO COMPETITION OIL type 2189E 75W 140 (ha van) használható. A MOTUL NISMO
COMPETITION OIL type 2189E 75W 140 olajjal kapcsolatos információkért keressen fel egy NISSAN High
Performance Központot (NHPC) vagy szakszervizt.

*4: Az üzemben a fékrendszert eredeti NISSAN Brake Fluid R35 Special II fékfolyadékkal töltik fel. Az
elektronikus stabilizáló rendszert (ESP) valamint a csatlakozó alkatrészeket ehhez a fékfolyadékhoz
tervezték és a NISSAN nem tudja garantálni a legjobb teljesítményt, illetve a megfelelő működést, ha a
gépjárműben nem ezt a fékfolyadékot használják.
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Kerékszéttartás megelőzése:

A kerékösszetartás beállításával kapcsolatban -
mivel a kerékszéttartás aszimmetrikus kopást
eredményez az abroncson vagy a hőtermelődés
következtében sérülnek az abroncs egyes részei
- győződjön meg a helyes beállításról. Egyes te-
rületeken hő fejlődhet, ha a kerékösszetartás
mértéke túlzott. Az első kerékösszetartást 1,5
mm-re (0,059 in.) vagy kevesebbre, a hátsó kerék-
összetartást 2,0 mm-re (0,079 in) vagy kevesebb-
re kell beállítani, amikor nagy teljesítménnyel
vagy nagy sebességgel kíván vezetni. Azokra a
károsodásokra, amelyek abból fakadnak, hogy a
kerékösszetartás nem megfelelően került beállí-
tásra, nem vonatkozik a garancia.

Felnik és abroncsok

• Ellenőrizze az abroncsok kopását.

• Ellenőrizze az abroncsok oldalfalát, hogy
nincs-e rajtuk sérülés.

• Ellenőrizze az abroncsnyomást és állítsa be a
kívánt értékre, amikor az abroncs hideg.

“Kerekek és gumiabroncsok” oldal:
GTR-18. Ha az alábbi részben meghatározottak
szerint vezet, lásd “Kerekek és
gumiabroncsok” oldal: 8-34.

• Ellenőrizze, hogy a kerékanyák nincsenek-e
megszakadva. Ellenőrizze, hogy a kerékanyákon
nincs-e deformitás.

• Ellenőrizze, hogy a kerékanyák szorosak-e.
( “Kerekek és gumiabroncsok” oldal:
8-34)

• Ellenőrizze, hogy a hajtótengely anyái megfele-
lően meg vannak-e húzva.

• Ellenőrizze a kerékagyat, illetve azt, hogy az ab-
roncs simán, súrlódás nélkül forog-e. Ellenőrizze
ezeket, amikor az abroncsokat ellenőrzi, vagy
amikor a gépjármű egyéb ellenőrzésre fel van
emelve.

• Ellenőrizze, hogy az abroncs nem csúszott-e el
a felnin, amely azt eredményezheti, hogy a ke-
rék egyensúlya megbomlik. Az abroncson és a
felnin található jeleknek egybe kell esniük. Ha a
jelek nem esnek egybe, az abroncs elcsúszott a
felnin. Újra egyensúlyoztassa ki az abroncsot/
felnit. Gondoskodjon róla, hogy a régi jelek tör-
lésre kerüljenek és az új jelek felkerüljenek mind
az abroncsra, mind pedig a felnire. Amikor új ab-
roncsokat szerel fel a felnire, gondoskodjon róla,
hogy az abroncson és a felnin található jelek
egybeessenek. ( “Kerekek és
gumiabroncsok” oldal: GTR-18)

• Győződjön meg róla, hogy a TPMS szenzor anyái
és a szelepek megfelelően rögzítve vannak és
nincs nitrogén szivárgás.

Fékek

• Ellenőrizze, hogy hő hatására a fékbetétek és
fék alkatrészei nem sérültek-e.

• Ellenőrizze a fékbetétek és féktárcsák állapotát,
az előírások szerint cserélje ki őket, ha szüksé-
ges.

• NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake) csomag-
gal szerelt modellek: A NCCB (NISSAN Carbon
Ceramic Brake) fékrendszer hőt generál nagy

teljesítménnyel történő vezetés esetén. Ellen-
őrizze, hogy a kapcsolódó alkatrészeket nem
károsította-e a hő nagy teljesítménnyel történő
vezetés esetén.

• Alkalmazzon MOLYKOTE® 7439-et az első fékbe-
tétek tetején és alján.

Motor és hajtáslánc

• Ellenőrizze a katalizátor környékét, hogy nincse-
nek-e elváltozások.

• Állítsa be a tengelykapcsoló holtjátékát normál
vezetési körülményekhez.

• Ellenőrizze, hogy a kipufogó és a hátsó lökhá-
rító közötti távolság 6 mm (0,24 in) felett van
(fel/le) és 5 mm (0,20 in) felett van (bal/jobb) (ki-
véve a titán kipufogóvéggel rendelkező model-
lek)

• Ellenőrizze, hogy a távolság a titán kipufogóvég
és a környező alkatrészek között a megadott
határértékek között van (titán kipufogóvéggel
rendelkező modellek).

• Ellenőrizze a motort, a sebességváltót, a diffe-
renciálművet és a gépjármű alját, hogy valahol
nem szivárog-e az olaj.

• Előfordulhat, hogy a tengelykapcsoló holtjáté-
kát, illetve a kapcsolóvilla pozícióját be kell állí-
tani.

• Ellenőrizze, hogy nincsenek-e repedések vagy
sérülések a tengely porvédőjén.
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• Ellenőrizze, hogy nincsenek-e rendellenes zajok,
vibrációk vagy a figyelmeztető lámpák nem vil-
lannak-e fel, amikor alacsony sebességgel hajt-
ja végre a szűk kanyarokat.

BENZINGŐZ
Az üzemanyagtartályban uralkodó hőmérséklet
magasabb, amikor a gépjármű meleg. Emiatt ben-
zinszagot érezhet a gépjárműben. Ez nem jelenti
azt, hogy a rendszer hibásan működik. Ez a szag
eltűnik, ha az üzemanyag hőmérséklete lecsökken.

A KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET
VISSZAJELZŐJE MAGASABB
HŐMÉRSÉKLETET MUTAT
A motortérből, a hűtőből és a köztes levegőhűtőből
származó hő befolyásolhatja a külső hőmérséklet
érzékelőjét. A külső levegőhőmérséklet visszajelzője
a ténylegesnél magasabb hőmérsékletet jelezhet,
amikor megáll vagy amikor halad. Ez normális.

AZ ALAPJÁRATI FORDULATSZÁM
NEM ÁLLANDÓ
Előfordulhat, hogy az alapjárati fordulatszáma nem
állandó, amikor a hőmérséklet a motortérben na-
gyon magas. Ez normális. Az alapjárati fordulatszám
állandó lesz, ha motor lehűl.

Ebben az esetben a hibás működés (MIL) lámpája
felvillanhat. Néhány kilométer megtétele után az
MIL lámpa kialszik. Ha a lámpa nem alszik ki néhány
kilométer megtétele után, ellenőriztesse a gépjár-
művet egy NISSAN High Performance Központban
(NHPC) vagy szakszervizben.

A MOTOR FORDULATSZÁMA
KORLÁTOZOTT
A motor megóvása érdekében az maximális motor
fordulatszám a következő esetekben automatiku-
san szabályozott:

• A motor felpörgetése amikor a sebességváltó
karja P vagy N állásban van: A maximális mo-
tor fordulatszám 4.300 fpp

• A motor felpörgetése amikor a motorolaj hő-
mérséklete alacsony (0°C (37°F) alatti) vagy ext-
rém magas (135°C (275°F) feletti): A maximális
motor fordulatszáma 4.000 fpp. (A M pozíció
automatikusan A pozícióba vált.)

MOTORTELJESÍTMÉNY
Nagy magasság
A motor védelme érdekében a motor teljesítménye
korlátozásra került, kb. 1.000 m-es (3,281 ft) vagy na-
gyobb magasságon nem emelkedik.

Motor teljesítménye a hűtőfolyadék
hőmérsékletének függvényében
A rendszer alacsonyabb szinten szabályozza a mo-
tor teljesítményét, ha a motor hűtőfolyadékának
hőmérséklete alacsonyabb mint 70°C (158°F) vagy
magasabb, mint 110°C (230°F). Ez nem hiba.

Ha a motor hűtőfolyadékának hőmérséklete ala-
csonyabb, mint 70°C (158°F) vagy magasabb, mint
110°C (230°F), a motor védelme érdekében a rend-
szer szabályozza a motor teljesítményét. Ez nem hi-
ba. Ha a hűtőfolyadék hőmérséklete alacsonyabb,
mint 70°C (158°F), melegítse fel a motort. Ha a hűtő-

GT-R SPECIFIKUS
TULAJDONSÁGOK
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folyadék hőmérséklete magasabb, mint 110°C
(230°F), hűtse le a motort. Ha a motor hűtőfolyadé-
kának hőmérséklete 70°C (158°F) és 110°C (230°F)
között van, a motor teljesítménye visszaáll a normál
értékre.

A HÁTSÓ SZÁRNY
ELDEFORMÁLÓDÁSA
Ha a gépjárművel közvetlen napsütésben parkol
egy meleg napon, előfordulhat, hogy a szárny köze-
pe eltorzul. Ez normális. Amikor a szárny felszíni hő-
mérséklete lecsökken, a szárny visszanyeri alakját.

ABRONCSOK NEM EGYENLETES
KOPÁSA
A NISSAN GT-R nagy teljesítményű, alacsony profilú,
defektesen is használható gumiabroncsokkal van
felszerelve a teljesítmény és kezelhetőség optimali-
zálásához. Ezeknek az abroncsoknak az élettarta-
ma kevesebb, mint a hétköznapi gépjárművekre
szerelt abroncsok élettartama, és emiatt egyenet-
len gumikopást és zajokat észlelhet, függően attól,
hogy milyen abroncsokat használ.

VEZETÉS KÖZBEN KELETKEZŐ
ZAJOK
• A GT-R fékbetétek olyan anyagokat tartalmaz-

nak, amelyek nagymennyiségű port generálnak,
még magas hőmérsékleten is. Ez az anyag sza-
kaszos nyikorgó hangot produkálhat mielőtt a
gépjármű teljesen megáll, ha a fékeket csak fi-
noman nyomja. A hang egyre inkább elhalvá-
nyul, ahogy a fékbetétek kopnak. További fékbe-
tét bejáratás vagy a keresztrugó cseréje tovább

csökkentheti a zajt. Azonnal vegye fel a kapcso-
latot egy NISSAN High Performance Központtal
(NHPC) vagy egy szakszervizzel.

• Nyikorgó hangot hallhat, amikor a fékpedált le-
nyomja:

– Amikor reggel elindul a gépjárművel,

– Ha hosszabb idejű parkolás után elindul a
gépjárművel vagy

– Amikor a gépjármű nedves esőt vagy autó-
mosást követően.

Ezek a hangok normálisak. A hang akkor kelet-
kezik, amikor a fékbetétek felveszik a nedvessé-
get, de ez a hang megszűnik, ha többször egy-
más után használta a féket.

• Nyikorgó hangot hallhat akkor is, amikor a fék-
pedált lenyomja:

– Ha többször egymás után nyomja meg a fé-
ket, különösen alacsony sebesség mellett,
kanyargós útvonalon.

– Amikor a féktárcsákon körkörös karcolások
vannak és a fék hőmérséklete magas.

• Annak érdekében, hogy a megfelelő fékteljesít-
mény extrém magas és alacsony hőmérsékleti
viszonyok között is fenntartható legyen, a fék-
betétek és a tárcsa között nagyobb, mint nor-
mál esetben és a fékbetétek is nagyobbak. Ami-
kor bukkanón halad át zajt hallhat a fékbetétek
felől. Ez nem jelenti azt, hogy a rendszer hibásan
működik.

• Amikor a féktárcsa hő hatására tágul, zajt hall-
hat, amikor az abroncs és a féktárcsa összeér.

Ez nem jelenti azt, hogy a rendszer hibásan mű-
ködik. A zaj eltűnik, amikor a tárcsa alacsonyabb
hőmérséklet hatására összehúzódik.

• Az előző fejezetben megvitatott, egyetlen ab-
roncskopásból fakadó hangok mellett, a GT-R
abroncsok sokkal keményebbek, mint a hagyo-
mányos gépjárműveken és speciális gumikeve-
rékből készültek, hogy a gépjármű teljesítmé-
nye maximalizálható legyen. Ezek miatt a tulaj-
donságok miatt a GT-R abroncsok sokkal
nagyobb zajt generálnak, mint a hagyományos
gépjárművek abroncsai. Ez a futási zaj normális.

• A nagy teljesítmény és a speciális követelmé-
nyek miatt a GT-R szekvenciális, 6 sebességes,
dupla kuplungos sebességváltója sem egy tipi-
kus automatikus sebességváltó. Alacsony se-
besség mellett, illetve alapjáraton mechanikai
hangokat hallhat a sebességváltóból. Ez a nor-
mál működés része.

NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake) csomaggal
nem rendelkező modellek:

VIGYÁZAT
Kövesse az alábbi utasításokat, amikor a gép-
járművet parkolja le, így elkerülheti, hogy a
fékbetétek és a féktárcsa összerozsdásodja-
nak. Ha nem követi az utasításokat, a tárcsa
és a betétek összerozsdásodhatnak. Ha a tár-
csa és a betétek összerozsdásodnak, pattogó
hangot hallhat és némi vibrációt érezhet ve-
zetés közben, a kerék nem fordul megfelelő-
en, de ugyanakkor a fékbetétek is károsodhat-

GTR-25



nak. Ha a fékbetétek károsodnak, csökkenhet
a fékek hatékonysága, amely ütközéshez, sú-
lyos személyi sérüléshez, de akár halálhoz is
vezethet.

• A GT-R olyan fékbetéteket használ, amelyeknek
nagy a fém tartalma. A fékbetétek segítenek
fenntartani a megfelelő fékezési teljesítményt a
különböző út és időjárási viszonyok között.
Az első 5.000 – 10.000 km-en (3.000 – 6.000
miles) a szerviz- élettartamban, és az első 5.000
– 10.000 km-en (3.000 – 6.000 miles) a fék cse-
réje után a fékbetét és a féktárcsa közötti távol-
ság nagyon kicsi. Amikor parkol, húzza be a rög-
zítőféket és állítsa a sebességváltó karját
P állásba. Járassa a motort alapjáraton több,

mint 20 másodpercig anélkül, hogy lenyomna a
fékpedált. Ez lehetővé teszi, hogy a fékbetétek
eltávolodjanak a féktárcsától.
Ezen felül a fékeknek száraznak kell lenniük mi-
előtt leállítja a járművet, ha nedves úton halad
vagy ha a gépjárművet mosatta. Ha az utak ned-
vesek, enyhén nyomja meg a fékeket, a parkolás
előtt egy rövid szakaszt így tegyen meg, hogy a
fékek megszáradhassanak. A gépjármű mosa-
tása után szárítsa meg a fékeket úgy, hogy szá-
raz útszakaszon halad néhány kilométert és a
forgalmi körülményeknek megfelelően használ-
ja a fékeket.
Ha a gépjárművet vörös agyagon használja,
amelynek a vas tartalma nagyon magas, a fék-
betétek és a tárcsa még könnyebben össze-
rozsdásodhat. Minden esetben tartsa be a par-
kolásra vonatkozó utasításokat.
Ha a visszagurulásgátló rendszer működik, a
rendszer működésben tartja a fékeket, még ak-

kor is, ha a fékpedál nincs lenyomva. Ha a gép-
jármű rögzítő fékjét úgy húzza be, hogy a rend-
szer nedves, a fékbetétek és a tárcsák összera-
gadhatnak a rozsda miatt. Minden esetben
tartsa be a parkolásra vonatkozó utasításokat.
A fémes fékbetétek és a féktárcsa összerozsdá-
sodhat, ha a fékeket nem használja:

– Ha a gépjárművet nem járatja alapjáraton
legalább 20 másodpercig a fékpedál lenyo-
mása nélkül vagy ha a fékek hozzáérnek a
tárcsához, amikor a gépjárművet leállítja, a
tárcsa és a fékbetétek összerozsdásodhat-
nak, még akkor is, ha a fékbetétek szárazak.

– Ha a fékek nedvesek, amikor a gépjárművet
leparkolja és a rögzítők hosszú ideig be van
húzva.

Vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN High Perfor-
mance Központtal (NHPC) vagy szakszervizzel ha a
fékbetétek és a féktárcsa összerozsdásodtak.

FIGYELMEZTETÉS
• A gépjármű leállítása előtt vezessen 1 km-t

(1 mile) vagy többet, hogy a fékrendszert
kiszárítsa, különösen ha a fékek nedvesek.
(A fékrendszer erőteljesen összeragad, ha
a gépjárművet lemosta és csak néhány
métert vezette.)

• Annak érdekében, hogy a fékrendszer ja-
vításának szükségességét elkerülje, hasz-
nos a fékbetéteket és a féktárcsákat meg-
edzeni, hogy a felületükön egy vékony ré-

teg oxidált vas keletkezzen. Időnként
erősen nyomja meg a féket, hogy a haté-
konyságát fenntarthassa.
Az edzéssel kapcsolatos további informá-
ciókért vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN
High Performance Központtal (NHPC) vagy
szakszervizzel.

• Annak érdekében, hogy a megfelelő fékteljesít-
mény extrém magas és alacsony hőmérsékleti
viszonyok között is fenntartható legyen, a fék-
betétek és a tárcsa között nagyobb, mint nor-
mál esetben és a fékbetétek is nagyobbak. Ami-
kor bukkanón halad át zajt hallhat a fékbetétek
felől. Ez nem jelenti azt, hogy a rendszer hibásan
működik.

• Amikor a féktárcsa hő hatására tágul, zajt hall-
hat, amikor az abroncs és a féktárcsa összeér.
Ez nem jelenti azt, hogy a rendszer hibásan mű-
ködik. A zaj eltűnik, amikor a tárcsa alacsonyabb
hőmérséklet hatására összehúzódik.

• Az előző fejezetben megvitatott, egyetlen ab-
roncskopásból fakadó hangok mellett, a GT-R
abroncsok sokkal keményebbek, mint a hagyo-
mányos gépjárműveken és speciális gumikeve-
rékből készültek, hogy a gépjármű teljesítmé-
nye maximalizálható legyen. Ezek miatt a tulaj-
donságok miatt a GT-R abroncsok sokkal
nagyobb zajt generálnak, mint a hagyományos
gépjárművek abroncsai. Ez a futási zaj normális.

• A nagy teljesítmény és a speciális követelmé-
nyek miatt a GT-R szekvenciális, 6 sebességes,
dupla kuplungos sebességváltója sem egy tipi-
kus automatikus sebességváltó. Alacsony se-
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besség mellett, illetve alapjáraton mechanikai
hangokat hallhat a sebességváltóból. Ez a nor-
mál működés része.

REPEDÉSEK A FÉKBETÉTEN
A GT-R fékbetéteken található anyag sokkal erőseb-
ben van felragasztva a betét lapjára, mint a hagyo-
mányos fékbetétek esetében, hogy a magas féke-
zési hőmérsékleteknek is ellenálljon. A fékbetét
anyaga illetve a fékbetét lapja tágul a különböző
hőmérsékleti értékek miatt. A fékbetét felületén re-
pedések képződhetnek a fékbetét anyagának és a
fékbetét lapjának különböző hőtágulási értékei mi-
att. A repedések miatt megfelelő kötés alakul ki a
fékbetét anyaga és a fékbetét lapja között. Ez nem
jelenti azt, hogy a rendszer hibásan működik. Azon-
ban a repedések függvényében szükséges lehet a
csere. Azonnal vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN
High Performance Központtal (NHPC) vagy egy
szakszervizzel.

REPEDÉSEK A FÉKTÁRCSÁN (NCCB
(NISSAN Carbon Ceramic Brake)
csomag nélkül szerelt modellek)
Ha a fékeket rendszeresen nagy terhelés éri hideg
körülmények között, például hegyvidéki utakon, kis
repedések keletkezhetnek, amelyek hossza elérheti
a 3 mm-t (0,12 in) a hűtőfurat körül. Ez a hőmérsék-
letkülönbségnek köszönhető, amely a felmelegedő
féktárcsának és a hideg külső környezetnek
köszönhető. Ez azonban nem jelent problémát a
fékezési teljesítményben, és nem jelenti a fék hibás
működését. A fékeket továbbra is használhatja.

Ha a repedések elérik a 4 mm-t (0,16 in) vagy még
ennél is nagyobbak lesznek a folyamatos nagy ter-
helés vagy a folyamatos használat mellett, a féktár-
csákat ki kell cserélni.

FÉK POR
Ez a gépjármű nagy teljesítményű fékbetétekkel van
felszerelve és ennek a betétnek tulajdonsága, hogy
több port generálhat, mint a normál gépjárművek.

FÉKRENDSZERBŐL ÉRKEZŐ HANG
(NCCB (NISSAN Carbon Ceramic
Brake) csomaggal szerelt
modellek)
A fékbetétből érkező hangok fékezés közben

Az NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake) nagytelje-
sítményű fékrendszerrel felszerelt modellek eseté-
ben a fékbetétek és a fékpofák között nagyobb a
távolság, mivel a rendszer nagyobb fékbetéteket
használ, hogy a jobb fékteljesítményt biztosítani
tudja a különböző vezetési körülmények között,
mint például extrém magas vagy alacsony hőmér-
séklet, hóval borított utak. Ennek megfelelően veze-
tés közben különböző zajokat hallhat a fékrendszer
felől, ami nem jelenti a rendszer hibás működését.
Ezen felül nyikorgó hangot is hallhat, de a féktárcsa
anyagával magyarázható. Ezek a hangok idővel, il-
letve a tárcsa kopásával csökkennek.

Soha ne parkolja le úgy a gépjárművet hosszabb
időre, hogy a fékrendszer nedves.

Az NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake) fékrend-
szerrel szerelt modellek esetében a féktárcsa, illetve
a fékbetétek anyaga eltér a hagyományos GT-R-től.

A tárcsát és a fékbetéteket óvni kell attól, hogy rozs-
dásodás miatt összeragadjanak. Soha ne parkolja
le úgy a gépjárművet hosszabb időre, hogy a fék-
rendszer nedves. Ez segít hosszú ideig megőrizni a
féktárcsát és a fékbetéteket, illetve segít megőrizni
a karbon kerámia féktárcsa szabad felületeinek ál-
lapotát. Különösen télen ügyeljen arra, hogy a gép-
jármű leparkolásakor a fékbetétek és a féktárcsa
száraz legyen, így megelőzheti, hogy azok össze-
fagyjanak és károsodjanak a túlzottan hideg idő-
ben. A GT-R gépjárművön található karbon kerámia
fékrendszer esetében a féktárcsák és a betétek is
légbuborékokat tartalmazhatnak. Ne hagyja őket
nedves körülmények között, mivel összeragadhat-
nak a fagyos körülmények között.

• Nyikorgó hangot hallhat, amikor a fékpedált le-
nyomja:
Ezek a hangok normálisak. A hang akkor kelet-
kezik, amikor a fékbetétek felveszik a nedvessé-
get, de ez a hang megszűnik, ha többször egy-
más után használta a féket.

– Amikor reggel elindul a gépjárművel,

– Ha hosszabb idejű parkolás után elindul a
gépjárművel vagy

– Amikor a gépjármű nedves esőt vagy autó-
mosást követően.

• Nyikorgó hangot hallhat akkor is, amikor a
fékpedált lenyomja:

– Ha többször egymás után nyomja meg
a féket, különösen alacsony sebesség
mellett, kanyargós útvonalon.
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– Amikor a féktárcsákon körkörös karco-
lások vannak és a fék hőmérséklete ma-
gas.

• Az NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake)
többször nyikorog hideg időjárási körülmé-
nyek között, mint általánosan.

A TITÁN KIPUFOGÓDOB SZÍNÉNEK
MEGVÁLTOZÁSA
Az eredeti titán kipufogódobok titánötvözetből ké-
szülnek. A felületük színe a vezetési körülményektől
függően megváltozhat, ami nem szokatlan. A gyár-
ból való leszállítás előtt a gépjárművek motorját,
váltóját és tengelykapcsolóját, valamint a fékbeté-
teket és féktárcsákat bejáratják. Ennek eredménye-
képpen a kipufogódob színe gépjárművenként el-
térő lehet.

A TITÁN KIPUFOGÓDOB
BURKOLATÁNAK SZÍNÁRNYALATA
ELTÉRHET A TÖBBIÉTŐL
A titán kipufogódob burkolata kézi készítésű, ezért
a burkolatot készítő személytől függően eltérő le-
het.

A TITÁN KIPUFOGÓDOBBÓL
HALLHATÓ HANGOK
Amikor a motort leállítja (hirtelen lehűlés esetén) fé-
mes és szokatlan kattogó hangot hallhat, ez a kipu-
fogódob külső és belső, különböző anyagokból ké-
szült csöveinek hőtágulásából fakad. Ez nem hiba.
A hangok alábbhagynak, amikor a hőmérséklet le-
csökken.

A BAL OLDALI KIPUFOGÓCSŐBŐL
NEM ÁRAMLIK KIPUFOGÓGÁZ
ALAPJÁRATON/ALACSONY
FORDULATSZÁMON
A kipufogó hang vezérlő rendszerrel szerelt model-
lekben a titán kipufogódobban, a bal oldali kipufo-
gócsőben található egy vezérlőszelep. Ha a kipufo-
góhangot vezérlő rendszer ON állásban van vagy a
motor fordulatszáma alacsony, a rendszer a szelep
lezárásával javítja a kipufogó hangját. Ha a vezérlő-
szelep zárva van, a bal oldali kipufogóból nem áram-
lik kipufogógáz. Ez nem hiba. ( “Kipufogó hang
vezérlő rendszer” oldal: 5-52)

KARBON ALKATRÉSZEK (ha van)
A karbon alkatrészek durva, egyenetlen textúrája
és a szálak tapinthatósága

A karbon alkatrészek csak egy vékony réteggel van-
nak befedve, ugyanúgy, mint a versenyautók, így
érezheti a karbon igazi, néha durva textúráját. Ez
normális.

A GT-R dupla kuplungos sebességváltója egy újon-
nan fejlesztett rendszer, amely egy elektronikusan
vezérelt többtárcsás, olajban futó tengelykapcsolót
használ, amely egy nagy hatékonyságú kézi sebes-
ségváltóhoz van kapcsolva. Ennek a sebességváltó-
nak két üzemmódja van.

• A pozíció (automatikus sebességváltó karja):
lehetővé teszi az automatikus váltást a kézi se-
bességváltónál.

• M pozíció (manuális sebességváltó karja):
lehetővé teszi a gyors váltást a kézi sebesség-
váltónál.

MEGJEGYZÉS:
Amikor elindul, vagy meredek emelkedőn halad
felfelé, váltson M állásba és működtesse a váltó-
füleket, hogy 1. sebességi fokozatba tudjon vál-
tani, hasonlóan a kézi sebességváltóval szerelt
modellekhez.

A GT-R dupla kuplungos sebességváltóját arra ter-
vezték, hogy maximalizálni tudják a gépjármű telje-
sítményét és a vezetés élményét. A GT-R váltó alkat-
részeit a hagyományos személyautókétól eltérő
szabványok szerint tervezték meg. Emiatt a GT-R
eltérő működési karakterisztikával rendelkezik és
bizonyos vezetési körülmények között reccsenő
hangot is hallhat, amely a következők miatt fordul-
hat elő:

• Fogaskerekek közötti távolság

• Ultrakönnyű lendkerék

• Szárazteknős kenési rendszer

Ezek a hangok nem jelentik azt, hogy a rendszer
működésében hiba van.

DUPLA KUPLUNGOS
SEBESSÉGVÁLTÓ
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TENGELYKAPCSOLÓ MŰKÖDÉSI KARAKTERISZTIKÁJA

Mechanizmus Működési karakterisztika

Alap kézi sebességváltás

Ugyanúgy, mint a kézi sebességváltó a duplakuplungos sebességváltó is párhuzamos tengelyeket használ, amely a fogaskerekek
recsegő hangját generálja; ezért a duplakuplungos tengelykapcsoló hangosabb, mint a hagyományos hidraulikus
forgatónyomaték-átalakító automatikus sebességváltó. Ennek az okai a következők:
• A fogaskerekek között nagyobb a távolság, hogy a fogak felületének kenése biztosítható legyen nagy terhelés alatt is.
• Szárazteknős kenési rendszerrel nagy terhelés alatt is biztosítható a folyamatos olaj ellátás.
• Ultrakönnyű lendkeréknek köszönhetően a motor jobban reagál a gázpedált működtetésére.

Különösen optimális vezetési teljesítmény után hallhatók a kattogó hangok és érezhető a rázkódás.
Amikor a sebességváltó hőmérséklete csökken, a zajok is csökkennek.

• Kattanó hangokat hallhat váltás közben.
• A fogaskerekek között megfelelő hézag van, hogy a fogaskerekek forgása a lehető legsimább legyen és biztosítható legyen a

fogaskerekek megfelelő kenése is nagy igénybevétel esetén. Ez azonban kis zajt eredményezhet.
• Ha a sebességváltó karját R állásból A M állásba mozdítja, vagy A M állásból R állásba mozdítja mielőtt a gépjármű

megáll, nem tud sebességet váltani, vagy hosszabb ideig tart sebességet váltani. A fékpedált nyomja le és győződjön meg róla,
hogy a gépjármű megállt, mielőtt sebességet váltana.

Többtárcsás, olajban futó
tengelykapcsoló

• Ha a gépjárművet úgy állítja meg, hogy a sebességváltó R vagy A M állásban van, ügyeljen arra, hogy a fékpedált
megfelelően nyomja le. A gépjármű lassan mozoghat, ha a fékpedál nincs lenyomva.

• Ne nyomja le a fékpedált és a gázpedált egyszerre. A fékpedál és gázpedál együttes lenyomásával a tengelykapcsoló
felmelegedhet és a gyorsítással is lehetnek problémák.

• Ha a gépjárművel domboldalban áll meg, ne a gázpedállal tartsa a gépjárművet egy helyben. Ha mégis így tesz, a
tengelykapcsoló túlmelegedhet és a sebességváltó károsodhat. Használja a fékeket, hogy megelőzhesse a gépjármű
elmozdulását.

Elektronikus olajnyomás
szabályozás

A következő feltételek a hőmérséklet változásából fakadó olajviszkozitásból erednek.
• Amikor a sebességváltó folyadékának hőmérséklete nagyon alacsony vagy nagyon magas, előfordulhat, hogy a kuplung

csúszik a váltás alatt, vagy a váltások nagyon kemények. Ez normális. A váltásoknak vissza kell térniük a normál üzemmódba,
amikor a folyadék hőmérséklete normalizálódik.

• Ha a sebességváltó folyadékának hőmérséklete nagyon alacsony, a rendszer ellenőrzéséhez szükséges idő hosszabb lehet. A
rendszer ellenőrzése közben a sebességváltó karjának P állásban kell lennie. A sebességváltó karját csak azután mozdítsa el,
hogy a rendszer ellenőrzési képernyő kikapcsolt. Természetes, ha a rendszer ellenőrzése alatt kattogó hangokat hall.

Üzemmódok váltása
• Mivel a M pozícióban gyorsabb a váltások ideje, rántásokat érezhet ebben az üzemmódban elindulásnál.
• Gyors váltások az R üzemmódban akkor érhetők el, ha a sebességváltó M pozícióban. Azonban a sebességváltó lassabban

válthat, amikor a motor fordulatszáma alacsonyabb.
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Mechanizmus Működési karakterisztika

Mechanikus részlegesen
önzáró differenciálmű
(LSD)

Ha a gépjárművel álló helyzetből gyorsít hideg időben és a kormánykereket elfordítja, a belső kerék elpöröghet és zajokat hallhat
vagy némi vibrációt érezhet. Ez a jelenség azért tapasztalható, mert a differenciálműben található olaj viszkozitása alacsonyabb, a
részlegesen önzáró differenciálmű (LSD) nagyobb erővel működik. Amikor a kormánykerék visszaáll egyenes helyzetbe vagy a
differenciálmű olaja felmelegszik, a zaj és a vibráció megszűnik. Ha MOTUL NISMO COMPETITION OIL type 2189E 75W 140 (ha van)
olajat használ, a zaj és vibráció csökken. Keressen fel egy NISSAN High Performance Központot (NHPC) vagy szakszervizt a további
információkkal kapcsolatban.

Elektronikusan vezérelt
négykerék- hajtás (4WD)/
Összkerék-meghajtás
(AWD)

Ha a gépjárművel álló helyzetből gyorsít úgy, hogy a kormánykerék alacsony hőmérséklet mellett el van forgatva, nehéz lehet a
gépjárművet elmozdítani, ha a gázpedált lenyomja. A jelenség a 4WD/AWD modellekre jellemző és az első és hátsó kerekek közötti
sebességkülönbség okozza. Ez nem hiba. Ez a jelenség kiküszöbölhető úgy, hogy a kormánykereket visszaállítja egyenes állásba.
Ez a jelenség csökkenthető, ha bizonyos feltételek teljesülnek. ( “Kanyarvétel esetén fellépő jelenség” oldal: 5-38)

Ultrakönnyű lendkerék

• Az ultrakönnyű lendkerék célja, hogy a motor sokkal gyorsabban reagáljon a gázpedál működtetésére és a rendszer sokkal
gyorsabban reagáljon a váltófülek működtetésére. Ezek alapvető tulajdonságok egy sportautó esetében. Azonban nagyobb
zajokat is hallhat, ha a motor alapjáraton jár, mert a motor alapjárati ingadozása nagyobb.

• A motor fordulatszámának ingadozása nagyobb, mint a hagyományos gépjárműveknél. Kattogó hangokat hallhat miközben
alapjáraton járatja a motort vagy alacsony sebességgel halad.

• Zajokat akkor is hallhat, amikor a motort elindítja vagy megállítja.
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A következő fejezetben GT-R EGOIST/VVIP specifi-
kus információkat talál. A fejezetben található GT-R
információkon kívül figyelmesen olvassa el ezeket
az információkat is.

GT-R EGOIST/VVIP SPECIFIKUS
ALKATRÉSZEK

FIGYELEM
A GT-R EGOIST/VVIP soha nem látott teljesít-
ményt nyújt a kiemelkedő minőségű és nagy-
teljesítményű alkatrészeivel, amelyek mindig
is túlhaladtak a hagyományos tervezésen és
standardokon. Az eredeti alkatrészeket és ki-
egészítőket, különösen a GT-R EGOIST/VVIP
specifikus alkatrészeket úgy tervezték, tesz-
telték és hagyták jóvá, hogy megfeleljenek a
magas biztonsági követelményeknek, meg-
bízhatóságot és maximális teljesítményt
nyújtsanak. Ezért a NISSAN azt javasolja, hogy
csak azokat a folyadékokat és alkatrészeket
használja, amelyeket a GT-R EGOIST/VVIP-hoz
jóváhagytak. Nem jóváhagyott alkatrészek
nem felelnek meg az eredeti alkatrészek nyúj-
totta minőségi és teljesítményi standardok-
nak és befolyásolhatják a GT-R EGOIST/VVIP
maximális teljesítményét.

GT-R EGOIST/VVIP EREDETI BŐR
ELEMEK
A GT-R EGOIST/VVIP-ban található bőr elemek ere-
deti, különös figyelemmel válogatott marhabőrből
készültek, amely bőr Németország déli részén te-
nyésztett marhákból származik. Mivel az eredeti bőr

elemeket egyedileg készítették Németországban és
a NISSAN Tochigi üzemében, Japánban szerelték
össze, az elemek javítása 3 hónapot vagy hosszabb
időt is igénybe vehet. Az eredeti bőr elemek javítá-
sával kapcsolatban keressen fel egy NISSAN High
Performance Központot (NHPC) vagy egy szakszer-
vizt.

GT-R EGOIST/VVIP SPECIFIKUS
TULAJDONSÁGOK
A karbon alkatrészek csak egy vékony réteggel van-
nak befedve, ugyanúgy, mint a versenyautók, így
érezheti a karbon igazi, néha durva textúráját. Ez
normális.

GT-R EGOIST/VVIP SPECIFIKUS
ALKATRÉSZEK ÉS KARBANTARTÁS
A GT-R EGOIST/VVIP egyes specifikus alkatrészei
speciális karbantartási módszereket igényelnek,
hogy a minőség és a karakterisztika fennmaradjon.
Kövesse a kézikönyvben leírt, a speciális alkatré-
szekre vonatkozó tisztítási utasításokat.
( “Külső tisztítás” oldal: 7-2)

GT-R EGOIST/VVIP SPECIFIKUS
INFORMÁCIÓK
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Ülések, biztonsági övek és Kiegészítő utasvédelmi
rendszer (SRS)....................................................................................................... 0-2

Első ....................................................................................................................... 0-2
Hátsó................................................................................................................... 0-3

Külső ............................................................................................................................ 0-4
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ELSŐ
1. Bizonsági öv (1-6 o.)

2. Hátsó ülsére való beszáálíst segítő kar (1-5 o.)

3. Tetőbe szerelt oldalsó függönylégzsák (ha van)
(1-27 o.)

4. Kiegészítő első légzsák (1-21 o.)

5. Biztonsági öv előfeszítője (1-29 o.)

6. Az első ülésbe szerelt oldalsó légzsák (ha van)
(1-27 o.)

7. Első ülések (1-3 o.)

ÜLÉSEK, BIZTONSÁGI ÖVEK ÉS KIEGÉSZÍTŐ UTASVÉDELMI
RENDSZER (SRS)

0-2 Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék



HÁTSÓ
1. Hátsó ülések

— Gyermekülés beszerelése (1-18 o.)

2. Gyermekülés rögzítési pontjai (felső hevederrel
ellátott gyermekülések) (1-16 o.)

3. ISOFIX gyermekülés rendszer (1-16 o.)

Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék 0-3



ELSŐ
1. Motorháztető (3-17 o.)

2. Ablaktörlő és ablakmosó (2-50 o., 8-20, o.)

3. Ajtók (3-2 o. 3-4, o. 3-8, o.)

4. Külső tükrök (3-25 o.)

5. Elektromos működtetésű ablakok (2-65 o.)

6. Sarok érzékelők (5-42 o.)

7. Középső érzékelők (5-42 o.)

8. Tompított fényszóró/Helyzetjelző lámpa (ha
van) 8-30 o.)

9. Fényszóró- és irányjelző (2-55 o. 8-30, o.)

10. Abroncsok és kerekek (5-3 o., 6-2, o., 8-34 o.,
9-8 o.)

ELEMEK EREDETI ALKATRÉSZEK

Keréktárcsa Eredeti GT-R felni vagy a GT-R
felnivel megegyező

Abroncs*1 Eredeti GT-R abroncs vagy a
GT-R abronccsal megegyező

Fékbetét*2 Eredeti GT-R specifikus
fékbetét

Féktárcsa*2 Eredeti GT-R specifikus
féktárcsa

*1: Ha kerékcsere szükséges, javasolt mind a négy
abroncs cseréje. Azonban a defektes vagy sérül
abroncs javítható. Annak meghatározása, hogy
csak az egyik abroncsot vagy az egész
garnitúrát cserélni kell-e több tényezőtől függ,
mint pl. az elhasználódástól. Azonnal vegye fel a
kapcsolatot egy NISSAN High Performance
Központtal (NHPC) vagy egy szakszervizzel. Ők
meg tudják mondani, hogy csak egy abroncsot
vagy az egész garnitúrát cserélni kell-e

“Kerekek és gumiabroncsok” oldal: 8-34.

*2: A fékbetétek és féktárcsák cseréjével
kapcsolatban kövesse az ebben a fejezetben
megadott információkat “Fékbetétek és
féktárcsa” oldal: GTR-8.
NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake)
csomaggal szerelt modellek esetében lásd a
specifikus információkat “NCCB (NISSAN
Carbon Ceramic Brake) (ha van)” oldal: GTR-9.
Az üzemben a fékrendszert eredeti NISSAN
Brake Fluid R35 Special II fékfolyadékkal töltik
fel. Az elektronikus menetstabilizáló rendszert
(ESP) és a kapcsolódó alkatrészeket kifejezetten
ehhez a folyadékhoz tervezték. A NISSAN nem
tudja garantálni a legjobb teljesítményt és a

KÜLSŐ
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megfelelő működést, ha nem ezt a
fékfolyadékot használja.

Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék 0-5



HÁTSÓ
1. Harmadik féklámpa (8-30 o.)

2. Csomagtartó (3-4 o. 3-19, o.)

3. Hátsó ablak páramentesítő (2-54 o.)

4. DAB antenna (4-13 o.)

5. Sarok érzékelők (5-42 o.)

6. Középső érzékelők (5-42 o.)

7. Hátsó ködlámpa (8-30 o.)

8. Visszapillantó kamera (4-2 o.)

9. Hátsó összetett lámpa (8-30 o.)

10. Üzemanyag-betöltőnyílás fedél (3-22 o. ,9-5, o.)

* A multifunkciós kijelzővel kapcsolatban lapozza
fel a használati útmutatót.

jA Kivéve NISMO modellek

jB NISMO modellek
ELEMEK GT-R SPECIFIKUS ÜZEMANYAG

Üzemanyag “Üzemanyag információ” oldal:
9-5
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1. Akasztók (2-65 o.)

2. Belső zárógomb (3-4 o.)

3. Belső világítás kapcsolója (2-67 o.)

4. Térképolvasó lámpa (2-67 o.)

5. Napellenző (3-25 o.)

6. Az ultrahangos és dőlésszög szenzorok
kapcsolója* (lopásfigyelmeztető rendszer)
(2-48 o.)

7. Belső visszapillantó tükör (3-25 o.)

8. Középső konzol doboza (2-64 o.)
— Elektromos kimenet (2-60 o.)
— USB memória működése*
— iPod lejátszó működése*
— Kiegészítő bemeneti csatlakozó*

9. Pohártartók (2-62 o.)

10. Elektromos ablakemelő gombjai (2-65 o.)

11. Ablakok rögzítésére szolgáló gomb (2-65 o.)

12. Elektromos ajtózár kapcsoló (3-5 o.)

*: A multifunkciós kijelzővel kapcsolatban lapozza
fel a használati útmutatót.

UTASTÉR
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BALKORMÁNYOS MODELLEK
1. Fényszóró- és irányjelző-kapcsoló (2-55 o.)

2. Váltófülek (5-17 o.)

3. Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)*

4. Mérők és műszerek (2-6 o.)

5. Kormánykerékre szerelt vezérlők ( jobb oldal)
— MRK (Mark) kapcsoló*
— Sebességszabályozó gombja (5-30 o.)

6. Ablaktörlő/ablakmosó kapcsoló (2-50 o.)

7. ESP, sebességváltó és felfüggesztés beállító
gombja (5-22 o.)

8. Csomagtér fedél kioldó gombja (3-19 o.)

9. Motorháztető nyitófogantyú (3-19 o.)

10. Intelligens kulcs portja (5-10 o.)

11. Adaptív első fényszórórendszer (AFS)
kapcsolója (ha van) (2-58 o.)

12. Parkolószenzor (szonár) rendszer OFF
kapcsolója (5-42 o.)

13. Billenthető/ teleszkópos kormányoszlop karja
(3-24 o.)

14. Jelzőkürt (2-59 o.)

15. Kipufogó hang vezérlő kapcsolója (5-52 o.)

16. Gyújtáskapcsoló nyomógombja (5-8 o.)

17. Sebességváltó kar (5-35 o.)

18. Kézifék (5-29 o., 5-40, o.)

*: A multifunkciós kijelzővel kapcsolatban lapozza
fel a használati útmutatót.

UTASFÜLKE
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JOBBKORMÁNYOS MODELLEK
1. Fényszóró- és irányjelző-kapcsoló (2-55 o.)/

Hátsó ködlámpa kapcsoló (2-59 o.)

2. Váltófülek (5-17 o.)

3. Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)*

4. Mérők és műszerek (2-6 o.)

5. Kormánykerékre szerelt vezérlők ( jobb oldal)
— MRK (Mark) kapcsoló*
— Sebességszabályozó gombja (5-30 o.)

6. Ablaktörlő/ablakmosó kapcsoló (2-50 o.)

7. ESP, sebességváltó és felfüggesztés beállító
gombja (5-22 o.)

8. Sebességváltó kar (5-35 o.)

9. Kézifék (5-29, 5-40, o.)

10. Gyújtáskapcsoló nyomógombja (5-8 o.)

11. Intelligens kulcs portja (5-10 o.)

12. Jelzőkürt (2-59 o.)

13. Billenthető/ teleszkópos kormányoszlop karja
(3-24 o.)

14. Kipufogó hang vezérlő kapcsolója (5-52 o.)

15. Adaptív első fényszórórendszer (AFS)
kapcsolója (ha van) (2-58 o.)

16. Parkolószenzor (szonár) rendszer OFF
kapcsolója (3-19 o.)

17. Csomagtér fedél kioldó gombja (3-19 o.)

18. Motorháztető nyitófogantyú (3-19 o.)

*: A multifunkciós kijelzővel kapcsolatban lapozza
fel a használati útmutatót.
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BALKORMÁNYOS MODELLEK
1. Külső tükrök vezérlőgombja (3-27 o.)

2. Hátsó ablak páramentesítő kapcsolója (2-54 o.)

3. CD-nyílás*

4. Fűtés és légkondicionáló vezérlés (4-9 o.)

5. Érintőképernyős kijelző*

6. Kesztyűtartó (2-64 o.)

7. Biztosítékdoboz burkolat (8-26 o.)

8. Elektromos kimenet (2-61 o.)

9. Kijelző vezérlő*

10. Első utasoldali légzsák állapotát visszajelző
lámpa (ha van)

11. Vészvillogó kapcsolója (6-2 o.)

12. A csomag térfedél nyitását megakadályozó
gomb (3-20 o.)

*: A multifunkciós kijelzővel kapcsolatban lapozza
fel a használati útmutatót.

MŰSZERFAL
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JOBBKORMÁNYOS MODELLEK
1. A csomag térfedél nyitását megakadályozó

gomb (3-20 o.)

2. Kesztyűtartó (2-64 o.)

3. Hátsó ablak páramentesítő kapcsolója (2-54 o.)

4. CD-nyílás*

5. Fűtés és légkondicionáló vezérlés (6-9 o.)

6. Érintőképernyős kijelző*

7. Külső tükrök vezérlőgombja (3-27 o.)

8. Kijelző vezérlő*

9. Vészvillogó kapcsolója (6-2 o.)

10. Elektromos kimenet (2-61 o.)

11. Biztosítékdoboz burkolat (8-26 o.)

*: A multifunkciós kijelzővel kapcsolatban lapozza
fel a használati útmutatót.
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1. A/B út nullázó kapcsolója (2-7 o.)

2. Sebességmérő (2-7 o.)

3. Fordulatszámmérő ( 2-8 o.)/Felváltásjelző
(2-10 o.)

4. Sebességváltó állapotjelzője (2-9 o.)/
Sebességváltó visszajelzője (ha van) (5-18 o.)

5. Hűtőfolyadék hőmérsékletmérő műszer (2-8 o.)

6. ENTER kapcsoló (2-15 o.)

7. Műszerek fényerejét szabályozó kapcsoló
(2-12 o.)

8. Gépjármű információs kijelző (2-12 o.)

9. Kilométerszámláló/Kettős kilométerszámláló
(2-7 o.)

10. Üzemanyagszint- mérő (2-9 o.)

11. NEXT kapcsoló (2-15 o.)

MEGJEGYZÉS:
• A mérők és műszerek világítanak, ha a gyúj-

táskapcsolót ON állásba állítja.

• A műszerek mutatói lassan megmozdulnak,
miután a gyújtáskapcsolót OFF állásba állítja.
Ez nem jelenti azt, hogy a rendszer hibásan
működik.

MÉRŐK ÉS MÉRŐMŰSZEREK
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1. Biztosítéktartó* (8-25 o.)

2. Akkumulátor* (8-15 o.)

3. Motorolaj-betöltőnyílás sapkája (8-12 o.)

4. Motorolaj nívópálca (8-11 o.)

5. Fékfolyadék tartálya* (8-13 o.)

6. Légtisztító (8-19 o.)

7. Szervokormány folyadéktartály (8-13 o.)

8. Hűtő utántöltőjének kupakja (8-8 o.)

9. Hűtőfolyadék tartályának fedele (nyomás)
(8-8 o.)

10. Hűtőfolyadék tárolótartálya (8-8 o.)

11. Ablakmosó folyadéktartály (8-14 o.)

*: Az elhelyezés a balkormányos modellekre
vonatkozik. A jobbkormányos modellekben ezek
az elemek az ellenkező oldalon találhatók.

ELEMEK GT-R SPECIFIKUS FOLYADÉKOK

Motorolaj Mobil 1 (0W-40)*1

Sebességváltó
olaja

Eredeti NISSAN Transmission
Oil R35 Special

Differenciálműolaj
(első és hátsó) Castrol SAF-XJ 75W-140

Fékfolyadék Eredeti NISSAN Brake Fluid R35
Special II*2

*1: Mobil 1 (0W-40) (100% szintetikus) a gyárilag
alkalmazott olaj. A VR38 motort úgy
fejlesztették ki, hogy ezt az olajat használja. A
NISSAN nem tudja garantálni a megfelelő
motorműködést és tartósságot, ha nem 0W-40
szintetikus olajat használ.

*2: Az üzemben a fékrendszert eredeti NISSAN
Brake Fluid R35 Special II fékfolyadékkal töltik
fel. Az elektronikus stabilizáló rendszert (ESP)
valamint a csatlakozó alkatrészeket ehhez a
fékfolyadékhoz tervezték és a NISSAN nem
tudja garantálni a legjobb teljesítményt, illetve a
megfelelő működést, ha a gépjárműben nem
ezt a fékfolyadékot használják.

MOTORTÉR
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1 Biztonság — ülések, biztonsági övek
és kiegészítő utasvédelmi rendszer
Biztonság — ülések, biztonsági övek
és kiegészítő utasvédelmi rendszer

Ülések ......................................................................................................................... 1-2
Első ülések....................................................................................................... 1-3

Biztonsági övek................................................................................................... 1-6
A biztonsági öv használatával kapcsolatos
óvintézkedések ........................................................................................... 1-6
Gyermekek biztonsága ......................................................................... 1-9
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VIGYÁZAT
• Ne utazzon a gépjárműben úgy, hogy az

üléstámla le van hajtva. Ez veszélyes lehet.
A vállöv nem illeszkedik a testéhez. Egy
esetleges baleset során teste hátracsa-
pódhat és súlyos nyaki vagy egyéb sérülé-
seket szerezhet. Becsúszhat az alsó öv alá,
és súlyos belső sérüléseket szenvedhet.

• Hogy mozgás közben a leghatékonyabb
védelmet tudja biztosítani, állítsa az ülés-
támlát függőleges állásba. Mindig üljön jól
hátra az ülésben egyenes háttal úgy, hogy
mindkét lába legyen lent a talajon, és en-
nek a pozíciónak megfelelően állítsa be az

ülést. ( “A biztonsági öv használatá-
val kapcsolatos óvintézkedések” oldal:
1-6)

• Beállítás után, finoman mozgassa az ülést,
hogy meggyőződhessen arról, hogy az
biztosan rögzítve van.

• Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a
járműben. Tudtukon kívül aktiválhatnak
kapcsolókat, vagy mozgásba hozhatják a
gépjárművet. Felügyelet nélkül hagyott
gyermekek súlyos sérüléseket szenved-
hetnek egy esetleges baleset során.

• 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 hő-
mérséklet a zárt gépjármű belsejében na-
gyon megemelkedhet, amely az emberek
és háziállatok sérülését, akár halálát is
okozhatják.

• Az üléstámlát ne döntse jobban hátra a
kényelmes pozíciónál. A biztonsági övek
akkor a leghatásosabbak, amikor az uta-
sok megfelelően hátradőlve, egyenes hát-
tal ülnek az ülésben. Ha az üléstámlát túl-
zott mértékben hátradönti, fennáll a hasi
öv alá csúszásnak és ezáltal a sérülésnek
a veszélye.

FIGYELMEZTETÉS
Amikor az ülés pozícióját állítja be, ügyeljen
arra, hogy a mozgó elemekhez ne érjen hoz-
zá, hogy az esetleges sérüléseket és/ vagy ká-
rokat elkerülje.

FIGYELEM
Győződjön meg róla, hogy az első ülés támlája
nem ér hozzá a hátsó üléshez, amikor lehajtsa
az üléstámlát. Amikor az első ülés támláját
teljene lehajtja, az üléstámla hozzáérhet a
hátsó üléshez. Ez benyomódást okozhat az
üléstámlában.

Üljön egyenes háttal és kellőképp hátradőlve.

ÜLÉSEK
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ELSŐ ÜLÉSEK
Első ülés beállítása (A típus)
Előre és hátra:

Húzza a kartjA az ábrán látható irányba, miközben
az ülést a kívánt pozícióba állítja. Engedje el a kart,
hogy az ülést rögzíthesse a kívánt pozícióba.

Üléstámla döntése:

Forgassa el a tárcsát jB az ábrán látható irányba,
miközben az ülést a kívánt pozícióba állítja.

Első ülés beállítása (B típus)
Kezelési tippek

• Az elektromos ülés rendelkezik egy automati-
kus újraindítású túlterhelésvédelmi áramkörrel.
Ha a motor leáll működés közben, várjon 30 má-
sodpercet, majd aktiválja újra a kapcsolót.

• Az elektromosan állítható üléseket ne üzemel-
tesse túl sokáig, ha a motor nem jár. Ez lemerít-
heti az akkumulátort.
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Ülés beállítása Kapcsoló Működtetés Elhelyezés

Előre és hátra jA

m
Mozgassa ajA gombot az ábrán látható módon, amíg a kívánt
üléspozíciót el nem éri.

Vezető- és utasoldali
ülések

Üléstámla döntése jA

m
Forgassa el a kapcsolótjA az ábrán látható módon, amíg a kívánt
üléspozíciót el nem éri.
Az állítható üléstámla lehetővé teszi különböző méretű utasok
számára, hogy megfelelő pozíciót találjanak a biztonsági öv helyes
használatához. ( “A biztonsági öv használatával kapcsolatos
óvintézkedések” oldal: 1-6)
Az üléstámla hátradöntése lehetővé teszi az utasok számára, hogy
pihenjenek, amikor a gépjármű áll, a sebsségváltó a P pozícióban van
és a rögzítőfék be van húzva.

Üléslap emelő (első) jB

m
Nyomja a gombotjB az ábrán látható módon, hogy az üléslap első
felét emelni vagy süllyeszteni tudja.

Vezetőoldali ülés
Üléslap emelő (hátsó) jA

m
Mozgassa a kapcsolótjA az ábrán látható módon, hogy az üléslap
hátsó felét emelni vagy süllyeszteni tudja.
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Első ülés beállítása (C típus)
Előre és hátra:

1) Húzza fel az állító kart az ábrán látható módon.

2) Húzza az ülést a kívánt helyzetbe.

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

Üléstámla döntése:

Nyomja a beállító gomb oldalait, ahogy az ábrán lát-
ható, amíg a kívánt üléstámla- szöget el nem éri.

HÁTSÓ ÜLÉS BESZÁLLÁSSEGÍTŐ
FUNKCIÓ (ha van)
Ez a funkció megkönnyíti a hátsó ülésre való be-
illetve kiszállást. A hátsó ülésre való be- illetve ki-
szálláshoz kövesse a következő lépéseket.

B típus:

1. Húzza fel a kart ➀, ahogy az ábrán látható, tartsa
meg a gombot ➁ (ha van) és billentse előre az
üléstámlát.

2. Az ülés beállító gombjaitjA használva csúsztas-
sa az ülést előre olyan pozícióba, amely meg-
könnyíti a hátsó ülésre való be- és kiszállást. Hajt-
sa le a vállöv vezetőjét, hogy a hátsó ülésre a
beszállást megkönnyítse.

Az üléstámla eredeti pozícióba történő visszaállítá-
sához tartsa meg a gombot ➁ (ha van), emelje fel
az üléstámlát, és az ülés beállító gombját használva
jA állítsa be az ülést az eredeti pozícióba.
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C típus:

1. Húzza fel a kart ➀, ahogy az ábrán látható, és
döntse előre az üléstámlát.

2. Az ülés beállító kart jA felhúzva csúsztassa az
ülést előre olyan pozícióba, amely megkönnyíti a
hátsó ülésre való be- és kiszállást.

Ahhoz, hogy az ülést visszaállíthassa az eredeti po-
zícióba, emelje fel az üléstámlát és húzza meg az
ülés beállító karját jA , majd csúsztassa el az ülést
hátrafelé.

FIGYELMEZTETÉS
• Amikor az ülést állítja vissza az eredeti po-

zícióba, ellenőrizze, hogy az ülés illetve az
üléstámla megfelelően rögzítve vannak-e.

• Ügyeljen arra, hogy a beszálláskönnyítő
funkció használata közben nehogy be-
csípje a kezét, lábát, vagy nehogy beüsse a
fejét.

• Ügyeljen arra, hogy ne üsse be a karját a
gépjárműbe, amikor a gombot tartja ➁ és
az ülést billenti vissza a helyére. Amikor az
ülést hátrafelé tolja, a karosszéria és az
ülés közötti távolságok nagyon kicsik.

FIGYELEM
Ne helyezzen semmilyen tárgyat az első ülés
üléstámlája közelébe. Becsípődhetnek és
megsérülhetnek.

A BIZTONSÁGI ÖV HASZNÁLATÁVAL
KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
Ha megfelelően beállított biztonsági övet visel,
egyenes háttal ül az ülésben, és mindkét lábát a ta-
lajon tartja, csökkenteni tudja annak az esélyét,
hogy egy balesetben megsérül, vagy meghal, vala-
mint nagyban csökkentheti az esetleges sérülések
súlyosságát. A NISSAN erősen ajánlja az Ön és min-
den utasa számára, hogy csatolja be magát minden
alkalommal, amikor vezet, még akkor is, ha az Ön
üléshelyzete légzsákkal biztosított.

BIZTONSÁGI ÖVEK
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VIGYÁZAT

• A jármű vezetője és minden utasa számá-
ra kötelező a biztonsági öv használata az
utazás teljes időtartama alatt. A gyereke-
ket megfelelően be kell kötni a hátsó ülé-
sen, ha szükséges, akkor gyermekülésben.

• A biztonsági öveket olyan szorosra kell ál-
lítani, 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. Sú-
lyos, akár halálos sérüléseket is szenved-
het, ha a biztonsági övet nem megfelelően
alkalmazza.

• A vállövet mindig húzza át vállán és mell-
kasán. Soha ne tegye a háta mögé, a karja
alá az övet, illetve ne helyezze azt a nya-
kára. A biztonsági öv az arcától és nyaká-
tól távol kell fusson, de az sem jó, ha bár-
mikor leeshet a válláról.

• Helyezze az övet amennyire csak lehet a
CSÍPŐ, ÉS NEM A DERÉK KÖRÉ. A túl maga-
san viselt biztonsági öv növelheti a sérü-
lés kockázatát egy esetleges baleset so-
rán.

• Győződjön meg róla, hogy a biztonsági öv
a megfelelő helyre van bekapcsolva.

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

• Ha a biztonsági öv figyelmeztető lámpája
folyamatosan világít miközben a gyújtás-
kapcsoló ON állásban van és az összes aj-
tó be van csukva és a biztonsági övek be
vannak kapcsolva, az azt jelenti, hogy a
rendszer működésében hiba lépett fel. El-
lenőriztesse a rendszer egy NISSAN High
Performance Központban (NHPC) vagy
szakszervizben.

• A felhasználó semmilyen módosításokat
vagy átalakításokat nem végezhet, ami
megakadályozhatná a visszahúzó műkö-
dését vagy megakadályozhatná a bizton-
sági öv feszességének állítását. Ne módo-
sítsa a biztonsági övet, szereljen fel egyéb
eszközöket, amelyek megváltoztathatják
a biztonsági öv helyzetét vagy feszessé-
gét. Ha nem így tesz, befolyásolhatja a biz-
tonsági öv működését. Az első utasülés
módosítása súlyos személyi sérüléseket
eredményezhet.

• Ha a biztonságiöv előfeszítője aktiváló-
dott, nem lehet újra használni, ki kell cse-
rélni a visszahúzóval együtt. Azonnal ve-
gye fel a kapcsolatot egy NISSAN High Per-
formance Központtal (NHPC) vagy egy
szakszervizzel.

• Az előfeszítő rendszer alkatrészeinek eltá-
volítását és beszerelését csak a NISSAN Hi-
gh Performance Központ (NHPC) vagy
szakszerviz végezheti el.

• Létfontosságú kicserélni a teljes övszerke-
zetet, amennyiben az övet komolyabb be-
hatás érte, még akkor is, ha a szerkezet sé-

rülései nem nyilvánvalóak. A biztonsági öv
alkatrészeit, beleértve a visszahúzókat, a
rögzítő elemeket is, meg kell vizsgáltatni
egy NISSAN High Performance Központ-
ban (NHPC) vagy szakszervizben, ha a gép-
járművel karambolozott. A NISSAN azt ja-
vasolja, hogy egy ütközés során használt
összes biztonsági öv szerkezetet cseréljen
le, kivéve, ha az ütközés csekélyebb erejű
volt, a szíjakon nem látható sérülés, és
ugyanúgy jól működnek.
Az ütközés során nem használt biztonsági
öveket is ellenőrizni kell, és ki kell cserélni,
ha sérülés, vagy nem megfelelő működés
állapítható meg esetükben.

• Ütközés után a gyermekülés rendszer ele-
meit és a rögzítő elemeket meg kell vizs-
gáltatni. A vizsgálatokkal és cserékkel
kapcsolatban minden esetben kövesse a
gyártó utasításait. A gyermeküléseket ki
kell cserélni, ha azok sérültek.

• A biztonsági övet arra fejlesztették ki,
hogy megtartsa a test csontos szerkeze-
tét, és valamivel a medence fölött, vagy a
medence, a mellkas és váll fölött kell visel-
ni, alkalmazás szerint; az öv lapos részé-
nek alhas tájékán történő alkalmazása el-
kerülendő. Súlyos sérülés szerezhető, ha a
biztonsági övet nem megfelelően viselik.

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

• Ügyeljen rá, hogy a heveder ne szennye-
ződjön olajjal, vegyszerekkel és különösen
akkumulátorsavval. A tisztítást óvatosan
hajtsa végre lágy szappan és víz segítsé-
gével. Az övet ki kell cserélni, ha a heveder-
szövet kikopik, szennyeződik vagy sérül.

GYERMEKEK BIZTONSÁGA
A gyermekeknek szüksége van a felnőttek segít-
ségére, hogy megvédjék őket. Megfelelően be kell
kötni őket.

A jelen használati útmutatóban meghatározott,
gyermekek biztonságára vonatkozó általános infor-
mációkon kívül további információkat szerezhet be
különböző forrásokból, pl. orvosoktól, tanároktól,
közlekedéssel foglalkozó állami hivataloktól, vagy
egyéb szervezetektől. Minden gyermek más; találja
meg a gyermek szállításának legmegfelelőbb mód-
ját.

A gyermekülés rendszereknek három alapvető tí-
pusa létezik:

• A hátrafelé néző gyermekülés

• Az előrenéző gyermekülés

• Ülésmagasító

A megfelelő rögzítés a gyerek méreteitől függ. Álta-
lánosságban elmondható, hogy a csecsemőket (1
éves korig és 9 kg alatt (20 lb)) hátrafelé néző gyer-
mekülésben kell szállítani. Az előrenéző gyermek-

ülések azon gyermekek esetében alkalmazhatók,
akik már kinőtték a hátrafelé néző gyermekülést és
legalább 1 évesek. Az ülésmagasítókat, amelyeknek
az a célja, hogy a derék/vállöv helyes pozíciójának
beállítását segítsék, azoknál a gyermekeknél kell
használni, akik már nem tudják használni az előre-
néző gyermeküléseket.

VIGYÁZAT
Gyerekeknek és csecsemőknek speciális vé-
delemre van szükségük. Előfordulhat, hogy a
gépjármű biztonsági övei nem megfelelőek
számukra. A vállöv túl közel kerülhet az arcuk-
hoz vagy a nyakukhoz. A deréköv nem illesz-
kedhet megfelelően a kicsi csípőcsontokra.
Egy baleset során a nem megfelelően illesz-
kedő biztonsági övek súlyos vagy végzetes
sérüléseket okozhatnak. Minden esetben
megfelelő gyermekülést használjon.

Nagyobb gyermekek esetében vannak más típusú
gyermekülések is, amelyek nagyobb védelmet biz-
tosítanak.

A NISSAN azt javasolja, hogy a tíz év alatti gyer-
mekek a hátsó ülésen utazzanak. A baleseti sta-
tisztikák szerint, a gyermekek nagyobb bizton-
ságban vannak a gyermekülésben a hátsó ülé-
sen, mint az első ülésen. Ez különösen fontos,
mivel az Ön gépjárműve fel van szerelve utasol-
dali kiegészítő utasvédelmi rendszerrel (légzsák-
rendszerrel) ( “Ülések, biztonsági övek és Ki-
egészítő utasvédelmi rendszer (SRS)” oldal:
0-2).

Újszülöttek
Az újszülötteket legalább egy éves korig hátrafelé
néző gyermekülésben kell szállítani. Olyan gyer-
mekülés rendszert válasszon, amely illeszkedik az
Ön járművébe, és mindig kövesse a gyártó beszere-
lési és használati útmutatóját.

Kisgyermekek
Az egy évnél idősebb és legalább 9 kg súlyú (20 lb)
gyermekeket előrenéző gyermekülésben kell szállí-
tani. A minimális és maximális súlyokkal, illetve ma-
gasságokkal kapcsolatos javaslatokért lapozza fel
a gyártó használati útmutatóját. Olyan gyermek-
ülés rendszert válasszon, amely illeszkedik az Ön
járművébe, és mindig kövesse a gyártó beszerelési
és használati útmutatóját.

Nagyobb gyermekek
Azokat a gyermekeket, akik már nem férnek bele a
gyermekülésekbe, a rendelkezésre álló biztonsági
övekkel kell bekötni. Előfordulhat, hogy a biztonsági
öv nem illeszkedik megfelelően, ha a gyermek ala-
csonyabb, mint 142,5 cm (4 ft 9 in) és a súlya 18 kg
(40 lb) és 36 kg (80 lb) között van. Ülésmagasítót kell
használni, hogy a biztonsági öv megfelelően illesz-
kedjen.

A NISSAN azt javasolja, hogy a gyermeket a kereske-
delmi forgalomban elérhető ülésmagasítóban szál-
lítsa, ha a vállöv a gyermek üléspozíciójában az arc-
hoz vagy nyakhoz közel, illetve a deréköv a hasi
részhez közel halad el. Az ülésmagasító feladata,
hogy a vállöv megfelelő helyen a váll közepénél, a
hasi öv pedig a medencecsonton legyen. Az ülésma-
gasítók csak olyan üléspozícióban használhatók,
ahol van három pontos biztonsági öv. Miután a
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gyermek már nagyobb, és az öv már rendesen il-
leszkedik a vállára és nem az arcán, vagy nyakán
húzódik, már használhatja az övet rendesen, ülés-
magasító nélkül is.

VIGYÁZAT
Soha ne engedje meg gyermekeinek, hogy fel-
álljanak, vagy feltérdeljenek bármelyik ülésbe,
vagy hogy a jármű rakterében tartózkodja-
nak, miközben a jármű mozgásban van. A
gyermek súlyos, vagy halálos sérüléseket
szenvedhet egy esetleges baleset vagy hirte-
len fékezés során.

VÁRANDÓS NŐK
A NISSAN azt javasolja, hogy a várandós nők is hasz-
nálják a biztonsági öveket. A biztonsági övet min-
den esetben megfelelően elhelyezve használja, a
derékövet helyezze a csípőjére amennyire csak le-
het, a vállövet pedig a mellkasán vezesse keresztül.
A hasi/vállövet soha ne vezesse az alhasán keresz-
tül. Keresse fel orvosát ilyen esetben személyes ta-
nácsadás céljából.

SÉRÜLT SZEMÉLYEK
A NISSAN azt javasolja, hogy sérült személyek is
használják a biztonsági öveket, a sérülés típusától
függően. Keresse fel orvosát ilyen esetben szemé-
lyes tanácsadás céljából.

HÁROMPONTOS BIZTONSÁGI ÖV
VISSZAHÚZÓVAL

VIGYÁZAT
• A jármű vezetője és minden utasa számá-

ra kötelező a biztonsági öv használata az
utazás teljes időtartama alatt.

• Ne utazzon a gépjárműben úgy, hogy az
üléstámla le van hajtva. Ez veszélyes lehet.
A vállöv nem illeszkedik a testéhez. Egy
esetleges baleset során teste hátracsa-
pódhat és súlyos nyaki vagy egyéb sérülé-
seket szerezhet. Becsúszhat az alsó öv alá,
és súlyos belső sérüléseket szenvedhet.

• Hogy mozgás közben a leghatékonyabb
védelmet tudja biztosítani, állítsa az ülés-
támlát függőleges állásba. Mindig üljön jól
hátra az ülésben egyenes háttal úgy, hogy
mindkét lába legyen lent a talajon, és en-
nek a pozíciónak megfelelően állítsa be az
ülést.

A biztonsági övek becsatolása
1. Állítsa be az ülést. ( “Ülések” oldal: 1-2)

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 ez-
zel lehetővé tesz némi szabad mozgást az
ülésen.

• Ha a biztonsági övet nem lehet teljesen ki-
húzni a hátrahúzott pozíciójából, keményen
húzza meg a biztonsági övet, majd engedje
el. Ezt követően lazán húzza ki a biztonsági
övet a visszahúzóból.
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3. Helyezze a hasi övrészt a medencecsontra az
ábra szerint.

4. Húzza a vállövi részt a visszahúzó felé nagyobb
lazaság elérése céljából. Győződjön meg róla,
hogy a vállöv mindig át van- e húzva a vállán és
a mellkasán.

VIGYÁZAT
Amikor a biztonsági öveket becsatolja, győ-
ződjön meg róla, hogy az üléstámlák megfe-
lelően rögzítve vannak a pozíciójukban.
Amennyiben nincs teljesen rögzítve, az utasok
sérülést szenvedhetnek egy hirtelen fékezés
vagy baleset során.

A biztonsági övek kicsatolása
A biztonsági öv kicsatolásához, nyomja meg a gom-
bot a csaton. Az öv automatikusan visszahúzódik.

A biztonsági öv működésének
ellenőrzése
A biztonsági övfeszítők úgy vannak kialakítva, hogy
az öv mozgását kétféle módszerrel akadályozzák
meg:

• Amikor az övet túl gyorsan húzza ki a visszahú-
zóból.

• Amikor a jármű hirtelen lassul.

Ahhoz, hogy jobban megbízhasson az övében, el-
lenőrizze az övet a következő módon:

• Ragadja meg a vállövet és húzza gyorsan előre-
felé. A visszahúzónak le kell zárnia és meg kell
akadályoznia az öv további mozgását.

Ha a visszahúzó az ellenőrzés során nem zár le, vagy
bármi kérdése van a biztonsági öv működésével
kapcsolatban, keressen fel egy NISSAN High Perfor-
mance Központot (NHPC) vagy szakszervizt.
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Vállöv karja (első ülésen)
A biztonsági öv bekapcsolása előtt állítsa be a vállöv
rözgítőfülét olyan pozícióban, ahol az öv megfele-
lően illeszkedik a vállra. A kar lehajtható, hogy meg-
könnyítse a hátsó ülésre való beszállást (hátsó ülés-
sel rendelkező modellek).

A kar előrehúzásával könnyebben elérheti az övet.

BIZTONSÁGI ÖV KARBANTARTÁSA
• A biztonsági öv szövetének tisztításához

használjon lágy szappanos oldatot, vagy bármi-
lyen szőnyegekhez és kárpitokhoz ajánlott tisz-
tító oldatot. Törölje át egy ruhával, és hagyja,
hogy az öv árnyékban megszáradjon. Ne enged-
je a biztonsági öveket visszahúzódni, amíg telje-
sen meg nem száradtak.

• Ha a biztonsági öv csatlakozó nyelvének vál-
löv vezetőjén elkezd felgyülemleni a szennye-
ződés, a biztonsági öv lassan húzódik vissza. Tö-
rölje át a vállövet egy tiszta, száraz ruhával.

• Rendszeresen ellenőrizze, hogy a biztonsági
öv és fém alkatrészei mint például a csatok,
nyelvek, visszahúzók, rugalmas kábelek és csat-
lakozó nyelvek megfelelően működnek-e. Ha hi-
ányzó alkatrészeket, a heveder elhasználódá-
sát, bevágását vagy egyéb sérülését észleli, a
teljes öv szerkezetet ki kell cserélni.

ÓVINTÉZKEDÉSEK A
GYERMEKÜLÉSEK HASZNÁLATÁT
ILLETŐEN

VIGYÁZAT
• 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
összezúzódhat a felnőtt és a jármű közé
szorulva. Az is veszélyes lehet, ha az öl-
ében tartott gyermek elé biztonsági övet
helyez.

• Gyerekeknek és csecsemőknek speciális
védelemre van szükségük. Előfordulhat,
hogy a gépjármű biztonsági övei nem

GYERMEKÜLÉSEK
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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.

• 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 ha-
lálhoz is vezethet.

• Számos gyártó gyárt csecsemők és kis-
gyerekek számára megfelelő gyerekülést.
Amikor gyerekülést választ, ültesse a gye-
reket a gyerekülésbe és ellenőrizze annak
egyes beállításait, hogy eldönthesse, az
ülés megfelelő-e az Ön gyermeke számá-
ra. A beszereléssel és a használattal kap-
csolatban minden esetben kövesse a
gyártó utasításait.

• NISSAN azt javasolja, hogy a gyermekülés
rendszert a hátsó ülésre szerelje be. A bal-
eseti statisztikák szerint a gyermekek na-
gyobb biztonságban vannak a gyermek-
ülésben a hátsó ülésen, mint az első ülé-
sen.

• A használat és a beszerelés tekintetében
kövesse a gyártó utasításait. Gyerekülés
vásárlásakor győződjön meg arról, hogy
az ülés megfelel a gyermeke számára, il-
letve beszerelhető a gépjárműbe. Elkép-

zelhető, hogy egyes gyermekülések nem
illeszkednek megfelelően járművébe.

• Soha ne helyezzen hátrafelé néző gyer-
mekülést az első ülésre. Egy felfúvódó ki-
egészítő első légzsák gyermekének súlyos
sérülését vagy akár halálát is okozhatja.
Hátrafelé néző gyermekülést csak a hátsó
ülésen szabad használni.

• Az állítható háttámlát úgy kell beállítani,
hogy illeszkedjen a gyermeküléshez, és a
lehető legfüggőlegesebb helyzetben áll-
jon.

• A gyermekülés beszerelése után ellenőriz-
ze azt, mielőtt még beleültetné a gyere-
ket. Döntse el mindkét oldalra. Próbálja
előrehúzni, és ellenőrizze, hogy 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 is-
mét.

• Ellenőrizze a gyermekülést a járműben is,
hogy meggyőződhessen róla, kompatibi-
lis-e a jármű biztonsági öv-rendszerével.

• Ha a gyermekülés nincs megfelelően rög-
zítve, egy esetleges ütközés vagy hirtelen
fékezés során a gyermek sérülésének koc-
kázata megnő.

• A gyermekülés nem megfelelő használata
növelheti a gyermek és más utasok sérü-
lésének kockázatát vagy súlyosságát is.

• Minden esetben megfelelő gyermekülés
rendszert használjon. Egy nem megfelelő-
en beszerelt gyermekülés súlyos sérülést
vagy akár halált is okozhat egy esetleges
baleset során.

• Amikor nem használja a gyermekülés
rendszert, tartsa biztosan rögzítve az ISO-
FIX rendszerrel, hogy megakadályozza az
ülés előrezuhanását egy esetleges hirte-
len fékezés vagy baleset során.

A NISSAN azt ajánlja, hogy a csecsemőket és a kis-
gyermekeket gyermekülés rendszerbe ültesse.
Olyan gyermekülés rendszert válasszon, amely il-
leszkedik az Ön járművébe, és mindig kövesse a
gyártó beszerelési és használati útmutatóját. Emel-
lett számtalan egyéb típusú rendszer elérhető na-
gyobb gyermekek számára, amelyet a maximális
védelem érdekében ajánlatos használni.

FIGYELMEZTETÉS
Ügyeljen arra, hogy a zárt járműben hagyott
gyermekülés felforrósodhat. Ellenőrizze az
ülés felületét és a csatjait, mielőtt belehelyez-
né a gyermeket.
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GYERMEKÜLÉSEK ELSŐ- ÉS HÁTSÓ
ÜLÉSEKRE

VIGYÁZAT
Oldallégzsákkal felszerelt járműben ne ültes-
sen csecsemőt vagy gyermeket az első utas-
ülésbe, mert a légzsák súlyos sérülést okoz-
hat, ha kinyílik egy ütközés során.

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 el-
lenőrizze a beállításokat, így meggyőződhet ró-
la, 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 tábláza-
tokat a javasolt beállítási pozíciók tekintetében,
és a járműhöz jóváhagyott gyermekülések lis-
táját.

Jóváhagyott pozíciók a gyermekülés számára
Jóváhagyott gyermekülés pozíciók (ISOFIX nélkül):

Súly csoport
Ülés helyzete

Első utas Hátsó külső
0 (<10 kg) X X
0+ (<13 kg) X X
I (9–18 kg) X X
II (15–25 kg) X X
III (22–36 kg) X X

X: Az üléspozíció nem alkalmas a gyermekülés számára ennél a súly csoportnál.
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Jóváhagyott gyermekülés pozíciók (ISOFIX): VIGYÁZAT

Oldallégzsákkal felszerelt járműben ne ültes-
sen csecsemőt vagy gyermeket az első utas-
ülésbe, mert a légzsák súlyos sérülést okoz-
hat, ha kinyílik egy ütközés során.

Súly csoport
Ülés helyzete
Hátsó külső

Mózeskosár
F ISO/L1 X
G ISO/L2 X

0 (<10 kg) E ISO/R1 X

0+ (<13 kg)
E ISO/R1 X
D ISO/R2 X
C ISO/R3 X

I (9–18 kg)

D ISO/R2 X
C ISO/R3 X
B ISO/F2 IUF
B1 ISO/F2X IUF
A ISO/F3 X

II (15–25 kg) - X
III (22–36 kg) - X

IUF: Alkalmas a “Universal” kategóriához - előre néző gyermekülések - jóváhagyott ebben a súly csoport-
ban.

X: Az üléspozíció nem alkalmas a gyermekülés számára ennél a súly csoportnál.
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ISOFIX GYERMEKÜLÉS RENDSZER
Az Ön járműve úgy készült, hogy a gyermekülése-
ket a külső hátsó ülésre tudja elhelyezni. Két ISOFIX
rögzítési pont (az üléspárna és a háttámla között
található meg) található a kocsitesten, amelyhez
biztonságosan rögzíthető a gyermekülés rendszer.

Győződjön meg róla, hogy megfelelően rögzítette
az ISOFIX rendszerrel kompatibilis gyermekülés
rendszert a gépjárműben. Egyéb esetben a gyer-
mekülés rendszer nem felel meg a biztonsági elő-
írásoknak és nem nyújt megfelelő védelmet.

A gyermekülés beszerelése során figyelmesen ol-
vassa el és kövesse a gyártó utasításait, amelyeket
a gyermekülés rendszerhez kapott.

VIGYÁZAT

• Nem megfelelően beszerelt gyermekülés
rendszer súlyos sérülésekhez vagy akár
halálhoz is vezethet egy ütközés vagy hir-
telen fékezés esetén.

• Vizsgálja meg az alsó csatokat úgy, hogy
az ujjaival benyúl a csatok alá, és ellenőrzi,
nincs-e akadály az ISOFIX rendszer csatjai
felett, mint pl. a biztonsági öv hevedere
vagy az üléspárna anyaga. A gyermekülés
nem lesz megfelelően rögzítve, ha az ISO-
FIX rendszer csatjai akadályokba ütköz-
nek.

• Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a
gyermekülés megfelelően rögzítve van-e.

ISOFIX alsó rögzítési pontok helyei
Két ISOFIX rögzítési pont (az üléspárna és a háttám-
la között található meg) található a kocsitesten,
amelyhez biztonságosan rögzíthető a gyermekülés
rendszer.

A ISOFIX alsó rögzítési pontjai az üléspárna hátuljá-
nál találhatók, a háttámla közelében. Az üléstámlán
egy címke található, amely segítségével könnyeb-
ben megtalálhatók a rögzítési pontok.

ISOFIX alsó rögzítési helyek
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ISOFIX gyermekülés rögzítése a
rögzítési pontokhoz
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 gyer-
mekülés rögzítéséhez. Ellenőrizze, hogy az Ön gyer-
mekülésén található-e olyan címke, ami az ISOFIX-
kompatibilitást jelöli. Ez az információ a gyermek-
ülés gyártója által kiadott információkban is bent
lehet.

ISOFIX gyermekülések esetében általában használ-
ni kell a felső hevedert vagy egyéb olyan eszközt,
amely megakadályozza az elfordulást, pl. lábak. Az
ISOFIX gyermekülés beszerelésekor figyelmesen ol-
vassa el és kövesse az utasításokat ebben az útmu-

tatóban és a gyermeküléshez tartozó kézikönyv-
ben. (Lásd “Gyermekülés rögzítése ISOFIX
rendszert használva.” oldal: 1-18.)

GYERMEKÜLÉS RÖGZÍTÉSE
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 gyer-
meküléshez tartozó kézikönyvben.

VIGYÁZAT
A gyermekülés rögzítési pontjai úgy készültek,
hogy ellenállnak a megfelelően beszerelt
gyermekülések által kifejtett terhelésnek.
Semmilyen körülmények között nem használ-
hatók a felnőttek biztonsági övéhez vagy he-
vedereihez vagy más elemek járműhöz rögzí-
tésére. Ha mégis így tesz, sérülhetnek a gyer-
mekülés rögzítési pontjai. A gyermekülés nem
rögzíthető megfelelően a sérült rögzítési pon-
toknál és a gyermek súlyosan, akár halálosan
is megsérülhet egy esetleges ütközésben.

Rögzítési pont helye
A bal hátsó, illetve a jobb hátsó ülés rögzítési pontja
a kalaptartó burkolatán található fedél alatt érhető
el.

A felső övet vezesse át a háttámlán és rögzítse a
rögzítési pontban, amellyel így a legegyenesebb po-
zíciót biztosíthatja. A gyártó utasításai szerint fe-
szítse meg az övet, hogy a legcsekélyebb lazaságot
is elkerülje.

A rögzítési pontokhoz való csatlakoztatás
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GYERMEKÜLÉS RÖGZÍTÉSE ISOFIX
RENDSZERT HASZNÁLVA.

VIGYÁZAT
• Az ISOFIX gyermekülést csak a meghatá-

rozott helyekre rögzítse. Az ISOFIX alsó
kapcsolódási pontokkal kapcsolatban
lásd “ISOFIX gyermekülés rendszer”
oldal: 1-16. Ha a gyermekülést nem rögzíti
megfelelően, a gyermek súlyosan megsé-
rülhet 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 pozícióba úgy, hogy közben az alsó ISO-
FIX rögzítési pontokat használja. A gyer-
mekülés így nem lesz megfelelően rögzít-
ve.

• 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.

Beszerelés a hátsó utasülésre
Hátrafelé néző:

Hátrafelé néző gyermekülés ISOFIX rögzítéséhez
kövesse a következő lépéseket:

1. Helyezze a gyermekülést az ülésre. Minden eset-
ben tartsa be a gyermekülés gyártójának utasí-
tásait.

2. A gyermekülés rögzítő csatjait rögzítse az ISOFIX
rendszer alsó rögzítési pontjaihoz. Győződjön
meg róla, hogy az ISOFIX rögzítések megfelelően
csatlakoznak az alsó rögzítési pontokhoz.

Hátrafelé néző — 2. lépés
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3. A rögzítést rövidítse le, hogy a gyermekülés szo-
rosan illeszkedjen; a gyermekülést a közepénél
nyomja lefelé és hátrafelé a kezével, hogy az ülés
párnázatát és háttámláját össze tudja nyomni.

4. A gyermekülés beszerelése után ellenőrizze azt,
mielőtt még beleültetné a gyereket. Mozgassa az
ülést egyik oldalról a másik oldalra úgy, hogy az
ülést az ISOFIX rögzítések közelében fogja meg.
A gyermekülés rendszer nem mozdulhat el 25
mm- nél (1 inch), jobban. Próbálja előrerántani, így
ellenőrizheti, hogy az ISOFIX rögzítés megtart-
ja-e. Ha a gyermekülés nem stabil, húzza meg az
ISOFIX rögzítést, vagy tegye az egészet másik
ülésre, és ellenőrizze ismét. Próbáljon meg egy
másik gyermekülést vagy próbálja meg rögzíteni
a gépjármű biztonsági övével (ha alkalmazandó).
Nem minden gyermekülés rendszer illeszkedi
minden autóba.

5. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés megfelelően
rögzítve van-e, mielőtt használni kezdené. Ha a
gyermekülés túl laza, ismételje meg a 3 - 4 lépést.

Előre néző:

Előre néző gyermekülés ISOFIX rögzítéséhez köves-
se a következő lépéseket:

1. Helyezze a gyermekülést az ülésre. Minden eset-
ben tartsa be a gyermekülés gyártójának utasí-
tásait.

2. A gyermekülés rögzítő csatjait rögzítse az ISOFIX
rendszer alsó rögzítési pontjaihoz. Győződjön
meg róla, hogy az ISOFIX rögzítések megfelelően
csatlakoznak az alsó rögzítési pontokhoz.

Hátrafelé néző — 3. lépés Hátrafelé néző — 4. lépés
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3. A gyermekülés háttámláját a gépjármű ülésének
háttámlájához kell rögzíteni.

Ha az üléspozíció miatt nem lehetséges a gyer-
mekülés megfelelő rögzítése, próbáljon meg egy
másik üléspozíciót vagy másik gyermekülést.

4. A rögzítést rövidítse le, hogy a gyermekülés szo-
rosan illeszkedjen; a gyermekülést a közepénél
nyomja lefelé és hátrafelé a térdével, hogy az ülés
párnázatát és háttámláját össze tudja nyomni.

5. Ha a gyermekülésen felső heveder is található,
vezesse át a hevedert a megfelelő helyen és rög-
zítse a megfelelő rögzítési ponthoz. ( “Gyer-
mekülés rögzítése” oldal: 1-17)

6. Ha a gyermekülés más típusú elfordulást meg-
akadályozó rendszerrel van felszerelve, úgy mint
lábakkal, használja inkább azokat a felső heve-
der helyett. Ilyen esetben kövesse a gyermekülés
gyártójának utasításait.

7. A gyermekülés beszerelése után ellenőrizze azt,
mielőtt még beleültetné a gyereket. Mozgassa az
ülést egyik oldalról a másik oldalra úgy, hogy az
ülést az ISOFIX rögzítések közelében fogja meg. A
gyermekülés rendszer nem mozdulhat el 25 mm-
nél (1 inch), jobban. Próbálja előrerántani, így el-
lenőrizheti, hogy az ISOFIX rögzítés megtartja-e.
Ha a gyermekülés nem stabil, húzza meg az ISO-
FIX rögzítést, vagy tegye az egészet másik ülésre,
és ellenőrizze ismét. Egy más típusú gyermek-
ülést kell kipróbálnia. Nem minden gyermekülés
rendszer illeszkedi minden autóba.

8. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés megfelelően
rögzítve van-e, mielőtt használni kezdené. Ha a
gyermekülés túl laza, ismételje meg a 3- 7 lépést.

Előre néző — 2. lépés Előre néző — 4. lépés Előre néző — 7. lépés
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KIEGÉSZÍTŐ UTASVÉDELMI
RENDSZERREL KAPCSOLATOS
ÓVINTÉZKEDÉSEK
Ez a kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) fejezet
fontos információkat tartalmaz a következő rend-
szerekről:

• Vezetőoldali és utasoldali kiegészítő első lég-
zsák

• Az első ülésbe szerelt oldalsó légzsák (ha van)

• Tetőbe szerelt oldalsó függönylégzsák (ha van)

• Biztonsági öv előfeszítő

Kiegészítő első légzsák rendszer: ez a rendszer
segít csillapítani egy esetleges frontális ütközésnél
a vezető és első utas arcát és mellkasát érő ütkö-
zési erőt.

Az első ülésbe szerelt oldalsó légzsák (ha van): Ez
a rendszer segít tompítani a mellkasra ható, bizo-
nyos oldalsó ütközésekből származó erőket a veze-
tő és az első utas oldalán. Az oldallégzsák úgy került
megtervezésre, hogy azon az oldalon nyíljon ki,
amelyiken az ütközés történik.

Tetőbe szerelt oldalsó függönylégzsák (ha van):
Ez a rendszer segít tompítani a fejre ható, bizonyos
oldalsó ütközésekből származó erőket azoknál a
utasoknál, akik az első üléseken utaznak. A füg-
gönylégzsák úgy lett tervezve, hogy azon az olda-
lon nyíljon ki, amelyiken az ütközés történik.

Ezt a kiegészítő utasvédelmi rendszert úgy tervez-
ték meg, hogy a kiegészítő védelmet nyújtson a
vezetőoldali és utasoldali biztonsági övek nyújtotta
védelmen felül, de nem helyettesíti azokat. A biz-

tonsági öveket mindig megfelelően be kell csatolni,
a vezetőnek és első utasnak pedig megfelelő távol-
ságban kell ülnie a kormánykeréktől, műszerfaltól
és az első ajtók burkolatától. ( “Biztonsági
övek” oldal: 1-6)

A kiegészítő légzsák csak akkor működik, ha a
gyújtáskapcsoló ON helyzetben van.

Miután a gyújtáskapcsolót ON állásba állította, a
kiegészítő légzsák figyelmeztető lámpája világít.
A kiegészítő légzsák figyelmeztető lámpája 7 má-
sodperccel azután kapcsol ki, hogy a rendszer
működésre kész.

KIEGÉSZÍTŐ UTASVÉDELMI
RENDSZER
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VIGYÁZAT

• Az első légzsákok elvileg nem nyílnak ki ol-
dalsó, hátsó ütközés, felborulás, vagy ala-
csonyabb súlyosságú frontális ütközés
esetén. Mindig viselje a biztonsági övet an-
nak érdekében, hogy csökkenthesse az
esetleges balesetekben szerezhető sérü-
lések kockázatát vagy súlyosságát.

• A biztonsági övek és az első légzsákok ak-
kor a leghatékonyabbak, ha az ülésben tel-
jesen hátradől egyenes derékkal. Az első
légzsákok ütközéskor nagy erővel fújód-
nak fel. Ha nincs bekötve, előre dől, oldalt
ül, vagy nem a megfelelő formában bár-
milyen szempontból, sokkal nagyobb a
súlyos sérülés, vagy akár halál lehetősége
egy esetleges baleset során. A légzsák ma-
ga is súlyos, vagy akár halálos sérülést
okozhat, ha az útjában van, amikor felfú-
vódik. Minden esetben dőljön hátra,
amennyire még kényelmes, hogy minél
messzebb legyen a kormánykeréktől vagy
a műszerfaltól. Minden esetben használja
a biztonsági övet.

• A kezeit tartsa a kormánykeréken kívül. Ha
a kezeit a kormánykeréken belül tartja, nö-
veli annak kockázatát, hogy megsérül, ha
a kiegészítő légzsákok felfújódnak.

Üljön egyenesen és kellőképp hátradőlve.

Üljön egyenesen és kellőképp hátradőlve.
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VIGYÁZAT

• Soha ne engedje gyermekeit biztonsági öv
bekapcsolása nélkül utazni vagy hogy ki-
nyújtsák 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 lég-
zsákok, oldalsó légzsákok vagy függöny-
légzsákok felfúvódnak, és ők nincsenek
szabályszerűen bekötve. A kiskorúakat és
gyermekeket mindig ültesse gyerekülés-
be, lehetőleg a hátsó ülésen.

• Soha ne helyezzen hátrafelé néző gyer-
mekülést az első ülésre. Egy felfúvódó ki-
egészítő első légzsák gyermekének súlyos
sérülését, vagy akár halálát is okozhatja.
( “Gyermekülések” oldal: 1-12)

Ne dőljön neki az ajtónak vagy ablakoknak.

Ne dőljön neki a hátsó oldalsó paneleknek. Ne dőljön neki az ajtónak vagy ablakoknak.
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VIGYÁZAT
Első ülésbe szerelt oldalsó légzsák és tetőbe
szerelt oldalsó függönylégzsák (ha van):

• Az oldallégzsákok (ha van) nem nyílnak ki
frontális ütközés, hátsó ütközés, felboru-
lás, vagy kevésbé súlyos oldalsó ütközés
esetén. Mindig viselje a biztonsági övet an-
nak érdekében, hogy csökkenthesse az
esetleges balesetekben szerezhető sérü-
lések kockázatát vagy súlyosságát.

• A függönylégzsákok (ha van) nem nyílnak
ki frontális ütközés, hátsó ütközés, felbo-
rulás, vagy kevésbé súlyos oldalsó ütközés
esetén. Mindig viselje a biztonsági övet an-

nak érdekében, hogy csökkenthesse az
esetleges balesetekben szerezhető sérü-
lések kockázatát vagy súlyosságát.

• A biztonsági övek és az oldalsó és függöny
légzsákok akkor a leghatékonyabbak, ha
az ülésben teljesen hátradől egyenes de-
rékkal. Az oldalsó és függöny légzsákok
nagy erővel fújódnak fel. Ne engedje meg
senkinek sem, hogy az első ülés oldalában
vagy a tető oldalában elhelyezett légzsá-
kokhoz tegye a kezét, a lábát vagy arcát.
Ne engedje meg senkinek sem, aki az első
utas ülésen vagy a hátsó külső üléseken
utazik, hogy karját kinyújtsa, vagy kihajol-
jon az ablakon. A veszélyes utazási formák
egyes példáit az előző ábrákon láthatja.

• Ha a hátsó ülésen ül, ne kapaszkodjon az
első ülés háttámlájába. Ha a kiegészítő ol-
dallégzsák felfúvódik, súlyosan megsérül-
het. Legyen különösen óvatos gyermekek
esetében, akiket mindig megfelelően be
kell kötni gyermekülésbe. A veszélyes uta-
zási formák egyes példáit az ábrákon lát-
hatja.

• Ne használjon üléshuzatot az első ülések
háttámláján. Elképzelhető, hogy akadá-
lyoznák az oldallégzsák felfúvódását.
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1. Ütközési zóna érzékelője

2. Kiegészítő első légzsák modulok

3. Az első ülésbe szerelt oldalsó légzsákok (ha van)

4. Tetőbe szerelt oldalsó függönylégzsákok (ha
van)

5. Tetőbe szerelt oldalsó függönylégzsák felfújó
elemei (ha van)

6. Szatellit érzékelők (ha van)

7. Biztonsági öv előfeszítője

8. Légzsákvezérlő- egység (ACU)

KIEGÉSZÍTŐ ELSŐ LÉGZSÁKOK

VIGYÁZAT
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat a

műszerfalra vagy a kormánykerék köze-
pére. Ne helyezzen semmilyen tárgyat az
utasok és a kormánykerék, illetve a mű-
szerfal közé. Az ilyen tárgyak veszélyessé
válhatnak és sérülést okozhatnak, ha az
első légzsákok felfúvódnak.

• Közvetlen felfúvódás után, számtalan első
légzsák alkatrész forró lesz még. Ne érint-
se meg őket; súlyos égési sérüléseket sze-
rezhet.

• 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 el jogosulatlan módosításo-
kat a gépjármű elektromos rendszerén,
felfüggesztésein, az első szerkezeti ele-
meken. Ez befolyásolhatja az első légzsák-
rendszer megfelelő működését.

• A kiegészítő légzsákrendszer megváltoz-
tatása súlyos személyi sérülést okozhat.
Az illetéktelen átalakítás magában foglal-
ja a kormány- és a műszerfalegység, vala-
mint az ülésegység átalakításait, mely so-
rán különböző anyagok kerülnek a
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kormányra, a műszerfal fölé, vagy ha ki-
egészítő díszítő anyagok kerülnek a lég-
zsákrendszer köré.

• A biztonsági öv rendszeren vagy annak al-
katrészein vagy vezetékein jogosulatlan
módosításokat végrehajtani tilos. Ez befo-
lyásolhatja az első légzsákok működését.
A biztonsági öv rendszer megváltoztatása
súlyos személyi sérülést okozhat.

• Az első légzsák elemein vagy a kapcsoló-
dó alkatrészeken csak a NISSAN High Per-
formance Központ (NHPC) vagy szakszer-
viz végezhet javításokat. Az elektromos al-
katrészek beszerelését szintén NISSAN
High Performance Központtal (NHPC) vagy
szakszervizzel kell elvégeztetni. A kiegé-
szítő utasvédelmi rendszer (SRS) kábelkö-
tegeit * nem szabad módosítani vagy ki-
kötni. Nem hitelesített elektronikus tesz-
telő-berendezés vagy eszköz nem
használható a légzsákrendszeren.

• A törött szálvédőt azonnal ki kell cserél-
tetni vagy egy szakszervizzel meg kell ja-
víttatni. A törött szélvédő befolyásolhatja
a kiegészítő légzsákrendszer működését.

* Az SRS kábelköteg csatlakozói sárgák és na-
rancssárgák a könnyebb azonosíthatóság ér-
dekében.

A jármű eladásakor, kérjük tájékoztassa a vevőt az
első légzsákrendszerről és ajánlja figyelmébe a
használati útmutató megfelelő fejezeteit.

Kiegészítő első légzsákok
A vezető kiegészítő légzsákja a kormánykerék kö-
zepében található. Az utas kiegészítő légzsákja a
műszerfalon, a kesztyűtartó fölött található.

A kiegészítő légzsákokat arra tervezték, hogy na-
gyobb erejű frontális ütközéseknél nyíljanak ki,
ugyanakkor a légzsákok akkor is felfúvódhatnak, ha
egy más típusú ütközésben fellépő erők nagyon ha-
sonlóak egy frontális ütközéshez. Elképzelhető,
hogy bizonyos frontális ütközések esetén nem fog-
nak kinyílni. A jármű sérülése (vagy annak hiánya)
nem mindig utal a kiegészítő első légzsák megfe-
lelő működésére.

ELSŐ ÜLÉSBE SZERELT OLDALSÓ
LÉGZSÁK ÉS TETŐBE SZERELT
OLDALSÓ FÜGGÖNYLÉGZSÁK (ha
van):
Az első oldallégzsákok az első ülések üléstámlájá-
nak külső részén találhatóak. A függönylégzsákok a
tető szélébe szerelve találhatók. A jelen kézikönyv-
ben szereplő információkat, figyelmeztetéseket
követni kell. Az oldallégzsákokat és függönylégzsá-
kokat arra tervezték, hogy nagyobb erejű oldalsó
ütközéseknél nyíljanak ki, ugyanakkor a légzsákok
akkor is felfúvódhatnak, ha egy más típusú ütkö-
zésben fellépő erők nagyon hasonlóak egy oldalsó
ütközéshez. Úgy lettek tervezve, hogy azon az olda-
lon nyíljanak ki, amelyiken az ütközés történik. El-
képzelhető, hogy bizonyos oldalsó ütközések ese-
tén nem fognak kinyílni.
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A gépjármű sérülése (vagy annak hiánya) nem min-
den esetben jelzi az oldalsó és függönylégzsák
megfelelő működését.

Amikor az oldalsó és függönylégzsák felfújódik nagy
zaj hallható és füst száll fel. 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.

Az első oldalsó légzsák a biztonsági övvel együtt
segít csökkenteni az első ülésen utazok mellkasára
és medencéjére ható erőket. A függönylégzsák se-
gít tompítani a fejre ható erőket azoknál a utasok-
nál, akik az első üléseken utaznak. Akár életet is
menthetnek, vagy megakadályozhatják súlyos sé-
rülések kialakulását. Ugyanakkor, egy felfúvódó ol-
dallégzsák és függönylégzsák okozhat horzsoláso-
kat, vagy egyéb sérüléseket is. Az oldallégzsákok és
függönylégzsákok nem nyújtanak védelmet a test
alsó fele számára.

A biztonsági öveket minden esetben megfelelően
kell alkalmazni és a vezetőnek valamint az utasnak
egyenes háttal kell az ülésben ülnie, a légzsákoktól
a lehető legmesszebb. A hátul utazóknak amennyi-
re lehetséges és ésszerű, távol kell ülniük az ajtók
burkolatától és a tető oldalsó szélétől. Az oldalsó-
és függönylégzsákok nagyon gyorsan fújódnak fel,
hogy segítsenek megvédeni a nem megfelelő ülés-
pozícióban ülő utasokat is. Pontosan emiatt, az ol-
dal- és függönylégzsák felfúvódásakor létrejövő
erők növelhetik az esetleges sérülések kockázatát,
ha az utasok túl közel ülnek ezekhez a légzsák mo-
dulokhoz felfúvódás közben. Az oldal- és függöny-
légzsák gyorsan lelohad amint az ütközésnek vége.

Az oldal- és függönylégzsák csak akkor működik,
ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van.

Miután a gyújtáskapcsolót ON állásba fordítja, vi-
lágít a kiegészítő légzsák figyelmeztető lámpa. A
légzsák figyelmeztető lámpája 7 másodperccel
azután kapcsol ki, hogy a rendszer működésre
kész.

VIGYÁZAT
• Ne helyezzen semmilyen tárgyat az első

ülés üléstámlája közelébe. Ne helyezzen
semmilyen tárgyat (esernyő, táska, stb.) az
első ajtó burkolata és az első ülés közé. Az
ilyen tárgyak veszélyessé válhatnak és sé-
rülést okozhatnak, ha a légzsákok felfú-
vódnak.

• Közvetlenül a felfúvódás után az oldal- il-
letve függönylégzsák elemei melegek le-
hetnek. Ne érintse meg őket; súlyos égési
sérüléseket szerezhet.

• Az oldal- és függönylégzsák alkatrészein
vagy vezetékein jogosulatlanul nem lehet
módosításokat végrehajtani. Ezzel meg-
előzhető a oldal- és függönylégzsákok
esetleges felfúvódása, illetve a rendszerek
károsodása.

• A gépjármű elektromos rendszerét, felfüg-
gesztéseit valamint az oldalsó paneleket
tilos engedély nélkül megváltoztatni. Ez
befolyásolhatja az oldallégzsák, illetve a
függönylégzsák helyes működését.

• A oldallégzsák rendszer megváltoztatása
súlyos személyi sérülést okozhat. Például
ne változtassa meg az első üléseket úgy,
hogy különböző anyagokat helyez az ülés-
támlára, pl. üléshuzatokat, amelyek befe-
dik az oldallégzsákokat.

• Az oldal- és függönylégzsák alkatrészein
és a csatlakozó elemeken csak a NISSAN
High Performance Központ (NHPC) vagy a
szakszerviz dolgozhat. Az elektromos al-
katrészek beszerelését szintén NISSAN Hi-
gh Performance Központtal (NHPC) vagy
szakszervizzel kell elvégeztetni. A SRS ve-
zetékköteget* tilos módosítani vagy levá-
lasztani. Nem hitelesített elektronikus
tesztelő-berendezés, vagy eszköz nem
használható az oldal-, illetve függönylég-
zsák rendszeren.

* Az SRS kábelköteg csatlakozói sárgák és
narancssárgák a könnyebb azonosítható-
ság érdekében.

A jármű eladásakor, kérjük tájékoztassa a vevőt az
oldal- és függönylégzsák rendszerről és ajánlja fi-
gyelmébe a használati útmutató megfelelő fejeze-
teit.
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BIZTONSÁGIÖV ELŐFESZÍTŐK (első
ülések)

VIGYÁZAT
• Az előfeszítőket nem lehet újra használni,

ha egyszer már aktiválódtak. A visszahú-
zóval és csatlakozóházzal együtt egy egy-
ségként ki kell cserélni.

• Ha a gépjármű frontálisan ütközik de az
előfeszítő nem aktiválódik, ellenőriztesse
a rendszert egy NISSAN High Performance
Központtal (NHPC) vagy szakszervizzel és
végeztesse el a cserét, ha szükséges.

• Az előfeszítő rendszeren vagy annak al-
katrészein vagy vezetékein jogosulatlan
módosításokat végrehajtani tilos. Ezáltal
megelőzhető az előfeszítő sérülése vagy
esetleges aktiválódása. Az előfeszítő
rendszer megváltoztatása súlyos szemé-
lyi sérülést okozhat.

• Az előfeszítő alkatrészein és a csatlakozó
elemeken csak a NISSAN High Performan-
ce Központ (NHPC) vagy a szakszerviz dol-
gozhat Az elektromos alkatrészek besze-
relését szintén NISSAN High Performance
Központtal (NHPC) vagy szakszervizzel
kell elvégeztetni. Nem hitelesített elektro-
nikus tesztelő-berendezés, vagy eszköz
nem használható az előfeszítő rendsze-
ren.

• Ha az előfeszítő rendszert vagy a gépjár-
művet meg kell semmisíteni, vegye fel a

kapcsolatot egy NISSAN High Performance
Központtal (NHPC) vagy szakszervizzel.
Megfelelő ártalmatlanítási folyamatok a
NISSAN Szerviz Útmutatóban kerülnek be-
mutatása. A helytelen ártalmatlanítási el-
járás személyi sérülést okozhat.

Bizonyos típusú ütközéseknél az előfeszítő rend-
szere aktiválódhat a kiegészítő utasvédelmi rend-
szerrel együtt. Az övfeszítő rendszer segít megfe-
szíteni a biztonsági öveket, ha a gépjármű bizonyos
típusú ütközésben vesz részt illetve segít az utaso-
kat a megfelelő üléspozícióban tartani.

Az előfeszítő rendszer egy házban található az öv-
visszahúzóval. Ezek a biztonsági övek a hagyomá-
nyos övekkel megegyező módon használhatók.
Amikor az előfeszítő aktiválódik, füstöt észlelhet, és
nagy zajt hallhat. 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.

Az előfeszítő aktiválódása után terhelés szabályo-
zók engedik ki a biztonsági övet (ha szükséges),
hogy csökkentsék a mellkasra ható erőt.

Ha az előfeszítő rendszer működésében valamilyen
hiba lép fel, a kiegészítő légzsákrendszer figyelmez-
tető lámpája felvillan és szakaszosan villog
vagy 7 másodpercig folyamatosan világít majd to-
vábbra is világít, ha gyújtáskapcsolót ON állásba ál-
lítja Ebben az esetben az előfeszítő nem működik
megfelelően. Ellenőrizni és javítani kell őket. Ellen-
őriztesse a gépjárművet a legközelebbi NISSAN High
Performance Központban (NHPC) vagy szakszerviz-
ben.

A jármű eladásakor, kérjük tájékoztassa a vevőt az
előfeszítőről és ajánlja figyelmébe a használati út-
mutató megfelelő fejezeteit.
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KIEGÉSZÍTŐ LÉGZSÁK
FIGYELMEZTETŐ CÍMKÉK
A kiegészítő első légzsákra, valamint az első ülésbe
szerelt kiegészítő légzsákokra figyelmeztető címkék
az ábrán bemutatott helyeken találhatók a gépjár-
műben.

A figyelmeztető címke ➀ a vezetőoldali és/ vagy az
utasoldali napellenzőn található.

A figyelmeztető címke ➁ (ha van) az utasoldali mű-
szerfal oldalán található.

Ez a címke arra figyelmeztet, hogy az első utasülésre
ne helyezzen hátrafelé néző gyermekülést, mivel
annak e helyen való elhelyezése ütközés esetén, a
légzsák kinyílásakor súlyos sérülést okozhat a kis-
gyermeknek.

A típus
A címe ➀ kialakítása a modelltől függ.

A címke a következőkre figyelmeztet:

“Különösen nagy veszély! Soha ne használjon me-
netiránynak háttal beszerelt gyermekülést olyan el-
ső ülésen amely légzsákkal védett!”

B típus
A címke ➀ a következőkre figyelmeztet:

“SOHA ne használjon hátrafelé néző gyermekülést
olyan ülésen, amelyet elölről AKTÍV LÉGZSÁK véd,
mert az a GYERMEK HALÁLÁT vagy SÚLYOS SÉRÜLÉ-
SÉT okozhatja.”

Első légzsákkal ellátott járművekben hátrafelé néző
gyermekülést csak a hátsó ülésen használjon.

Ha a gépjárműbe gyermekülést szerel be, minden
esetben kövesse a gyermekülés rendszer gyártójá-
nak utasításait. További információért lásd

“Gyermekülések” a “1. Biztonság — ülések, biz-
tonsági övek és kiegészítő utasvédelmi rendszer”
fejezetben.

Légzsák figyelmeztető címke (minta) Légzsák figyelmeztető címke
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KIEGÉSZÍTŐ LÉGZSÁK
FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁK
A kiegészítő légzsák figyelmeztető lámpája, amely a

műszerfalon jelenik meg, figyeli a légzsák-
rendszer áramköreit, az előfeszítős biztonságiöv-
rendszert és a kapcsolódó vezetékeket.

Ha a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja, a légzsákok
visszajelző lámpája kb. 7 másodpercig világít, majd
kialszik. Ez azt jelenti, hogy az SRS légzsákrendszer
működőképes.

Ha a következő feltételek közül bármelyik fellép, a
légzsák és/ vagy az övfeszítő rendszert javíttatni
kell:

• 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
lámpája egyáltalán nem világít.

Ilyen feltételek mellett a légzsák és/vagy előfeszített
biztonsági öv nem fog megfelelően működni. Ellen-
őrizni és javítani kell őket. Ellenőriztesse a gépjár-
művet a legközelebbi NISSAN High Performance
Központban (NHPC) vagy szakszervizben.

VIGYÁZAT
Ha a kiegészítő légzsákrendszer figyelmezte-
tő 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.
Annak érdekében, hogy a sérülések elkerülhe-
tők legyenek, azonnal ellenőriztesse a gépjár-
művet egy NISSAN High Performance Köz-
pontban (NHPC) vagy egy szakszervizben.

JAVÍTÁSI ÉS CSERE MŰVELET
Az első légzsákot, az oldalsó légzsákot, a függöny-
légzsákot és az előfeszítőt úgy tervezték meg, hogy
csak egyszer aktiválódjanak. Csak emlékeztetőül,
hacsak nem sérült, a kiegészítő légzsák figyelmez-
tető lámpa égve marad, miután megtörtént a felfú-
vódás. Ezeknek a rendszeretek a javítását és cseré-
jét csak a NISSAN High Performance Központ (NHPC)
vagy szakszerviz végezheti el.

Ha a gépjárművön karbantartást kell elvégezni, az
első légzsákot, az oldalsó légzsákot, a függönylég-
zsákot és az előfeszítő valamint a kapcsolódó al-

katrészeket a karbantartást végző személy részére
meg kell mutatni. A gyújtáskapcsolónak mindig
LOCK állásban kell lennie, amikor a motorháztető
alatt vagy a jármű belsejében dolgozik.

VIGYÁZAT
• Ha az első légzsák, az oldallégzsák, vagy a

függönylégzsák egyszer felfújódott, a lég-
zsák modul következő alkalommal már
nem működik, ki kell cserélni. Ezen felül az
aktivált előfeszítőket is cserélni kell. A lég-
zsák modulokat és az előfeszítőt csak NIS-
SAN High Performance Központ (NHPC)
vagy szakszerviz cserélheti ki. A légzsák
modul és az előfeszítő nem javítható.

• Az első légzsákot, az oldalsó légzsákot, a
függönylégzsákot és az előfeszítőt meg
kell vizsgáltatni egy NISSAN High Perfor-
mance Központban (NHPC) vagy szakszer-
vizben, ha gépjármű eleje vagy oldala sé-
rült.

• Ha a kiegészítő légzsák rendszert vagy az
előfeszítő rendszert vagy a gépjárművet
meg kell semmisíteni, vegye fel a kapcso-
latot egy NISSAN High Performance Köz-
ponttal (NHPC) vagy szakszervizzel. A lég-
zsákok és az előfeszítő ártalmatlanítási el-
járása a NISSAN Szerviz Útmutatóban
kerül bemutatásra. A helytelen ártalmat-
lanítási eljárás személyi sérülést okozhat.
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Gyalogosokkal történő frontális ütközés esetén a
felugró motorháztető segít csökkenteni a gyalogos
fejére ható ütést. A rendszert úgy tervezték meg,
hogy frontális ütközés esetén a motorháztető hát-
só része felpattanjon, így megfelelő távolságot biz-
tosítva a motorháztető és a motortér között, amely
segít csökkenteni a gyalogosra ható ütés mértékét.

A felugró motorháztető rendszer járókelőkkel vagy
egyéb tárgyakkal történő frontális ütközés esetén
bekapcsol, ha a gépjármű kb. 20 és 60 km/h (12 és
37 MPH) közötti sebességgel halad. Menet közben a
felugró motorháztető működésbe léphet, ha a jár-
mű alját vagy a lökhárítót érő ütközés következik
be. A rendszer akkor aktiválódik, ha az ütközés ereje
elér egy bizonyos szintet, azonban az is előfordul-
hat, hogy ilyenkor az első lökhárító még nem sérül.

A felugró motorháztető csak olyankor működik,
ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van. Ha a gyúj-
táskapcsoló ON állásban van, a felnyitott motor-
háztetőre figyelmeztető lámpa felvillan 7 másod-
percre, majd kialszik. Ez azt jelenti, hogy a felnyi-
tott motorháztetőre figyelmeztető rendszer
működésben van. ( “Figyelmeztető lámpák,
visszajelző lámpák és hangjelzések” oldal:
2-25.)

Ha a (első lökhárító felett található) szenzorok jA
egy adott szintet meghaladó erősségű frontális be-
csapódást érzékelnek, a felugró motorháztető
rendszer működésbe lép és a motorháztető vége
azon nyomban felemelkedikjB az emelők segítsé-
géveljC .

VIGYÁZAT
• A felugró motorháztető nem aktiválódik,

ha az ütközés oldalról vagy hátulról éri a
járművet vagy éppen felborul.

• Előfordulhat, hogy a rendszer akkor sem
aktiválódik, ha az ütközés az első lökhá-
rító sarkát éri el.

• Tilos jogosulatlan módosításokat végre-
hajtani az alkatrészeken, ide értve a mo-

torháztetőt és az első lökhárítót, vagy a
felugró motorháztető rendszer vezetéke-
it. Ennek célja, hogy a véletlenszerű vagy
nem megfelelő aktiválódást vagy a rend-
szer sérülését megakadályozza.

• A felugró motorháztetőn és annak környé-
kén elvégzendő munkákat csak NISSAN
High Performance Központ (NHPC) vagy
szakszerviz végezheti el. A felugró motor-
háztető rendszer vezetékeit nem szabad
módosítani, kikötni. A felugró motorház-
tető rendszeren nem jóváhagyott elektro-
mos berendezések vagy teszt eszközök
használata nem megengedett. Ez hatás-
sal lehet a felugró motorháztető rendszer
működésére és véletlenszerű vagy hibás
aktiválódást eredményezhet.

• A motorháztető felnyitására használt kart
ne húzza meg, vagy a motorháztetőt ne
nyomja le miután a rendszer aktiválódott.
Ha mégis így tenne, a motorháztető sérül-
het, mivel azt a rendszer aktiválása után
nem lehet kézzel lenyomni. Ha a felugró
motorháztető aktiválódik, vegye fel a kap-
csolatot egy NISSAN High Performance
Központtal (NHPC) vagy szakszervizzel.

• Ha a felugró motorháztetőt vagy a gépjár-
művet meg kell semmisíteni, vegye fel a
kapcsolatot a NISSAN High Performance
Központtal (NHPC) vagy szakszervizzel. A
felugró motorháztető rendszer megsem-
misítésére megfelelő folyamatok kerültek
meghatározásra a NISSAN szervizkönyv-
ben. A helytelen ártalmatlanítási eljárás
személyi sérülést okozhat.

FELUGRÓ MOTORHÁZTETŐ (ha
van)
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• Aktiválás után a felugró motorháztető
rendszert nem lehet újra felhasználni. Ke-
ressen fel egy NISSAN High Performance
Központot (NHPC) vagy szakszervizt a cse-
rével kapcsolatban. Ha a gépjármű frontá-
lisan ütközik de a felugró motorháztető
nem aktiválódik, ellenőriztesse a rend-
szert egy NISSAN High Performance Köz-
ponttal (NHPC) vagy szakszervizzel és vé-
geztesse el a cserét, ha szükséges.

• Ne érintse meg a felugró motorháztető
rendszer alkatrészeit az aktiválódást kö-
vetően, hiszen az emelők forrók lehetnek.
Súlyos égési sérülést szenvedhet.

FELUGRÓ MOTORHÁZTETŐ
RENDSZER AKTIVÁLÁSÁNAK
FELTÉTELEI
Amikor a felugró motorháztető
rendszer aktiválódik
A felugró motorháztető járókelőkkel vagy egyéb
tárgyakkal történő frontális ütközés esetén bekap-
csol, ha a gépjármű kb. 20 és 60 km/h (12 és 37 MPH)
közötti sebességgel halad.

A felugró motorháztető rendszer aktiválódik, ha az
ütközés hatása elér egy adott szintet, függetlenül
attól, hogy az ütközésben nem sérül meg az első
lökhárító. Továbbá, akkor is aktiválódhat, ha a gép-
jármű kisebb állatokkal, hóbuckákkal, vagy más tár-
gyakkal ütközik, az ütközések feltételeitől és sebes-
ségétől függően.

Előfordulhat, hogy aktiválódik a felugró motorház-
tető rendszer, ha a gépjármű alvázát vagy az első

lökhárító alsó részét behatás éri. Csökkentse a se-
bességet és vezessen óvatosan, ha olyan útfelüle-
ten halad, amely esetlegesen hatást gyakorolhat a
gépjármű alvázára vagy az első lökhárító alsó ré-
szére. Néhány példa látható a következő illusztráci-
ókon.

• Ütközés padkával, járdával vagy kemény felület-
tel

• Ha mély gödörbe esik
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• Ugratás után keményen érkezik vissza a talajra.

• Ha lejtőn ütés éri az első lökhárítót

• Ha egyenetlen útfelületen, mint pl. vasúti átjáró-
ban, ütés éri az első lökhárítót

Amikor a felugró motorháztető
rendszer nagy valószínűséggel nem
aktiválódik
Előfordulhat, hogy a felugró motorháztető rendszer
nem aktiválódik, ha a rendszer szenzorjai kisebb
eséllyel képesek érzékelni az ütközést, mint pl. az
alábbi példák esetén.

• Ha a gyalogos az első lökhárító sarkának vagy
oldalának ütközik neki, amikor a gépjármű moz-
gásban van

• Ha oldalcsúszásból adódóan a gépjármű sebes-
sége nem határozható meg pontosan

Amikor a felugró motorháztető
rendszer nem aktiválódik
A felugró motorháztető rendszer aktiválódását kö-
vetően a rendszer ütközés során sem fog ismétel-
ten működésbe lépni.

A felugró motorháztető rendszer nem aktiválódik,
ha az első lökhárító nekiütközik valaminek olyan
sebességtartomány mellett, ahol a felugró motor-
háztető rendszer már nem képes aktiválódni.
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Az alábbi illusztrációk további példákat mutatnak
be arra vonatkozóan, hogy mely helyzetekben nem
aktiválódik a felugró motorháztető rendszer.

• Ütközés oldalról vagy hátulról

• Gépjármű felborulása
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BALKORMÁNYOS MODELLEK
1. Fényszóró- és irányjelző-kapcsoló (2-55 o.)

2. Váltófülek (5-17 o.)

3. Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)*

4. Mérők és műszerek (2-6 o.)

5. Kormánykerékre szerelt vezérlők ( jobb oldal)
— MRK (Mark) kapcsoló*
— Sebességszabályozó gombja (5-30 o.)

6. Ablaktörlő/ablakmosó kapcsoló (2-50 o.)

7. ESP, sebességváltó és felfüggesztés beállító
gombja (5-22 o.)

8. Csomagtér fedél kioldó gombja (3-19 o.)

9. Motorháztető nyitófogantyú (3-19 o.)

10. Intelligens kulcs portja (5-10 o.)

11. Adaptív első fényszórórendszer (AFS)
kapcsolója (ha van) (2-58 o.)

12. Parkolószenzor (szonár) rendszer OFF
kapcsolója (5-42 o.)

13. Billenthető/ teleszkópos kormányoszlop karja
(3-24 o.)

14. Jelzőkürt (2-59 o.)

15. Kipufogó hang vezérlő kapcsolója (5-52 o.)

16. Gyújtáskapcsoló nyomógombja (5-8 o.)

17. Sebességváltó kar (5-35 o.)

18. Kézifék (5-29 o.,5-40 o.)

*: A multifunkciós kijelzővel kapcsolatban lapozza
fel a használati útmutatót.

UTASFÜLKE
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JOBBKORMÁNYOS MODELLEK
1. Fényszóró- és irányjelző-kapcsoló (2-55 o.)/

Hátsó ködlámpa kapcsoló (2-59 o.)

2. Váltófülek (5-17 o.)

3. Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)*

4. Mérők és műszerek (2-6 o.)

5. Kormánykerékre szerelt vezérlők ( jobb oldal)
— MRK (Mark) kapcsoló*
— Sebességszabályozó gombja (5-30 o.)

6. Ablaktörlő/ablakmosó kapcsoló (2-50 o.)

7. ESP, sebességváltó és felfüggesztés beállító
gombja (5-22 o.)

8. Sebességváltó kar (5-35 o.)

9. Kézifék (5-29 o., 5-40, o.)

10. Gyújtáskapcsoló nyomógombja (5-8 o.)

11. Intelligens kulcs portja (5-10 o.)

12. Jelzőkürt (2-59 o.)

13. Billenthető/ teleszkópos kormányoszlop karja
(3-24 o.)

14. Kipufogó hang vezérlő kapcsolója (5-52 o.)

15. Adaptív első fényszórórendszer (AFS)
kapcsolója (ha van) (2-58 o.)

16. Parkolószenzor (szonár) rendszer OFF
kapcsolója (3-19 o.)

17. Csomagtér fedél kioldó gombja (3-19 o.)

18. Motorháztető nyitófogantyú (3-19 o.)

*: A multifunkciós kijelzővel kapcsolatban lapozza
fel a használati útmutatót.
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BALKORMÁNYOS MODELLEK
1. Külső tükrök vezérlőgombja (3-27 o.)

2. Hátsó ablak páramentesítő kapcsolója (2-54 o.)

3. CD-nyílás*

4. Fűtés és légkondicionáló vezérlés (4-9 o.)

5. Érintőképernyős kijelző*

6. Kesztyűtartó (2-64 o.)

7. Biztosítékdoboz burkolat (8-26 o.)

8. Elektromos kimenet (2-61 o.)

9. Kijelző vezérlő*

10. Első utasoldali légzsák állapotát visszajelző
lámpa (ha van)

11. Vészvillogó kapcsolója (6-2 o.)

12. A csomag térfedél nyitását megakadályozó
gomb (3-20 o.)

*: A multifunkciós kijelzővel kapcsolatban lapozza
fel a használati útmutatót.

MŰSZERFAL
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JOBBKORMÁNYOS MODELLEK
1. A csomag térfedél nyitását megakadályozó

gomb (3-20 o.)

2. Kesztyűtartó (2-64 o.)

3. Hátsó ablak páramentesítő kapcsolója (2-54 o.)

4. CD-nyílás*

5. Fűtés és légkondicionáló vezérlés (6-9 o.)

6. Érintőképernyős kijelző*

7. Külső tükrök vezérlőgombja (3-27 o.)

8. Kijelző vezérlő*

9. Vészvillogó kapcsolója (6-2 o.)

10. Elektromos kimenet (2-61 o.)

11. Biztosítékdoboz burkolat (8-26 o.)

*: A multifunkciós kijelzővel kapcsolatban lapozza
fel a használati útmutatót.
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1. A/B út nullázó kapcsolója (2-7 o.)

2. Sebességmérő (2-7 o.)

3. Fordulatszámmérő ( 2-8 o.)/Felváltásjelző
(2-10 o.)

4. Sebességváltó állapotjelzője (2-9 o.)/
Sebességváltó visszajelzője (ha van) (5-18 o.)

5. Hűtőfolyadék hőmérsékletmérő műszer (2-8 o.)

6. ENTER kapcsoló (2-15 o.)

7. Műszerek fényerejét szabályozó kapcsoló
(2-12 o.)

8. Gépjármű információs kijelző (2-12 o.)

9. Kilométerszámláló/Kettős kilométerszámláló
(2-7 o.)

10. Üzemanyagszint- mérő (2-9 o.)

11. NEXT kapcsoló (2-15 o.)

MEGJEGYZÉS:
• A mérők és műszerek világítanak, ha a gyúj-

táskapcsolót ON állásba állítja.

• A műszerek mutatói lassan megmozdulnak,
miután a gyújtáskapcsolót OFF állásba állítja.
Ez nem jelenti azt, hogy a rendszer hibásan
működik.

MÉRŐK ÉS MÉRŐMŰSZEREK
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SEBESSÉGMÉRŐ
A sebességmérő a jármű sebességét jelzi.

KILOMÉTERSZÁMLÁLÓ/KETTŐS
KILOMÉTERSZÁMLÁLÓ
A kilométerszámláló ➀ feljegyzi a teljes távolságot,
amit járművével megtett.

A kettős kilométerszámláló ➁ kijelzőn külön, egyéni
utak távolságát mérheti.

Kijelző módosítása
Nyomja meg a TRIP A/B RESET gombot, hogy az
A és a B út között váltani tudjon.

A kettős kilométerszámláló
visszaállítása
Az út nullázásához jelenítse meg azt az utat, ame-
lyet szeretne nullázni, majd nyomja meg és tartsa
nyomva a TRIP A/B RESET gombot több, mint 1 má-
sodpercig.

MEGJEGYZÉS:
Amikor az akkumulátort lecsatlakoztatja az
A és a B út törlésre kerül és mindkét számláló

nullát mutat.
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FORDULATSZÁMMÉRŐ
A fordulatszámmérő a motor percenkénti fordulat-
számát (rpm) mutatja. Ne pörgesse a motort a piros
sávba ➀.

FIGYELEM
Amikor a motor fordulatszáma eléri a piros
zónát, váltson magasabb fokozatba. A motor
piros zónában történő üzemeltetése súlyosan
károsíthatja a motort.

HŰTŐFOLYADÉK
HŐMÉRSÉKLETMÉRŐ MŰSZER
A műszer a hűtőfolyadék hőmérsékletét jelzi ki.

A motor hűtőfolyadékának hőmérséklete a normál
tartományon belül van, ha az óra mutatója az áb-
rán jelzett tartományon ➀ belül van.

A motor hűtőfolyadékának hőmérséklete folyama-
tosan változik a kinti hőmérséklet és vezetési körül-
mények tekintetében.

FIGYELEM
Ha a műszer azt jelzi, hogy a motor hűtőfolya-
dékának hőmérséklete közel van a forráshoz
(H), a normál tartomány vége felé csökkentse
a gépjármű sebességét, hogy a motor hűtőfo-
lyadékának hőmérsékletét is csökkenteni
tudja. Ha a műszer átlépi a normál tartományt,
állítsa le a járművet az első biztonságos he-
lyen. Ha a motor túlmelegedett, a jármű üze-
meltetésének folytatása súlyos károkat okoz-
hat a motorban. ( “Ha a gépjármű
túlmelegszik” oldal: 6-6)

A típus

B típus
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ÜZEMANYAGSZINT MÉRŐ
A mérőműszer a tankban lévő hozzávetőleges
üzemanyagszintet mutatja.

A mérőműszer mutatója fékezéskor, kanyarodáskor,
gyorsításkor, valamint emelkedőn és lejtőn haladva
enyhén elmozdulhat.

A mérőműszer mutatója visszatér E (Empty) állásba
miután a gyújtáskapcsolót LOCK állásba állította.

Töltse fel a tartályt, mielőtt a mérőműszer eléri az
E” (Empty) állást.

Az alacsony üzemanyagszintre való figyelmeztetés
megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén, ami-
kor az üzemanyag szintje alacsony a tartályban.
Amint lehet, töltse fel a tartályt, még mielőtt a mu-
tató eléri az “E” jelzést. Az üzemanyagtartályban kell
még lennie valamennyi tartaléknak, amikor az
üzemanyagszint-mérő eléri az “E” állást. ( “Ala-
csony üzemanyagszintre figyelmeztető üzenet (km
vagy MILES)” oldal: 2-41)

A jel azt jelzi, hogy az üzemanyagbetöltő fedél
a jármű jobb oldalán található. ( “Üzemanyag-
betöltőnyílás fedele” oldal: 3-22)

MEGJEGYZÉS:
Ha a gépjárműből fogy az üzemanyag, hi-
bás működés (MIL vagy MI) lámpa világítani kezd.
Amint lehet tankoljon meg. Néhány kilométer
megtétele után az lámpa kialszik. Ha a lám-
pa nem alszik ki néhány kilométer megtétele
után, ellenőriztesse a gépjárművet egy NISSAN
High Performance Központban (NHPC) vagy szak-
szervizben. ( “Hibás működés figyelmezte-
tő lámpája (MIL vagy MI)” oldal: 2-31)

A SEBESSÉGVÁLTÓ POZÍCIÓJÁNAK
VISSZAJELZŐJE
A sebességváltó pozíciójának visszajelzője jelöli a
sebességváltó helyzetét.

A visszajelző villog, ha nem lehet sebességet váltani
úgy, hogy a váltó M állásban van.

A típus

B típus
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1. Felváltás jelzője (zöld)

2. Felváltás jelzője (sárga)

3. Felváltás jelzője (piros)

FELVÁLTÁS- JELZŐ
Amikor a felváltás jelzője be van kapcsolva, a vissza-
jelző a fordulatszámérő mellett világít és megtar-
tani az állandó motor fordulatszámot minden egyes
fokozatnál, vagy figyelmezteti a vezetőt a motor túl-
zottan magas fordulatszámon történő működteté-
sére.

A felváltás jelzője csak akkor működik, ha a sebes-
ségváltó M állásban van. Ez a funkció két üzem-
módból áll, amelyeket a gépjármű információs kijel-
zőjén lehet kiválasztani: AUTO és MANUAL beállítás.

Mód Visszajelző Szín Feltételek

AUTO beállítás

m Nincs szín A lámpa soha nem világít.

m Sárga A lámpa kb. 700 fpp-cel a piros zóna előtt villan fel.

m Piros A lámpa közvetlenül a piros lámpa előtt villan fel.

MANUAL
beállítás

m Zöld
A lámpa kb 500 fpp-cel a beállított értéke előtt
villogni kezd és folyamatosan világít, ha a
fordulatszám elérte a beállított értéket.

m Sárga A lámpa kb. 700 fpp-cel a piros zóna előtt villan fel.

m Piros A lámpa közvetlenül a piros lámpa előtt villan fel.
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Beállítás
Állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba. Használja az
ENTER gombot és váltson a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén, amíg a SETTING képernyőt el nem
éri.

Használja a NEXT gombot és az ENTER gom-
bot , hogy az ALERT > UPSHIFT képernyőre jus-
son. A felváltásjelző állapota az UPSHIFT képernyőn
megjelenik. Gyári beállításként az AUTO funkció van
beállítva.

A felváltásjelző üzemmódjának megváltoztatásá-
hoz válassza a SETTING üzemmódot az UPSHIFT
képernyőn. A következő üzemmódok közül válassza
ki valamelyiket a NEXT gomb megnyomásával ,
majd nyomja meg az ENTER gombot a befeje-
zéshez.

• AUTO

• 3.000 - 6.300 FPP (MANUÁLIS)

• OFF

A szám 100 fpp-cel emelkedik. A szám 500 fpp-cel
való emeléséhet nyomja meg és tartsa nyomva a
NEXT gombot .

Példa
Amikor szeretné elérni a maximális motor
fordulatszámot:

Állítsa a felváltás jelzőt AUTO állásba. A sárga vissza-
jelző kb. 700 fpp-cel a piros zóna előtt villan fel, a
piros lámpa közvetlenül a piros zóna előtt villan fel.

Amikor szeretné elérni a maximális forgatónyo-
matékot:

Állítsa be 6.000 fpp-re. A zöld visszajelző elkezd vil-
logni kb. 5.500 fpp-től és világít 6.000 fpp-nél.

A gépjármű bejáratása:

Annak érdekében, hogy a motor túlzott fordulatszá-
mon történő használatát a bejáratás alatt elkerülje,
állítsa be a felváltás visszajelzőjét 3.500 fpp-re. A
zöld visszajelző kb. 500 fpp-cel a beállított érték
előtt kezd el villogni és a beállított értéktől kezdve
világít. ( “Bejáratási ütemterv” oldal: 5-35)

MEGJEGYZÉS:
• Egy kis különbség lehet a felváltás- jelző fel-

villanása és a fordulatszámmérő értékei kö-
zött.

• Ha az akkumulátor csatlakozóit lekötötték, a
beállítások törlődnek a memóriából és min-
den üzemmód visszaáll alapértelmezettre.
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MŰSZEREK FÉNYEREJÉNEK
SZABÁLYOZÁSA
A műszerfal fényerejének beállítása csak akkor le-
hetséges, ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van.
Nyomja meg a gombot a fényerő növeléséhez ➀
vagy csökkentéséhez ➁. A kijelző fényereje megje-
leníthető a gépjármű információs kijelzőjén.

Amikor a fényszórók fel vannak kapcsolva, a belső
kapcsolók fényerejét is állíthatja.

MEGJEGYZÉS:
• A műszerfal fényereje külön is beállítható,

hogy a nappali és éjszakai fényviszonyoknak
megfeleljen. A beállított értékek automatiku-
san tárolásra kerülnek.

• Ha az akkumulátor csatlakozóit lekötötték, a
beállítások törlődnek a memóriából és min-
den érték visszaáll alapértelmezettre.

A gépjármű információs kijelzője a következő infor-
mációkat jelenítheti meg.

• Motorolaj-szint kijelző

• Erőátviteli rendszer ellenőrző kijelzője

• Kijelző fényerejének ellenőrző kijelzője
( “Műszerek fényerejének szabályozása”
oldal: 2-12)

• Fedélzeti számítógép
( “Fedélzeti számítógép” oldal: 2-15)

• Figyelmeztetés megjelenítés
( “Figyelmeztetés kijelzője” oldal: 2-34)

• Működés visszajelzője
( “Műveleti kijelző” oldal: 2-44)

• Automatikus sebességszabályozó rendszer
visszajelzője
( “Automatikus sebességszabályozó
berendezés” oldal: 5-30)

GÉPJÁRMŰ INFORMÁCIÓS
KIJELZŐJE
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MOTOROLAJ-SZINT KIJELZŐ
Amikor a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja a mo-
torolaj szintje az ábrán látható módon kijelzésre ke-
rül mielőtt a motort elindítaná.

Amikor a motorolaj szintje megfelelő az
[OIL LEVEL OK] felirat jelenik meg. Nyomja meg a
LEVEL gombot , hogy ellenőrizhesse a motor-
olaj szintjét.

MEGJEGYZÉS:
A motorolaj szintje megjeleníthető miután az [OIL
LEVEL OK] felirat eltűnik vagy miközben a motort
indítja vagy a motor jár. ( “Karbantartás” ol-
dal: 2-21)

Amikor a motorolaj szintje alacsony
Ha a fent látható felirat jelenik meg, a motorolaj
szintje alacsony.

Melegítse fel a motort úgy, hogy a gépjármű vízszin-
tes talajon áll. Miután megállította a motort várjon 5
percet, majd használja a motorolaj visszajelzőjét az
olajszint ellenőrzéséhez. ( “Motorolaj” oldal:
8-11)

Ha az olaj szintje alacsony, töltse fel a rendszert vagy
cseréltesse ki az olajat egy NISSAN High Performan-
ce Központban (NHPC) vagy egy szakszervizben.
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FIGYELEM

Ha a gépjármű olyan területen áll, amely nem
vízszintes, nem lehet megfelelően megmérni
az olaj szintjét. Ha a [LOW OIL LEVEL] üzenet
jelenik meg a képernyőn, de a kijelző által jel-
zett szint normális, állítsa a gépjárművet
olyan talajra, amely vízszintes és állítsa le a
motort. 5 perc eltelte után nyissa ki a vezető-
oldali ajtót és állítsa a gyújtáskapcsolót ON ál-
lásba. Ha ismét a [LOW OIL LEVEL] üzenet jele-
nik meg, töltesse fel a rendszert vagy cserél-
tessen olajat.

Ha az olajszint szenzora hibásan
működik
Ha a fenti üzenet jelenik meg, lehet, hogy az olajszint
ellenőrző szenzora hibásan működik.

Vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN High Perfor-
mance Központtal (NHPC) vagy egy szakszervizzel.

ERŐÁTVITELI RENDSZER
ELLENŐRZŐ KIJELZŐJE
Ez az üzenet azután jelenik meg, hogy a motort el-
indította és a rendszer az erőátviteli rendszert el-
lenőrzi. Néhány másodperc után kikapcsol.

MEGJEGYZÉS:
• A rendszer ellenőrzése során a sebességváltó

karját nem lehet elmozdítani az P állásból.
Csak azt követően mozgassa a sebességvál-
tó karját, hogy a rendszer ellenőrző lámpája
kialudt.

• Ha a rendszerellenőrzés közben a sebesség-
váltón található gombot megnyomja, a
sebességváltót akkor sem lehet elmozdítani,
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ha a rendszer ellenőrzése befejeződött. En-
gedje fel a gombot, majd nyomja meg újra a
sebességváltó elmozdításához.

➀ ENTER gomb

➁ NEXT gomb

➂ Gépjármű információs kijelzője

A fedélzeti számítógép a következő információkat
jeleníti meg:

• Aktuális üzemanyag-fogyasztás

• Gépjármű sebessége

• Automatikus sebességszabályozó berendezés

• Átlag üzemanyagfogyasztás és sebesség

• Eltelt idő és a megtett út adatai

• A tank kiürüléséig még megtehető távolság

• Külső levegő hőmérsékletet

• Beállítás

• Figyelmeztetés

A gépjármű információs kijelzője ➂ megváltoztat-
ható, ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van. Nyom-
ja meg az ENTER gombot ➀, hogy megváltoz-
tathassa a kijelzőt.

MEGJEGYZÉS:
• Az automatikus sebességszabályozó rend-

szer kijelzője kerül megjelenítésre, ha a rend-
szer aktív. ( “Automatikus sebességsza-
bályozó berendezés” oldal: 5-30).

• A figyelmeztető kijelző nem jelenik meg nin-
csenek olyan körülmények, amelyekre a ve-
zetőt figyelmeztetni kell.

• A vezetési körülményektől és egyéb ténye-
zőktől függően a megjelenítésre kerülő érté-
kek eltérhetnek a tényleges értékektől.

• A kilométeróra mutatója által mutatott érték
és a gépjármű információs kijelzőjén muta-
tott értékek között némi eltérés lehet.

FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP
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AKTUÁLIS
ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS (km/l,
l/100 km vagy MPG)
Vezetés közben az aktuális üzemanyagfogyasztás
kerül megjelenítésre.

GÉPJÁRMŰ SEBESSÉGE (km/h
vagy MPH)
Ez jeleníti meg a gépjármű sebességét vezetés köz-
ben.

SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ
RENDSZER (km/h vagy MPH)
Ez jeleníti meg az automatikus sebességszabályozó
rendszer statusát.

MEGJEGYZÉS:
Az automatikus sebességszabályozó rendszer
kijelzője kerül megjelenítésre, ha a rendszer aktív
( “Automatikus sebességszabályozó
berendezés” oldal: 5-30).
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ÁTLAGOS
ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS ÉS
SEBESSÉG (km/l vagy l/100 km
vagy MPG, km/h vagy MPH)
Ez a kijelző jeleníti meg az átlagos üzemanyagfo-
gyasztást ás az átlagsebességet, amelyet a rend-
szer az utolsó nullázástól számol.

A kijelző nullázásához nyomja meg és tartsa nyom-
va a NEXT gombot több, mint 1 másodpercig.
(Az átlagos üzemanyagfogyasztás és átlagsebes-
ség egyszerre nullázódik.)

MEGJEGYZÉS:
• [ ] jelenik meg az első 500 méteren (1/3

mile) vagy a nullázást követő 30 másodperc-
ben.

• A rendszer kb. 30 másodpercenként frissíti az
adatokat.

ÚT IDŐTARTAMA ÉS
KILOMÉTERSZÁMLÁLÓ (km vagy
mérföld)
Ezen a kijelzőn jelenik meg az az időtartam és meg-
tett kilométer, amelyet a számláló utolsó nullázása
óta megtett.

A kijelző nullázásához nyomja meg és tartsa nyom-
va a NEXT gombot több, mint 1 másodpercig.
(Az út időtartama és a megtett kilométer együtt
nullázódik.)
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A TANK KIÜRÜLÉSÉIG MÉG
MEGTEHETŐ TÁVOLSÁG (km vagy
MILES)
Ez a felirat azt a távolságot jelzi, amelyet még lehet
tenni a gépjárművel a tartályban még meglévő
üzemanyag- mennyisséggel és a pillanatnyi
fogyasztással.

MEGJEGYZÉS:
• Ha az üzemanyag szintje alacsony, az

alacsony üzemanyagszintre figyelmeztető
felirat megjelenik a kijelzőn. ( “Alacsony
üzemanyagszintre figyelmeztető üzenet (km
vagy MILES)” oldal: 2-41)

• Ha az alacsony üzemanyagszintre figyelmez-
tető üzenet után a gépjárművet nem tankolja
újra, az üzenet a következőre vált [ ]. En-

nek a változásnak az időzítése függhet a ve-
zetés körülményeiről. Ez nem jelenti azt, hogy
a rendszer hibásan működik.

• A rendszer kb. 30 másodpercenként frissíti az
adatokat.

KÜLSŐ LEVEGŐ HŐMÉRSÉKLETET
Ez jeleníti meg a külső hőmérsékletet.

MEGJEGYZÉS:
• Előfordulhat, hogy a külső levegő hőmérsék-

lete nem megfelelően jelenik meg a követke-
ző esetekben.

– A külső levegőhőmérséklet alacsonyabb,
mint −30°C (−22°F) vagy magasabb, mint
55°C (131°F).

– A gépjármű megállt vagy kis sebességgel
halad (kevesebb, mint 20 km/h (12 MPH)).

– A hőmérséklet nagyon magas a motortér-
ben.
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• Amikor a külső levegőhőmérséklet ala-
csonyabb, mint 3°C (37°F), a külső hőmér-
sékletre figyelmeztető üzenet megjelenik
a kijelzőn és az “ICY” jel jelenik meg a hő-
mérséklet kijelzőjén. ( “Alacsony kül-
ső hőmérséklet figyelmeztető jelzés” ol-
dal: 2-20)

BEÁLLÍTÁS (fedélzeti számítógép)
Ez alapján beállíthatja a figyelmeztetéseket, a kar-
bantartási intervallumokat és elvégezhet egyéb be-
állításokat.

Használja a NEXT gombot egy elem kiválasz-
tásához, majd nyomja meg az ENTER gombot
az adott beállítási képernyő megváltoztatásához.

Az eredeti beállítási képernyőhöz való visszatérés-
hez nyomja meg és tartsa nyomva az ENTER gom-
bot legalább 1 másodpercig.

MEGJEGYZÉS:
• Ha az akkumulátor csatlakozóit lekötötték, a

beállítások törlődnek a memóriából és min-
den érték visszaáll alapértelmezettre.

• A beállítások nem elvégezhetők a következő
esetekben.

– A gépjármű mozgásban van.

– Egy figyelmeztető üzenet aktív.

– A műszerek fényerejét beállító vezérlő ak-
tív.

– Az automatikus sebeségszabályozó rend-
szer statusa megjelenik a kijelzőn.
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Figyelmeztetés
Ezzel a funkcióval beállíthatók a felváltás figyelmez-
tetései, a “time to rest” jelzés és a külső hőmérséklet
figyelmeztetései.

Felváltás- jelző:

A felváltás figyelmeztetésének beállításaival kap-
csolatban lapozza fel a következő fejezetet. (
“Felváltás- jelző” oldal: 2-10)

“Time to rest” visszajelző:

Ez az üzenet figyelmezteti a vezetőt, hogy a beállí-
tott idő eltelt.

A TIMER képernyőn nyomja meg a NEXT gombot
, hogy megváltoztathassa az időt. Nyomja meg

és tartsa nyomva a gombot, hogy 1 óránként növel-
ni tudja az értéket. Maximum 6 óra állítható be.

MEGJEGYZÉS:
Az alapértelmezett beállítás OFF.

Alacsony külső hőmérséklet figyelmeztető
jelzés:

Ez az üzenet figyelmezteti a vezetőt, hogy a külső
levegő hőmérséklete alacsonyabb, mint 3°C (37°F).

Az ICY képernyőn nyomja meg a NEXT gombot ,
hogy ezt a figyelmeztetést ki- vagy bekapcsolja.

MEGJEGYZÉS:
Az alapértelmezett beállítás ON.

2-20 Műszerek és kezelőszervek



Karbantartás
Ennek a funkciónak a segítségével különböző kar-
bantartási intervallumok állíthatók be, illetve ennek
segítségével ellenőrizhető a motorolaj szintje. A lent
látható figyelmeztető figyelmezteti a vezetőt a kar-
bantartási intervallumokra.

MEGJEGYZÉS:
Mivel ezek a figyelmeztetések a megtett kilomé-
ter után jelennek meg, nem jelzik a gépjármű
tényleges állapotát. Ezeket a funkciókat csak re-
ferenciaként használja.

A karbantartási távolságokat a következőképpen
adhatja meg:

• Minden képernyőn használja a NEXT gombot
a kilométer megváltoztatásához. Nyomja

meg és tartsa nyomva a gombot, hogy az érté-
ket 1.000 km-enként (600 mérföld) növelni tud-
ja.

• Ha nem szeretne ilyen figyelmeztetéseket, ak-
kor az értéket állítsa [—]-ra.

• Ha a felgyülemlett kilométereket szeretné lenul-
lázni menjen a RESET képernyőre, majd nyomja
meg a NEXT gombot és erősítse meg a
műveletet az ENTER gomb megnyomásával

.

MEGJEGYZÉS:
• Ha a nullázás után szeretné ismét beállítani

az eredeti értéket nyomja meg újra a NEXT
gombot .

• Ha az akkumulátor csatlakozóit lekötötték, a
beállított kilométerek törlődnek a memóriá-
ból és minden érték visszaáll alapértelme-
zettre.

Motorolaj- szint:

Ezzel az opcióval ellenőrizheti az indulás előtti olaj-
szintet ha a motor jár. Válassza ki a [SETTING] >
[MAINTENANCE] > [OIL] > [ENGINE OIL] > [LEVEL] op-
ciókat.

Ha az alacsony olajszintre figyelmeztető üzenet
megjelenik, ellenőrizze a motorolaj szintjét a nívó-
pálcával. ( “Motorolaj szintjének ellenőrzése”
oldal: 8-11)
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Motorolaj:

Ha már közel jár a beállított kilométerhez, megjele-
nik a figyelmeztetés a kijelzőn, ezzel együtt a még
hátralévő távolság is rendszeresen megjelenik. Vá-
lassza ki a [SETTING] > [MAINTENANCE] > [OIL] >
[ENGINE OIL] opciót, hogy a olajcseréig még megte-
hető távolságot beállíthassa vagy nullázhassa.

MEGJEGYZÉS:
Az alapértelmezett beállítás 15.000 km (9.500 mi-
les). A maximálisan beállítható távolság 15.000
km (9.500 miles).

Motorolajszűrő:

A figyelmeztetés megjelenik, ha a beállított távolsá-
got már megtette. Válassza ki a [SETTING] > [MAIN-
TENANCE] > [FILTER] opciót, hogy a szűrő cseréjéig
még megtehető távolságot beállíthassa vagy nul-
lázhassa.

MEGJEGYZÉS:
Az alapértelmezett beállítás 15.000 km (9.500 mi-
les). A maximálisan beállítható távolság 15.000
km (9.500 miles).

Sebességváltó olaja:

A figyelmeztetés megjelenik, ha a beállított távolsá-
got már megtette. Válassza ki a [SETTING] > [MAIN-
TENANCE] > [OIL] > [TRANSMISSION OIL] opciót, hogy
a olajcseréig még megtehető távolságot beállíthas-
sa vagy nullázhassa.

MEGJEGYZÉS:
Az alapértelmezett beállítás 60.000 km (37.000
miles). A maximálisan beállítható távolság
90.000 km (55.500 miles).
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Gumiabroncsok:

A figyelmeztetés megjelenik, ha a beállított távolsá-
got már megtette. Válassza ki a [SETTING] > [MAIN-
TENANCE] > [TYRE] opciót, hogy az abroncsok cse-
réjéig még megtehető távolságot beállíthassa vagy
nullázhassa.

MEGJEGYZÉS:
Az alapértelmezett beállítás OFF.

Opciók
Ezzel az opcióval beállíthatja a nyelvet illetve a mér-
tékegységeket.

Nyelv (ha van):

Válassza ezt az almenüt a kijelző nyelvének kivá-
lasztásához.

Mértékegység:

Válassza ezt az almenüt a kijelzőn megjelenő egy-
ség (km/l, l/100 km, stb.) kiválasztásához.

FIGYELMEZTETÉS (fedélzeti
számítógép)
Figyelmeztető információk jelennek meg a gépjár-
mű információs kijelzőjén.

Nyomja meg az ENTER gombot miközben egy
figyelmeztető üzenet aktív, hogy az eredeti képer-
nyőre visszatérhessen.

Lehetőség van az olyan figyelmeztetések ellenőr-
zésére is, amelyek nem kerültek kijavításra.
( “Figyelmeztetés kijelzője” oldal: 2-34)

A figyelmeztetések ellenőrzése
Nyomja meg a NEXT gombot a [DETAILS] kivá-
lasztásához, majd nyomja meg az ENTER gombot a
megerősítéshez .
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Ha több figyelmeztetés is aktív, nyomja meg az EN-
TER gombot , hogy váltani tudjon közöttük.

Az eredeti figyelmeztetéshez való visszatéréshez
nyomja meg és tartsa nyomva az ENTER gombot

legalább 1 másodpercig.

MEGJEGYZÉS:
Ha nincs megjelenítésre váró figyelmeztetés,
csak a [SKIP] opció választható.
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m
m

Blokkolásgátló rendszer (ABS)
figyelmeztető lámpa m Fő figyelmeztető lámpa m

Hibás működés figyelmeztető lámpája
(MIL vagy MI)

m Fék figyelmeztető lámpa m Biztonsági öv figyelmeztető lámpa m
Felnyitott motorháztetőre
figyelmeztető lámpa (ha van)

m
Fék kopására figyelmeztető lámpa (ha
van) m

Kiegészítő légzsák figyelmeztető
lámpák m Hátsó ködlámpa visszajelző lámpa

m Töltés figyelmeztető lámpa m Sebességváltó figyelmezető lámpa m
Elektronikus menetstabilizáló rendszer
(ESP) kikapcsolás visszajelző lámpa

m Motorolaj-nyomás figyelmeztető lámpa m
Elektronikus stabilizáló rendszer (ESP)
figyelmeztető lámpája m Világítás visszajelző lámpája

m
Négykerék-meghajtás (4WD)/
Összkerék-meghajtás (AWD)
figyelmeztető lámpája m

A sebességtartó rendszer visszajelző
lámpája m

Irányjelző/vészvillogó visszajelző
lámpák

m Intelligens kulcs figyelmeztető lámpa m
Sebességtartó rendszer visszajelző
lámpája

m
Alacsony keréknyomás figyelmeztető
lámpája m Távolsági fényszóró visszajelző lámpa

FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁK, VISSZAJELZŐ LÁMPÁK ÉS
HANGJELZÉSEK
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LÁMPÁK ELLENŐRZÉSE
Becsukott ajtók mellett húzza be a kéziféket, csa-
tolja be a biztonsági övét és állítsa a gyújtáskapcso-
lót ON állásba a motor beindítása nélkül.

A következő lámpák (ha van) felvillannak:

, , , , ,

A következő lámpák (ha van) bekapcsolnak egy rö-
vid időre, majd kialszanak:

, vagy , , , , ,

Ha valamelyik lámpa nem világít vagy a leírt módtól
eltérően világít, akkor előfordulhat, hogy az izzó
égett ki és/vagy a rendszer hibásan működik. Ellen-
őriztesse a rendszer egy NISSAN High Performance
Központban (NHPC) vagy szakszervizben.

FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁK

mmBlokkolásgátló rendszer
(ABS) figyelmeztető lámpa

Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, a blokkolás-
gátló 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 motor jár, az azt jelenti, hogy az ABS rend-
szer nem működik megfelelően. Ellenőriztesse a
rendszer egy NISSAN High Performance Központ-
ban (NHPC) vagy szakszervizben.

Ha az ABS rendszer hibája fellép, a blokkolásgátló
funkciók kikapcsolnak. A fékrendszer ekkor normá-
lisan működik, de a blokkolásgátló rásegítés nélkül.
( “Fékrendszer” oldal: 5-47)

mFék figyelmeztető lámpa

Ez a lámpa a rögzítőfék és a lábfék esetében is mű-
ködik.

Rögzítőfék figyelmeztető lámpája:

Ha a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja, a lámpa fel-
villan, ha a rögzítőfék be van húzva.

Alacsony fékfolyadék figyelmeztető lámpa:

Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, a figyelmez-
tető lámpa felvillan, ha a fékfolyadék szintje ala-
csony. Ha ez a lámpa jelenik meg, miközben a motor
jár és a rögzítőfék nincs behúzva, állítsa le a jármű-
vet és hajtsa végre a következőket:

1. Ellenőrizze a fékfolyadék-szintet. Töltsön utána
fékolajat, ha szükséges.
( “Fékfolyadék” oldal: 8-13)

2. Ha a fékfolyadék szintje megfelelő, ellenőriztesse
a rendszert egy NISSAN High Performance Köz-
pontban (NHPC) vagy szakszervizben.

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 rend-
szer nem működik megfelelően. Ellenőriztesse a
fékrendszert és ha szükséges, azonnal javítassa
meg egy NISSAN High Performance Központban

(NHPC) vagy szakszervizben.
( “Blokkolásgátló rendszer (ABS) figyelmezte-
tő lámpa” oldal: 2-26)

VIGYÁZAT
• Előfordulhat, hogy a gépjármű fékrend-

szere nem működik megfelelően, amikor
ez a figyelmeztető lámpa felvillan. A veze-
tés ilyenkor veszélyes lehet. Ha Ön mégis
úgy ítélné meg, hogy a vezetés biztonsá-
gos, vezessen óvatosan a következő szer-
vizállomásig. Egyéb esetben úgy vontat-
tassa a járművet, mert a vezetés veszélyes
lehet.

• A fékpedál lenyomása álló motornál, és/
vagy az alacsony fékfolyadék szint meg-
növelheti a féktávolságot és ilyenkor a fé-
kezéshez nagyobb erő szükséges, illetve a
pedál útja is nagyobb lesz.

• Amennyiben a fékfolyadékszint a mini-
mum vagy MIN jelzés alatt van a fékfolya-
dék tartályon, ne vezesse tovább a jármű-
vet addig, amíg egy NISSAN High Perfor-
mance Központ (NHPC) vagy szakszerviz
nem ellenőrizte a rendszert.

mFék kopására figyelmeztető lámpa
(ha van)

A fék kopására figyelmeztető lámpa akkor világít,
ha a fékbetét elhasználódott. Ellenőriztesse a fék-
rendszert és a fékbetéteket a lehető leghamarabb
cseréltesse ki egy NISSAN High Performance Köz-
pontban (NHPC).
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FIGYELMEZTETÉS

Soha ne vezesse hosszan a gépjárművet ha a
fék kopására figyelmeztető lámpa világít.
Egyéb esetben a fékrendszer nem fog megfe-
lelően működni a fékbetétek kopása miatt.

mTöltés figyelmeztető lámpa

Ha a lámpa a motor működése közben gyullad ki, ez
azt jelentheti, hogy a töltésrendszer nem működik
megfelelően. Állítsa le a motort és ellenőrizze a ge-
nerátor ékszíjat. Ha a szíj túl laza, szakadt vagy hi-
ányzik vagy ha a lámpa nem alszik ki, azonnal ke-
ressen fel egy NISSAN High Performance Központot
(NHPC) vagy szakszervizt.

FIGYELEM
Ne vezesse tovább a járművét, ha a generátor
ékszíja laza, törött vagy hiányzik.

mMotorolaj-nyomás figyelmeztető
lámpa

A lámpa az alacsony motorolajnyomásra figyelmez-
tet. Ha a lámpa villog vagy normál vezetési körül-
mények között villan fel, állítsa meg a járművet egy
biztonságos helyen, azonnal állítsa meg a motort
és hívja a NISSAN High Performance Központot
(NHPC) vagy szakszervizt.

A motorolaj- nyomás figyelmeztető lámpa nem
az alacsony olajszintre figyelmeztet. Ellenőrizze
a gépjármű információs kijelzőjét vagy használja
a nívópálcát.

( “Motorolaj-szint kijelző” oldal: 2-13)

( “Motorolaj szintjének ellenőrzése” oldal:
8-11)

FIGYELEM
Amennyiben a motort tovább üzemelteti vilá-
gító olajnyomás figyelmeztető lámpa mellett,
a motor súlyosan, szinte azonnal károsodhat.
Az első biztonságos alkalommal állítsa le a
motort.

mNégykerék-meghajtás (4WD)/
Összkerék-meghajtás (AWD)
figyelmeztető lámpája

A 4WD/AWD lámpa felvillan amikor a gyújtáskapcso-
lót ON állásba állítja. A motor elindulását követően
rövidesen kialszik.

Ha a 4WD/AWD rendszer működésében hiba lép fel,
a figyelmeztető lámpa vagy folyamatosan világít
vagy villog. ( “Négykerék-meghajtás (4WD)/
Összkerék-meghajtás (AWD)” oldal: 5-37)

FIGYELMEZTETÉS
• Ha a jelzőlámpa felvillan vezetés közben, a

4WD/AWD rendszer működésével problé-
mák lehetnek. Csökkentse a gépjármű se-
bességét és amint lehet ellenőriztesse a

járművet egy NISSAN High Performance
Központban (NHPC) vagy egy szakszerviz-
ben.

• Ha a 4WD/AWD figyelmeztető lámpa veze-
tés közben villogni kezd:

– gyorsan villog (másodpercenként ket-
tő):
Húzódjon le az útról biztonságos hely-
re és hagyja alapjáraton a motort. A
4WD/AWD rendszer meghibásodásá-
nak elkerülése végett a vezetési üzem-
mód RWD meghajtásra vált. Ha a figyel-
meztető lámpa kialszik, ismét közle-
kedhet a járművel.

– lassan villog (kb. 2 másodpercenként
egyet):
Húzódjon le az útról biztonságos hely-
re és hagyja alapjáraton a motort. El-
lenőrizze, hogy az abroncsok mérete
megegyezik-e a vezetőoldali B oszlo-
pon található címkén feltüntetettel, a
keréknyomás megfelelő-e, az abron-
csok nincsenek-e elkopva.
( “Gumiabroncs címke” oldal:
9-11)
Keréknyomás nem megfelelő, töltse fel
nitrogén gázzal. A nitrogén gázzal való
feltöltéshez vegye fel a kapcsolatot
egy NISSAN High Performance Köz-
ponttal (NHPC) vagy szakszervizzel. Ha
nitrogén gáz nem elérhető, sűrített le-
vegővel is felfújathatja az abroncsot,
amely normál vezetési körülmények
között megfelelő. Azonban a NISSAN
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azt javasolja, hogy az abroncsot töltse
fel nitrogén gázzal, hogy a lehető leg-
jobb teljesítményt érje el.

• Ha a fenti műveletek végrehajtása után a
figyelmeztető lámpa továbbra is világít, el-
lenőriztesse a gépjárművet egy NISSAN Hi-
gh Performance Központtal (NHPC) vagy
szakszervizzel.

mIntelligens kulcs figyelmeztető
lámpa

Ha a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja, a figyelmez-
tető lámpa felvillan és kb. 2 másodperc után kial-
szik.

Ez a lámpa azt jelzi, hogy az elektromos kormányzár
vagy az intelligens kulcsrendszer működésében hi-
ba lépett fel.

Ha a lámpa akkor villan fel, amikor a motor nem jár,
a kormányzár kioldása vagy a motor elindítása nem
lesz lehetséges. Ha a lámpa akkor villan fel, amikor a
motor jár, tovább vezetheti a járművet. Ezekben az
esetekben javítás céljából vegye fel a kapcsolatot
egy NISSAN High Performance Központtal (NHPC)
vagy szakszervizzel.

mAlacsony keréknyomás
figyelmeztető lámpája

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 az
abroncs defektes, vagy azt jelzi, hogy a TPMS nem
működik megfelelően.

Ha a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja, a figyelmez-
tető lámpa felvillan és kb. 1 másodperc után kialszik.

Alacsony keréknyomás figyelmeztetés:

Ha a gépjárművet úgy vezeti, hogy az abroncsok
nyomása alacsony, a figyelmeztető lámpa felvillan.

Ha az alacsony keréknyomásra figyelmeztető
lámpa világít, álljon meg és állítsa be mind a 4
abroncs nyomását a javasolt HIDEG értékre,
amely a vezetőoldali B oszlopon található cím-
kén olvasható. Használjon mérőműszert a kerék-
nyomás ellenőrzéséhez.

Előfordulhat, hogy az alacsony keréknyomásra fi-
gyelmeztető lámpa nem alszik ki automatikusan,
miután a nyomást beállította. Azt követően, hogy
az abroncs nyomását beállította a javasolt érték-
re, állítsa vissza a gépjárműben regisztrált nyo-
másértékeket (TPMS visszaállító funkcióval sze-
relt modellek), majd vezesse a gépjárművet 25
km/h-nál (16 MPH) magasabb sebességgel.

Ezekkel a műveletekkel aktiválható a TPMS és kap-
csolható ki az alacsony keréknyomásra figyelmez-
tető lámpa.

TPMS visszaállítási funkcióval szerelt modellek:

A TPMS visszaállítását akkor kell végrehajtani, ha az
abroncsokat vagy a kereket lecserélte.

A külső levegőhőmérséklettől függően az alacsony
keréknyomásra figyelmeztető lámpa felvillanhat,
még akkor is, ha a keréknyomást a megfelelő érték-

re beállította. Állítsa be a keréknyomást a javasolt
HIDEG értékre, amikor az abroncsok hidegek és ál-
lítsa vissza a TPMS-t.

Ha az alacsony keréknyomásra figyelmeztető lám-
pa még a visszaállítást követően is világít, az azt
jelentheti, hogy a TPMS nem működik megfelelően.
Ellenőriztesse a rendszert egy NISSAN High Perfor-
mance Központban (NHPC) vagy szakszervizben.
( “Keréknyomást figyelő rendszer (TPMS)” ol-
dal: 5-3)

Defektes kerék figyelmeztetése:

A defektes kerék figyelmeztetése akkor jelenik meg,
ha valamelyik kerék defektes.

Ha a gépjárművet úgy vezeti, hogy egy vagy több
abroncs defektes, a figyelmeztető lámpa folyama-
tosan világít és 10 másodpercig figyelmeztető han-
got is hall.

A figyelmeztető hang csak az első figyelmeztetés-
nél hallható, a figyelmeztető lámpa azonban folya-
matosan világít. Ha a figyelmeztetés aktiválódik, ál-
líttassa vissza a rendszert és ellenőriztesse vagy
cseréltesse ki a kereket egy NISSAN High Performan-
ce Központban (NHPC) vagy szakszervizben. Annak
ellenére, hogy az abroncsot beállítja a HIDEG ab-
roncsnyomásra, a figyelmeztető lámpa akkor is vi-
lágít, amíg a rendszer vissza nem állíttatja egy NIS-
SAN High Performance Központban (NHPC) vagy
szakszervizben.

Ha az érintőképernyőn választja ki a keréknyomás
információt, a LOW PRESSURE figyelmeztető üzenet
jelenik meg. Minden abroncs nyomása megjelení-
tésre kerül. A multifunkciós kijelzővel kapcsolatban
lapozza fel a használati útmutatót.
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A gépjárművet csak korlátozott ideig vezesse defek-
tes abronccsal.

( “Keréknyomást figyelő rendszer (TPMS)” ol-
dal: 5-3)

( “Keréknyomást figyelő rendszer (TPMS)” ol-
dal: 6-2)

TPMS hibás működése:

Ha a TPMS nem működik megfelelően, az alacsony
keréknyomásra figyelmeztető lámpa kb. 1 percig vil-
log, amikor a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja. A
lámpa 1 perc eltelte után folyamatosan világít. Ellen-
őriztesse a rendszer egy NISSAN High Performance
Központban (NHPC) vagy szakszervizben.

( “Keréknyomást figyelő rendszer (TPMS)” ol-
dal: 5-3)

( “Keréknyomást figyelő rendszer (TPMS)” ol-
dal: 6-2)

VIGYÁZAT
• Ha a lámpa nem villan fel, amikor a gyúj-

táskapcsolót ON állásba állítja, ellenőriz-
tesse a gépjárművet egy NISSAN High Per-
formance Központban (NHPC) vagy szak-
szervizben.

• Ha a lámpa vezetés közben villan fel, ke-
rülje 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. Annak ér-
dekében, hogy az alacsony abroncsnyo-
másra figyelmezető lámpát ki tudja kap-
csolni állítsa be az abroncsnyomást a
javasolt HIDEG értékre, amely a vezetőol-
dali B oszlopon található címkén olvasha-
tó. Ha a keréknyomás beállítása után a
lámpa még mindig világít, az abroncs de-
fektes lehet “Keréknyomást figyelő
rendszer (TPMS)” oldal: 6-2 vagy a TPMS
hibásan működik. Ha nincs defektes kerék
és az abroncsok is megfelelően fel vannak
fújatva, ellenőriztesse a gépjárművet egy
NISSAN High Performance Központban
(NHPC) vagy szakszervizben.

• Defektes kerékkel is vezethet, de a gépjár-
mű vezethetősége, stabilitása csökken,
amely balesethez és személyi sérüléshez
vezethet. Ha hosszú távon vezet nagy se-
bességgel, az abroncsok sérülhetnek.

• Ne vezessen 80 km/h-nál (50 MPH) maga-
sabb sebességgel és ne vezessen 80 km-
nél (50 mérföld) többet defektes kerékkel.
A defektes kerékkel megtehető távolság
függ a külső hőmérséklettől, a gépjármű
terhelésétől, az útviszonyoktól és egyéb
tényezőktől.

• Ha defektes kerékkel vezet és szokatlan
hangot vagy vibrációt érez, húzódjon félre
egy biztonságos helyre és a lehető legha-

marabb álljon meg a gépjárművel. Előfor-
dulhat, hogy az abroncs súlyosan károso-
dott és ki kell cserélni.

• A keréknyomás beállítása után állítsa
vissza a TPMS-t is (TPMS visszaállító funk-
cióval szerelt modellek). Hacsak a visszaál-
lítást nem hajtotta végre, a TPMS nem fi-
gyelmeztet az alacsony abroncsnyomás-
ra.

• Ha kereket cserél, a TPMS nem fog működ-
ni és az alacsony keréknyomásra figyel-
meztető lámpa kb. 1 percig villog. A lámpa
1 perc eltelte után folyamatosan világít.Ve-
gye fel a kapcsolatot egy NISSAN High Per-
formance Központtal (NHPC) vagy szak-
szervizzel, amint lehet, ahol a kereket le-
cserélheti és/vagy a rendszert
visszaállíttathatja.

• Ha olyan típusú abroncsokat használ,
amelyeket a NISSAN eredetileg nem hatá-
rozott meg, az befolyásolhatja a TPMS
rendszer működését.

FIGYELMEZTETÉS
• A TPMS nem helyettesíti a rendszeres nyo-

másellenőrzést. Rendszeresen ellenőrizze
az abroncsnyomást.

• Győződjön meg róla, hogy a megfelelő mé-
retű abroncsok vannak felszerelve.
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MEGJEGYZÉS:
• Ha a gépjárművet kevesebb, mint 25 km/h (16

MPH) sebességgel vezeti, előfordulhat, hogy
a TPMS nem működik megfelelően.

• A gépkocsira szerelt abroncsok nitrogén gáz-
zal vannak feltöltve. Amikor a keréknyomás
alacsony, töltse fel az abroncsokat nitrogén
gázzal. Vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN
High Performance Központtal (NHPC) vagy
szakszervizzel, hogy további információt sze-
rezhessen arról, hogyan kell az abroncsokat
nitrogén gázzal feltölteni.

mFő figyelmeztető lámpa

Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, a fő figyel-
meztető lámpa világít, ha valamelyik figyelmeztetés
megjelenik a gépjármű információs képernyőjén.
( “Figyelmeztetés kijelzője” oldal: 2-34)

mBiztonsági öv figyelmeztető
lámpa

Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, a vezetőol-
dali biztonsági öv figyelmeztető lámpája világít a
műszeren. A lámpa addig világít, amíg a vezető biz-
tonsági öve be nincs kapcsolva.

mKiegészítő légzsák figyelmeztető
lámpák

Ha a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja, a kiegészí-
tő légzsákrendszer figyelmeztető lámpája 7 másod-
percig világít, majd kialszik. Ez azt jelenti, hogy a
rendszer üzemkész.

Ha a következő feltételek közül valamelyik fennáll, a
kiegészítő légzsák, az oldalsó légzsák, a függöny
légzsák és az előfeszítő rendszer javításra szorul és
a gépjárművet egy NISSAN High Performance Köz-
pontba (NHPC) vagy szakszervizbe kell vinni.

• 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
lámpája egyáltalán nem világít.

Ha nem ellenőrizteti vagy javíttatja meg, a kiegé-
szítő utasvédelmi rendszer (légzsák rendszer) és/
vagy az előfeszítő rendszer nem működik megfele-
lően.
( “Kiegészítő utasvédelmi rendszer” oldal:
1-21)

VIGYÁZAT
Ha a kiegészítő légzsákrendszer figyelmezte-
tő 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.
Annak érdekében, hogy a sérülések elkerülhe-
tők legyenek, azonnal ellenőriztesse a gépjár-
művet egy NISSAN High Performance Köz-
pontban (NHPC) vagy egy szakszervizben.

mSebességváltó figyelmezető
lámpa

Ez a lámpa a következő hibákra figyelmeztet.

Sebességváltó hibás működésére figyelmeztető
lámpa:

A lámpa villog, ha sebességváltó rendszer műkö-
désében hiba lép fel. Ha a lámpa villog, előfordulhat,
hogy bizonyos sebességi fokozatokat nem tud
használni, amely azt eredményezi, hogy a gépjár-
művet nem lehet vezetni. Azonnal ellenőriztesse a
rendszert egy NISSAN High Performance Központ-
ban (NHPC) vagy szakszervizben.

Sebességváltóban található olaj hőmérséklete
magas:

Ez a lámpa akkor világít ha a sebességváltóban ta-
lálható olaj hőmérséklete nagyon magas. Ha a lám-
pa világít, ne vezessen nagy sebességgel vagy ne
járassa a motort nagy fordulatszámon amíg a lám-
pa ki nem alszik. A lámpa rövid idő után kikapcsol és
a gépjárművet a megszokott módon lehet vezetni.
Ha a lámpa gyakran felvillan vegye fel a kapcsolatot
egy NISSAN High Performance Központtal (NHPC)
vagy szakszervizzel.

FIGYELEM
Ha a lámpa továbbra is világít, a rendszer ala-
csonyabb értéken szabályozza a motor telje-
sítményét, hogy megakadályozza a sebes-
ségváltó károsodását.

Tengelykapcsoló hőmérséklete magas:

A lámpa akkor világít, ha a tengelykapcsoló hőmér-
séklete szokatlanul magasra emelkedik. Ha a lámpa
világít, álljon félre egy biztonságos helyre és járassa
alapjáraton a motort. Ha a lámpa kialszik, újra elin-
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dulhat. Ha a lámpa gyakran felvillan vegye fel a kap-
csolatot egy NISSAN High Performance Központtal
(NHPC) vagy szakszervizzel.

FIGYELEM
• Ha tovább folytatja az útját úgy, hogy a

lámpa világít, a sebességváltó rendszer
sérülhet.

• Ha a lámpa továbbra is világít, a gépjármű
nem vezethető mivel a rendszer egy ala-
csonyabb értéken leszabályozza a motor
teljesítményét, illetve a tengelykapcsolót
is korlátozhatja.

R mód start funkció:

Ha az R mód start funkciót 4-szer egymás után
használta, a funkció letiltásra kerül és nem lehet be-
kapcsolni. Amíg a funkció le van tiltva, a figyelmez-
tető lámpa világít. Ha a figyelmeztető lámpa kial-
szik, a funkció ismét használható. Ha a figyelmezte-
tő lámpa világít, vezessen úgy, hogy lehűthesse a
gépjárművet (2 km (1,3 mile) 5. vagy 6. sebességi fo-
kozatban kb. 60 - 80 km/h (37 - 50 MPH) sebesség-
gel), miközben folyamatosan ellenőrzi a sebesség-
váltó-olaj hőmérsékletét, amíg a lámpa ki nem al-
szik.

FIGYELEM
Amíg a figyelmeztető lámpa világít, a rendszer
egy alacsonyabb értéken szabályozza a mo-
tor teljesítményét.

mElektronikus stabilizáló rendszer
(ESP) figyelmeztető lámpája

A figyelmeztető lámpa villog, ha az ESP rendszer
működésben van. Ha a figyelmeztető lámpa veze-
tés közben villan fel, a vezetési körülmények csú-
szósak és a gépjármű tapadási értékei majdnem
túllépésre kerültek. Ha a figyelmeztető lámpa vilá-
gít, amikor a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja, az
azt jelzi, hogy az ESP rendszer vagy a hegymenet-
ben történő elindulást segítő rendszer nem műkö-
dik megfelelően és javításra van szükség. Ellenőriz-
tesse a rendszert és ha szükséges azonnal javítassa
meg egy NISSAN High Performance Központban
(NHPC) vagy szakszervizben. Ha rendellenességet
tapasztal a rendszerben, az ESP rendszer funkciója
lehet, hogy törölve lesz, de ettől függetlenül a jármű
továbbra is vezethető marad.

mA sebességtartó rendszer
visszajelző lámpája

A lámpa akkor villan fel, ha az automatikus sebes-
ségszabályozó rendszer bekapcsolásra kerül. A
lámpa kialszik, ha a gombot ismét megnyomja. Am-
íg a sebességszabályozó rendszer fő visszajelzője
világít, a sebességszabályozó rendszer működés-
ben van.

mSebességtartó rendszer
visszajelző lámpája

Amikor a jármű sebességét az automatikus sebes-
ségszabályozó berendezés vezérli, a lámpa világít.
Ha a lámpa a motor működése közben kezd el vil-
logni, az azt jelentheti, hogy a sebességtartó rend-

szer nem működik megfelelően. Ellenőriztesse a
rendszer egy NISSAN High Performance Központ-
ban (NHPC) vagy szakszervizben.

VISSZAJELZŐ LÁMPÁK

mTávolsági fényszóró visszajelző
lámpa

Ez a lámpa akkor kapcsol be, amikor bekapcsolja az
országúti fényt, és akkor kapcsol ki, ha a városi fényt
választja.

mHibás működés figyelmeztető
lámpája (MIL vagy MI)

FIGYELEM
• Amennyiben változatlan módon üzemel-

teti a járművét az emissziót ellenőrző
rendszerének vizsgálata és esetleges javí-
tása nélkül, az gyenge vezethetőséghez,
megnövekedett üzemanyagfogyasztás-
hoz, és az emissziót ellenőrző rendszeré-
nek esetleges meghibásodásához vezet-
het.

• A motorvezérlő rendszer helytelen beállí-
tása ahhoz vezethet, hogy a jármű nem
fog megfelelni a helyi és nemzeti emisszi-
ós törvényeknek és jogszabályoknak.

Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, a hibás mű-
ködés figyelmeztető lámpája (MIL vagy MI) világít.
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Miután beindította a motort, az MI figyelmeztető
lámpa kikapcsol. Ez azt jelenti, hogy a motor vezér-
lőrendszere üzemkész.

Ha a MIL vagy MI világít miközben a motor műkö-
désben van, az azt jelentheti, hogy a motorvezérlő
rendszer vagy az elektronikus vezérlőszeleppel sze-
relt kipufogódob (ha van) nem működik megfele-
lően és javításra lehet szükség. Ellenőriztesse a gép-
járművet és ha szükséges azonnal javítassa meg
egy NISSAN High Performance Központban (NHPC)
vagy szakszervizben.

Ha a MIL vagy MI jelzőlámpa akkor villog, amikor a
motor jár, az azt jelenti hogy a károsanyagkibocsá-
tást szabályozó rendszerben hiba van. Ebben az
esetben a kipufogó rendszer nem működik megfe-
lelően, és javításra lehet szükség. Ellenőriztesse a
gépjárművet és ha szükséges azonnal javítassa
meg egy NISSAN High Performance Központban
(NHPC) vagy szakszervizben.

Annak érdekében, hogy a motorvezérlő rendszer
meghibásodását elkerülhesse amikor a MIL vagy MI
lámpa villog:

• Ne vezessen 70 km/h- nál (43 MPH) nagyobb
sebességgel.

• Kerülje a hirtelen gyorsítást, lassítást.

• Kerülje az emelkedőn felfelé való közlekedést.

• Ne szállítson vagy vontasson felesleges terhe-
ket.

Működtetés:

A hibavisszajelző lámpa a következő két módon vi-
lágíthat:

• A hibavisszajelző lámpa világít - Az emissziós
rendszer hibás. Ellenőrizze a tanksapka fedelét.
Ha a tanksapka nincs megfelelően a helyére té-
ve vagy hiányzik, húzza meg rendesen, vagy te-
gye vissza a sapkát és folytassa az útját. A ( )
lámpának ki kell aludnia néhány kilométer után.
Ha a lámpa nem alszik ki néhány kilomé-
ter megtétele után, ellenőriztesse a gépjármű-
vet egy NISSAN High Performance Központban
(NHPC) vagy szakszervizben. Nem kell NISSAN
High Performance Központba (NHPC) vagy
szakszervizbe vontatni a gépjárművet.

• Ha a hibavisszajelző lámpa villog - A rendszer
azt észleli, hogy a motor gyújtása kihagy, amely
károsíthatja a motor emissziós rendszerét.
A gépjármű emissziós rendszerének sérülését
elkerülendő, vagy csökkentendő:

a. Ne lépje túl a 72 km/h (45 MPH) sebességet.

b. Kerülje a hirtelen gyorsítást, vagy lassítást.

c. Kerülje a meredek emelkedőket.

d. Ha lehetséges, csökkentse a szállított vagy
vonatott rakomány súlyát.

A hibás működés visszajelző lámpája villoghat
vagy folyamatosan világíthat.

Ellenőriztesse a gépjárművet egy NISSAN High
Performance Központban (NHPC) vagy szak-
szervizben. Nem kell NISSAN High Performance
Központba (NHPC) vagy szakszervizbe vontatni
a gépjárművet.

mFelnyitott motorháztetőre
figyelmeztető lámpa (ha van)

Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, a felnyitott
motorháztetőre figyelmeztető lámpa felvillan 7 má-
sodpercre, majd kialszik. Ez azt jelenti, hogy a felnyi-
tott motorháztetőre figyelmeztető rendszer műkö-
désben van.

Ha a következő feltételek közül valamelyik fennáll, a
felnyitott motorháztetőre figyelmeztető rendszer
javításra szorul. Ellenőriztesse a rendszert és ha
szükséges azonnal javítassa meg egy NISSAN High
Performance Központban (NHPC) vagy szakszerviz-
ben.

• A felnyitott motorháztetőre figyelmeztető lám-
pa világít körülbelül 7 másodperc után.

• A felnyitott motorháztetőre figyelmeztető lám-
pa időközönként felvillan.

• A felnyitott motorháztetőre figyelmeztető lám-
pa egyáltalán nem világít.

Ha nem kerül ellenőrzésre és javításra, a felnyitott
motorháztetőre figyelmeztető rendszer nem mű-
ködik megfelelően.
( “Felugró motorháztető (ha van)” oldal:
1-32)

mHátsó ködlámpa visszajelző
lámpa

A hátsó ködlámpa visszajelző lámpája akkor világít,
ha a hátsó ködlámpa fel van kapcsolva.
( “Hátsó ködlámpa kapcsoló” oldal: 2-59)
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mElektronikus menetstabilizáló
Rendszer (ESP) kikapcsolás
visszajelző lámpa

Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, az elektroni-
kus menetstabilizáló rendszer (ESP) OFF visszajelző
lámpája felvillan, majd kialszik.

Az elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP) OFF
visszajelző lámpája világít, ha az elektronikus me-
netstabilizáló rendszer (ESP) gombját több, mint 1
másodpercig OFF állásban tartja.
Ez azt jelzi, hogy az ESP rendszer nem működik.
( “Elektronikus menetstabilizáló rendszer
(ESP)” oldal: 5-48)

mVilágítás visszajelző lámpája

A világítás visszajelző lámpája akkor világít, ha az
első helyzetjelzők, a műszerfal világítása, a hátsó
lámpák és a rendszámtábla világítása fel vannak
kapcsolva. A jelzőlámpa akkor kapcsol ki, ha ki
van kapcsolva.

mIrányjelző/vészvillogó visszajelző
lámpák

A lámpa villog, amikor az irányjelző kapcsolót, vagy
vészvillogó kapcsolót bekapcsolja.

EMLÉKEZTETŐ HANGJELZÉSEK
Kulcsra figyelmeztető hangjelzés
Figyelmeztető hangot hall, ha a vezetőoldali ajtó
kinyitásra kerül úgy, hogy a gyújtáskapcsoló ACC,
OFF vagy LOCK állásban van és az intelligens kulcs
az illesztési helyén van. Győződjön meg róla, hogy a

gyújtáskapcsoló OFF állásban van és vegye ki az in-
telligens kulcsot, amikor kiszáll a gépjárműből.

Lámpára figyelmeztető hangjelzés
A lámpára figyelmeztető hangjelzés hallható, ha a
vezető felőli ajtó ki van nyitva és a következő felté-
telek közül valamelyik fennáll:

• A fényszóró kapcsolója vagy pozíci-
óban van, és a gyújtáskapcsoló ACC, OFF vagy
LOCK pozícióban van.

A figyelmeztető hang 2 másodpercig akkor is hall-
ható, amikor a gyújtáskapcsolót ACC, OFF vagy
LOCK állásba állítja, miközben a hátsó ködlámpa fel
van kapcsolva és a fényszóró kapcsolója AUTO ál-
lásban van (ha van).

Győződjön meg róla, hogy a fényszóró kapcsolóját
OFF vagy AUTO állásba állította és a hátsó ködlám-
pa kapcsolója OFF állásba van állítva amikor Ön ki-
száll a járműből.

A kézifékre figyelmeztető hangjelzés
Figyelmeztető hangot hall, ha a gépjármű sebes-
sége 7 km/h (4 MPH) felett van és a rögzítőfék be
van húzva. Állítsa meg a járművet és engedje ki a
rögzítőféket.

Tolatásra figyelmeztető hang (ha van)
Figyelmeztető hangot hall a gépjármű belsejében,
amely figyelmezteti a vezetőt, ha a sebességváltó
karja R (Hátramenet) állásban van, miközben a
gyújtáskapcsoló ON állásban van. Ez a figyelmez-
tető hang nem a gépjármű körül lévő embereknek
szól.

Figyelmeztető hang tolatáskor
A hangjelzés megszólal a gépjármű belsejében, ha
a következő feltételek valamelyike fent áll:

• A vezetőoldali ajtót kinyitja úgy, hogy a sebes-
ségváltó kar R (Hátramenet) állásban van és a
gyújtáskapcsoló ON állásban van.

• A sebességváltó R állásban van és úgy telt el 5
perc, hogy a gyújtáskapcsoló ON állásban van.

Mozdítsa el a sebességváltó kart a R állásból a to-
latást követően.

Biztonsági öv figyelmeztető hangjelzés
(ha van)
Ha a gépjármű sebessége a 15 km/h-t (10 MPH)
meghaladja, figyelmeztető hangot hall, hacsak a ve-
zetőoldali biztonsági övet nem rögzítette megfele-
lően. A figyelmeztető hang kb. 90 másodpercig hall-
ható, amíg a biztonsági övet nem rögzíti.
( “Biztonsági övek” oldal: 1-6)

Fékbetét kopása (kivéve NCCB (NISSAN
Carbon Ceramic Brake) csomaggal
nem szerelt modellek)
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. Ha a fékbetétek teljesen elhaszná-
lódnak, a hangot akkor is hallja, ha a fékpedált nem
nyomja. A lehető legrövidebb időn belül ellenőriz-
tesse a fékeket, ha a hangot hallja.
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VIGYÁZAT
Ha a figyelmeztető lámpa felvillan vagy villog-
ni kezd és egy figyelmeztetés jelenik meg a
kijelzőn, azonnal tegye meg a szükséges lé-
péseket. Ha a figyelmeztetéseket figyelmen
kívül hagyja, a rendszer működésében hiba je-
lentkezhet, de akár balesetet is szenvedhet.

Amikor a rendszer a lent említett hibát észleli, a fő
figyelmeztető lámpa ➀ világítani kezd és egy figyel-
meztetés jelenik meg a gépjármű információs kijel-
zőjén ➁. Ezzel egyidőben figyelmeztető hangot is
hall.

Ha többszörös hibajelzés fordul elő, a figyelmeztető
lámpa folyamatosan világít vagy villog és a gépjár-
mű információs kijelzőjén megjelenő hibaüzenetek
szabályos időközönként váltják egymást. A gépjár-

mű információs kijelzőjén megjelenő hibaüzenete-
ket az ENTER gomb megnyomásával válthat-
ja.

FIGYELMEZTETÉS KIJELZŐJE
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ALACSONY
MOTOROLAJNYOMÁSRA
FIGYELMEZTETŐ ÜZENET
Ez akkor jelenik meg, ha a motorolaj nyomása ala-
csony ( “Motorolaj-nyomás figyelmeztető
lámpa” oldal: 2-27).

MOTOR
RENDSZERFIGYELMEZTETŐ
ÜZENET
Ez akkor jelenik meg, ha a motorvezérlő rendszer
vagy az elektronikus vezérlőszeleppel ellátott kipu-
fogódob (ha van) nem működik megfelelően, miköz-
ben a motor jár. Ellenőriztesse a rendszer egy NIS-
SAN High Performance Központban (NHPC) vagy
szakszervizben.

A SEBESSÉGVÁLTÓ ÁLLÁSÁRA
FIGYELMEZTETŐ ÜZENET
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a rendszer
nem érzékeli a sebességváltó állását.

Állítsa meg a járművet, majd a fékpedál lenyomása
mellett mozgassa a váltókart előre és hátra, majd
állítsa újra a kívánt fokozatba. Ha a figyelmeztetés a
fenti művelet után is látható, ellenőriztesse a rend-
szert egy NISSAN High Performance Központtal
(NHPC) vagy szakszervizzel. ( “A jármű
vezetése” oldal: 5-13)
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TOLATÁS FIGYELMEZTETÉS
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg (egy figyel-
meztető hangjelzés kíséretében) ha váltókar több,
mint 5 percig R állásban van vagy a vezetőoldali
ajtót kinyitja, miközben a sebességváltó R állás-
ban van.

SEBESSÉGVÁLTÓ RENDSZER
FIGYELMEZTETŐ ÜZENETE
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a rendszer
működésében hiba lép fel. ( “Sebességváltó
figyelmezető lámpa” oldal: 2-30)

SEBESSÉGVÁLTÓOLAJ MAGAS
HŐMÉRSÉKLETÉT JELZŐ ÜZENET
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a sebes-
ségváltóban lévő olaj hőmérséklete szokatlanul
magasra emelkedik. ( “Sebességváltóban ta-
lálható olaj hőmérséklete magas” oldal: 2-30)
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TENGELYKAPCSOLÓ MAGAS
HŐMÉRSÉKLETÉT JELZŐ ÜZENET
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a tengely-
kapcsoló hőmérséklete szokatlanul magasra emel-
kedik. ( “Tengelykapcsoló hőmérséklete
magas” oldal: 2-30)

RÖGZÍTŐFÉK KIENGEDÉSE
FIGYELMEZTETÉS
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha sebesség 7 km/h
(4 MPH) felett van és a rögzítőfék be van húzva.

( “Fék figyelmeztető lámpa” oldal: 2-26)

( “A kézifékre figyelmeztető hangjelzés” oldal:
2-33)

ALACSONY FÉKFOLYADÉK
FIGYELMEZTETÉS
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a fékfolya-
dék szintje alacsony. ( “Fék figyelmeztető
lámpa” oldal: 2-26)

Műszerek és kezelőszervek 2-37



BLOKKOLÁSGÁTLÓ RENDSZER
(ABS) FIGYELMEZTETŐ ÜZENETE
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha blokkolásgátló
rendszer (ABS) nem működik megfelelően.

( “Blokkolásgátló rendszer (ABS) figyelmezte-
tő lámpa” oldal: 2-26)

( “Fék figyelmeztető lámpa” oldal: 2-26)

ELEKTRONIKUS STABILIZÁLÓ
PROGRAM (ESP) FIGYELMEZTETŐ
ÜZENETE (ha van)
Ez az üzenet akkor jelenik meg ha az elektronikus
stabilizáló program (ESP) vagy a visszagurulást gát-
ló rendszer nem működik megfelelően.

( “Elektronikus menetstabilizáló Rendszer
(ESP) kikapcsolás visszajelző lámpa” oldal: 2-33)

( “Elektronikus stabilizáló rendszer (ESP) figyel-
meztető lámpája” oldal: 2-31)

4WD/AWD TENGELYKAPCSOLÓ
MAGAS HŐMÉRSÉKLETÉT JELZŐ
ÜZENET
Ez akkor jelenik meg, ha a 4WD/AWD tengelykap-
csoló folyadékának hőmérséklete szokatlanul ma-
gas. ( “Négykerék-meghajtás (4WD)/Összke-
rék-meghajtás (AWD) figyelmeztető lámpája” oldal:
2-27)

MEGJEGYZÉS:
Ha a gépjárművet úgy vezeti, hogy a hátsó kerék
megcsúszik, a 4WD/AWD tengelykapcsoló hő-
mérséklete növekszik és a figyelmeztető lámpa
villogni kezd. Ha továbbra is úgy vezeti a gépjár-
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művet, hogy a figyelmeztető lámpa villog, a ten-
gelykapcsoló hőmérséklete túlzottan magas hő-
mérsékletet érhet el, amely a gépjármű károso-
dását okozhatja.

ELSŐ/HÁTSÓ ABRONCS
MÉRETÉNEK ELTÉRÉSÉRE
FIGYELMEZTETŐ ÜZENET
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az első és hátsó
kerekek átmérője eltérő. ( “Négykerék-
meghajtás (4WD)/Összkerék-meghajtás (AWD) fi-
gyelmeztető lámpája” oldal: 2-27)

4WD/AWD RENDSZER
FIGYELMEZTETŐ ÜZENETE
Ez a jelzés akkor jelenik meg, ha a 4WD/AWD rend-
szer nem működik megfelelően miközben a motor
jár. ( “Négykerék-meghajtás (4WD)/Összkerék-
meghajtás (AWD) figyelmeztető lámpája” oldal:
2-27)
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ALACSONY KERÉKNYOMÁS
FIGYELMEZTETÉS
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha valamelyik kerék
nyomása alacsony. ( “Alacsony keréknyomás
figyelmeztető lámpája” oldal: 2-28)

DEFEKTES KERÉK
FIGYELMEZTETÉSE
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a gépjárművön
egy vagy több kerék lapos. ( “Defektes kerék
figyelmeztetése” oldal: 2-28)

KERÉKNYOMÁST FIGYELŐ
RENDSZER (TPMS)
FIGYELMEZTETŐ ÜZENETE
Az az üzenet akkor jelenik meg, ha a keréknyomást
figyelő rendszer (TPMS) nem működik megfelelően.
( “TPMS hibás működése” oldal: 2-29)

2-40 Műszerek és kezelőszervek



AUTOMATIKUS
SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ
RENDSZER FIGYELMEZTETŐ
ÜZENETE
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az automatikus
sebességszabályozó rendszer nem működik meg-
felelően. ( “Sebességtartó rendszer visszajelző
lámpája” oldal: 2-31)

ADAPTÍV ELSŐ
FÉNYSZÓRÓRENDSZER (AFS)
FIGYELMEZTETÉSE (ha van)
Ez akkor jelenik meg, ha az adaptív első fényszóró-
rendszer (AFS) nem működik megfelelően. Ellenőriz-
tesse a rendszer egy NISSAN High Performance Köz-
pontban (NHPC) vagy szakszervizben. ( “Adap-
tív első fényszórórendszer (AFS) (ha van)” oldal:
2-58)

ALACSONY ÜZEMANYAGSZINTRE
FIGYELMEZTETŐ ÜZENET (km vagy
MILES)
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az üzemanyag
szintje nagyon alacsony a tartályban. Töltse fel
üzemanyaggal amint lehetséges, lehetőleg még mi-
előtt az üzemanyagmérő eléri az üres (E) helyzetet.

Ez a felirat azt a távolságot jelzi, amelyet még lehet
tenni a gépjárművel a tartályban még meglévő
üzemanyag- mennyisséggel és a pillanatnyi
fogyasztással.

MEGJEGYZÉS:
• Az alacsony üzemanyagszintre figyelmezte-

tő üzenet akkor jelenik meg, ha a tartályban
lévő üzemanyag mennyisége kb. 12 literre
csökken. (2–5/8 gallon).
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• A figyelmeztető üzenet megjelenítésének
időzítése függ a fékezéstől, a kanyarodástól,
a gyorsítástól vagy emelkedőn való haladás-
tól.

• Ha az alacsony üzemanyagszintre figyelmez-
tető üzenet után a gépjárművet nem tankolja
újra, az üzenet a következőre vált [ ]. En-
nek a változásnak az időzítése függhet a ve-
zetés körülményeiről. Ez nem jelenti azt, hogy
a rendszer hibásan működik.

AJTÓ/CSOMAGTARTÓ NYITOTT
ÁLLAPOTÁRA FIGYELMEZTETŐ
ÜZENET
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha valamelyik ajtó
és/ vagy a csomagtartó fedele nyitva van vagy nincs
megfelelően lezárva. A gépjármű ikonja jelzi, hogy
melyik ajtó vagy a csomagtartó van-e nyitva.

FÉNYSZÓRÓ RENDSZER
FIGYELMEZTETÉS
Ez akkor jelenik meg, ha a LED fényszóró rendszer
nem működik megfelelően. Ellenőriztesse a rend-
szer egy NISSAN High Performance Központban
(NHPC) vagy szakszervizben.
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ALACSONY MOSÓFOLYADÉK-
SZINT FIGYELMEZTETÉS
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha az ablakmosófo-
lyadék szintje alacsony.Töltsön utána mosófolyadé-
kot, ha szükséges. ( “Ablakmosófolyadék” ol-
dal: 8-14)

NINCS KULCS FIGYELMEZTETÉS
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a következő fel-
tételek közül valamelyik fennáll.

Nincs kulcs a járműben
A figyelmeztetés megjelenik, amikor az ajtó csukva
van, az intelligens kulcs a járművön kívül maradt, és
a gyújtáskapcsoló ACC vagy ON helyzetben van.
Mindig győződjön meg róla, hogy az intelligens kulcs
a járműben van-e.

Nem regisztrált intelligens kulcs
A figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a gyújtáskap-
csolót elmozdítja a LOCK helyzetből, és az intelli-
gens kulcsot a rendszer nem ismeri fel. A motort

nem lehet nem regisztrált intelligens kulccsal bein-
dítani. ( “Intelligens kulcsrendszer” oldal:
3-8)
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Ez a kijelző akkor jelenik meg, ha a motor indítása
vagy megállítása közben valamilyen műveletre van
szükség.

MOTOR INDÍTÁSI MŰVELETÉNEK
VISSZAJELZÉSE
Ez a visszajelző akkor jelenik meg, ha a sebesség-
váltó karja P állásban van.

Ez a kijelzés azt jelenti, hogy a motor beindul a gyúj-
táskapcsoló megnyomásával és a fékpedál lenyo-
másával.

SHIFT “P” FIGYELMEZTETÉS
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg és a belső
hangjelzés akkor szólal meg, ha a gyújtáskapcsolót
megnyomja a motor megállításához és a sebesség-
váltó karja a P pozíció kivételével más állásban van.

Ha ez a figyelmeztetés megjelenik, állítsa a sebes-
ségváltó karját P állásba. Ez a figyelmeztetés ak-
kor is eltűnik, ha a gyújtáskapcsolót ON állásba állít-
ja

MŰVELETI KIJELZŐ
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“PUSH” FIGYELMEZTETÉS
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a sebes-
ségváltó karját P állásba állítja úgy, hogy a gyújtás-
kapcsoló ACC állásban van, miután a SHIFT P fi-
gyelmeztetés megjelent.

Ha ez a figyelmeztetés megjelenik, állítsa a gyújtás-
kapcsoló OFF állásba.

KORMÁNYZÁR
MEGHIBÁSODÁSÁNAK KIJELZÉSE
Ez a kijelzés akkor jelenik meg, ha a kormány nem
engedhető ki a LOCK helyzetből. Ha ez a kijelzés
megjelenik, nyomja meg a gyújtáskapcsolót és köz-
ben enyhén fordítsa el a kormánykereket jobbra
vagy balra.

INTELLIGENS KULCS
BEHELYEZÉSÉNEK KIJELZÉSE
Ez a visszajelzés akkor jelenik meg, ha az intelligens
kulcsot be kell helyezni az illesztési helyére (pl: az
intelligens kulcs eleme lemerült).

Ha ez a kijelzés megjelenik, helyezze az intelligens
kulcsot az intelligens kulcs terminálba a megfelelő
irányban. ( “Intelligens kulcs elemének
lemerülése” oldal: 5-10)
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INTELLIGENS KULCS
ELTÁVOLÍTÁSÁNAK VISSZAJELZŐJE
Ez a visszajelző akkor jelenik meg, ha a vezetői ajtó
kinyílik, miközben a gyújtáskapcsoló OFF vagy LOCK
helyzetben van, és az intelligens kulcs az illesztési
helyén van. Egy kulcsra figyelmeztető hangjelzés
szólal meg.

Ha ez a kijelzés megjelenik, vegye ki az intelligens
kulcsot az intelligens kulcs portjából és vigye ma-
gával, amikor kiszáll a járműből.

INTELLIGENS KULCS ELEMÉNEK
LEMERÜLÉSÉRE FIGYELMEZTETŐ
JELZÉS
Ez a visszajelzés akkor jelenik meg, ha az intelligens
kulcs eleme lemerül.

Ha ez a visszajelzés megjelenik, cserélje ki az elemet
egy újra. ( “Intelligens kulcs elemcsere” oldal:
8-28)

VIGYÁZAT

• Ne változtassa meg vagy módosítsa a biz-
tonsági rendszert. Ha mégis így tesz, az
hatással lehet a rendszer megfelelő mű-
ködésére.

• Ha a változtatásokat vagy módosításokat
a megfelelőségért felelős fél nem hagyta
jóvá, a felhasználó nem jogosult a beren-
dezés használatára.

BIZTONSÁGI RENDSZEREK
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Az Ön gépjárműve két biztonsági rendszerrel van
felszerelve, amelyek a következők:

• Riasztórendszer

• NISSAN gépjárművek immobilizer rendszere

A biztonsági feltételeket a biztonsági figyelmeztető
lámpák mutatják.

RIASZTÓRENDSZER
A riasztórendszer vizuális és audió riasztási jeleket
bocsát ki, ha a jármű valamely részét megzavarják.

Az ultrahangos szenzorok (térfogatmérési érzéke-
lők) az utastérben történő mozgásokat érzékelik. A
dőlésszög érzékelő a gépjármű megdöntését érzé-
keli. Amikor a riasztórendszert élesíti, automatiku-
san bekapcsolja az ultrahangos szenzorokat is.

Biztonsági visszajelző lámpa
A biztonsági visszajelző lámpa a szélvédőhöz közel,
a műszerfalon van elhelyezve.

A fény minden alkalommal villogni kezd, amikor a
gyújtáskapcsolót ACC, OFF vagy LOCK állásba állít-
ja. Ez normális.

Hogyan aktiváljuk a rendszert:

1. Húzza fel az összes ablakot.

2. Állítsa a gyújtáskapcsolót OFF állásba.

3. Szálljon ki a gépjárműből úgy, hogy az intelligens
kulcs Önnél van.

4. Győződjön meg róla, hogy a csomagtartó és a
motorháztető megfelelően le vannak zárva.
Csukjon be és zárjon be minden ajtót az intelli-
gens kulccsal.

5. Győződjön meg róla, hogy a biztonsági jelzőlám-
pa felvillant- e. A biztonsági jelzőlámpa először
gyorsan villog, kb. 20 másodpercig, majd lassan
kezd villogni. A rendszer most már aktiválva van.
Ha ezalatt a készenléti időszak alatt az ajtót az
intelligens kulccsal kinyitja, a csomagtér fedelet
felnyitja, vagy a gyújtáskapcsolót ACC vagy ON
állásba állítja, a rendszer nem aktiválódik.

Ha a vezető és/ vagy az utasok a gépjárműben
vannak, vagy az ablakok le vannak húzva, a rend-
szer aktiválódik, ha az összes ajtó be van zárva és
a gyújtáskapcsoló OFF állásban van. Állítsa a
gyújtáskapcsolót ACC vagy ON állásba, hogy a
rendszert kikapcsolja.

• Ha a készenléti üzemmódban az intelligens kul-
csot használva kinyitja a csomagtartót, a vissza-
jelző villogása enyhén csökkenni fog (3 villogás
másodpercenként). A csomagtartó lezárása
után a riasztó beállításra kerül.

• Ha a csomagtérfedél vagy a motorháztető nyit-
va van, amikor a gépjárművet az intelligens
kulccsal zárja be, a biztonsági visszajelző gyor-
san kezd villogni (3 villogás másodpercenként).
A csomagtartó vagy motorháztető lezárása
után a riasztó beállításra kerül.

• Ha a készenléti üzemmódot törli úgy, hogy a
motorháztetőt vagy csomagtérfedelet kinyitja,
a készenléti üzemmód életbe lép a motorház-
tető vagy a csomagtérfedél lezárásával.
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• A figyelmeztető rendszer törölhető a következő
lépésekkel.

– Az ajtók kinyitása az intelligens kulccsal.

– Állítsa a sebességváltó kart ACC vagy ON ál-
lásba.

• Ha zárja a csomagtartó fedelét az intelligens
kulccsal, a figyelmeztető rendszer törlésre
kerül. Amikor zárja a csomagtartó fedelét, a
figyelmeztető rendszer ismét aktiválódik.

Ha a rendszer nem megfelelően működik, akkor 5
rövid sípolást hall, amikor a rendszer aktiválásra
kerül. Ellenőriztesse a rendszer egy NISSAN High
Performance Központban (NHPC) vagy szakszer-
vizben.

Riasztórendszer működése:

A rendszer a következő riasztást fogja adni:

• A veszélyjelző villog és a riasztóhang kb. 30 má-
sodpercig szakaszosan hallható. (A riasztás
8-szor ismétlődik meg.)

• A riasztás automatikusan megszűnik 30 má-
sodperc után. A riasztás ismét megszólal, ha a
járművet ismét megkísérlik feltörni.

A riasztó akkor aktiválódik, ha

• az ajtót vagy a csomagtérfedelet az intelligens
kulcs nélkül működteti.

• a motorháztetőt próbálják meg felnyitni.

• az elem eltávolítása.

• a volumetrikus érzékelő (ultrahangos érzékelő)
bekapcsol (ha aktiválva van).

• a dőlésszöget érzékelő szenzorok a gépjármű
megdöntését érzékelik (ha aktiválva vannak).

Hogyan állítsuk meg a riasztást:

• A riasztás csak akkor áll le, ha az ajtót a nyitás-
kérő gomb vagy az intelligens kulcs UNLOCK

gombjának megnyomásával nyitja ki.

• A riasztás megszűnik, ha a gyújtáskapcsoló ACC
vagy ON állásba kerül.

• Ha az intelligens kulcs eleme lemerül, helyezze
az intelligens kulcsot az illesztési helyére, hogy
a gyújtáskapcsolót működtetni tudja.

Ultrahangos és dőlésszög érzékelők:

FIGYELMEZTETÉS
• Ne érintse meg az ultrahangos érzékelő-

ketjA . Ez károsítja a szenzorokat.

• Ügyeljen rá, hogy semmi ne takarja el a
szenzorokatjA . Ez befolyásolhatja a rend-
szer működését.
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FIGYELEM

Azoknál a modelleknél amelyek ultrahangos
érzékelővel vannak felszerelve a riasztórend-
szer megszólal, ha a személyek vagy állatok
maradnak a gépjárműben és az ajtókat az in-
telligens kulccsal vagy a kulcsnélküli nyitási
rendszerrel bezárja.

Ha úgy szeretné bezárni a gépjárművet, hogy
személyek vagy állatok maradnak bent, elő-
ször iktassa ki a szenzorokat.
( “Riasztórendszer” oldal: 2-47)

Lehetőség van az ultrahangos és dőlésszög szen-
zorok kiiktatására (pl: amikor kisállatokat hagy a
gépjárműben, a gépjárműve kompon szállítja vagy
mechanikus autóparkoló liftet használ).

Az ultrahangos és dőlésszög szenzor kiiktatása:

1. Húzza fel az összes ablakot.

2. Állítsa a gyújtáskapcsolót OFF állásba.

3. Nyomja meg a törlés kapcsolótjB . A biztonsági
visszajelző lámpa gyorsan kezd villogni (másod-
percenként 3-szor).

4. Csukja be az ajtókat és a csomagtérfedelet. Zárja
be őket az intelligens kulcsrendszert használva.
A jelzőlámpa gyorsabban kezd villogni, és berre-
gő hangot hall.

20 másodperc eltelte után a figyelmeztető rendszer
automatikusan beállításra kerül.

• A biztonsági visszajelző villogása alacsonyabb
sebességre vált

• Ha az 1 - 4 lépéseket nem hajtja végre 5 percen
belül, nem tudja kiiktatni a szenzorokat.

• Ha a figyelmeztető rendszer nem kerül törlésre,
az ultrahangos és dőlésszög szenzorok kiiktatá-
sára tett lépések is törlésre kerülnek.

• Az ultrahangos és dőlésszög szenzorok kiikta-
tására tett lépéseket egyedül is tudja törölni. To-
vábbi információért keressen fel egy NISSAN Hi-
gh Performance Központot (NHPC) vagy szak-
szervizt.

NISSAN GÉPJÁRMŰVEK
IMMOBILIZER RENDSZERE
Az NISSAN immobilizer rendszere nem engedi a mo-
tor elindítását az intelligens kulcs megléte nélkül.
Soha ne hagyja ezeket a kulcsokat a járműben.

Biztonsági visszajelző lámpa
A biztonsági visszajelző lámpa a műszerfalon talál-
ható. Ez jelzi az NISSAN immobilizer rendszer álla-
potát.

A lámpa villog, ha a gyújtáskapcsoló ACC, OFF vagy
LOCK állásban van. Ez a funkció jelzi, hogy a gépjár-
műre szerelt biztonsági rendszer működésre kész.

Ha az NISSAN lopásgátló rendszer működésében hi-
ba lép fel, ez a lámpa világít, miközben a gyújtáskap-
csolót ON állásba állítja.

Ha a lámpa továbbra is világít és/ vagy a motor
nem indul el, keressen fel egy NISSAN High Perfor-
mance Központot (NHPC) vagy szakszervizt a
NISSAN immobilizer rendszer javításával kapcso-
latban. Amikor a NISSAN High Performance Köz-
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pontot (NHPC) vagy szakszervizt keresi fel, hozza
megával az összes intelligens kulcsot.

VIGYÁZAT

Hideg hőmérsékleti viszonyok között az ab-
lakmosó folyadék ráfagyhat a szélvédőre,
amely korlátozhatja a kilátást, és balesethez
vezethet. Melegítse fel a szélvédőt a párátlaní-
tóval, mielőtt lemossa azt.

FIGYELEM
• 30 másodpercnél hosszabb ideig ne mű-

ködtesse folyamatosan a mosót.

• Ne működtesse a mosót, ha a folyadéktar-
tály üres.

• Hígítatlan ablakmosófolyadékot ne tölt-
sön az ablakmosó tartályba. Néhány metil
alkohol bázisú mosófolyadék károsíthatja
a hűtőt, ha a tartály feltöltése közben a fo-
lyadék kiömlik.

• Az ablakmosó tartályba való beöntés előtt
keverje össze az ablakmosófolyadékot
vízzel, a gyártó utasításai szerint. Ne az
ablakmosó tartályban keverje össze az
ablakmosófolyadékot vízzel.

Az ablaktörlő és szélvédő mosó csak akkor műkö-
dik, ha a gyújtáskapcsoló ON helyzetben van.

A típus

B típus

ABLAKTÖRLŐ ÉS MOSÓ
KAPCSOLÓ
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AZ ABLAKTÖRLŐ HASZNÁLATA
Ha a kapcsolókar <INT> vagy ➀ állásban van,
akkor az ablaktörlő szakaszosan működik.

• A szakaszos működtetés beállítható úgy, hogy a
szabályozó gombot elforgatja, (hosszabb) jA
vagy (rövidebb)jB .

• Az szakaszos üzemmód sebessége az autó se-
bességétől függ. Ez a funkció ki-, bekapcsolható
(ha van). A multifunkciós kijelzővel kapcsolatban
lapozza fel a használati útmutatót.

Ha a kapcsolókar <AUTO> ➀ állásban van, akkor az
automatikus esőérzékelős ablaktörlő rendszer mű-
ködik. ( “Esőérzékelős automatikus ablaktörlő
rendszer (ha van)” oldal: 2-52)

Ha a kapcsolókar <LO> vagy ➁ állásban van,
akkor az ablaktörlő kis sebességgel működik.

Ha a kapcsolókar <HI> vagy ➂ állásban van,
akkor az ablaktörlő nagy sebességen működik.

Az ablaktörlő megállításához állítsa a kapcsolókart
<OFF> állásba.

Ha a kapcsolókar <MIST> vagy ➃ állásban van,
akkor az ablaktörlő csak egyet töröl. A kapcsolókar
automatikusan visszatér az eredeti pozíciójába.

MEGJEGYZÉS:
• <MIST> vagy állásban az ablaktörlő csak

akkor működik, ha a kart felemeli. Amikor a
kart elengedi, automatikusan visszatér <OFF>
állásba és az ablaktörlő megáll.

• Ha az ablaktörlő működését hó vagy jég meg-
szakítja, az ablaktörlő megállhat, hogy a mo-
tort megvédje. Ha ez előfordul, állítsa a kap-
csolót <OFF> állásba és távolítsa el a havat
vagy jeget az ablaktörlő környékéről. Körül-
belül 1 perc után ismét indítsa el az ablaktör-
lőt.

C típus

D típus

E típus
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ESŐÉRZÉKELŐS AUTOMATIKUS
ABLAKTÖRLŐ RENDSZER (ha van)
Az esőérzékelős ablaktörlő rendszer automatiku-
san bekapcsol és az eső intenzitásától, illetve a gép-
jármű sebességétől függően beállítja annak sebes-
ségét, a szélvédő felső részén elhelyezett esőérzé-
kelőnek köszönhetően.

Az automatikus, esőérzékelős ablaktörlés beállítás-
hoz nyomja le a kapcsolókart <AUTO> állásba ➀. Az
ablaktörlő egyet töröl, ha a gyújtáskapcsoló ON ál-
lásban van.

Az esőérzékelő szenzor érzékenységét be lehet állí-
tani a gomb elfogatásával: előre ➁ (Magas) vagy
hátra ➂ (Alacsony).

• Magas— Magas érzékenység

• Alacsony— Alacsony érzékenység

Az automatikus, esőérzékelős ablaktörlés kikapcso-
lásához tolja a kapcsolókart <OFF> állásba, vagy
nyomja le a kart a (<LO>) vagy (<HI>) ál-
lásba.

FIGYELMEZTETÉS
• Ne érintse meg az esőérzékelő szenzort

vagy annak környékét, ha a kapcsoló <AU-
TO> állásban van és a gyújtáskapcsoló ON
állásba van állítva. Az ablaktörlők váratla-
nul működésbe léphetnek és sérülést
okozhatnak vagy az ablaktörlők sérülhet-
nek.

• Az esőérzékelős ablaktörlést esős időben
kell beállítani. Ha a kapcsolót <AUTO> ál-
lásban hagyja, az ablaktörlők akkor is el-
indulhatnak, ha szennyeződés, ujjlenyo-
matok, olajréteg vagy rovarok kerülnek a
szenzorra vagy annak környékére. Az ab-
laktörlők akkor is működésbe léphetnek,
ha kipufogógázok vagy nedvesség meg-
zavarják az érzékelőket.

• Ha a szélvédő vízlepergető bevonattal van
bevonva, az esőérzékelős ablaktörlő
sebessége 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 nem működik még akkor sem, ha eső
esik az érzékelőre.

A típus

B típus
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A MOSÓ HASZNÁLATA
Húzza a kart maga felé a mosó működtetéséhez. Az
ablaktörlő is töröl néhányat.

MEGJEGYZÉS:
Ha az ablakmosófolyadék szintje alacsony a tar-
tályban, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg az
gépjármű információs kijelzőjén. ( “Ala-
csony mosófolyadék- szint figyelmeztetés” oldal:
2-43)

Fényszórótisztító (ha van)
Húzza meg a kapcsolókart a jármű hátulja felé.

A fényszórómosó működésbe lép a szélvédőmosó-
val együtt.

A típus

B típus

C típus

D típus

E típus
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• A fényszórómosó a szélvédőmosóval együtt
működik. Ez a művelet aktiválódik minden egyes
alkalommal, amikor a következő műveletek va-
lamelyikét végrehajtja:

– a gyújtáskapcsolót OFF, majd ON állásba ál-
lítja.

– a fényszórókat OFF, majd ON állásba állítja.

• Az első működtetés után a fényszórómosó
csak minden ötödik szélvédőmosásra kap-
csol be.

FIGYELMEZTETÉS
Ne működtesse a tisztítót, ha a tisztítófolya-
dék tankja üres.

A hátsó ablak pára/jégmentesítéséhez indítsa el a
motort és nyomja meg a gombot. A gombon talál-
ható jelzőlámpa felvillan. Nyomja meg a kapcsolót
ismételten a páramentesítő kikapcsolásához.

Körülbelül 15 perc után automatikusan kikapcsol.

MEGJEGYZÉS:
Amikor a hátsó ablak párátlanító gombját meg-
nyomja, a külső tükrök fűtése is bekapcsol.
( “Külső tükrök” oldal: 3-26)

FIGYELEM
A hátsó szélvédő belső oldalának tisztítása-
kor ügyeljen, hogy ne karcolja vagy sértse meg
a hátsó ablak párátlanítóját.

Balkormányos modellek Jobbkormányos modellek

HÁTSÓ ABLAK PÁRAMENTESÍTŐ
KAPCSOLÓJA
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FÉNYSZÓRÓKAPCSOLÓ
A lámpák használatát illetően, a NISSAN azt java-
solja, hogy kísérje figyelemmel a helyi szabályozá-
sokat.

Világítás
Az első helyzetjelző, hátsó és rendszámtábla meg-
világító lámpák felkapcsolnak azt követően, hogy a
motort elindítja, függetlenül attól, hogy a fényszóró
kapcsolója milyen állásban van. A lámpák kikapcsol-
nak, amikor a motort leállítja.

A nappali menetfény is felkapcsol, amikor a motort
elindítja.

Kapcsoló mállásba állítása:

Az első és hátsó helyzetjelző lámpa, a rendszám-
tábla világítás és a műszerfal világítás felkapcsoló-
dik.

Ha nappali világítás elhalványul és helyzetjelzőként
világít.

Kapcsoló mállásba állítása:

Bekapcsol a fényszóró és az egyéb lámpák is be-
kapcsolva maradnak.

Ha nappali világítás elhalványul és helyzetjelzőként
világít.

AUTO pozíció
Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, illetve a fény-
szóró kapcsolója <AUTO> állásban van, a fényszó-
rók, a nappali világítás, a helyzetjelző lámpák, a mű-
szerfal világítása, a hátsó lámpák és egyéb lámpák
felkapcsolódnak a környezet fényességétől függő-
en.

• Ha a környezeti fényviszonyok jók, a fényszórók
lekapcsolnak és csak a nappali világítás világít.

• Ha a környezeti fényviszonyok nem jók, a fény-
szórók felkapcsolnak, a nappali világítás elhal-
ványul és helyzetjelzőként világítanak.

Ha a gyújtáskapcsolót OFF állásba állítja, az összes
lámpa automatikusan lekapcsolódik.

A multifunkciós kijelzővel kapcsolatban lapozza fel
a használati útmutatót.

A típus

B típus

C típus

FÉNYSZÓRÓ- ÉS
IRÁNYJELZŐ-KAPCSOLÓ
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Nappali menetfény:

A nappali menetfény világít a motor elindítása után.

Ha a környezet fényereje erős és a fényszórók le
vannak kapcsolva:

• a nappali menetfény világít

Ha a környezet fényereje alacsony és a fényszórók
fel vannak kapcsolva:

• a nappali világítás elhalványul és helyzetjelző-
ként világít

Fényszóró választás
Amikor a fényszórók fel vannak kapcsolva nyomja
meg a kart a gépjármű eleje felé ➀, hogy a távolsági
fényszórókat felkapcsolhassa. A távolsági fényszó-
ró visszajelzője világít. ( “Távolsági fényszóró
visszajelző lámpa” oldal: 2-31)

Húzza a kart semleges állásba ➁, hogy a tompított
fényszóróra tudjon váltani.

Ha maga felé húzza a kart ➂, felvillan a fényszóró,
akkor is ha a fényszóró ki van kapcsolva. Ha a kart
meghúzza, a nappali világítás kikapcsol.

Ha van, a gyújtáskapcsoló OFF vagy LOCK állásba
való állítása után húzza meg a kart felfelé, a legfelső
➂ pozícióba, a fényszórók 30 másodpercig világíta-
nak.

A kart 4-szer húzhatja meg, így egészen 2 percig
világíthatnak a fényszórók.

FIGYELMEZTETÉS
Amikor szembejövő forgalom van, városban
való közlekedéskor és hasonló helyzetekben
használja a tompított fényszórókat.

Akkumulátorkímélő rendszer
Figyelmeztető hangot hall, ha a vezető oldali ajtót
kinyitja és a következő esetek valamelyike fennáll:

• A fényszóró kapcsolója vagy pozíció-
ban van, és a gyújtáskapcsoló ACC, OFF vagy
LOCK pozícióban van.

• A fényszóró kapcsolója <AUTO> állásban van (ha
van) és a hátsó ködlámpa fel van kapcsolva, mi-
közben a gyújtáskapcsoló ACC, OFF vagy LOCK
állásban van.

Győződjön meg róla, hogy a fényszóró kapcsolóját
<OFF> (ha van) vagy <AUTO> állásba állította és a
ködlámpa kapcsolója <OFF> állásba van állítva, ami-
kor Ön kiszáll a járműből.

Amikor a fényszóró kapcsolója vagy po-
zícióban van, a lámpák automatikusan lekapcsolód-
nak, amikor a gyújtáskapcsolót ACC, OFF vagy LOCK
pozícióba állítja és kinyitja a vezetőoldali ajtót.

Ha a gyújtáskapcsoló vagy vagy állásban
marad, miután a lámpák automatikusan kikapcsol-
nak, a lámpák bekapcsolnak, ha a motort újra elin-
dítja.
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FIGYELEM

• Ha a fényszórókat felkapcsolja azután,
hogy azok automatikusan lekapcsolód-
tak, a lámpák nem fognak ismét automa-
tikusan lekapcsolódni. Amikor hosszabb
időre elhagyja a járművet gondoskodjon
róla, hogy a fényszórók kapcsolóját <OFF>
(ha van) vagy <AUTO> állásba állítja, egyéb
esetben az akkumulátor lemerülhet.

• Hosszabb ideig soha ne hagyja a kapcso-
lót felkapcsolva, ha a motor nem jár, még
akkor sem, ha a fényszórók automatiku-
san lekapcsolnak.

Irányjelző
Mozgassa a kart felfelé vagy lefelé ➀, hogy a kanya-
rodás irányát jelezni tudja. Az irányváltás befejezése
után az irányjelzés automatikusan törlődik.

Sávváltó jelzés
Sávváltás jelzéséhez mozgassa a kart fel vagy le a
➁ pozícióba, ahol a lámpák elkezdenek villogni.
Ha a kart a felfelé vagy lefelé történő elmozdítás
után azonnal visszaállítja az eredeti állásba, a lám-
pák 3-szor felvillannak.

Nappali menetfény rendszer:

Ha a fényszóró kapcsolója le van kapcsolva, a nap-
pali világítás akkor is felkapcsolódik, miután a mo-
tort elindította.

Ha a tompított fényszóró fel van kapcsolva, a nap-
pali világítás elhalványul és helyzetjelzőként világít.
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ADAPTÍV ELSŐ
FÉNYSZÓRÓRENDSZER (AFS) (ha
van)
Az adaptív első fényszórórendszer (AFS) automati-
kusan beállítja a fényszórók által megvilágított tá-
volságot, így javítva a látási körülményeket nagy se-
bességgel történő éjszakai vezetés során.

• A rendszer kikapcsolásához nyomja meg a kap-
csoló <OFF> oldalát.

• A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a
kapcsoló <ON> oldalát.

Ha az AFS figyelmeztető lámpa felvillan, amikor a
gyújtáskapcsoló ON állásban van, az azt jelzi, hogy
az AFS rendszer nem működik megfelelően. Ellen-

őriztesse a rendszer egy NISSAN High Performance
Központban (NHPC) vagy szakszervizben.

( “Adaptív első fényszórórendszer (AFS) figyel-
meztetése (ha van)” a “2. Műszerek és kezelőszervek”
fejezetben)

A típus

B típus
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HÁTSÓ KÖDLÁMPA KAPCSOLÓ
A hátsó ködlámpák bekapcsolásához forgassa a
fényszórókapcsolót helyzetbe, majd állítsa a
ködlámpakapcsolót helyzetbe.

A kapcsoló automatikusan visszaáll az OFF állásba
és a hátsó ködlámpa világít.

Győződjön meg róla, hogy a jelzőlámpa világít a mű-
szerfalon.

A hátsó ködlámpa lekapcsolásához állítsa a köd-
lámpa kapcsolóját pozícióba.

Győződjön meg róla, hogy a jelzőlámpa kikapcsol a
műszerfalon.

Ha a fényszóró kapcsoló <AUTO> helyzetben van:

• A ködlámpa kapcsolójának pozícióba való
állítása esetén a fényszórók és egyéb lámpák
felkapcsolódnak, amikor a gyújtáskapcsoló ON
állásban van, vagy a motor üzemben van.

A hátsó ködlámpát akkor használja, ha jelentősen
lecsökken a látótávolság, általában 100 m (328 ft)
alá.

A jelzőkürt megszólaltatásához nyomja meg a kor-
mánykerék középső párnázott területét.

VIGYÁZAT
Ne szerelje szét a jelzőkürtöt. Ha mégis ezt
tenné, ezzel befolyásolhatja a kiegészítő első
légzsákrendszer megfelelő működését. A ki-
egészítő első légzsák rendszer megváltozta-
tása súlyos személyi sérülést okozhat.

Az ülésfűtés csak akkor használható, ha a gyújtás-
kapcsoló ON állásban van. Az első ülések beépített
fűtőszálak segítségével melegíthetők fel.

A FŰTÉS BEKAPCSOLÁSA
Nyomja meg a gomb “HI” vagy “LO” oldalát, hogy a
fűtést aktiválni tudja. A kapcsoló visszajelzője vilá-
gít.

Kapcsoló
pozíciója

Funkció

HI Az ülés gyors felmelegítése
LO Az ülés melegen tartása

JELZŐKÜRT FŰTÖTT ÜLÉSEK (ha van)
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A FŰTÉS KIKAPCSOLÁSA
Állítsa a kapcsolót vízszintesre. A kapcsoló visszajel-
zője kialszik.

FIGYELMEZTETÉS
• Ne tegyen semmi olyat az ülésre, ami leszi-

getelhetné azt, mint például pokróc, pár-
na, üléshuzat, stb. Ellenkező esetben az
ülés túlmelegedhet.

• Ne helyezzen semmilyen kemény vagy ne-
héz tárgyat az ülésre, és ne szúrja át tűvel
vagy hasonló tárggyal. Ez károsíthatja a
fűtést.

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

• Ha a rendszer működésében hiba lép fel
vagy az ülésfűtés nem működik, kapcsolja
ki a rendszert és keressen fel egy NISSAN
High Performance Központot Centre
(NHPC) vagy szakszervizt és ellenőriztesse
azt.

FIGYELEM
• Az akkumulátor lemerülhet, ha az ülésfű-

tés akkor is működik, amikor a jármű mo-
torja nem jár.

• Ne használja az ülésfűtést hosszabb ideig
vagy akkor, ha senki nem ül az ülésben.

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

FIGYELMEZTETÉS

• A csatlakozó és a dugó forró lehet haszná-
lat 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.

• Ezt az elektromos csatlakozót nem tervez-
ték szivargyújtóval való használatra.

• Mielőtt behelyez, vagy leválaszt egy dugót,
győződjön meg róla, hogy a használt
elektromos tartozék KI van kapcsolva.

• Ha nincs használatban, zárja le a kupakot.
Ne engedje, hogy víz jusson a
csatlakozóba.

FIGYELEM
• Az elektromos csatlakozót mindig járó

motor mellett használja, hogy elkerülje az
akkumulátor lemerülését.

• Kerülje az elektromos csatlakozó haszná-
latát akkor, amikor a légkondicionáló,
fényszórók vagy hátsó páramentesítő be
van kapcsolva.

• A dugót mindig teljesen ütközésig nyomja
be. Ha elégtelen kapcsolatot hozott létre,
a dugó túlmelegedhet vagy megolvadhat
a belső biztosíték.

ELEKTROMOS CSATLAKOZÓK
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A KORMÁNYKERÉK MELLETT
Húzza ki a kupakot, hogy a csatlakozó használni
tudja.

Használat után helyezze vissza a kupakot.

A KONZOLON BELÜL
Nyissa fel a kupakot, hogy a csatlakozót használni
tudja.

Használat után helyezze zárja le kupakot.

FIGYELMEZTETÉS
A konzolt ne hagyja nyitva. A nyitott fedél le-
csukódhat, ha a gépjármű hirtelen megáll.

Balkormányos modellek

Jobbkormányos modellek
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POHÁRTARTÓK

FIGYELMEZTETÉS
• Kerülje a hirtelen elindulást vagy fékezést

a pohártartó használata közben, hogy ne
ömöljön ki az ital. Ha a folyadék forró, le-
forrázhatja az utasokat.

• Csak puha poharakat használjon a pohár-
tartóban. A kemény tárgyak baleset ese-
tén sérülést okozhatnak.

Első
Csúsztassa el a tetőt a gépkocsi hátulja felé, hogy ki
tudja nyitni.

Záráshoz csúsztassa a tetőt vissza, a gépkocsi eleje
felé.

Hátsó
MEGJEGYZÉS:
PohártartójA szélesebb és laposabb, mint a po-
hártartókjB ésjC . Előfordulhat, hogy a kis poha-
rak felborulnak a pohártartóbanjA . Pohártartók
jB ésjC használata.

TÁROLÁS
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NAPSZEMÜVEGTARTÓ (ha van)
A napszemüvegtartó kinyitásához nyomja meg ➀.

VIGYÁZAT
A napszemüvegtartót tartsa lezárva, így nem
korlátozza a kilátást vezetés közben és segít
elkerülni a baleseteket.

FIGYELMEZTETÉS
• Ne használja másra, csak szemüveg táro-

lására.

• Ne hagyja a szemüveget a napszemüveg-
tartóban, ha közvetlen napsütésben par-
kol. A hő károsíthatja a szemüveget.

FIGYELEM

Ne hagyja a szemüveget a napszemüvegtar-
tóban, ha közvetlen napsütésben parkol. A hő
károsíthatja a szemüveget.

AJTÓZSEBEK
Az ajtózsebek a vezetőoldali és az utasoldali ajtók
belsején helyezkednek el.

FIGYELEM
Az ajtó nyitásához vagy zárásához ne hasz-
nálja az ajtók zsebeit. Ha mégis így tesz, azok
sérülhetnek.
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KESZTYŰTARTÓ

VIGYÁZAT
Tartsa a kesztyűtartó fedelét zárva vezetés
közben, hogy megelőzze a sérülést egy eset-
leges baleset, vagy hirtelen megállás során.

Húzza meg a gombot saját maga felé, hogy a kesz-
tyűtartót kinyithassa.

A kesztyűtartó bezárásához nyomja fel a fedelet,
amíg be nem kattan a helyére.

Használja a mechanikus kulcsot a kesztyűtartó zá-
rásához ➀ és nyitásához ➁.
( “Mechanikus kulcs” oldal: 3-3)

A mechanikus kulcs valahol félúton megáll.

KÖZÉPKONZOLON LEVŐ TÁROLÓ
Emelje fel a nyitó gombot ➀ a fedél kinyitásához

A konzol dobozának zárásához nyomja le a fedelet,
amíg be nem kattan a helyére.

MEGJEGYZÉS:
A konzol dobozában található egy elektronikus
csatlakozó.

FIGYELMEZTETÉS
A konzolt ne hagyja nyitva. A nyitott fedél le-
csukódhat, ha a gépjármű hirtelen megáll.
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KABÁTAKASZTÓ
A kabátakasztó használatához nyomja meg a kam-
pó felső felét, hogy kioldhassa azt.

FIGYELMEZTETÉS
Ne akasszon nagyobb tárgyakat vagy éles
széllel rendelkező tárgyakat az akasztóra.
Ezek a tárgyak lerepülhetnek, ha az SRS lég-
zsákok aktiválódnak és sérüléseket
okozhatnak.

FIGYELEM
1 kg-nál (2 lb) nehezebb tárgyakat ne
akasszon a kampóra.

ELEKTROMOS MŰKÖDTETÉSŰ
ABLAKOK

VIGYÁZAT
• Győződjön meg róla, hogy minden utas ke-

ze, stb. a járművön belül van, mialatt a jár-
mű mozgásban van, és mielőtt felhúzná az
ablakokat. Használja az elektromos mű-
ködtetésű ablakok zárját az elektromos
működtetésű ablakok nem kívánt működ-
tetésének elkerülésére.

• Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/
vagy a rendszerek nem szándékos
működtetéséből fakadó esetleges sérülé-
seket vagy halálos baleseteket, beleértve
az ablak vagy az ajtózár figyelmetlen mű-
ködtetéséből fakadó problémákat, gyer-
mekeket, mások támogatására szoruló
felnőtteket vagy háziállatokat ne hagyjon
magukra a járműben. Ezen felül meleg na-
pokon a hőmérséklet a zárt gépjármű bel-
sejében nagyon megemelkedhet, amely
az emberek és háziállatok sérülését, akár
halálát is okozhatják.

Az elektromos ablakemelő működik, ha a gyújtás-
kapcsoló ON állásban van vagy kb. 45 másodpercig
az után, hogy a kapcsolót LOCK állásba állította. Ha
a vezetőoldali vagy utasoldali ajtót ezalatt a 45 má-
sodperc alatt kinyitja, az ablakok elektromos ellá-
tása megszakad.

1. Ablakok zárása gomb

2. Vezetőoldali kapcsoló

3. Utasoldali ablak kapcsolója

Főkapcsoló (vezetőoldali)
Az ablak nyitásához, vagy zárásához nyomja le vagy
húzza fel a kapcsolót és tartsa ott. A főkapcsolóval
(vezetőoldali kapcsolók) az összes ablak le-, illetve
felhúzható.

Az utasok ablakának blokkolása
Amikor az ablakok mozgatását letiltó gombot meg-
nyomja, csak a vezetőoldali ablakot lehet le-, illetve
felhúzni. A törléshez nyomja meg újra a gombot.

Balkormányos modellek
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4. Utasoldali ablak kapcsolója

Utasoldali ablak kapcsolója
Az utas oldalán található kapcsoló csak az adott
ablakot működteti. Az ablak nyitásához, vagy zárá-
sához nyomja le vagy húzza fel a kapcsolót és tart-
sa ott.

Automatikus működés
Az ablak teljes kinyitásához teljesen nyomja le vagy
húzza fel az utasoldali kapcsolót, majd eressze el;
nem szükséges tartani. Az ablak automatikusan tel-
jesen kinyílik vagy felhúzódik. Az ablak megállításá-
hoz csak nyomja meg vagy húzza meg a kapcsolót
az ellenkező irányba.

Ha a kapcsolót csak enyhén húzza vagy nyomja, az
ablak addig nyílik vagy záródik, amíg a gombot el
nem engedi.

Automata visszaállítási funkció
Ha a vezérlő egység azt érzékeli, hogy valami becsí-
pődött az ablakhoz, amikor azt húzta fel, az ablak
azonnal leereszkedik.

Az automatikus visszahúzási funkció aktiválható,
amikor az ablakot automatikusan húzza fel úgy,
hogy a gyújtáskapcsoló ON állásban van, vagy kb.
még 45 másodpercig azt követően, hogy a gyújtás-
kapcsolót OFF állásba állította.

A környezettől vagy vezetési feltételektől függően
az automatikus visszaállítási funkció aktiválódik, ha
az ablak felhúzásakor ütés vagy terhelés éri az ab-
lakot, ami hasonló hatású, mint valaminek a becsí-
pése.

FIGYELMEZTETÉS
A zárt állás előtt közvetlenül van egy minimá-
lis távolság, ami nem mindig észrevehető.
Győződjön meg róla, hogy az összes utas ke-
ze, stb. a járművön belül van és távol az ablak-
tól, amikor becsukja azt.

Automatikus beállítási funkció

FIGYELMEZTETÉS
Ha az akkumulátor kábelét lekötötték az ak-
kumulátorról, ne csukja be egyik első ajtót
sem. Az automatikus ablakbeállítási funkció
nem fog működni, és az oldalsó tetőpanel
megsérülhet.

Az elektromos ablakemelő automatikus beállítási
funkcióval rendelkezik. Ha az ajtót kinyitja, az ablak
automatikusan leereszkedik egy kicsit, hogy elke-
rülje az ablak és az oldalsó tetőpanel közötti direkt
kapcsolatot. Amikor az ajtót becsukja, az ablak fel-
emelkedik egy kicsit.

Ha az automatikus beállítási funkció nem működik,
az ablakokat a következőképpen kell működtetni:

• Amikor az ajtó nyitva van, az ablak kb. 2 másod-
percig ereszkedik.

• Miközben az ajtó nyitva van, az ablakot nem le-
het felhúzni.

Ha az ablak nem zár be magától.
Ha az ablak automatikus funkciója (csak felhúzás)
nem működik megfelelően, hajtsa végre a követke-
ző folyamatot a rendszer újrainicializálása érdeké-
ben.

1. Nyomja meg a gyújtáskapcsolót a motor elindítá-
sához.

2. Zárja be az ajtót.

Balkormányos modellek
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3. A motor elindítása után teljesen húzza le az abla-
kot az elektromos működtetésű ablakok gomb-
ját használva.

4. Húzza fel a kapcsolót és addig tartsa is úgy, amíg
a vezetőoldali ablak fel nem záródik, majd tartsa
a kapcsolót még több, mint 3 másodpercig, mi-
után az ablak már teljesen fel van húzva.

5. Engedje el a kapcsolót. Próbálja ki az automati-
kus funkciót, hogy ellenőrizze, sikerült- e az inici-
alizálás.

6. Hajtsa végre a 2 - 5 lépéseket az utasoldali ablak
esetében; használja vagy a vezetőoldali vagy az
utasoldali kapcsolót.

Ha az elektromos ablakemelő automatikus funkci-
ója nem működik megfelelően a fenti lépések vég-
rehajtása után, ellenőriztesse a gépjárművet egy
NISSAN High Performance Központtal (NHPC) vagy
szakszervizzel.

TÉRKÉPOLVASÓ LÁMPÁK
A lámpa fel-, illetve lekapcsolásához nyomja meg a
gombot az ábrán látható módon.

BELSŐ VILÁGÍTÁS KAPCSOLÓJA
A belső világítás kapcsolójának három állása van:
ON➀, DOOR ➁ és OFF ➂.

ON pozíció
Ha a kapcsoló ON állásban van ➀, a térképolvasó
lámpa világít.

FIGYELEM
Ne használja hosszú ideig leállított motor mel-
lett. Az akkumulátor lemerülhet.

BELSŐ LÁMPÁK
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MEGJEGYZÉS:
A lámpák a megadott intervallum elteltével le-
kapcsolnak ha felkapcsolva maradtak a gyújtás-
kapcsoló OFF vagy LOCK állásba állítsa után, hogy
az akkumulátor lemerülése megelőzhető legyen.

DOOR pozíció
Amikor a kapcsoló DOOR állásban van ➁, a térkép-
olvasó lámpa felkapcsolva marad, amikor az ajtót
kinyitja és lekapcsolódik, amikor az ajtót becsukja. A
térképolvasó lámpa az ajtó becsukása után kb. 15
másodpercen belül lekapcsol, ha a gyújtáskapcsoló
OFF vagy LOCK állásban van.

MEGJEGYZÉS:
Amikor a belső lámpák kapcsolója DOOR állásban
van és az ajtót kinyitja, a lámpa akkor is világít, ha
a térképolvasó lámpa kapcsolóját eközben
lekapcsolja.

A kulcshoz kapcsolt belső lámpavezérlés:

A térképolvasó lámpa fel- illetve lekapcsol az ajtók
nyitásával és zárásával együtt.

Ez a funkció akkor működik ha a belső lámpák kap-
csolója DOOR állásban van.

• Beszállás a gépjárműbe

Amikor a vezetőoldali ajtó kinyitásra kerül, a térkép-
olvasó lámpa felkapcsolódik és kb. 15 másodpercig
világít, majd kialszik.

Miközben a térképolvasó lámpa fel van kapcsolva
és a gyújtáskapcsolót ACC vagy ON állásba állítja
vagy a vezetőoldali ajtó be van zárva, a lámpa kial-
szik.

• Kiszállás a gépjárműből

Amikor a gyújtáskapcsolót OFF vagy LOCK állásba
állítja a térképolvasó lámpa kb. 15 másodpercig vilá-
gít, majd kialszik.

Ha a vezetőoldali ajtó akkor zárja be, amikor a lám-
pa világít, a lámpa kialszik.

MEGJEGYZÉS:
Lehetőség van a kulcshoz kapcsolt lámpavezér-
lést törölni (ha van). A multifunkciós kijelzővel
kapcsolatban lapozza fel a használati útmutatót.

OFF (Ki) helyzet
Amikor a kapcsoló OFF állásban van ➂, a térképol-
vasó lámpa nem fog világítani, függetlenül az ajtó
állásától.

A napellenző hátoldalán egy megvilágított sminktü-
kör található.

SMINKTÜKÖR VILÁGÍTÁSA
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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 elve-
szíti a kulcsot, vegye fel a kapcsolatot a NISSAN High
Performance Központtal (NHPC) vagy egy szakszer-
vizzel, hogy másolatot készíttethessen a kulcs szá-
mát felhasználva. A NISSAN nem jegyzi fel a
kulcsszámokat, így ez kifejezetten fontos, hogy a
kulcs száma visszakereshető legyen.

A kulcsszámra csak abban az esetben van szükség,
ha elveszítette valamennyi kulcsát, és nincs miről
másolatot készíteni. Ha még van Önnél kulcs, az
másolható a NISSAN High Performance Központ-
ban (NHPC) vagy egy szakszervizben.

1. Intelligens kulcs (2 készlet)

2. Mechanikus kulcs (az intelligens kulcs
belsejében) (2 készlet)

3. Kulcsszám tábla (1 készlet)

INTELLIGENS KULCS
A gépjármű csak olyan intelligens kulccsal vezet-
hető, amely az intelligens kulcs rendszerben, illetve
az NISSAN immobilizer rendszerében regisztrálásra
került. Egy gépjárműben 4 kulcsot lehet regisztrálni
és használni. Az új kulcsot NISSAN High Performance
Központtal (NHPC) vagy szakszervizzel kell az intel-
ligens kulcs rendszerben és a NISSAN immobilizer
rendszerben regisztráltatni. Mivel az új kulcsok re-
gisztráláshoz törölni kell az intelligens kulcsrend-
szer memóriáját gondoskodjon róla, hogy az összes

intelligens kulcsot elviszi a NISSAN High Performan-
ce Központba (NHPC) vagy egy szakszervizbe.

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 ne-
ki más tárgyaknak.

– Az intelligens kulcsot ne hagyja tartó-
san olyan helyen, ahol a hőmérséklet
meghaladja a 60°C- ot (140°F).

– Ha a külső hőmérséklet −10°C (14°F)
alatti, előfordulhat, hogy az intelligens
kulcsrendszer eleme nem működik
megfelelően.

– 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

KULCSOK
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ne mossa ki a kulcsot mosógépben. Ez
befolyásolhatja a rendszer hatékony-
ságát.

• Ha a kulcs elveszett vagy ellopták, a
NISSAN azt javasolja, hogy töröltesse an-
nak a kulcsnak az azonosító kódját a rend-
szerből. Ezzel elkerülheti, hogy az intelli-
gens kulccsal illetéktelenek kinyithassák a
járművet. A törlési folyamattal kapcsolat-
ban vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN
High Performance Központtal (NHPC) vagy
szakszervizzel.

Mechanikus kulcs
A mechanikai kulcs eltávolításához oldja ki az intel-
ligens kulcs hátulján található gombot.

A mechanikai kulcs összeszereléséhez finoman
nyomja a kulcsot az intelligens kulcsba, amíg a rög-
zítő gomb vissza nem ugrik az eredeti helyére.

A mechanikai kulcsot használva nyithatja és zárhat-
ja az ajtókat illetve a kesztyűtartót.

( “Zárás a mechanikus kulccsal” oldal: 3-6)

( “Kesztyűtartó” oldal: 2-64)

FIGYELMEZTETÉS
Az intelligens kulcsba szerelt mechanikus kul-
csot minden esetben vigye magával.

Parkolófiú
Ha a kulcsot oda kell adnia egy parkolófiúnak, adja
oda neki az intelligens kulcsot, de a mechanikai kul-
csot tartsa magánál, hogy az értékeit megvédhes-
se.

Hogy az ilyen jellegű parkolás alkalmával a kesztyű-
tartót és a csomagtartót ne lehessen kinyitni, kö-
vesse a következő folyamatokat.

1. Állítsa a csomagtartó nyitását megakadályozó
elektromos kapcsolót OFF állásba. ( “A cso-
magtérfedél nyitását megakadályozó gomb” ol-
dal: 3-20)

2. Vegye ki a mechanikai kulcsot az intelligens
kulcsból.

3. A mechanikai kulcsot használva zárja be a kesz-
tyűtartót. ( “Kesztyűtartó” oldal: 2-64)

4. Adja oda az intelligens kulcsot a parkolófiúnak,
tartsa magánál a mechanikai kulcsot, hogy
visszailleszthesse az intelligens kulcsba, ha
visszakapja azt.
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VIGYÁZAT

• Mielőtt kinyitná az ajtót, mindig ellenőriz-
ze és kerülje el a forgalmat.

• Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/
vagy a rendszerek nem szándékos
működtetéséből fakadó esetleges sérülé-
seket vagy halálos baleseteket, beleértve
az ablak vagy az ajtózár figyelmetlen mű-
ködtetéséből fakadó problémákat, gyer-
mekeket, mások támogatására szoruló
felnőtteket vagy háziállatokat ne hagyjon
magukra a járműben. Ezen felül meleg na-
pokon a hőmérséklet a zárt gépjármű bel-
sejében nagyon megemelkedhet, amely
az emberek és háziállatok sérülését, akár
halálát is okozhatják.

FIGYELMEZTETÉS
Annak érdekében, hogy a lopást vagy a bal-
eseteket megelőzhesse minden esetben állít-
sa le a motort és zárja be az ajtót mielőtt el-
lépne az autótól.

FIGYELEM
Ha az akkumulátor kábelét lekötötték az ak-
kumulátorról, ne csukja be egyik első ajtót
sem. Az automatikus ablakbeállítási funkció
nem fog működni, és az oldalsó tetőpanel
megsérülhet. ( “Automatikus beállítási
funkció” oldal: 2-66)

MEGJEGYZÉS:
• Ennek a gépjárműnek az ajtóit nehezebb be-

csukni, mint a hagyományos gépjárművekét
(különösen olyankor, amikor az autó még új).
Ez abból fakad, hogy a gumitömítéseknél ke-
ményebb gumi került felhasználásra, hogy az
utastér szigetelése jobb legyen különösen
nagy sebességgel történő haladás esetén. Ez
nem jelenti azt, hogy a rendszer hibásan mű-
ködik.

• Amikor a vezetőoldali ajtót nyitja vagy zárja
az üzemanyagtartály fedele is automatiku-
san nyílódik vagy záródik.

• Azoknál a modelleknél amelyek ultrahangos
érzékelővel vannak felszerelve a riasztórend-
szer megszólal, ha a személyek vagy állatok
maradnak a gépjárműben és az ajtókat az in-
telligens kulccsal vagy a kulcsnélküli nyitási
rendszerrel bezárja.
Ha úgy szeretné bezárni a gépjárművet, hogy
személyek vagy állatok maradnak bent, elő-
ször iktassa ki a szenzorokat.
( “Riasztórendszer” oldal: 2-47)

Ha az ajtót kinyitja, az ablak automatikusan leeresz-
kedik egy kicsit, hogy elkerülje az ablak és az oldalsó
tetőpanel közötti direkt kapcsolatot. Amikor az aj-
tót becsukja, az ablak felemelkedik egy kicsit.
( “Automatikus beállítási funkció” oldal:
2-66)

ZÁRÁS A BELSŐ ZÁRÓGOMBBAL
Ha csak egy ajtót szeretne bezárni, nyomja le az
adott ajtó belső zárógombját ➀ állásba, majd csuk-
ja be az ajtót.

A kinyitáshoz húzza fel a belső gombot ➁ állásba.

MEGJEGYZÉS:
Ha az ajtókat nem az intelligens kulcsrendszerrel
zárja be, ügyeljen arra, hogy a kulcsot ne hagyja a
gépjárműben.

AJTÓK
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BIZTONSÁGI RETESZELŐ
RENDSZER

VIGYÁZAT
A biztonsági reteszelő rendszerrel ellátott jár-
művek esetén az alábbi óvintézkedések be
nem tartása veszélyes szituációkhoz vezet-
het. Mindig győződjön meg róla, hogy a biz-
tonsági reteszelő rendszer aktiválását bizton-
ságosan végzi.

• Ha a járműben tartózkodik valaki, sose
zárja le az ajtókat az intelligens kulcs rend-
szerrel. Amennyiben így tesz, bezárja a
benne ülőket, mivel a biztonsági reteszelő
rendszer nem engedi belülről kinyitni az
ajtókat.

• Az intelligens kulcs rendszert csak akkor
használja, ha tisztán rálát a járműre. Ez
azért szükséges, hogy ne zárhasson be
senkit a jármű belsejébe a biztonsági rete-
szelő rendszer aktiválásával.

Ha az ajtót az intelligens kulcs LOCK gombjával
vagy a kapcsolóval zárja be, a rendszer az összes
ajtót bezárja és aktiválja a biztonsági reteszelő
rendszert.

Ez azt jelenti, hogy egyik ajtót sem lehet belülről ki-
nyitni, hogy a lopás megelőzhető legyen.

A rendszer akkor old fel, ha az ajtókat az intelligens
kulcs UNLOCK gombjával vagy a kapcsolóval
kinyitjuk.

A biztonsági reteszelő rendszer nem aktiválódik ha
az ajtókat az elektromos ajtózáró gombbal, a belső
gombbal vagy a mechanikus gombbal zárja le.

Vész esetén
Ha a biztonsági reteszelő rendszer aktiválódik köz-
lekedési baleset vagy egyéb nem várt körülmény
miatt, mialatt Ön a járműben tartózkodik:

• Állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba, a bizton-
sági reteszelő rendszer kioldódik és az összes
ajtó kinyitható az elektromos működtetésű aj-
tózár-rendszer kapcsolóval. Ekkor már nyitha-
tók az ajtók.

• Az ajtók kinyitása az intelligens kulccsal. A biz-
tonsági reteszelő rendszer kiold és akkor az aj-
tók már nyithatók.

LEZÁRÁS AJTÓZÁR-RENDSZER
KAPCSOLÓVAL
Az elektromos ajtónyitó rendszer kapcsolóját hasz-
nálva zárhatja vagy nyithatja az összes ajtót. A gom-
bok a vezetőoldali és utasoldali kartámaszokon ta-
lálhatók.

Az ajtók zárásához nyomja az ajtók záró kapcsoló-
ját zárás állásba ➀ miközben a vezető vagy az utas
felőli ajtó nyitva van, majd tegye be az ajtót.

MEGJEGYZÉS:
Ha az ajtókat nem így zárja be, ügyeljen arra, hogy
a kulcsot ne hagyja a gépjárműben.

Az ajtók nyitásához nyomja az elektromos ajtónyitó
rendszer kapcsolóját nyitási pozícióba ➁.
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ZÁRÁS A MECHANIKUS KULCCSAL
A vezetőoldali ajtó zárható vagy nyitható a mecha-
nikus kulcs segítségével.

1. A vezetőoldali ajtó külső fogantyújának hátsó fe-
lét nyomja meg ➀ hogy az első felét felemelhesse
➁.

2. Ha a külső fogantyú fel van emelve használja a
mechanikus kulcsot és forgassa el a cilinder ku-
pakjátjA az óramutató járásával ellentétes irány-
ba, hogy eltávolíthassa.

3. Ha a zárad az autó eleje felé fordítja el ➀ kinyitja
a vezetőoldali ajtót, ha a hátulja felé ➁ bezárja a
vezetőoldali ajtót.

4. Helyezze vissza a cilinder kupakját az eltávolítás
fordított sorrendjében

FIGYELEM
Ne vezessen úgy, hogy a kupak le van véve. Ha
a nyíláson keresztül víz jut a rendszerbe, hiba
léphet fel.
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MEGJEGYZÉS:
• Ne húzza túl erősen az ajtónyitó fogantyút,

amikor az ajtót nyitja vagy zárja. Ha túl erő-
sen húzza, előfordulhat, hogy a mechanikus
kulcs nem fordul el, így nem tudja az ajtót ki-
nyitni vagy bezárni.

• Ha a vezetőoldali ajtót a mechanikus kulccsal
nyitja ki, az üzemanyagtartály fedele nem nyí-
lódik ki.

AZ AJTÓK KINYITÁSA
Nyitás gépjárművön kívülről
1. Az ajtó külső fogantyújának hátsó felét nyomja

meg ➀ hogy az első felét felemelhesse.

2. Húzza a külső fogantyú első felét ➁ kifelé.

Nyitás gépjárműből
Emelje fel a belső fogantyút, hogy az ajtót a gépjár-
művön belülről kinyithassa.

Az ajtókat nem lehet a belső ajtónyitó karral kinyit-
ni, ha a biztonsági reteszelő rendszer aktiválva van.

FIGYELEM
Az ajtó nyitásához vagy zárásához ne hasz-
nálja az ajtók zsebeit. Ha mégis így tesz, azok
sérülhetnek.
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VIGYÁZAT

• 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 kulccsal működtetheti az összes ajtó-
zárat úgy, hogy a kulcs távirányítós funkcióit alkal-
mazza vagy ha megnyomja a nyitáskérő gombokat
a gépjárművön anélkül, hogy a kulcsot a zsebéből
kivenné. A működési környezet és/ vagy feltételek
befolyásolhatják az intelligens kulcsrendszer műkö-
dését.

Feltétlenül olvassa el az alábbiakat az intelligens
kulcs rendszer működtetése előtt.

FIGYELMEZTETÉS
• 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 intelli-
gens kulcs rendszer gyenge rádióhullámokat
közvetít. A külső környezeti körülmények inter-
ferenciába léphetnek az intelligens kulcsrend-
szer működésével az alábbi körülmények kö-
zött. Ezen esetekben változtasson a körülmé-

nyeken, mielőtt az intelligens kulcs funkciót
használná, vagy használja a mechanikus kul-
csot.

– Ha erős rádióhullámokat kibocsátó objek-
tum közelében működik, mint pl. tévétorony,
erőmű és rádióállomás.

– Ha vezeték nélküli eszköz közelébe kerül,
mint pl. mobiltelefon, adóvevő-készülék és
CB-rádió.

– Ha az intelligens kulcs rendszer fémtárgy ta-
karásába vagy közelébe kerül.

– Ha bármely típusú rádióhullámmal működő
távirányítót használnak a közelben.

– Ha az intelligens kulcs elektromos felszere-
lés közelébe kerül, mint pl. személyi számí-
tógép.

– Ha a gépjármű parkolóóra közelében par-
kol.

• Bár az elem élettartama a működtetés körül-
ményeitől függően változik, az elem élettarta-
ma kb. 2 év. Ha az elem lemerül, cserélje ki újra.
( “Intelligens kulcs elemcsere” oldal:
8-28)

• Mivel az intelligens kulcs folyamatosan rádió-
hullámokat fog, amennyiben Ön a kulcsot erős
rádióhullámokat kibocsátó eszköz közelében
tartja, mint pl. tévé vagy személyi számítógép,
az elem élettartama rövidebb lehet.

• Mivel a kormányzár elektromosan működik, a
kormányzár kioldása nem lehetséges, ha a gyúj-
táskapcsoló LOCK állásban van és a jármű ak-

kumulátora teljesen lemerült. Különösen figyel-
jen arra, hogy a jármű akkumulátora ne merül-
jön le teljesen.

• Ne nyomja meg az ajtó kilincsének nyitást kérő
gombját, ha az intelligens kulcsot a kezében
tartja. Ha túl közel kerül az ajtó kilincséhez, az
intelligens kulcs rendszer nehezen képes felis-
merni a járművön kívüli intelligens kulcsot.

• Az ajtók bezárása után ellenőrizze, hogy az aj-
tók tényleg bezáródtak-e.

• Az intelligens kulcs járműben való hagyása
megelőzéséhez győződjön meg róla, hogy az in-
telligens kulcsot magával vitte, majd zárja be az
ajtókat.

• Annak érdekében, hogy a kulcsot ne hagyja a
csomagtartóban győződjön meg róla, hogy az
intelligens kulcsot magával vitte, majd zárja be
a csomagtartót.

• Ne húzza az ajtó kilincsét az ajtó nyitást kérő
gombjának megnyomása előtt. Az ajtó zárja ki-
old, ám az ajtó nem nyitható. Engedje el az ajtó
kilincsét egyszer, majd húzza meg újra az ajtó
nyitásához.

INTELLIGENS KULCSOK FUNKCIÓI
Lehetőség van az összes ajtó, üzemanyagtöltőfedél
és csomagtartó nyitására/ zárására úgy, hogy meg-
nyomja a nyitáskérő gombot az ajtónyitó fogantyún
vagy a csomagtartó fogantyúján.

INTELLIGENS KULCSRENDSZER
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Intelligens kulcs hatótávolsága
Az intelligens kulcs funkció csak akkor használható,
ha az intelligens kulcs a nyitást kérő gomb megha-
tározott hatótávolságán belülre kerül. A hatótávol-
ság 80 cm-en (31,50 in) belül van minden egyes nyi-
tást kérő gombtól.

MEGJEGYZÉS:
• Ha az intelligens kulcs eleme lemerül vagy ha

erős rádióhullámok vannak a működés helyé-
nek közelében, az intelligens kulcs rendszer
hatótávolsága csökkenhet, és előfordulhat,
hogy az intelligens kulcs nem működik sza-
bályszerűen.

• Ha az intelligens kulcs túl közel van az ablak-
üveghez, ajtókilincshez vagy hátsó lökhárító-
hoz, előfordulhat, hogy a nyitást kérő gom-
bok nem működnek.

• Amikor az intelligens kulcs hatótávolságon
belül van, bárki, akinél nincs is intelligens
kulcs, megnyomhatja a nyitáskérő gombot az
ajtók nyitásához/ zárásához.

Intelligens kulcs működése
kinyithatja vagy bezárhatja az ajtókat úgy, hogy a
kulcsot ki sem veszi a zsebéből vagy a táskából.
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Ha magával viszi az intelligens kulcsot, minden ajtó
zárható vagy nyitható a nyitáskérő gomb megnyo-
másávaljA , a hatótávolságon belül.

MEGJEGYZÉS:
• Amikor a vezetőoldali ajtót nyitja vagy zárja

az üzemanyagtartály fedele is automatiku-
san nyílódik vagy záródik.

• Ha kinyitja vagy bezárja az ajtókat, beleértve
a csomagtartót is, megerősítésként a vészvil-
logó felvillan (vagy a külső figyelmeztető
hangjelzés - ha van - megszólal).
( “A vészvillogó üzemmódjának
beállítása” oldal: 3-14)

• Azoknál a modelleknél amelyek ultrahangos
érzékelővel vannak felszerelve a riasztórend-
szer megszólal, ha a személyek vagy állatok

maradnak a gépjárműben és az ajtókat az in-
telligens kulccsal vagy a kulcsnélküli nyitási
rendszerrel bezárja.
Ha úgy szeretné bezárni a gépjárművet, hogy
személyek vagy állatok maradnak bent, elő-
ször iktassa ki a szenzorokat.
( “Riasztórendszer” oldal: 2-47)

Ajtók bezárása:

1. Állítsa a sebességváltó kart P állásba, állítsa a
gyújtáskapcsoló gombját OFF állásba és győződ-
jön meg arról, hogy az intelligens kulcs Önnél
van-e.

2. Csukja be valamennyi ajtót.

3. Nyomja meg a vezetőoldali vagy utasoldali ajtón
a nyitáskérő gombot úgy, hogy az intelligens
kulcs Önnél van.

4. Valamennyi ajtó bezáródik.

5. Működtesse az ajtók kilincsét, hogy meggyőződ-
hessen az ajtók bezáródásáról.

MEGJEGYZÉS:
• Az ajtók nem zárhatók be az intelligens

kulccsal ha valamelyik ajtó ki van nyitva.

• Az ajtók nem záródnak be a nyitáskérő
gomb megnyomásával, ha az intelligens
kulcs a gépjárművön belül van. Ha az intelli-
gens kulcs a gépjárműben van, ajtók bezár-
hatók egy másik regisztrált kulccsal.

Kizárás-védelem:

Annak megakadályozására, hogy az intelligens
kulcs rendszer véletlenszerűen a bezárt járműben
maradjon, az intelligens kulcs rendszer kizárás-vé-
delemmel van ellátva.

• Ha az intelligens kulcs a gépjárműben van és
megpróbálja bezárni az ajtókat a vezetőoldali
ajtópanelen lévő belső gombbal miközben va-
lamelyik ajtó nyitva van a kiszállást követően, az
összes ajtó automatikusan kinyílódik és figyel-
meztető hangot is hall (ha van) miután az ajtó-
kat zárta.

• Ha az intelligens kulcs a portban maradt, miköz-
ben a vezetőoldali ajtó kinyílik, és Ön megpró-
bálja az ajtót az elektromos ajtózárral bezárni
miután kiszállt a járműből, egy belső figyelmez-
tető hang szólal meg az elektromos ajtózár kap-
csoló működtetése után.

FIGYELMEZTETÉS
A kizárás-védelem az alábbi körülmények kö-
zött előfordulhat, hogy nem működik:

• Ha az intelligens kulcsot a műszerfal tete-
jére helyezte.

• Ha az intelligens kulcsot a hátsó csomag-
tartó polcra tette.

• Ha az intelligens kulcs a kesztyűtartóban
van.

• Ha az intelligens kulcs az ajtó belső tároló-
zsebében van.
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• Ha az intelligens kulcs a csomagtartón kí-
vül található.

• Ha az intelligens kulcs fémmel érintkezik
vagy annak közelében van.

A kizárás-védelem működhet, ha az intelli-
gens kulcs a járművön kívül, ám a járműhöz
túl közel van.

Ajtók nyitása
Az ajtók nyitásmódjának megváltoztatásához kö-
vesse a fejezet későbbi részében található informá-
ciókat. ( “Kulcsnélküli nyitási rendszer funkciói”
oldal: 3-12)

Szelektív ajtónyitási mód:

1. Tartsa magánál az intelligens kulcsot.

2. Nyomja meg a nyitáskérő gombot (a vezető ol-
dalán)jA miközben az intelligens kulcsot magá-
nál tartja.

3. A vezetőoldali ajtó kinyílik.

4. Nyomja meg az ajtó kilincsének nyitást kérő
gombját (vezetőoldali)jA ismét 1 percen belül.

5. Minden ajtó kinyílik.

6. Használja a kilincseket az ajtók nyitásához.

Minden ajtó kinyitása mód:

1. Tartsa magánál az intelligens kulcsot.

2. Nyomja meg a nyitáskérő gombot jA (a vezető
vagy az utas oldalán) egyszer miközben az intel-
ligens kulcsot magánál tartja.

3. Az összes ajtó és az üzemanyagtartály fedele
kinyílódik.

4. Használja a kilincseket az ajtók nyitásához.

FIGYELMEZTETÉS
Ha egy ajtókilincset meghúz az ajtók nyitása
közben, lehet, hogy az ajtó nem nyílik ki. Ha az
ajtókilincs visszatér eredeti helyzetébe, az aj-
tó kinyílik. Ha az ajtó nem nyílik ki, nyomja meg
az ajtó kilincsének nyitást kérő gombját az aj-
tó nyitásához.

MEGJEGYZÉS:
Minden ajtó automatikusan bezárul, hacsak a
nyitást kérő gomb megnyomását követő 30 má-
sodpercen belül nem hajtja végre az alábbi mű-
veletek valamelyikét zárt ajtók mellett.

• Bármely ajtó kinyitása.

• Gyújtáskapcsoló megnyomása.

Ha az előre beállított időn belül az UNLOCK
gombot megnyomja az intelligens kulcson, min-
den ajtó automatikusan bezárul a következő be-
állított idő után.
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A csomagtartó kinyitása:

1. Nyomja a csomagtartó nyitáskérő gombját jA
több, mint 1 másodpercig.

2. A csomagtartó kinyílik. Négy külső hangjelzést
hallhat.

3. Emelje fel a csomagtérfedelet.

MEGJEGYZÉS:
• Annak elkerülése érdekében, hogy az intel-

ligens kulcs a csomagtartóban maradjon, az
intelligens kulcs rendszer kizárás-védelem-
mel van ellátva.

• Amikor a csomagtartó fedele zárva van úgy,
hogy az intelligens kulcs a csomagtartóban
van, külső hangjelzést hall és a csomagtar-
tó kinyílik.

Akkumulátorkímélő rendszer
Ha a következő feltételek hosszabb ideig fennáll-
nak, az akkumulátorkímélő rendszer megszünteti
az elektromos ellátást, hogy megelőzze az akkumu-
látor lemerülését.

• A gyújtáskapcsoló ACC állásban van, és

• minden ajtó csukva van, és

• A sebességváltó kar P állásban van.

KULCSNÉLKÜLI NYITÁSI RENDSZER
FUNKCIÓI
Lehetőség van az összes ajtó, az üzemanyagtartály
fedelének nyitására/ zárására, a pánik riasztó (ha
van) aktiválására ha megnyomja a gombot az intel-
ligens kulcson.

MEGJEGYZÉS:
• Az ajtók zárása előtt győződjön meg róla,

hogy az intelligens kulcsot nem hagyta a gép-
járműben.

• Azoknál a modelleknél amelyek ultrahangos
érzékelővel vannak felszerelve a riasztórend-
szer megszólal, ha a személyek vagy állatok
maradnak a gépjárműben és az ajtókat az in-
telligens kulccsal vagy a kulcsnélküli nyitási
rendszerrel bezárja.
Ha úgy szeretné bezárni a gépjárművet, hogy
személyek vagy állatok maradnak bent, elő-
ször iktassa ki a szenzorokat.
( “Riasztórendszer” oldal: 2-47)

Kulcsnélküli nyitási rendszer nyitási
távolsága
Az intelligens kulcson található LOCK/UNLOCK
gomb kb. 1 méteres (3,3 ft) távolságból működik. (A
hatótávolság a jármű körüli feltételektől függ.)

Az intelligens kulcson található nyitás és zárás gom-
bok nem működnek, ha:

• Az intelligens kulcs és a gépjármű közötti távol-
ság nagyobb, mint 1 m (3,3 ft).

• Az intelligens kulcs eleme lemerült.

A nyitás/ zárás gombok hatótávolság a jármű körüli
feltételektől függ. A nyitás és zárás gomb biztonsá-
gos működtetéséhez közelítse meg a járművet kb. 1
m -re (3.3 ft) az ajtótól.
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Kulcsnélküli nyitási rendszer
működtetése
MEGJEGYZÉS:
• Amikor a vezetőoldali ajtót nyitja vagy zárja

az üzemanyagtartály fedele is automatiku-
san nyílódik vagy záródik.

• Ha kinyitja vagy bezárja az ajtókat, beleértve
a csomagtartót is, megerősítésként a vészvil-
logó felvillan (vagy a külső figyelmeztető
hangjelzés - ha van - megszólal). ( “A
vészvillogó üzemmódjának beállítása” oldal:
3-14)

Ajtók bezárása:

1. Állítsa a sebességváltó kart P állásba, állítsa a
gyújtáskapcsoló gombját OFF állásba és győződ-
jön meg arról, hogy az intelligens kulcs Önnél
van-e.

2. Csukja be valamennyi ajtót.

3. Nyomja a LOCK gombot ➀ az intelligens
kulcson.

4. Valamennyi ajtó bezáródik.

5. Működtesse az ajtók kilincsét, hogy meggyőződ-
hessen az ajtók bezáródásáról.

MEGJEGYZÉS:
• Az ajtók bezáródnak, ha az intelligens kulcs

ACC vagy ON állásban van.

• Az ajtók nem zárhatók be az intelligens
kulccsal ha valamelyik ajtó ki van nyitva.

Ajtók nyitása:

Az ajtók nyitásmódjának megváltoztatásához kö-
vesse a fejezet későbbi részében található informá-
ciókat.

Szelektív ajtónyitási mód:

1. Nyomja meg az UNLOCK gombot ➁ az in-
telligens kulcson.

2. A vezetőoldali ajtó kinyílik.

3. Nyomja meg ismét az UNLOCK gombot ➁ 1
percen belül.

4. Valamennyi ajtó kinyílik.

5. Használja a kilincseket az ajtók nyitásához.

Minden ajtó kinyitása mód:

1. Nyomja meg az UNLOCK gombot ➁ az in-
telligens kulcson.

2. Valamennyi ajtó kinyílik.

3. Az ajtókilincseket használva nyissa ki az ajtót.

MEGJEGYZÉS:
Az összes ajtó és az üzemanyagtartály fedele
automatikusan bezáródnak, hacsak a követke-
ző műveletek valamelyikét nem hajtja végre 1
percen belül az intelligens kulcs UNLOCK
gombjának ➁ megnyomása után, miközben az
ajtók zárva vannak.

• Bármely ajtó kinyitása.

• Gyújtáskapcsoló megnyomása.

Ha az előre beállított időn belül az UNLOCK
gombot ➁ megnyomja az intelligens kulcson,
minden ajtó automatikusan bezárul a követke-
ző beállított idő után.

AJTÓNYITÁSI MÓD MEGVÁLTOZTATÁSA (Tajvan és
Korea):

Az ajtónyitás üzemmódjának megváltoztatásához:

• Nyomja a LOCK gombot ➀ és az UNLOCK
gombot ➁ az intelligens kulcson egyide-

jűleg több, mint 4 másodpercig. A szelektív ajtó-
nyitási üzemmód deaktiválásához ugyanígy jár-
jon el.

• Lapozza fel a multifunkciós kijelző különálló út-
mutatóját.
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A csomagtartó kinyitása:

1. Nyomja a BOOT gombot ➂ az intelligens
kulcson több, mint 1 másodpercig.

2. A csomagtartó kinyílik.

3. Emelje fel a csomagtérfedelet.

A VÉSZVILLOGÓ ÜZEMMÓDJÁNAK
BEÁLLÍTÁSA
Amikor a gépjárművet átveszi, a vészvillogó be van
állítva.

Amikor az ajtókat kinyitja/bezárja, megerősítésként
a vészvillogó felvillan (vagy a külső figyelmeztető
hangjelzés - ha van - megszólal).

A következő leírásban megtalálja a vészvillogó ho-
gyan működik, amikor az ajtót kinyitja/bezárja.

Elakadásjelző üzemmódja
AJTÓ ZÁRÁSA AJTÓ NYITÁSA CSOMAGTARTÓ

NYITÁSA

Intelligens kulcsrendszer
(a nyitást kérő gomb

használatával)
VÉSZVILLOGÓ - egyszer VÉSZVILLOGÓ - kétszer ELAKADÁSJELZŐ -

egyszer sem

Távvezérlésű kulcs nélküli
hozzáférési rendszer

(amvagy amgombbal)
VÉSZVILLOGÓ - egyszer VÉSZVILLOGÓ - kétszer ELAKADÁSJELZŐ -

egyszer sem
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FIGYELMEZTETŐ HANGJELZÉSEK
Annak érdekében, hogy a megakadályozhassa a
gépjármű akaratlan elmozdulását, amely az intelli-
gens kulcs hibás használatából fakad és amely az
alábbi táblázatban található, vagy hogy megakadá-
lyozza a gépjármű ellopását figyelmeztető hangot
hall a gépjármű belsejében is és kívül is, illetve fi-
gyelmeztető üzenet jelenik meg a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén.

( “Figyelmeztetés kijelzője” oldal: 2-34)

( “Műveleti kijelző” oldal: 2-44)

Amikor a figyelmeztető hang megszólal vagy a fi-
gyelmeztető üzenet megjelenik ellenőrizze az intel-
ligens kulcsot és a gépjárművet.
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HIBAKERESŐ ÚTMUTATÓ

Tünetek Lehetséges okok Teendők

Ha megnyomja a
gyújtáskapcsolót a motor
leállításához.

A SHIFT P figyelmeztetés jelenik meg a kijelzőn,
és egy belső harang hangjelzés folyamatosan
szól.

A sebességváltó kar P állásban
van. Állítsa a sebességváltó kart P állásba.

Amikor kinyitja a vezetői oldal
ajtaját, hogy kiszálljon a
járműből.

A belső harang hangjelzés folyamatosan szól.

A gyújtáskapcsoló ACC állásban
van. Állítsa a gyújtáskapcsolót OFF állásba.

Az intelligens kulcs az intelligens
kulcs portban van.

Vegye ki az intelligens kulcsot az
intelligens kulcs portból.

Amikor becsukja az ajtót a
járműből való kiszállást
követően.

A NO KEY (nincs kulcs) figyelmeztetés jelenik
meg a kijelzőn, a külső hangjelzés 3-szor
megszólal, és a belső figyelmeztető hangjelzés
körülbelül 3 másodpercig szól.

A gyújtáskapcsoló ACC vagy ON
állásban van. Állítsa a gyújtáskapcsolót OFF állásba.

A SHIFT P figyelmeztetés megjelenik a kijelzőn,
és a külső harang hangjelzés folyamatosan
szól.

A gyújtáskapcsoló ACC vagy OFF
állásban van és a sebességváltó
karja nem P állásban van.

Állítsa a sebességváltó karját P
állásba és állítsa a gyújtáskapcsolót
OFF állásba.

Amikor az ajtót a belső
zárógombbal LOCK helyzetbe
fordításával csukja.

A külső harang hangjelzés kb. 3 másodpercig
szól, és minden ajtó kinyílik.

Az intelligens kulcs a járműben
vagy a csomagtérben van. Tartsa magánál az intelligens kulcsot.

Amikor megnyomja az
ajtókilincs nyitást kérő
gombját az ajtó zárásához.

A külső harang hangjelzés kb. 2 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.

Az ajtókilincs nyitást kérő gombját
megnyomja az ajtó csukása előtt.

Nyomja az ajtókilincs nyitást kérő
gombját az ajtó becsukása után.

A csomagtérfedél lezárása A külső hangjelzés kb. 10 másodpercig szól és
a csomagtérfedél kinyílik.

Az intelligens kulcs a csomagtérben
van. Tartsa magánál az intelligens kulcsot.
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MOTORHÁZTETŐ FELNYITÁSA
1. Húzza meg a motorháztető kioldó karját ➀,

amely a műszerfal alatt található. A motorház-
tető enyhén felugrik

2. Ujjhegyével húzza meg a motorháztető elején lé-
vő kart ➁ és emelje fel a motorháztetőt.

3. Fogja meg a támasztó ábrán jelzett részét ➂ és
vegye ki a rögzítőhurokból, majd megfelelően il-
lessze be a motorháztetőn található nyílásba ➃.

VIGYÁZAT
• Ha a motortérből gőz vagy füst tör elő ne

nyissa fel a motorháztetőt. Ha így tesz, sé-
rüléseket szenvedhet.

• A motorháztető felnyitására használt kart
ne húzza meg ➀, vagy a felugró motor-
háztetőt ne nyomja le miután a rendszer
aktiválódott. Ha mégis így tenne, a motor-
háztető sérülhet, mivel azt a rendszer ak-
tiválása után nem lehet kézzel lenyomni.
Ha a felugró motorháztető aktiválódik, ve-

MOTORHÁZTETŐ
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gye fel a kapcsolatot egy NISSAN High Per-
formance Központtal (NHPC) vagy
szakszervizzel.

FIGYELMEZTETÉS
• Ne nyúljon be a motortérbe se kézzel, se

szerszámmal amikor a motor jár.

• Ne érintse meg a kipufogórendszer eleme-
it, a hűtőt vagy egyéb meleg elemeket, am-
íg a motor vagy ezek az elemek le nem
hűltek.

FIGYELEM
Ha az ablaktörlő karja fel van emelve, ne nyis-
sa fel a motorháztetőt. A motorháztető is és
az ablaktörlők is sérülhetnek.

MOTORHÁZTETŐ LEZÁRÁSA
1. Tartsa meg a motorháztetőt, tegye vissza a tar-

tót az eredeti helyére.

2. Lassan engedje le a motorháztetőt. Amikor már
csak 30 cm (1 ft) magasan vagy egy kicsit maga-
sabban van, engedje el a motorháztetőt és győ-
ződjön meg róla, hogy mindkét oldala megfele-
lően záródik-e.

VIGYÁZAT
• Mielőtt elindulna győződjön meg róla,

hogy a motorháztető megfelelően le van-
e zárva. Ennek elmulasztása esetén a mo-
torháztető felcsapódhat és ezzel balese-
tet okozhat.

• Indulás előtt győződjön meg róla, hogy a
motorháztető megfelelően le van-e zárva.
Ha nincs mindkét oldal megfelelően lezár-
va, a motorháztető felnyílhat vezetés köz-
ben, amely balesetet is okozhat.

FIGYELMEZTETÉS
Amikor a motorháztetőt csukja le, lassan en-
gedje le, ügyeljen rá, hogy ne csípje be senki-
nek a kezét sem.

MEGJEGYZÉS:
Mivel ennek a motorháztetőnek a lezárása több
erőt igényel, nehezen tudja lezárni, ha teljesen le-
engedi és csak azután próbálja meg megnyomni.
A motorháztetőt kb. 30 cm (1 ft) magasról enged-
je el és győződjön meg róla, hogy mindkét olda-
lon bezáródott.
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VIGYÁZAT

• Ne vezessen úgy, hogy a csomagtartó fe-
dele nyitva van. Ez esetben veszélyes ki-
pufogó gázok áramolhatnak az utastérbe.
( “Kipufogógáz (szén-monoxid)” ol-
dal: 5-2)

• Fokozottan ügyeljen gyermekeire, amikor
a jármű körül vannak, és ügyeljen rá, hogy
ne játszanak vagy zárják be magukat a
csomagtérbe, ahol súlyosan megsérülhet-
nek. Használaton kívül tartsa a járművet
és a csomagtartófedelet zárva, és akadá-
lyozza meg, hogy gyermekek hozzáférje-
nek a intelligens kulcsokhoz.

CSOMAGTARTÓFEDÉL
NYITÁSKÉRŐ GOMBJA
A csomagtartófedél kinyitható a nyitáskérő gomb
jA megnyomásával, ha az intelligens kulcs hatótá-
volságon belül van, függetlenül attól, hogy milyen
állásban van a belső zárógomb. ( “Intelligens
kulcsrendszer” oldal: 3-8)

CSOMAGTÉRFEDÉL KIOLDÓ
GOMBJA
Nyomja meg a csomagtér kioldó gombját lefelé,
hogy a csomagtartó fedelét kinyithassa.

CSOMAGTARTÓ
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A CSOMAGTÉRFEDÉL NYITÁSÁT
MEGAKADÁLYOZÓ GOMB
Ha a kesztyűtartóban található gomb OFF állásban
van ➀, a csomagtérfedél elektromos ellátása meg-
szakad és a fedelet nem lehet kinyitni a kioldó
gombbal, a nyitáskérő gombbal, vagy a BOOT gomb
intelligens kulcson történő megnyomásával.

Ha az értékeit a kesztyűtartóban vagy a csomag-
tartóban szeretné hagyni, de a gépjárművet egy
parkolófiú parkolja le, állítsa ezt a gombot OFF ál-
lásba és zárja be a kesztyűtartót a mechanikus
kulccsal. Hagyja ott a gépjárművet az intelligens
kulccsal a parkolófiúnak és a mechanikus kulcsot
vigye magával. ( “Parkolófiú” oldal: 3-3)

Ha szeretné visszaállítani a csomagtérfedél elektro-
mos ellátását, állítsa ezt a gombot ON ➁ állásba.

A CSOMAGTARTÓ FEDELÉNEK
NYITÁSA ÉS ZÁRÁSA
Amikor a csomagtartó fedelét nyitja, először nyissa
ki a zárat, majd nyissa fel a fedelet.

Amikor a csomagtartó fedelet zárja be, csukja le a
fedelet és nyomja meg amíg megfelelően be nem
záródik. A hevederjA (kivéve karbon csomagtérfe-
déllel szerelt modellek) vagy a kar jB (karbon cso-
magtérfedéllel szerelt modellek) használható, ha a
fedél szennyezett.

FIGYELEM
• A csomagtér fedelet anélkül nyissa fel,

vagy zárja le, hogy a hátsó szárnyat meg-
fogná. Ha a hátsó szárnynál fogva nyitja
fel vagy csukja le a csomagtartó fedelet, a
szárny megsérülhet.

• Ne hagyja a kulcsot a csomagtartóban.

MEGJEGYZÉS:
• Annak elkerülése érdekében, hogy az intelli-

gens kulcs a csomagtartóban maradjon, az
intelligens kulcs rendszer kizárás-védelem-
mel van ellátva. Amikor a csomagtartó fedele
zárva van úgy, hogy az intelligens kulcs a cso-
magtartóban van, külső hangjelzést hall és a
csomagtartó kinyílik.

• Ennek a gépjárműnek a csomagtartófedelét
nehezebben lehet lecsukni, mint egy normál
gépjárműjét (különösen, ha új). Ez annak kö-
szönhető, hogy a csomagtér keménysége na-
gyobb, hogy elbírja a gépjármű működése

Kivéve karbon csomagtérfedéllel szerelt
modellek

Karbon csomagtérfedéllel szerelt modellek
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közben a hátsó szárnyra jutó terhelést. Ez
nem jelenti azt, hogy a rendszer hibásan mű-
ködik. Ellenőrizze, hogy a csomagtér fedél
megfelelően le van-e zárva.

CSOMAGTÉR FEDELÉNEK
KIOLDÁSA VÉSZHELYZET ESETÉN

VIGYÁZAT
Fokozottan ügyeljen gyermekeire, amikor a
jármű körül vannak, és ügyeljen rá, hogy ne
játszanak vagy zárják be magukat a csomag-
térbe, ahol súlyosan megsérülhetnek. Hasz-
nálaton kívül tartsa a járművet és a csomag-
tartófedelet zárva, és akadályozza meg, hogy
gyermekek hozzáférjenek az intelligens
kulcsokhoz.

A kioldó szerkezet lehetővé teszi a csomagtér fede-
lének kinyitását, még akkor is, ha az elektromos el-
látás valami miatt megszakad (akkumulátor leme-
rül).

Az utastérből
A csomagtér kinyitható a vészhelyzet esetén hasz-
nálandó kioldóval, amely az utasoldali első ülés előt-
ti padlóba süllyesztve található.

1. Távolítsa el a lemezt, amely az utasoldali első ülés
előtt a padlón található.

2. Helyezze be a mechanikus kulcsot a kioldószer-
kezet nyílásába és forgassa el az óramutató járá-
sával megegyező irányba amíg meg nem akad.

MEGJEGYZÉS:
Mivel a csomagtér keménysége nagyobb, hogy
elbírja a gépjármű működése közben a hátsó
szárnyra jutó terhelést, több erő szükséges a
mechanikus kulcs elfordításához (különösen,
ha a gépjármű új). Ügyeljen arra, hogy a kulcsot
az óramutató járásával megegyező irányba for-
gassa el, amíg az meg nem akad.
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Az üzemanyag-betöltőnyílás fedele a gépjármű
jobb oldalán található.

VIGYÁZAT
• Az üzemanyag gyúlékony és bizonyos kö-

rülmények között robbanásveszélyes. Ha
nem megfelelően kezeli az üzemanyagot,
megéghet vagy súlyosan megsérülhet.
Üzemanyag betöltés közben minden eset-
ben állítsa le a motort és mellőzze a nyílt
láng és szikra használatát.

• Ha a töltőpisztoly szelep automatikusan
lezárt, ne kísérelje meg tovább tölteni a
tankot. Ha az üzemanyag utántöltést to-
vább folytatja, az üzemanyag kifolyhat és
tüzet okozhat.

• Ha a sapkát cserélni kell, csak eredetit
használjon. Beépített biztonsági szeleppel
rendelkezik, amely szükséges az üzem-
anyag- rendszer megfelelő működéséhez,
illetve a károsanyagkibocsátás szabályo-
zásához. A nem megfelelő fedél hibás mű-
ködést vagy sérülést okozhat. Ez azt is er-
deményezheti, hogy a hibás működést jel-
ző lámpa felvillanjon.

• Soha ne kísérelje meg úgy elindítani a jár-
művet, hogy feltölti a gázszabályozó sze-
lepet üzemanyaggal.

• A hordozható üzemanyagkannát soha ne
a gépkocsi vagy utánfutó belsejében tölt-
se fel. Statikus töltés a gyúlékony folyadék,
gőzök és gázok robbanását eredményez-
heti a járműben. Annak érdekében, hogy a

súlyos sérülések veszélye csökkenthető
legyen, amikor a hordozható üzemanyag-
kannát tölti fel:

– Minden esetben tegye le a kannát a
földre, amikor tölti fel azt.

– Ne használjon elektromos eszközöket,
amikor tölti fel a kannát.

– A töltőcső mindig érjen hozzá kanná-
hoz, amíg tölti fel.

– Csak tűzveszélyes folyadékok szállítá-
sára alkalmas és jóváhagyott kanná-
kat használjon.

FIGYELMEZTETÉS
Soha ne használjon üzemanyag adalékanya-
gokat. Az adalékanyagoktól a motor
károsodhat.

FIGYELEM
• Ha üzemanyag ömlik a gépjármű ka-

rosszériájára, öblítse le vízzel, hogy elke-
rülje a festék károsodását.

• A gépjármű olyan üzemanyagellátó rend-
szerrel van felszerelve, amely még olyan
kanyarokban is biztosítja az ellátást, ahol
nagy G- erő lép fel. Az üzemanyagtartály-
ban uralkodó nyomás magasabb, amikor
a gépjármű meleg. Ha a gépjárművet
olyankor tölti újra, amikor az meleg, az kút

még az ellőt lezárhat, hogy a tartály tele
lenne. Ez nem jelenti azt, hogy a rendszer
hibásan működik.

ÜZEMANYAG-BETÖLTŐNYÍLÁS
FEDELÉNEK NYITÁSA
1. Az alábbi műveletek valamelyikével nyissa ki az

üzemanyag-betöltőnyílás fedelét.

• Az intelligens kulcsot kézben tartva nyomja
meg az ajtó nyitáskérő gombját.

• Nyomja meg az UNLOCK gombot az intelligens
kulcson.

• Nyomja az ajtózár-rendszer kapcsolót “UN-
LOCK” állásba.

ÜZEMANYAG-BETÖLTŐNYÍLÁS
FEDELE
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2. Nyomja meg a fedél hátsó felét a nyitáshoz és
nyissa ki a fedelet.

3. Forgassa el a kupakot ➀ lassan az óramutató
járásával ellentétes irányba, majd vegye le.

Az utántöltés alatt helyezze a kupakot a fedél
belső oldalára ➁.

ÜZEMANYAG-BETÖLTŐNYÍLÁS
FEDELÉNEK ZÁRÁSA
1. Forgassa a kupakot az óramutató járásával meg-

egyező irányba, amíg kattan hangot nem hall.

2. Zárja be a fedelet. Az alábbi műveletek valamelyi-
kével zárja be az üzemanyag-betöltőnyílás fede-
lét.

• Az intelligens kulcsot kézben tartva nyomja
meg az ajtó nyitáskérő gombját.

• Nyomja meg a LOCK gombot az intelligens
kulcson.

• Nyomja az ajtózár-rendszer kapcsolót LOCK
állásba.

MEGJEGYZÉS:
Miután a kattanást hallotta és a kupak is kiol-
dódott, enyhén mozoghat. Ez nem hiba.
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VIGYÁZAT

• 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 be-
kötve, előre dől, oldalt ül, vagy nem a meg-
felelő formában bármilyen szempontból,
sokkal nagyobb a súlyos sérülés, vagy akár
halál lehetősége egy esetleges baleset so-
rán. A légzsák maga is súlyos, vagy akár
halálos sérülést okozhat, ha az útjában
van, amikor felfúvódik. Minden esetben
dőljön hátra, amennyire még kényelmes,
hogy minél messzebb legyen a kormány-
keréktől. Minden esetben használja a biz-
tonsági övet.

BILLENTHETŐ/ TELESZKÓPOS
KORMÁNYOSZLOP
Billentés
Ezzel a kormányoszlop pozícióját állíthatja felfelé
vagy lefelé.

1. Nyomja a kartjA lefelé ➀.

2. Mozgassa a kormánykereket fel/ le ➁ és állítsa
mg a megfelelő pozícióban.

3. Emelje fel a kart jA , hogy a kormánykereket a
megfelelő pozícióban rögzíteni tudja ➂.

Teleszkópos állítás
Ezzel a kormányoszlop pozícióját állíthatja előre
vagy hátra.

1. Nyomja a kartjB lefelé ➀.

2. Mozgassa a kormánykereket előre/ hátra ➁ és
állítsa mg a megfelelő pozícióban.

3. Emelje fel a kart jB , hogy a kormánykereket a
megfelelő pozícióban rögzíteni tudja ➂.

KORMÁNYKERÉK
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A szemből érkező napfény kizárásához hajtsa le a
napellenzőt.

Az oldalról érkező napfény kizárásához hajtsa le a
napellenzőt, majd akassza ki a helyéről és fordítsa el
oldalra.

BELSŐ TÜKRÖK
Fogja meg a belső visszapillantó tükröt, és állítsa be
úgy, hogy az megfelelően álljon.

MEGJEGYZÉS:
• A belső visszapillantó tükörre ne akasszon

semmiféle kiegészítőt vagy elektromos ké-
szüléket.

• Ellenkező esetben előfordulhat, hogy az kulcs
rendszer és a távoli ajtónyitó rendszer nem
működik megfelelően.

Manuális tükröződésmentes típus
Húzza meg az állítókart ➀, amikor a z Ön mögött
közlekedő gépjármű fényszórója elvakítja Önt, kor-
látozva ezáltal az éjszakai vezetésben.

Nappal a lehető legjobb láthatóság elérése érdeké-
ben tolja előre a beállító kart ➁.

Automatikus tükröződésmentes típus
(ha van)
A belső visszapillantó tükör úgy került kialakításra,
hogy fényvisszaverő tulajdonsága automatikusan
alkalmazkodik a követő jármű fényszórójához.

A tükröződésmentes rendszer automatikusan be-
kapcsol, amikor a gyújtáskapcsolót ON pozícióba
fordítja.

NAPELLENZŐK TÜKRÖK
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Amikor a rendszer be van kapcsolva, a jelzőlámpa
jA világít, és a követő jármű fényszórójának tükrö-
ződése kisebb mértékű lesz.

Tartsa nyomva 3 másodpercig a gombotjB , és
a belső visszapillantó tükör visszaáll normál üzem-
módra, a jelzőlámpa pedig kialszik. Tartsa nyomva
ismét 3 másodpercig a gombot, és a rendszer
bekapcsol.

FIGYELEM
Ne akasszon tárgyakat a tükörre, és ne fújjon
rá üvegtisztítót. Ez csökkenti az érzékelő jC
érzékenységét, mely helytelen működéshez
vezethet.

KÜLSŐ TÜKRÖK

VIGYÁZAT
• Soha se érjen hozzá kézzel a külső vissza-

pillantó tükrökhöz miközben azok moz-
gásban vannak. Ha mégis így tenne, be-
csípheti az ujját vagy tönkreteheti a tükröt.

• Soha se vezessen behajtott külső vissza-
pillantó tükrökkel. Ez csökkenti a kilátást
és balesethez vezethet.

• A külső tükörben megjelenő tárgyak a va-
lóságban közelebb vannak, mint ahogy az
a tükörben látszik.

• A külső tükörben látható tárgyak méretei
és távolsága nem realisztikus.

A külső tükör csak akkor állítható, ha a gyújtáskap-
csoló ACC vagy ON helyzetben van.

Külső tükrök beállítása
1. Fordítsa el a kapcsolót jobbra vagy balra, hogy a

kívánt tükröt ki tudja választani ➀.

2. Működtesse a vezérlőgombot ➁, hogy a tükör
szögét beállíthassa.

VIGYÁZAT
A tükröket még indulás előtt állítsa be. A tük-
rök vezetés közbeni álltása veszélyes lehet,
mivel elvonja a vezető figyelemét az elöl hala-
dó forgalomról.

3-26 Indulás előtti ellenőrzések és beállítások



A külső tükrök behajtása
Nyomja le a gombot ➁, hogy a külső tükröket be-
hajthassa.

Nyomja fel a gombot ➀, hogy a külső tükröket ki-
hajthassa.

FIGYELMEZTETÉS
• 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, elő-
fordulhat, hogy a tükrök vezetés közben
elmozdulnak előre vagy hátra. Ha a tükrö-
ket kézzel hajtotta ki vagy be, indulás előtt
állítsa be őket elektronikusan.

MEGJEGYZÉS:
• Ha a gombot folyamatosan nyomja, előfor-

dulhat, hogy tükrök még az előtt megállnak,
hogy művelet befejeződött volna. Ez nem je-
lenti azt, hogy a rendszer hibásan működik.
Várjon néhány pillanatot, majd nyomja meg a
gombot újra.

• Ha a tükröket kézzel hajtotta ki vagy be, a tük-
rök megmozdulhatnak, amikor a gyújtáskap-
csolót ACC vagy ON állásba állítja.

• Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, a pára-
mentesítő a külső tükrökről is eltávolítja a pá-
rát. ( “Hátsó ablak páramentesítő
kapcsolója” oldal: 2-54)

SMINKTÜKÖR
Az elülső sminktükör használatához hajtsa le a
napellenzőt és húzza fel a borítást.
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MEGJEGYZÉS
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Lapozza fel a multifunkciós kijelző használati útmu-
tatóját, amelyben a következő információkat találja:

• Multifunkciós kijelző rendszer

• Beállítások

• Audiorendszer

• Bluetooth® kihangosítós telefonrendszer

• Apple CarPlay (ha van)

• Navigáció (ha van)

• Hangfelismerés (ha van)

• Multifunkciós mérők

Ha a váltókart R helyzetbe állítja, a képernyőn
megjelenik a jármű mögött látható kép.

A rendszert arra tervezték, hogy segítséget nyújt-
son a vezetőnek felismerni a nagyobb, álló tárgya-
kat a jármű mögött, és ezzel elkerülni a gépjármű
sérülését. A rendszer nem képes észlelni a lökhárító
magassága alatti kisebb tárgyakat, valamint a lök-
hárítóhoz közeli vagy a talajon lévő tárgyakat.

VIGYÁZAT
Ha nem tartja be a Rear View monitor megfe-
lelő használathoz szükséges figyelmezteté-
seket és utasításokat, súlyos, akár halálos sé-
rüléseket is szenvedhet.

• A visszapillantó monitor egy kényelmi
megoldás, de nem helyettesíti a helyes to-
latási módszert. Minden esetben forduljon
hátra és nézzen ki az ablakon és ellenőriz-
ze a tükrökben, hogy biztonságos-e a ma-
nőver, amit szeretne végrehajtani. Minden
esetben lassan tolasson.

• A rendszert arra tervezték, hogy segítsé-
get nyújtson a vezetőnek felismerni a na-
gyobb, álló tárgyakat közvetlenül a jármű
mögött, és ezzel elkerülni a gépjármű sé-
rülését.

• Előfordulhat, hogy a rendszer nem szün-
teti 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 lök-
hárítóhoz közeli vagy a talajon lévő tár-
gyakat.

• A visszapillantó kamera által mutatott tár-
gyak távolsága a valóságban eltérhet, mi-
vel az eszközbe nagylátószögű kamera
került beépítésre.

• A RearViewMonitor-on megjelenő tárgyak
vizuálisan ellentettjei a valós tárgyaknak,
ha azokat a belső illetve külső tükörből né-
zi.

• Tolatás előtt győződjön meg róla, hogy a
csomagtartó jól be van-e csukva.

• 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 környé-
két. Ha nem így tesz, víz juthat a kamerá-
ba, mely páralecsapódást okozhat a ob-
jektíven, hibát, áramütést vagy tüzet is
eredményezhet.

• Ne üsse meg a kamerát. Az egy precíziós
műszer. Máskülönben meghibásodhat,
amely tüzet vagy áramütést idézhet elő.

FIGYELMEZTETÉS
Miközben a gépjárművet tisztítja, vagy
hómentesíti, ne karcolja meg a kamera
lencséjét.

A MULTIFUNKCIÓS KIJELZŐ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA VISSZAPILLANTÓ MONITOR
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A KIJELZETT VONALAK
LEOLVASÁSA.
Vonalak, amelyek a jármű szélességét és a tárgyak
lökhárítóhoz viszonyított távolságát mutatjákjA a
kijelzőn kerülnek megjelenítésre.

A távolságot jelző vonalak:

A lökhárítótól való távolságot mutatják.

• Piros vonal ➀: kb. 0,5 m (1,5 ft)

• Sárga vonal ➁: kb. 1 m (3 ft)

• Zöld vonal ➂: kb. 2 m (7 ft)

• Zöld vonal ➃: kb. 3 m (10 ft)

A jármű szélességét jelző vonalak ➄:

A gépjármű hozzávetőleges szélességét jelöli.

Számított útvonalak ➅:

A tolatás közbeni útvonalat jeleníti meg. Az útvona-
lat jelző vonalak akkor jelennek meg, amikor a se-
bességváltó kart R állásba állítja és a kormányke-
reket elforgatja. A jósolt pályavonalak attól függően
mozognak, hogy a kormánykeréken mennyit fordít,
és addig nem kerülnek megjelenítésre, amíg kor-
mánykerék teljesen egyenes állásban van.

A gépjármű szélességét, illetve a tolatás számított
útvonalát megjelenítő vonalak szélesebbek, mint a
tényleges szélesség és útvonal.

VIGYÁZAT
• Tolatás előtt minden esetben forduljon

meg és vizuálisan ellenőrizze, hogy biz-
tonságos-e a manőver. Minden esetben
lassan tolasson.

• Ha az eredeti gumiabroncsokat más mé-
retűekre cserélte le, elképzelhető hogy a
pálya becslése nem lesz pontos.

• Havas, csúszós úton a becsült és a valósá-
gos pálya vonala különbözhet.

• Ha a gyújtáskapcsoló ACC helyzetben van,
és megmozdítja a kormányt, elképzelhe-
tő, hogy a becsült pálya vonalai nem he-
lyesen jelennek meg.

• A megjelenített vonalak lehet, hogy egy ki-
csit jobbra eltérnek, ez azért lehetséges,
mert a kamera nem a jármű középvonalá-
ra van szerelve.

• A távolságjelző vezérvonalat és a jármű-
szélességet jelző vonalat akkor használ-
hatja referenciaként, ha a jármű sík aszfal-
ton van. A monitoron látott távolság csak
tájékoztató jellegű és eltérhet a jármű és a
jelzett tárgy közötti tényleges távolságtól.

• Ha emelkedőn felfelé tolat a járművel, a
monitorban látott tárgy a valóságban tá-
volabb van, mint ahogy a monitoron lát-
szik. Ha lejtőn lefelé tolat a járművel, a mo-
nitorban látott tárgy a valóságban köze-
lebb van, mint ahogy a monitoron látszik.
A tárgyak tényleges távolságának felbecs-
léséhez használja a belső tükröt vagy pil-
lantson hátra.
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PARKOLÁS A BECSÜLT
PÁLYAVONALAK SEGÍTSÉGÉVEL
1. Parkolás előtt vizuálisan ellenőrizze a parkolóhely

akadálymentességét.

2. Ha a váltókart R helyzetbe rakja, az ábra szerinti
módon megjelenik a kijelzőnjA a jármű mögötti
kép.

3. Lassan tolasson hátra, mozgassa a kormányke-
reket úgy, hogy a jósolt pályavonalakjB bekerül-
jenek a parkolóhelyrejC .

4. Amikor a gépjármű hátulja már a parkolóhelyen
van jC , forgassa úgy a kormánykereket, hogy a
szélességet jelző vonalak jD párhuzamosak le-
gyenek a parkolóhellyeljC .

5. Ha a járművel teljesen beállt a parkolóhelyre, he-
lyezze a váltókart P helyzetbe és húzza be a
rögzítőféket.
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A SZÁMÍTOTT ÉS A TÉNYLEGES
TÁVOLSÁGOK KÖZÖTTI
KÜLÖNBSÉG
Tolatás emelkedőn felfelé
Ha járművel emelkedőn tolat felfelé, a távolságjelző
vezérvonal és a járműszélesség jelzővonal közeleb-
binek van fel feltüntetve, mint a tényleges távolság.

Például a kijelző 1 m-t (3 ft) mutat az adott helyig
jA , de a tényleges 1 m-es (3 ft) távolság a lejtőn a
jB pozícióban van. Jegyezze meg, hogy az emelke-
dőn található tárgyak messzebb vannak, mint
ahogy az a monitoron megjelenik.

Tolatás lejtőn lefelé
Ha járművel lejtőn tolat lefelé, a távolságjelző vezér-
vonal és a járműszélesség jelzővonal távolabbinak
van fel feltüntetve, mint a tényleges távolság. Pél-
dául a kijelző 1 m-t (3 ft) mutat az adott helyigjA , de
a tényleges 1 m-es (3 ft) távolság a lejtőn ajB pozí-
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cióban van. Jegyezze meg, hogy az emelkedőn ta-
lálható tárgyak közelebb vannak, mint ahogy az a
monitoron megjelenik.

Tolatás kinyúló tárgy mellett
A jósolt útvonal jA nem érinti a tárgyat a kijelzőn.
Ugyanakkor a gépjármű elérheti a tárgyat, ha az a
tényleges tolatási útvonalon túlnyúlik.

Tolatás kinyúló tárgy mögött
A pozíció jC távolabbiként van feltüntetve, mint a
pozíciójB a kijelzőn. Azonban a pozíciójC ténylege-
sen ugyanakkora távolságra van, mint a pozíció
jA . A gépjármű elérheti a tárgyat a pozícióba való
tolatás közben jA , ha a tárgy a tényleges tolatási
útvonalon túlnyúlik.
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HOGYAN ÁLLÍTSUK BE A
KÉPERNYŐT.
1. Ha a RearView Monitor látható a képernyőn, érint-

se meg a kijelzőt. A kamera beállításai képernyő
jelenik meg.

2. Érintse meg a [Kijelző] opciót.

3. Érintse meg a [Fényerő], [Kontraszt], [Színárnya-
lat], [Szín] vagy [Fekete szint] opciókat.

4. Állítsa be az egyes elemeket a [+] vagy [—] opciók
megérintésével az érintőképernyőn.

MEGJEGYZÉS:
Mialatt a jármű mozgásban van, ne állítsa a Re-
arView Monitor beállításait. Győződjön meg ró-
la, hogy a rögzítőfék megfelelően be van-e húz-
va.

PREDIKTÍV MENETIRÁNYOK
BEÁLLÍTÁSAI
Ha a visszapillantó monitor működik és a hátsó né-
zet megjelenítésre került, be- vagy kikapcsolhatja a
prediktív menetirányokat a következő műveletek
segítségével.

1. Érintse meg az érintőképernyőt.

2. Érintse meg a [Tolatási segédvonalak] gombot
az opció be- vagy kikapcsolásához.

Ha a visszapillantó monitor nem működik, a követ-
kező folyamat szerint módosítsa a beállításokat.

1. Érintse meg a [Beállítások] opciót az érintőképer-
nyőn található menüsávonjA .

2. Érintse meg a [Kamera] opciót.

3. Érintse meg a [Tolatási segédvonalak] opciót. A
visszajelző felvillan, ha az elem be van kapcsolva.

PARKOLÓSZENZOR (SZONÁR)
VISSZAJELZŐJE
A parkolószenzor (szonár) visszajelző megjelenik a
visszapillantó monitoron. ( “Parkoló szenzor
(szonár) rendszer” a “5. Elindulás és haladás” fejezet-
ben)
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KEZELÉSI TIPPEK
• Ha a váltókart R helyzetbe állítja, a monitor

képernyő automatikusan átvált visszapillantó
monitor módba. Az audió rendszer ennek elle-
nére továbbra is hallható marad.

• Ha a nézetet megváltoztatja, előfordulhat, hogy
a képernyőn megjelenítendő kép késéssel jele-
nik meg.

• Amennyiben a hőmérséklet különösen magas
vagy alacsony, elképzelhető, hogy a tárgyak el-
mosódottan jelennek meg a képernyőn. Ez nem
hiba.

• Amikor erős fény éri a kamerát, előfordulhat,
hogy a tárgyak nem tisztán jelennek meg. Ez
nem hiba.

• Elképzelhető, hogy a képernyőn lévő tárgyakon
függőleges vonalak láthatóak. Ez a lökhárítóról
visszaverődő erős fénynek köszönhető. Ez nem
hiba.

• Fluoreszkáló fény esetén a képernyő villoghat.
Ez nem hiba.

• A visszapillantó kamerán megjelenített tárgyak
színei eltérhetnek a valós színüktől. Ez nem hi-
ba.

• Sötét környezetben előfordulhat, hogy a
tárgyak nem lesznek élesek. Ez nem hiba.

• Ha a kamerán szennyeződés, eső, hó gyűlik fel,
elképzelhető, hogy a visszapillantó monitor
rendszeren keresztül látható tárgyak nem ve-
hetők ki tisztán. Tisztítsa meg a kamerát.

• Ehhez ne használjon alkoholt, benzint vagy hí-
gítót. Ez elszíneződést eredményezhet. A kame-
ra tisztításához használjon felhígított kímélő
tisztítószerrel átitatott tisztítókendőt és ezzel
törölje le a kamerát.

• Ne károsítsa a kamerát, mivel az a monitorkép-
ernyőt is befolyásolja.

• A kamera lencséjére ne kenjen politúranyagot.
Az esetlegesen oda került politúranyagot töröl-
je le felhígított kímélő tisztítószerrel átitatott
tisztítókendővel.

KÖZÉPSŐ SZELLŐZŐK
A levegőáram irányát a középső gomb mozgatásá-
val (fel/ le, jobbra/ balra) szabályozhatja, amíg a kí-
vánt irányt el nem éri.

SZELLŐZŐK
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OLDALSÓ SZELLŐZŐK
A középső gombok óramutató járásával megegye-
ző vagy ellentétes irányba történő elforgatásával
zárhatja vagy nyithatja a szellőzőket.

A levegőáramlás irányát beállíthatja a nyílások kí-
vánt pozícióba állításával.

VIGYÁZAT

• A fűtés és légkondicionálás csak akkor
működik, ha a motor is üzemel.

• Mások támogatására rászoruló felnőtte-
ket, gyermeket soha ne hagyjon magukra
a járműben. Kisállatokat magukra hagyni
a járműben szintén tilos. Akaratlanul is ak-
tiválhatnak kapcsolókat, kezelőszerveket,
vagy mozgásba hozhatják a gépjárművet,
amelyek figyelmetlenségből súlyos bal-
esethez vezethetnek vagy sérülést okoz-
hatnak maguknak. Zárt járműben, napos,
meleg napokon a hőmérséklet rövid idő
alatt olyan magasra szökhet, hogy az az
emberre, állatra súlyos, esetleg halálos ha-
tással lehet.

• Huzamosabb ideig ne használja megsza-
kítás nélkül a levegőkeringetés módot, mi-
vel 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.

A fűtés és légkondicionálás akkor működik, ha a
motor is üzemel. A légbefúvó akkor is üzemel, ha a
motor nem jár, de a gyújtáskapcsoló ON állásban
van.

MEGJEGYZÉS:
• A légkondicionáló egységben felgyűlhetnek a

kívülről és a gépjárműből érkező szagok. A
szellőzőkön keresztül ezek a szagok az utas-
térbe kerülhetnek.

• Amikor a gépjárművet leállítja, állítsa a fűtő
és légkondicionáló rendszer vezérlőit olyan
állásba, amellyel lekapcsolhatja a belső leve-
gőkeringetést, így friss levegő kerülhet az
utastérbe. Így csökkenthetők a kellemetlen
szagok az utastérben.

FŰTÉS ÉS LÉGKONDICIONÁLÓ
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AUTOMATIKUS LÉGKONDICIONÁLÓ
ÉS FŰTŐ
1. első párátlanító gomb

2. Hőmérséklet- szabályozó tárcsa (vezetőoldal)/
AUTO (automatikus)* működés gombja

3. Kijelző képernyő

4. Hőmérséklet- szabályozó tárcsa (utasoldal)/
DUAL működés gombja*

5. külső levegő keringetése gomb

6. Hátsó ablak páramentesítő kapcsolója
“Hátsó ablak páramentesítő kapcsolója”

oldal: 2-54

7. ON OFF gomb

8. ventilátor fordulatszám-szabályozó
gombok

9. MODE (manuális légáram kézi szabályozása)
gomb

10. A/C (légkondicionáló) gomb

11. levegőkeringetés gomb

*: A kapcsolók elrendezése a balkormányos modell-
re vonatkozik. Jobbkormányos modellek esetében
a gombok elrendezése a fordítottja lesz.

Automatikus működés
Hűtés és/vagy fűtés légnedvesség csökkentés-
sel (automatikus):

Ezt az üzemmódot egész évben lehet használni, hi-
szen a rendszer állandó hőmérséklettartás miatt
automatikus működésre van beállítva. A légáramlás
eloszlása és a ventilátor fordulatszáma is automa-
tikusan szabályozott.

1. Nyomja meg az <AUTO> gombot. (A gombon lévő
jelzőlámpa világítani fog.)

2. Forgassa el a vezetőoldali hőmérséklet-szabá-
lyozó forgatógombot balra vagy jobbra, hogy a
kívánt hőmérsékletet beállíthassa.

• Normál működéshez állítsa a hőmérséklet-
szabályozó kijelzőt 22°C (72°F) hőmérséklet-
re.

• Az utastér hőmérsékletét a rendszer auto-
matikusan azonos értéken tartja. A légáram-
lás eloszlása és a ventilátor fordulatszáma is
automatikusan szabályozott.

• Meleg, párás időben, ahogy a levegő hirtelen
lehűl, a beáramló levegőben ködképződés
látható. Ez nem jelent hibás működést.

3. Külön állíthatja be a vezetőoldali vagy utasoldali
hőmérsékletet a hőmérsékletszabályozó gom-
bok használatával. Ha a <DUAL> gombot meg-
nyomja vagy az utasoldalon a hőmérsékletsza-
bályozó tárcsát elforgatja, akkor a <DUAL>
visszajelző lámpa felvillan. Az utas oldali hőmér-
séklet-szabályozás kikapcsolásához nyomja
meg a <DUAL> gombot.
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Fűtés (A/C KI):

A légkondicionáló nem működik ebben az üzem-
módban. Csak akkor használja ezt az üzemmódot,
ha a gépjárművet fel kell fűteni.

1. Nyomja meg az <AUTO> gombot. (A gombon lévő
jelzőlámpa világítani fog.)

2. Ha a visszajelző lámpa az <A/C> gombon világít,
nyomja meg az <A/C> gombot. A visszajelző lám-
pa kialszik.

3. Állítsa a vezetőoldali hőmérséklet-szabályozó
forgatógombot a kívánt hőmérsékletre.

• Az utastér hőmérsékletét a rendszer auto-
matikusan azonos értéken tartja. A légáram-
lás eloszlása és a ventilátor fordulatszáma is
automatikusan szabályozott.

• A hőmérsékletet ne állítsa a külső hőmérsék-
letnél alacsonyabbra, vagy előfordulhat, hogy
a rendszer nem működik megfelelően.

• Nem ajánlott, ha az ablakok párásodnak.

4. Külön állíthatja be a vezetőoldali vagy utasoldali
hőmérsékletet a hőmérsékletszabályozó gom-
bok használatával. Ha a <DUAL> gombot meg-
nyomja vagy az utasoldalon a hőmérsékletsza-
bályozó tárcsát elforgatja, akkor a <DUAL>
visszajelző lámpa felvillan. Az utas oldali hőmér-
séklet-szabályozás kikapcsolásához nyomja
meg a <DUAL> gombot.

Jégmentesítés/párátlanítás:

1. Nyomja meg az első jégtelenítő gombot. A
gombon található jelzőlámpa felvillan.

2. Állítsa a hőmérséklet-szabályozó forgatógom-
bot a kívánt hőmérsékletre.

• A jég külső ablakokról való gyors eltávolítá-
sához állítsa a ventillátor sebességét szabá-
lyozó tárcsát a legmagasabb sebességre.

• Amint a szélvédőt sikerült megtisztítani,
nyomja meg az <AUTO> gombot az automa-
tikus üzemmódba való visszatéréshez.

• Ha az első jégtelenítő gombot meg-
nyomja, a légkondicionáló automatikusan
bekapcsol, ha a külső levegő hőmérséklete
2°C (35°F) felett van (Előfordulhat, hogy a
visszajelző lámpa világít vagy nem világít). A
levegőkeringetés üzemmód automatikusan
kikapcsol, lehetővé téve így a külső levegő
beszívását az utastérbe, amellyel tovább ja-
víthatja a jégmentesítő teljesítményét.

Manuális működtetés
Ventilátor fordulatszám szabályozás:

Nyomja meg a ventilátor fordulatszám-sza-
bályozó gombokat a kézzel történő szabályozás-
hoz.

Az <AUTO> gomb megnyomásával visszatérhet a
fordulatszám automatikus szabályozásához.

Levegőbeszívás szabályozó:

• Nyomja meg a levegőkeringtetés gombot
a levegő jármű belsejében történő keringtetés-
hez. A gombon található jelzőlámpa felvil-
lan.
Az adott országtól, illetve a specifikációtól füg-
gően a levegő keringetése nem aktiválható, ha

a légkondicionáló az első jégtelenítő
üzemmódban vagy az első jégtelenítő és
lábtéri befúvás üzemmódban van.

• Nyomja meg a külső levegő keringetése
gombot az utastérbe külső levegő áramoltatá-
sához. A gombon található jelzőlámpa fel-
villan.

• Ahhoz, hogy az automatikus vezérlésre válthas-
son, nyomja meg és tartsa lenyomva a le-
vegő keringetése gombot vagy a külső le-
vegő keringetése gombot (amelyiken a vissza-
jelző lámpa felvillan) körülbelül 2 másodpercre.
A figyelmeztető lámpa (a levegő belső keringe-
tése és a külső levegő bevitele gombok) kétszer
felvillan, majd a levegő bevitele automatikusan
kerül szabályozásra.

Levegőáramlás szabályozás:

A <MODE> gomb megnyomásával manuálisan sza-
bályozhatja a légáramlást és választhatja ki a leve-
gő kimenetet:

m:
A középső és oldalsó szellőzőkből
áramlik a levegő.

m:
: Légáramlás a középső, az oldalsó és a
padlószellőzőkből.

m:
Főleg a padlón lévő szellőzőkből
áramlik a levegő.

m:
A jégmentesítő- és padlón lévő
szellőzőkből áramlik a levegő.

A rendszer kikapcsolása
Nyomja meg az <ON OFF> gombot.
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KEZELÉSI TIPPEK
Ha a hűtőfolyadék hőmérséklete és a külső levegő
hőmérséklete alacsony, előfordulhat, hogy a padló-
szellőzőn keresztüli légáramlás nem működik.
Azonban ez nem hiba. A hűtőfolyadék felmelege-
dése után a padlószellőzőn keresztül a légáramlás
rendben működik.

Az érzékelőkjA ésjB a műszerfalon helyezkednek
el, és segítenek fenntartani az állandó hőmérsékle-
tet. Az érzékelő köré ne helyezzen semmit.

UTASKABIN MIKROSZŰRŐJE
A légkondicionáló rendszer egy olyan mikro szűrő-
vel van felszerelve, amely összegyűjti a szennyező-
déseket, polleneket, port, stb. Annak érdekében,
hogy a légkondicionáló rendszer hatékonyan fűt-
sön, párátlanítson és szellőztessen, cserélje ki a szű-
rőt a különálló karbantartási füzetben meghatáro-
zott intervallumonként. A szűrő cseréjével kapcso-
latban keressen fel egy NISSAN High Performance
Központot (NHPC) vagy szakszervizt.

A szűrőt ki kell cserélni, ha a légáramlás jelentő-
sen lecsökken, vagy ha az ablak könnyen bepárá-
sodik amikor a rendszer fűt vagy a légkondicio-
náló működik.

A LÉGKONDICIONÁLÓ
SZERVIZELÉSE
A légkondicionálóban felhasznált hűtőközeg meg-
határozásakor figyelmet fordítottunk a környezet-
védelemre is. Ez a hűtőközeg nem károsítja az
ózonréteget. A gépjármű légkondicionálójának
szervizelése során speciális töltőberendezésre és

kenőanyagra van szükség. A nem megfelelő hűtő-
közeg vagy kenőanyag súlyosan károsíthatja az Ön
légkondicionálóját. “Mennyiségek és ajánlott
folyadékok/kenőanyagok” oldal: 9-2)

A NISSAN High Performance Központ (NHPC) vagy
szakszerviz meg tudja javítani a környezetbarát lég-
kondicionáló rendszert.

VIGYÁZAT
A rendszerben lévő hűtőközeg nagy nyomás
alatt van. Személyi sérülések elkerülése érde-
kében a légkondicionálón elvégzendő javítá-
sokat csak megfelelő felszereléssel és tudás-
sal rendelkező szakemberrel végeztesse.

Balkormányos modellek (példa)
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ABLAKON LEVŐ ANTENNA
Az antenna mintájajA a hátsó ablakra van nyom-
tatva.

FIGYELMEZTETÉS
• A hátsó ablak közelébe ne helyezzen fém-

fóliát vagy csatlakoztasson hozzá egyéb
fém részeket. Ezzel gyenge vételt vagy zajt
okozhat.

• A hátsó utasülés ablakainak belső tisztítá-
sakor ügyeljen, hogy ne karcolja vagy sért-
se meg a hátsó ablakon levő antennát. Fi-
noman törölje át az antennát egy meg-
nedvesített puha ruhával.

DAB ANTENNA (ha van)
A DAB antennajA a tető hátsó részében található.

ANTENNA
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VIGYÁZAT

• Mások támogatására rászoruló felnőtte-
ket, gyermeket ne hagyjon magukra a jár-
műben. Kisállatokat magukra hagyni a jár-
műben szintén tilos. Ezek, a jármű haszná-
lata közben véletlenül megsebesíthetik
egymást és másokat. Valamint zárt jármű-
ben, napos, meleg napokon a hőmérséklet
rövid idő alatt olyan magasra szökhet,
hogy az az emberre, állatra súlyos, esetleg
halálos hatással lehet.

• Fokozottan ügyeljen gyermekeire, amikor
a jármű körül vannak, és ügyeljen rá, hogy
ne játszanak vagy zárják be magukat a
csomagtérbe, ahol súlyosan megsérülhet-
nek. Ha nem használja az autót, minden
esetben tartsa zárva, úgy, hogy a hátsó
ülések fel vannak hajtva és a hátsó ajtó
szintén be van zárva, valamint ügyeljen ar-
ra, hogy a gyerekek ne férjenek hozzá a
kulcshoz.

MEGJEGYZÉS:
Az új gépjármű megvásárlása után pár hónapig,
ha erős szagokat érezne a gépjárműben az illé-
kony szerves vegyületeknek (VOC) köszönhető-
en, alaposan szellőztesse ki az utasteret. Húzza
le az összes ablakot, mielőtt beülne a járműbe.
Ha a hőmérséklet megemelkedik az utastérben
vagy a gépjármű hosszabb ideig közvetlen nap-
sütésben áll, kapcsolja ki a légkondicionáló leve-
gőkeringetés üzemmódját és/vagy húzza le az
ablakokat, hogy elegendő friss levegő jusson az
utastérbe.

KIPUFOGÓGÁZ (szén-monoxid)

VIGYÁZAT
• Ne lélegezze be a kipufogógázt, mivel ez

színtelen és szagtalan szén-monoxidot
tartalmaz. A szén-monoxid mérgező.
Rosszullétet, akár halált is okozhat.

• Ha azt gyanítja, hogy kipufogógáz jut be
az utastérbe, vezetés közben nyissa ki az
összes ablakot és azonnal nézesse át a
járművet.

• Ne járassa a motort zárt helyen, mint pl.:
garázs.

• Hosszabb ideig ne parkoljon járó motor-
ral.

• Hagyja a csomagtartófedelet zárva veze-
tés közben, mivel nyitott állapotban kipu-
fogógáz juthat az utastérbe. Ha úgy kell
vezetnie, hogy a csomagtartó fel van nyit-
va, akkor a következőket minden esetben
tartsa szem előtt:

1) Nyissa ki az összes ablakot.

2) Kapcsolja le a levegőkeringetés
üzemmódot és állítsa a ventilátor se-
bességét szabályozó tárcsát a legma-
gasabb értékre, hogy a levegőt kerin-
getni tudja.

• A kipufogó rendszert és a karosszériát
szakképzett szerelővel át kell vizsgáltat-
nia ha:

– szervizeltetni viszi a járművet

– ha azt gyanítja, hogy kipufogógáz jut
az utastérbe.

– ha hangváltozást észlel a kipufogó-
rendszer működésében.

– ha balesetben megsérült a kipufogó-
rendszer, az alváz vagy a jármű hátulja.

HÁROMUTAS KATALIZÁTOR
A háromutas katalizátor egy emisszió szabályozó
eszköz, mely a kipufogórendszerbe van telepítve. A
kipufogóház magas hőmérsékleten elég a háromu-
tas katalizátorban, hogy a környezetszennyező
anyagok mennyiségét csökkentse.

VIGYÁZAT
• A kipufogógázok és a kipufogórendszer

rendkívül forróak. A kipufogó rendszere
elemeitől tartsa távol az embereket, álla-
tokat és gyúlékony anyagokat.

• Ne állítsa le a gépjárművet gyúlékony
anyagok felett, mint pl. száraz fű, hulladék-
papír vagy rongyok. Ezek meggyulladhat-
nak és tüzet okozhatnak.

FIGYELEM
• Ne használjon ólmozott benzint. Az ólmo-

zott benzin olyan lerakódásokat képez,
ami megakadályozza, hogy a háromutas
katalizátor csökkentse a szennyezőanya-
gok kibocsátását.

ÓVINTÉZKEDÉSEK INDULÁSKOR ÉS VEZETÉS KÖZBEN

5-2 Elindulás és haladás



• Tartsa a motort megfelelő állapotban.
Gyújtásban, befecskendezésben vagy az
elektromos rendszerben fellépő hibák azt
idézhetik elő, hogy üzemanyag kerül a ka-
talizátorba, amely annak túlhevülését
okozhatja. Ne vezessen tovább, ha a mo-
tor gyújtáskihagyását, jelentős teljesít-
ményvesztését vagy egyéb más szokatlan
körülményt észlel. Azonnal ellenőriztesse
a gépjárművet egy NISSAN High Perfor-
mance Központban (NHPC) vagy szakszer-
vizben.

• Kerülje el a túl alacsony üzemanyagszint-
tel történő vezetést. Amennyiben a motor
nagyon alacsony üzemanyagszint mellett
üzemel, gyújtáskihagyás léphet fel, ami
károsíthatja a háromutas katalizátort.

• Ne túráztassa a motort, hogy hamarabb
bemelegedjen.

• Ne tolja be vagy húzassa be a járművet a
motor indításához.

KERÉKNYOMÁST FIGYELŐ
RENDSZER (TPMS)
Az abroncsokat havonta egyszer ellenőrizni kell,
amikor azok hidegek és fel kell fújatni őket a gépko-
csi gyártója által meghatározott értékre, amely a
gumiabroncsok címkéjén olvasható. (Ha a gépjár-
művön a táblázatban feltüntetett abroncsméretnél
nagyobb abroncs van, akkor a keréknyomást azok-
hoz az abroncsokhoz kell igazítani.)

Kiegészítő biztonsági elemként a gépjárművet fel-
szerelték 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 ala-
csony nyomásra figyelmeztető lámpa felvillan, áll-
jon meg és ellenőrizze az abroncsok nyomását
amint lehet, és fújassa fel őket a megfelelő értékre.
Ha nem megfelelően felfújatott abroncsokkal köz-
lekedik, az abroncsok túlmelegedhetnek és defekt-
hez vezethetnek. A nem megfelelően felfújatott ab-
roncsok növelik az üzemanyagfogyasztást, csök-
kentik az abroncs élettartamát illetve negatívan
befolyásolják az autó vezethetőségét és megállási
képességeit.

Ha a gépjárművet úgy vezeti, hogy egy vagy több
abroncs defektes, az alacsony nyomásra figyelmez-
tető lámpa folyamatosan világít és 10 másodpercig
figyelmeztető hangot is hall. A figyelmeztető hang
csak az első figyelmeztetésnél hallható, a figyelmez-
tető lámpa azonban folyamatosan világít. Ha a fi-
gyelmeztetés aktiválódik, állíttassa vissza a rend-
szert és ellenőriztesse vagy cseréltesse ki a kereket
egy NISSAN High Performance Központban (NHPC)
vagy szakszervizben. Annak ellenére, hogy az ab-
roncsot beállítja a HIDEG abroncsnyomásra, a figyel-
meztető lámpa akkor is világít, amíg a rendszer
vissza nem állíttatja egy NISSAN High Performance
Központban (NHPC) vagy szakszervizben. A gépjár-
művet csak korlátozott ideig vezesse defektes ab-
ronccsal. ( “Defektesen is használható
abroncsok” oldal: 8-42)

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a TPMS nem helyet-
tesíti a megfelelő karbantartást és a vezető felelős-
sége, hogy a megfelelő keréknyomást fenntartsa,

még akkor is, ha a nyomásérték még nem érte el
azt a szintet, ahol a TPMS alacsony nyomásra figyel-
meztető 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 min-
den indításnál megismétlődik, egészen addig, amíg
a hiba fennáll. Ha a hibás működést jelző lámpa fel-
villan, a rendszer nem képes felismerni vagy megje-
leníteni az alacsony abroncs nyomást. TPMS hibás
működése több ok miatt is előfordulhat, beleértve
azt lehetőséget is, hogy a gépkocsira felszerelt pót-
kerék vagy másik kerék nem teszi lehetővé a TPMS
rendszer számára, hogy megfelelően működjön. Ha
a gépkocsin egy vagy több kereket cserél, minden
esetben ellenőrizze a TPMS rendszer hibás műkö-
désére figyelmeztető lámpát, hogy biztosítani tudja
a TPMS további működését a kerékcsere után is.

Kiegészítő információk

• A TPMS csak akkor aktiválódik, ha a gépjármű-
vet 25 km/h-nál (16 MPH) magasabb sebes-
séggel vezeti. A rendszer nem érzékeli az ab-
roncsban fellépő hirtelen nyomáscsökkenést
(pl. defekt vezetés közben).

• Előfordulhat, hogy az alacsony keréknyomás-
ra figyelmeztető lámpa nem alszik ki automa-
tikusan, miután a nyomást beállította. Azt kö-
vetően, hogy az abroncsot felfújatta a megfe-
lelő értékre, állítsa vissza a gépjárműben
regisztrált nyomásértékeket (TPMS visszaállí-
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tó funkcióval szerelt modellek), majd vezesse
a gépjárművet 25 km/h-nál (16 MPH) maga-
sabb sebességgel, így aktiválhatja a TPMS-t és
kikapcsolhatja az alacsony keréknyomásra fi-
gyelmeztető lámpát. Használjon mérőmű-
szert a keréknyomás ellenőrzéséhez.

• A [TYRE LOW PRESSURE - VISIT DEALER] figyel-
meztetés megjelenik a gépjármű információs
kijelzőjén, amikor az alacsony abroncsnyo-
másra figyelmeztető lámpa felvillan és a rend-
szer alacsony abroncsnyomást érzékel. A
[TYRE LOW PRESSURE - VISIT DEALER] figyel-
meztetés eltűnik, amikor az alacsony kerék-
nyomásra figyelmeztető lámpa kialszik.
A [TYRE LOW PRESSURE - VISIT DEALER] min-
den egyes alkalommal, amikor a gyújtáskap-
csolót “ON” állásba állítja, megjelenik, amíg az
alacsony keréknyomás figyelmeztető lámpája
világít.
A [TYRE LOW PRESSURE - VISIT DEALER] figyel-
meztetés nem jelenik meg, ha az alacsony ke-
réknyomás figyelmeztető lámpája világít,
hogy a TPMS hibás működését jelezze.

• A [FLAT TYRE - VISIT DEALER] figyelmeztetés
jelenik meg a gépjármű információs kijelzőjén,
amikor az alacsony keréknyomásra figyelmez-
tető lámpa világít és a rendszer egy vagy több
defektes abroncsot érzékel.

• A GT-R gépkocsik úgy kerülnek leszállításra,
hogy az abroncsok nitrogénnel vannak töltve.
A legjobb teljesítmény érdekében a NISSAN azt
javasolja, hogy a GT-R tulajdonosok nitrogén-
nel fújassák fel az abroncsokat. Mivel a nitro-
gén sokkal stabilabb, mint a sűrített levegő,
sokkal kevésbé van kitéve a hőmérsékletválto-

zásokból fakadó nyomásingadozásnak. Ha
nitrogén nem elérhető, sűrített levegővel is fel-
fújathatja az abroncsot, amely normál veze-
tési körülmények között megfelelő. Azonban a
NISSAN azt javasolja, hogy az abroncsot töltse
fel nitrogénnel, hogy a lehető legjobb teljesít-
ményt érje el.

• A gumiabroncsok információit tartalmazó
címke (hívják a gépjármű információit tartal-
mazó címkének is) a vezetőoldali B oszlopon
található

• Az érintőképernyőn is ellenőrizheti az abron-
csok nyomásértékeit. A multifunkciós kijelző-
vel kapcsolatban lapozza fel a használati út-
mutatót.

• Ha a abroncsot azért távolította el, hogy a
szenzor elemét kicserélje, a leszerelt abron-
csot nem lehet még egyszer felhasználni. A
szenzor elemének cseréjével kapcsolatban
keressen fel egy NISSAN High Performance
Központot (NHPC) vagy egy szakszervizt.

• A külső levegőhőmérséklettől függően az ala-
csony keréknyomásra figyelmeztető lámpa
felvillanhat, még akkor is, ha a keréknyomást a
megfelelő értékre beállította (TPMS visszaállí-
tási funkcióval rendelkező modellek). Állítsa be
a keréknyomást a javasolt HIDEG értékre, ami-
kor az abroncsok hidegek és állítsa vissza a
TPMS-t.

VIGYÁZAT
• Ha az alacsony keréknyomásra figyelmez-

tető rendszer lámpája vezetés közben vil-

lan fel kerülje a hirtelen kormánymozdula-
tokat vagy az intenzív fékezést, csökkent-
se a jármű sebességét, húzódjon félre egy
biztonságos helyre és a lehető leghama-
rabb állítsa le a járművet. Ha nem megfe-
lelően felfújt abroncsokkal közlekedik, az
abroncsok sérülhetnek és megnőhet a de-
fekt valószínűsége. A gépjármű súlyosan
sérülhet, de baleset is előfordulhat, és sú-
lyos személyi sérülésekhez vezethet.
Ellenőrizze mind a négy kerék nyomását.
Állítsa be az abroncsok nyomását a java-
solt HIDEG értékre, amely a Gumiabron-
csok címkén található, hogy az alacsony
guminyomás figyelmeztető lámpája ki-
kapcsoljon. Ha a keréknyomás beállítása
után a lámpa még mindig világít, az ab-
roncs defektes lehet ( “Defektesen is
használható abroncsok” a “6. Szükség-
helyzet esetén” fejezetben) vagy a TPMS
hibásan működik. Ha nincs defektes kerék
és az abroncsok is megfelelően fel vannak
fújatva, ellenőriztesse a gépjárművet egy
NISSAN High Performance Központban
(NHPC) vagy szakszervizben.

• Defektes kerékkel is vezethet, de a gépjár-
mű vezethetősége, stabilitása csökken,
amely balesethez és személyi sérüléshez
vezethet. Ha hosszú távon vezet nagy se-
bességgel, az abroncsok sérülhetnek.

• Ne vezessen 80 km/h-nál (50 MPH) maga-
sabb sebességgel és ne vezessen 80 km-
nél (50 mérföld) többet defektes kerékkel.
A defektes kerékkel megtehető távolság
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függ a külső hőmérséklettől, a gépjármű
terhelésétől, az útviszonyoktól és egyéb
tényezőktől.

• A keréknyomás beállítása után állítsa
vissza a TPMS-t is (TPMS visszaállító funk-
cióval szerelt modellek). Hacsak a visszaál-
lítást nem hajtotta végre, a TPMS nem fi-
gyelmeztet az alacsony abroncsnyomás-
ra.

• Ha kereket cserél, a TPMS nem fog működ-
ni és az alacsony keréknyomásra figyel-
meztető lámpa kb. 1 percig villog. A lámpa
1 perc eltelte után folyamatosan világít.Ve-
gye fel a kapcsolatot egy NISSAN High Per-
formance Központtal (NHPC) vagy szak-
szervizzel, amint lehet, ahol a kereket le-
cserélheti és/vagy a rendszert
visszaállíttathatja.

• Ha olyan típusú abroncsokat használ,
amelyeket a NISSAN eredetileg nem hatá-
rozott meg, az befolyásolhatja a TPMS
rendszer működését.

• Az abroncsba ne fecskendezzen semmi-
lyen folyadékot vagy aeroszolt, mivel ez az
abroncsok nyomását figyelő szenzorok hi-
bás működését eredményezheti.

FIGYELEM
• Elfordulhat, hogy a TPMS nem működik

megfelelően, ha az abroncsokra hólánc
van szerelve vagy az abroncsok hóval bo-
rítottak.

• A TPMS funkció nem fog működni, ha a
TPMS szenzort nem cseréli ki nem specifi-
kus abroncsok vagy másik GT-R-ről felsze-
relt GT-R abroncsok használatakor.

• Ne helyezzen fémfóliát vagy fém alkat-
részt (antenna, stb.) az ablakra. Ez gyen-
gítheti a keréknyomás-szenzorokból ér-
kező jelek vételét és előfordulhat, hogy a
TPMS nem működik megfelelően.

Előfordulhat, hogy bizonyos eszközök vagy jeladók
interferálnak a TPMS rendszerrel, ezért előfordulhat,
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 gép-
jármű belsejében vagy ahhoz közel.

• Ha számítógépet (vagy hasonló berendezést)
vagy DC/AC átalakítót használ a gépjármű kö-
zelében.

Alacsony keréknyomásra figyelmeztető lámpa a kö-
vetkező esetekben világíthat:

• Ha a gépjármű olyan abronccsal van felszerelve,
amely nem rendelkezik TPMS-sel.

• Ha a TPMS-t kicserélte és az ID nem került rög-
zítésre.

• Ha a kerék nem eredeti NISSAN alkatrész.

TPMS visszaállítás (TPMS visszaállító
funkcióval szerelt modellek)
A TPMS megfelelő funkciójának fenntartásához
szükséges a rendszer visszaállítása a következő
esetekben.

• ha a keréknyomást beállította

• ha a kereket vagy az abroncsot kicserélte

A TPMS visszaállításához hajtsa végre a következő
lépéseket.

1. A járművel egy biztonságos, vízszintes helyen áll-
jon meg.

2. Húzza be a rögzítőféket és állítsa a sebességvál-
tó választókarját P állásba.

3. Állítsa be a keréknyomást mind a négy keréken
HIDEG állapotban, ahogy az a táblázatban is lát-
ható. Használjon mérőműszert a keréknyomás
ellenőrzéséhez.

4. Állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba. Ne indítsa
el a motort.
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5. Nyomja meg a MENU gombot ➀.

6. Érintse meg az [Info] opciót.

7. Érintse meg a [Jármű] opciót.

8. Érintse meg az [Tyre Pressure] vagy [Tire Pressu-
re] opciót az érintőképernyőn.

9. Érintse meg a [Beállítások] opciót.

10. Érintse meg a [TPMS beállítása alaphelyzetbe]
opciót.

11. Érintse meg az [IGEN] opciót a TPMS visszaállítá-
sához.

12. A TPMS visszaállítása után vezesse a gépjármű-
vet 25 km/h-nál (16 MPH) magasabb sebesség-
gel.

Ha az alacsony keréknyomásra figyelmeztető lám-
pa még a visszaállítást követően is világít, az azt
jelentheti, hogy a TPMS nem működik megfelelően.
Ellenőriztesse a rendszer egy NISSAN High Perfor-
mance Központban (NHPC) vagy szakszervizben.

Az alacsony keréknyomásra figyelmeztető lámpá-
val kapcsolatos további információkért lásd

“Alacsony keréknyomás figyelmeztető
lámpája” a “2. Műszerek és kezelőszervek” fejezet-
ben.

KERÜLJE AZ ÜTKÖZÉSEKET ÉS A
BORULÁSOKAT

VIGYÁZAT
Ha a gépjárművet nem megfelelő gondosság-
gal kezeli, elveszítheti uralmát a jármű felett
vagy balesetet szenvedhet.

Legyen óvatos és defenzív módon vezessen. Tart-
son be minden közlekedési szabályt. Kerülje a nagy
sebességeket, a nagy sebességgel való kanyarvé-
telt vagy a hirtelen kormánymozdulatokat, mert az
ilyen vezetési gyakorlat azt eredményezheti, hogy
elveszíti uralmát a jármű felett. Mint minden jármű
esetében, a gépjármű feletti uralom elvesztése
más járművekkel vagy tárgyakkal való ütközést
eredményezhet, vagy a gépjármű felborulásával
is járhat, ha a gépjármű oldalirányban sodródik.
Mindig kell figyelemmel vezesse, ne vezessen, ha fá-
radt. Soha ne vezessen alkohol vagy kábítószer/
gyógyszer befolyása alatt (beleértve a felírt vagy
vény nélkül kapható olyan gyógyszereket, amelyek
fáradtságot okozhatnak). A kézikönyvben megha-

tározott módon viselje a biztonsági öveket és erre
utasítsa az utasokat is. ( “Biztonsági övek” ol-
dal: 1-6)

A biztonsági övek segítenek csökkenteni a sérülés
kockázatát egy esetleges ütközés vagy borulás ese-
tén. Egy borulásos balesetben azok a személyek
nagyobb valószínűséggel sérülnek meg vagy ve-
szítik életüket, akik nincsenek bekötve, mint azok
akik megfelelően használják a biztonsági öveket.

A GÉPJÁRMŰ FELETTI URALOM
MEGTARTÁSA LESODRÓDÁS
ESETÉN
Vezetés közben a baloldali vagy a jobboldali abron-
csok elhagyhatják az útfelületet. Ha ez előfordul, a
következő lépésekkel őrizze meg uralmát a gépjár-
mű fölött. Vegye figyelembe, hogy ezek a lépések
csak általános útmutatóként szolgálnak. A gépjár-
művet minden esetben az útviszonyoknak, a közle-
kedési szituációknak és a gépjármű állapotának
megfelelően vezesse.

1. Maradjon nyugodt és kerülje a túlzott reakciókat.

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 vonalve-
zetését, miközben csökkenti a gépjármű sebes-
ségét. Ne próbálja meg a gépjárművel addig
visszavezetni az útra, amíg a gépjármű sebessé-
ge le nem csökkent.
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6. Ha biztonságos, kismértékben fordítsa el a kor-
mánykereket amíg a kerekek vissza nem térnek
az úttestre. Amikor minden kerék az úttesten van,
kormányozza úgy a gépjárművet, hogy az adott
haladási sávban maradjon.

Ha úgy ítéli meg, hogy nem biztonságos a gép-
járművel az úttestre való visszatérés a gépjármű
és az út állapota miatt, illetve a forgalom miatt,
lassítson és egy biztonságos helyen, az úttesten
kívül álljon meg.

GYORS NYOMÁSVESZTÉS AZ
ABRONCSOKBAN
Ha az abroncs nekiütközik az útpadkának, vagy egy
csatornafedélnek, gyors nyomásvesztés vagy “durr-
defekt” léphet fel. Akkor is gyors nyomásvesztés lép-
het fel az abroncsokban, ha azok nincsenek megfe-
lelően felfújatva.

A gyors nyomásvesztés befolyásolhatja a gépjármű
kezelhetőségét és stabilitását, különösen autópá-
lya tempó esetén.

Annak érdekében, hogy a gyors nyomásvesztés
megelőzhető legyen, tartsa fent a megfelelő ab-
roncsnyomást és szemrevételezéssel rendszeresen
ellenőrizze az abroncsokat. ( “Kerekek és
gumiabroncsok” oldal: 8-34)

Ha vezetés közben “durrdefektet” kapna, a követ-
kező lépések segítségével fenntarthatja az uralmat
a gépjármű felett. Vegye figyelembe, hogy ezek a
lépések csak általános útmutatóként szolgálnak. A
gépjárművet minden esetben az útviszonyoknak, a
közlekedési szituációknak és a gépjármű állapotá-
nak megfelelően vezesse.

VIGYÁZAT

A következő műveletek növelhetik annak az
esélyét, hogy elveszíti uralmát a gépjármű fe-
lett 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 reakciókat.

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 gépjár-
művet egy biztonságos helyre távol a forgalom-
tól.

5. Enyhén nyomja le a fékpedált és fokozatosan ál-
lítsa meg a gépjárművet.

6. Kapcsolja be a vészvillogót és hívjon “sárga an-
gyalt” aki segít kereket cserélni.

ALKOHOL/GYÓGYSZER
FOGYASZTÁSA ÉS VEZETÉS

VIGYÁZAT
Soha ne vezessen alkohol vagy kábítószer ha-
tása alatt. Az alkoholos befolyásoltság csök-
kenti a koordinációs készségeket, növeli a re-
akcióidőt és befolyásolja az ítélőképességet.
Ha alkohol fogyasztása után ül autóba, növeli
annak valószínűségét, hogy balesetet szen-
ved 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 bal-
esetekben, ahol az ittas vezetés szerepet játszik. A
helyi törvények eltérnek annak vonatkozásában,
hogy mi számít ittas vezetésnek, ezen felül az alko-
hol másképpen hat minden egyes emberre és a leg-
többen az alkohol hatását alulbecsülik.

Ön dönt: iszik vagy vezet! De ugyanez igaz a gyógy-
szerekre is (vény nélkül, vénnyel és illegálisan kap-
ható gyógyszerek). Ne vezessen, ha képességeit al-
kohol, gyógyszerek vagy egyéb fizikai tényezők be-
folyásolják.
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FOUR-WHEEL DRIVE
(4WD)/ALL-WHEEL DRIVE (AWD)
DRIVING SAFETY PRECAUTIONS

VIGYÁZAT
• Ne használja a gumiabroncsokat azok tű-

réshatárán túl, még 4WD/AWD meghajtás-
ban sem. A hirtelen gyorsítás, a hirtelen
manőverek vagy a hirtelen fékezés miatt
elveszítheti az uralmát a jármű felett.

• Mind a négy keréken a meghatározott ab-
roncstípust használja. A hátsó kerekekre
szereljen hóláncot, ha csúszós úton vezet.
Ilyenkor is vezessen óvatosan.

• A gépjárművet nem off-road (durva felü-
letű utak) terepen való használatra tervez-
ték. Ne vezessen olyan homokos vagy sá-
ros úton, ahol a kerekek megragadhatnak.

• A négykerék- meghajtással ellátott gép-
járművek esetében soha ne kísérelje meg,
hogy a gépjármű két kerekét felemeli a ta-
lajról és a sebességváltót A M vagy
R fokozatba teszi, járó motor mellett. Ha

így tesz, a hajtáslánc megsérülhet vagy a
gépjármű megmozdulhat, amely súlyos
személyi sérüléseket vagy a gépjármű sé-
rülését okozhatja.

• Soha ne próbálja meg a 4WD/AWD jármű-
vet 2 kerék meghajtású járművek számá-
ra tervezett fékpadon tesztelni, még akkor
sem, ha a másik két kerék felemelésre ke-
rült. Mindenképpen informálja a tesztelő

személyzetet, hogy az Ön gépjárműve
4WD/AWD meghajtással van felszerelve,
mielőtt a járművet dinamométerre vinnék.
Nem megfelelő tesztberendezés haszná-
lata esetén a hajtáslánc megsérülhet, vagy
a gépjármű megmozdulhat, amely súlyos
személyi sérüléseket vagy a gépjármű sé-
rülését okozhatja.

• Ha a gépjármű egyik kereke nincs lent a
talajon az egyenetlen felszín miatt, ne pör-
gesse túlságosan a kerekeket.

VIGYÁZAT

Ne használja a gyújtáskapcsoló nyomógomb-
ját vezetés közben, kivéve, ha a jármű veszély-
ben van. (A motor leáll, ha a gyújtáskapcsoló
gombot háromszor egymás után megnyomja
vagy ha több, mint 2 másodpercig folyamato-
san lenyomva tartja.) Ha a motor vezetés köz-
ben áll le, balesetet és súlyos sérüléseket
szenvedhet.

mielőtt megnyomná a gyújtáskapcsoló gombját,
győződjön meg róla, hogy a sebességváltó karja
P állásban van.

NYOMÓGOMBOS
GYÚJTÁSKAPCSOLÓ
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MŰKÖDÉSI TÁVOLSÁG A MOTOR
INDÍTÁSÁHOZ.
A motor indításához szükséges működési távolság
a gépjármű belsejében az ábrán látható.

• Ha az intelligens kulcs a műszerfalon, a hátsó
csomagtartóban, a kesztyűtartóban, az ajtó-
zsebben, a pohártartóban vagy a konzol doboz-
ban található, előfordulhat, hogy a motor nem
indul el. Vegye magához az intelligens kulcsot
és indíts újra a motort.

• Előfordulhat, hogy a motor elindul, ha az intelli-
gens kulcs ugyan a gépjárművön kívül, de közel
van az aljtóhoz vagy az ablakhoz.

A GYÚJTÁSKAPCSOLÓ
MŰKÖDTETÉSE
Ha az intelligens kulcs Önnél van és a gyújtáskap-
csolót anélkül nyomja meg, hogy a fékpedált le-
nyomná, a gyújtáskapcsoló pozíciója a következők
szerint változik:

• Nyomja meg egyszer, hogy ACC pozícióba vált-
son.

• Nyomja meg kétszer, hogy ON állásba váltson.

• Nyomja meg háromszor, hogy OFF állásba vált-
son. (Egyik pozícióban sem világít.)

• Nyomja meg négyszer, hogy a kapcsoló ismét
ACC állásba álljon.

• Nyissa ki vagy csukja be bármelyik ajtót, hogy az
OFF pozícióból visszatérjen LOCK állásba.

GYÚJTÁSKAPCSOLÓ POZÍCIÓI
LOCK (Normál parkoló állás)
A gyújtáskapcsoló csak ebben az állásban rögzít-
hető.

A gyújtáskapcsoló kiold, ha megnyomja azt az ACC
állásba való váltáshoz, feltéve, hogy az intelligens
kulcs Önnél van, vagy az intelligens kulcs a helyére
van illesztve.

ACC (Kiegészítők)
Ebben a helyzetben aktiválódnak az elektromos tar-
tozékok, mint pl. rádió, ha a motor nem jár.

ON (Normál üzemi állás)
Ebben a helyzetben bekapcsol a gyújtás rendszer
és az elektromos tartozékok.

OFF
A motor leállítható a kormányzár aktiválódása nél-
kül.

A gyújtászár úgy került kialakításra, hogy amíg a
váltókart nem tette P helyzetbe, a kulcsot nem le-
het LOCK állásba fordítani és kivenni.

MEGJEGYZÉS:
• Ha a kormánykerék zárjának hibás működé-

sére figyelmeztető üzenet jelenik meg a gép-
jármű információs kijelzőjén, amikor a gyúj-
táskapcsolót megnyomja, nyomja meg újra a
gyújtáskapcsolót és enyhén mozgassa meg a
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kormánykereket balra és jobbra. ( “Kor-
mányzár meghibásodásának kijelzése” oldal:
2-45)

• Ha a váltás P figyelmeztető üzenete jelenik
meg a gépjármű információs kijelzőjén, ami-
kor a gyújtáskapcsolót megnyomja, a sebes-
ségváltó karja bármilyen állásban lehet, kivé-
ve a P helyzetet. Az induláshoz mozdítsa a
sebességváltó kart P állásba. ( “SHIFT
“P” figyelmeztetés” oldal: 2-44)

• Ha az intelligens kulcs elemének lemerülésé-
re figyelmeztető üzenet jelenik meg a gépjár-
mű információs kijelzőjén, az intelligens kulcs
eleme lemerült és a gyújtáskapcsoló nem
működtethető. Illessze az intelligens kulcsot
az illesztési helyére hogy a gyújtáskapcsolót
működtetni tudja. ( “Intelligens kulcs be-
helyezésének kijelzése” oldal: 2-45)

• Ha 60 percen keresztül az összes alábbi felté-
tel teljesül, az akkumulátorkímélő rendszer
megszakítja az elektromossággal való ellá-
tást, hogy ezzel megelőzze az akkumulátor
lemerülését.

– A gyújtáskapcsoló ACC állásban van, és

– minden ajtó csukva van, és

– A sebességváltó kar P állásban van.

• Ne hagyja a gyújtáskapcsolót ACC vagy ON
állásban, ha a motor hosszabb ideig nem
jár. Ezzel lemerítheti az akkumulátort.

INTELLIGENS KULCS ELEMÉNEK
LEMERÜLÉSE
Ha az intelligens kulcs eleme már majdnem leme-
rült, a figyelmeztető lámpa ➀ az intelligens kulcs
portján villog és a figyelmeztetés megjelenik a gép-
jármű információs kijelzőjén is. ( “Intelligens
kulcs behelyezésének kijelzése” oldal: 2-45)

Ebben az esetben az intelligens kulcs portba való
beillesztésével elindíthatja a motort. Győződjön
meg róla, hogy a mechanikus kulcs felőli rész néz
hátrafelé, úgy, ahogy az az ábrán is látszik. Helyezze
be az intelligens kulcsot az illesztési helyre, nyomja,
amíg be nem ugrik a helyére és biztosan nem áll.

Az intelligens kulcs kivételéhez állítsa a gyújtáskap-
csolót OFF állásba és húzza ki a kulcsot az illesztési
helyről.

FIGYELEM
Az intelligens kulcs illesztési portjába soha ne
helyezzen mást, csak a kulcsot. Ha nem így
tesz, tönkreteheti a berendezést.

Balkormányos modellek

Jobbkormányos modellek
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MEGJEGYZÉS:
• Győződjön meg róla, hogy az intelligens kulcs

a helyes irányba néz, amikor az illesztési hely-
re teszi. Előfordulhat, hogy a motor nem indul
el, ha az irány nem megfelelő.

• Vegye ki az intelligens kulcsot a helyéről, mi-
után a gyújtáskapcsolót OFF állásba állította.

• Az intelligens kulcs illesztési helye nem tölti a
kulcs elemét. Ha a gépjármű információs ki-
jelzőjén az alacsony akkumulátor feszültség-
re figyelmeztető üzenetet látja, a lehető leg-
hamarabb cserélje ki az akkumulátort.
( “Intelligens kulcs elemcsere” oldal:
8-28)

• Győződjön meg arról, hogy akadálymentes az
út.

• Ellenőrizze a folyadékszinteket: motorolaj, hűtő-
folyadék, fékfolyadék és ablakmosó folyadék,
amilyen gyakran csak lehet, de tankoláskor min-
denképp.

• Ellenőrizze, hogy tiszták-e az ablakok és a lám-
pák.

• Szemrevételezéssel ellenőrizze a gumiabron-
csok küllemét és állapotát. Ellenőrizze, hogy a
gumiabroncsok megfelelően fel vannak- e fújva.

• Ellenőrizze, hogy az összes ajtó be van-e zárva.

• Állítsa be az ülést.

• Állítsa be a belső és külső tükröket.

• Kösse be a biztonsági övet, és kérje meg az
összes utast ugyanerre.

• Ellenőrizze a figyelmeztető lámpák működését
ON állásba fordított gyújtáskapcsolóval. (
“Figyelmeztető lámpák, visszajelző lámpák és
hangjelzések” oldal: 2-25)

MEGJEGYZÉS:
• Ebben a gépjárműben olyan gyertyák talál-

hatók, amelyeket a maximális teljesítmény el-
érésére tervezetek. Ha az indítási idő
hosszabb lesz, az azt jelöli, hogy a gyertyák
szennyezettek, amely megnehezíti a motor
indulását. Ha ez a jelenség fennáll, használja
az alábbiakban meghatározott folyamatot a
motor indítására.

• Kattanó hangot hallhat, ha a fékpedált
lenyomja és felengedi. Ez normális.

• Mély, kattogó hangot hallhat, amikor a mo-
tort elindítja vagy megállítja. Ez a hang a kézi
sebességváltóban használt párhuzamos ten-
gelyek, a könnyű lendkerék és a szárazteknős
kenési rendszer miatt jelentkezhet. Ez a hang
nem jelenti azt, hogy a rendszer hibásan mű-
ködik. Ez a hang nem hallatszik, ha a motort
olyankor állítja le, amikor a sebességváltóolaj
hőmérséklete magas.

A MOTOR BEINDÍTÁSA ELŐTT A MOTOR BEINDÍTÁSA
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1. Ellenőrizze a gázpedál ➀ és a fékpedál ➁ állását.
Állítsa be a kormánykereket és az üléspozíciókat
a megfelelő pozíció eléréséhez. ( “Első
ülések” oldal: 1-3)

2. Ellenőrizze, hogy a rögzítőfék be van-e húzva.

3. Ellenőrizze, hogy a váltókar P vagy N állásban
van-e. ( P javasolt.)

4. Erősen nyomja meg a fékpedált. A gázpedál le-
nyomása nélkül nyomja meg a gyújtáskapcsolót
egyszer a motor elindításához.

5. A motor megállításához állítsa a sebességváltó
kart P állásba, a gyújtáskapcsolót OFF pedig ál-
lásba.

MEGJEGYZÉS:
• Ha a motor nehezen indul el, nyomja le a

gázpedált teljesen padlóig és tartsa ott. Le-
nyomott fékpedált mellett nyomja meg a
gyújtáskapcsolót az önindító indításához. 5
vagy 6 másodperc elteltével állítsa meg az
önindító motort úgy, hogy a kapcsolót OFF
állásba állítja, majd engedje fel a gázpedált.
Ismételje meg az 1 - 4 lépéseket a motor in-
dításához. Ha a motor forog, de nem indul
be, ismételje meg a folyamatot.

• Ha rövid időn belül többször indítja és állítja
meg a motort, előfordulhat, hogy a motor
nehezebben indul el. Ha ez a jelenség elő-
fordulna, várjon több, mint 3 percet majd is-
mét nyomja meg a gyújtáskapcsolót a mo-
tor indításához.

• Annak érdekében hogy a kiemelkedő telje-
sítmény hosszú időn keresztül fenntartható
legyen, a motor fordulatszáma 4.300 fpp ér-
téken korlátozva van, ha a motort úgy pör-
geti fel, hogy a sebességváltó karja N vagy
P állásban van, de ez a korlátozás 4.000

fpp, ha a motorolaj vagy a motor hűtőfolya-
dékának hőmérséklete alacsonyabb vagy
magasabb, mint az elfogadott.

• Ha a gyújtáskapcsolót azelőtt nyomja meg,
hogy a sebességváltó karját P állásba állí-
totta, a gyújtáskapcsoló nem vált OFF állás-
ba. Ha ez előfordul, a SHIFT P figyelmezető
felirat jelenik meg a gépjármű információs
kijelzőjén. Amikor a motort állítja meg győ-
ződjön meg róla, hogy a sebességváltó kar-
ja a P állásban van, majd nyomja meg a

gyújtáskapcsolót. Ha nem így tesz, az akku-
mulátor lemerülhet. ( “SHIFT “P”
figyelmeztetés” oldal: 2-44)

• Ha a sebességváltó karja A M vagy
R állásban volt, amikor a motort leállította,

ügyeljen rá, hogy a sebességváltó karja
P állásban legyen mielőtt ismételten meg-

próbálná elindítani a motort. Ha a motort
úgy indítja el, hogy a sebességváltó karja
N állásban van, előfordulhat, hogy nem

tudja vezetni a gépjárművet, még akkor
sem, ha a sebességváltó karját A M vagy
R állásba állítja. Ha ez előfordul, a SHIFT
P figyelmezető felirat jelenik meg a gép-

jármű információs kijelzőjén. ( “SHIFT
“P” figyelmeztetés” oldal: 2-44)

FIGYELMEZTETÉS
Ha motort úgy állítja le, hogy a motor hőmér-
séklete nagyon magas, a hűtőventilátor még
kb, 2 percig üzemel azután, hogy a motort le-
állította, hogy lehűtse a motor alkatrészeit.
Amikor a hűtőventilátor üzemel, ügyeljen,
hogy az ne csípje be a kezét vagy egyéb
tárgyakat.
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DUPLA KUPLUNGOS
SEBESSÉGVÁLTÓ
A GT-R dupla kuplungos sebességváltója egy újon-
nan fejlesztett rendszer, amely egy elektronikusan
vezérelt többtárcsás, olajban futó tengelykapcsolót
használ, amely egy nagy hatékonyságú kézi sebes-
ségváltóhoz van kapcsolva. Ennek a sebességváltó-
nak két üzemmódja van.

• A pozíció (automatikus sebességváltó karja):
lehetővé teszi az automatikus váltást a kézi se-
bességváltónál.

• M pozíció (manuális sebességváltó karja):
lehetővé teszi a gyors váltást a kézi sebesség-
váltónál.

MEGJEGYZÉS:
Amikor elindul, vagy meredek emelkedőn halad
felfelé, váltson M állásba és működtesse a váltó-
füleket, hogy 1. sebességi fokozatba tudjon vál-
tani, hasonlóan a kézi sebességváltóval szerelt
modellekhez.

A GT-R dupla kuplungos sebességváltóját arra ter-
vezték, hogy maximalizálni tudják a gépjármű telje-
sítményét és a vezetés élményét. A GT-R váltó alkat-
részeit a hagyományos személyautókétól eltérő
szabványok szerint tervezték meg. Emiatt a GT-R
eltérő működési karakterisztikával rendelkezik és
bizonyos vezetési körülmények között reccsenő
hangot is hallhat, amely a következők miatt fordul-
hat elő:

• Fogaskerekek közötti távolság

• Ultrakönnyű lendkerék

• Szárazteknős kenési rendszer

Ezek a hangok nem jelentik azt, hogy a rendszer
működésében hiba van.

VIGYÁZAT
• Ne nyomja a gázpedált amikor P vagy

N állásból R vagy A M állásba vált.
Mindig nyomja a fékpedált a váltások be-
fejezéséig. Ha nem így tesz, elveszítheti
uralmát a gépjármű felett.

• A hideg motor alapjárata magasabb, így
óvatosan járjon el első, vagy hátrameneti
sebességi fokozatba kapcsoláskor a mo-
tor bemelegedése előtt.

• Soha ne váltson P vagy R állásba, ami-
kor a gépjármű előre mozog és P vagy
A M állásba, amikor a gépjármű tolat.

Ez balesetet okozhat vagy károsítja a se-
bességváltót.

• A sebességváltó egy erős mágnest tartal-
maz. Ne helyezzen elektronikus gyógyá-
szati eszközöket vagy egyéb elektronikus
eszközöket, amelyek érzékenyek lehetnek
a mágnesre, közel a sebességváltó karjá-
hoz.

• Ha a sebességváltó karját R állásból
A M állásba mozdítja, vagy A
M állásból R állásba mozdítja mielőtt a

gépjármű megáll, nem tud sebességet vál-
tani, vagy hosszabb ideig tart sebességet

váltani. A fékpedált nyomja le és győződ-
jön meg róla, hogy a gépjármű megállt, mi-
előtt sebességet váltana.

FIGYELMEZTETÉS
• Ne kapcsoljon vissza hirtelen csúszós

úton. Ezzel elveszítheti a jármű felett az
uralmat.

• Mivel a gépjármű egy olyan dupla kuplun-
gos sebességváltóval van felszerelve,
amely automatikusan vezérli a váltásokat
és a tengelykapcsoló működését, amikor
a sebességváltó karja a P vagy N álláso-
kon kívül, más állásban van, előfordulhat,
hogy a gépjármű elkezd lassan mozogni
ugyanúgy, mint a kézi sebességváltós au-
tókban, amikor a kuplungot részben felen-
gedi. Erősen nyomja le a fékpedált, amikor
az autó megállt. Bizonyos körülmények
között a gépjármű nem kezd el mozogni,
azonban ez nem jelenti, hogy a hiba van a
rendszerben.

FIGYELEM
• Ha a gépjárművel domboldalban áll meg,

ne a gázpedállal tartsa a gépjárművet egy
helyben. Ha mégis így tesz, a tengelykap-
csoló túlmelegedhet és a sebességváltó
károsodhat. Használja a fékeket, hogy
megelőzhesse a gépjármű elmozdulását.

A JÁRMŰ VEZETÉSE
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• A GT-R duplakuplungos sebességváltója
száraz olajteknős kenéssel van felszerel-
ve, amely javítja a hatékonyságot és bizto-
sítja a nagy G erők melletti megbízhatósá-
got is. Ha alacsony hőmérséklet mellett az
olaj viszkozitása magas, kis időbe telik,
amire minden alkatrész kenése megfelelő
lesz. Ezért, ha a sebességváltó hőmérsék-
lete alacsony (kb. 40°C (104°F)), ne gyorsít-
son intenzíven vagy járassa a motort
4.000 fpp-nél magasabb fordulatszámon.

A sebességváltó kar használata
A motor elindítása után teljesen nyomja le a fékpe-
dált és állítsa a sebességváltó kart P állásból
R , N , vagy A M állásba. Nyomja meg a gom-

bot, hogy a P vagy a R állásban válthasson. Min-
den egyéb állást a gomb megnyomása nélkül is vá-
laszthat.

Sebességváltó kar használata

m
Lenyomott fékpedál mellett
nyomja meg a gombot.

m Nyomja meg a gombot.

m
Csak mozgassa a
sebességváltó kart.

m
Automatikusan visszatér az
eredeti állásba.

P helyzet:

Ezt az állást használja a parkoláshoz és a motor
elindításához. A gyújtáskapcsoló OFF vagy LOCK ál-
lásba kerül.

FIGYELMEZTETÉS
Csak akkor használja a P pozíciót, amikor a
gépjármű teljesen megállt.

R helyzet:

Ezt az állást használja hátramenetben való haladás-
hoz. Egy figyelmeztető hangjelzés megszólal a gép-
jármű belsejében, illetve egy figyelmeztetés jelenik
meg a gépjármű információs kijelzőjén, ha a sebes-
ségváltó kar több, mint 5 percig R állásban van
vagy ha a vezetőoldali ajtót kinyitja, miközben a se-
bességváltó kar R állásba van.

N helyzet:

Ilyenkor se előre-, se hátramenetben sincs a jármű.
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A M helyzet:

Használja ezt az állást a normál előrehaladáshoz. A
sebességváltó karját A és M között mozgathatja.
A sebességváltó visszajelzője jelzi a sebességváltó
helyzetét az “A” vagy “M” jelekkel.

• A helyzet: Használja ezt a helyeztet normál kö-
rülmények között való vezetéshez, automatikus
váltással a rendszer kiválasztja a sebességi fo-
kozatokat, az elsőtől a hatodikig, a sebességtől
és az egyéb körülményektől függően.

• M helyzet: Használja a sebességváltó füleket a
sebességi fokozatok kiválasztásához.

• A pozíció visszajelzője villog, nem lehet sebes-
séget váltani. ( “A sebességváltó pozíciójá-
nak visszajelzője” oldal: 2-9)

FIGYELMEZTETÉS
• Megfelelően fogja meg a sebességváltó

kart, amikor azt használja. Ha nem így tesz,
az ujja vagy egyéb dolgok becsípődhetnek
a kar és a burkolat közé, amely balesetet is
okozhat.

• Mivel a gördülési ellenállás csökkentésre
került a GT-R-ben, a gépjármű akkor is mo-
zoghat enyhén lejtős úton, amikor a
N állásban van. Nyomja le a fékpedált.

FIGYELEM

• A következő óvintézkedéseket tartsa be.
Ha nem így tesz, a sebességváltó műkö-
désében hiba léphet fel.

– Ne öntsön vizet, üdítőitalt vagy egyéb
folyadékot a sebességváltó karra.

– Ne hagyja, hogy homok vagy egyéb
anyagok kerüljenek a sebességváltó
karba.

• Figyeljen oda, hogy a “ ” jellel jelölt
műveleteket úgy hajtsa végre, hogy a
gombot nem nyomja meg. Ha a gombot
ilyenkor megnyomja, lehet, hogy a sebes-
ségváltó kar P vagy R állásba vált.

• Amikor a gépjármű meleg, a sebességvál-
tó körüli terület is meleg lehet és szokat-
lan hangot adhat, azonban ez nem jelenti
azt, hogy a rendszer működésében hiba
lépett fel.

• Ne nyomja le a fékpedált és a gázpedált
egyszerre. Ha mindkét pedált egyszerre
nyomja le, a tengelykapcsoló felmeleged-
het és problémák lehetnek a gyorsítással.

MEGJEGYZÉS:
• Amikor a sebességváltó kart a P állásból el-

mozdítja, előfordulhat, hogy nem lehet a kart
elmozdítani ha a gombot azelőtt nyomja be,
hogy a fékpedált lenyomná. A gombot csak
az után nyomja le, hogy a fékpedált
megnyomta.
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• Ne tegyen pénzérméket vagy kisebb tárgya-
kat a sebességváltó körüli területre. Ezek az
tárgyak beszorulhatnak a sebességváltó kar
mellé megakadályozva így a váltókar mozgá-
sát. Előfordulhat, hogy nem tudja ezeket a tár-
gyakat eltávolítani.

• Azonnal a hidegindítás után, miközben a se-
bességváltó rendszer ellenőrző üzenete [T/M
SYSTEM CHECK IN PROCESS] jelenik meg a
gépjármű információs kijelzőjén, a sebesség-
váltó kart nem lehet a P állásból elmozdí-
tani. Ez amiatt van, hogy a rendszer ellenőr-
zése folyamatban van. Ez nem jelenti azt,
hogy a rendszer hibásan működik. Mozgassa
a váltókart miután az üzenet az információs
kijelzőről eltűnik.

• A sebességváltó gombja és a konzolra szerelt
indikátor bőr bevonattal rendelkezik, amely
különös figyelmet és karbantartást igényel.
( “Belső tisztítás” oldal: 7-5)

Váltózár kioldása
Ha az akkumulátor feszültsége alacsony vagy le van
merülve, előfordulhat, hogy a sebességváltó kart
nem lehet a P állásból elmozdítani még akkor sem,
ha a fékpedál le van nyomva és a sebességváltó
gombja be van nyomva.

A sebességváltó elmozdításához hajtsa végre a kö-
vetkezőket.

1. Állítsa a sebességváltó kart OFF vagy LOCK állás-
ba.

2. Húzza be a kéziféket.

3. Távolítsa el a sebességváltó rögzítőelemét egy
megfelelő szerszámot használva, amelyet ruhá-
ba csavar.

4. Nyomja le a váltózárat az ábra szerint.

5. Nyomja le a sebességváltó karját és állítsa
N állásba miközben a váltózárat lenyomva tart-

ja.

Állítsa a gyújtáskapcsolót ON állásba, hogy a kor-
mánykereket ki tudja oldani. Most már a kívánt hely-
re viheti a járművet.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a kormányke-
reket nem lehet kioldani. Ne mozdítsa meg a jármű-
vet lezárt kormányzárral.

FIGYELEM
Ha a sebességváltó karját nem lehet a P ál-
lásból elmozdítani a kioldási folyamat befeje-
zése után, azonnal ellenőriztesse a gépjármű-
vet egy NISSAN High Performance Központ-
ban Centre (NHPC) vagy szakszervizben.

Adaptív sebességváltás
Az adaptív sebességváltást vezérlő rendszer auto-
matikusan működik, ha a sebességváltó A állás-
ban van és kiválasztja az útviszonyoknak (emelke-
dő, lejtő, kanyargós útszakasz) megfelelő fokozatot.

Szabályozás emelkedőn vagy kanyargós
útszakaszon:

A rendszer alacsonyabb sebességi fokozatot
választ, amely megfelel az emelkedő meredekségé-
nek vagy a kanyaroknak, hogy a vezetés egyenletes
legyen, a váltások száma a lehető legalacsonyabb
legyen.
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Szabályozás lejtőn:

Az adaptív sebességváltó rendszer alacsony sebes-
ségi fokozatba vált, amely megfelel a lejtő meredek-
ségének, és a motorfék használatával csökkenti a
lábfék használatát.

Szabályozás kanyargós útszakaszon:

A rendszer alacsony sebességi fokozatot választ
azokon a kanyargós útszakaszokon, ahol folyama-
tos gyorsításra és lassításra van szüksége, hogy az
egyenletes gyorsítás azonnal elérhető legyen, ha a
gázpedált lenyomja.

MEGJEGYZÉS:
Előfordulhat, hogy az adaptív sebességváltás
nem működik közvetlenül indulás után, amikor a
sebességváltóolaj hőmérséklete alacsony vagy
amikor nagyon magas. Ha ez a jelenség előfor-
dul, váltson M állásba és kapcsoljon vissza, ha
szükséges.

M helyzet
A M állásba való váltás:

Annak érdekében, hogy a M állásba válthasson a
A állásból vagy a sebességváltó kart mozdítsa el a
M oldalra vagy működtesse a kormányváltó füle-

ket. A sebességváltó visszajelzője jelzi a sebesség-
váltó helyzetét az “M” jellel.

Ha a váltófület használja, egy művelet során a
A pozíció átvált M pozícióba és a sebességváltó

vált (kivéve, 2. fokozatból 1. fokozatba történő
visszaváltáskor). Amikor 2. fokozatból vált vissza 1.
fokozatba, az első váltófül művelettel a A pozíciót
váltja át M pozícióba és a második művelettel vált
sebességi fokozatot.

Ahhoz, hogy a A pozícióhoz visszatérhessen, állít-
sa a sebességváltó kart M állásba vagy húzza a
jobb oldali váltófület (felváltás) kb. 2 másodperc
hosszan. A sebességváltó visszajelzője jelzi a sebes-
ségváltó helyzetét az “A” jellel.

Sebességváltás a kormányváltó fülekkel:

FIGYELEM
Álló helyzetből nem lehet a gépjárművel elin-
dulni, ha a sebességváltó 2-6 fokozatok vala-
melyikében van. Ha álló helyzetből indítja el a
gépjárművet, használja az 1. sebességi
fokozatot.

A felkapcsoláshoz húzza felfelé a jobb oldalon talál-
ható fület ➀.

A visszaváltáshoz húzza felfelé a bal oldalon talál-
ható fület ➁.
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• Első sebességi fokozat:
Használja ezt a sebességi fokozatot, amikor álló
helyzetből kezd el gyorsítani, meredek emelke-
dőn halad vagy alacsony sebesség mellett mo-
torfékre van szükség.

• Második sebességi fokozat:
Használja ezt a fokozatot gyorsításhoz vagy
motorfékhez közepes- alacsony sebesség mel-
lett.

• Harmadik sebességi fokozat:
Használja ezt a fokozatot gyorsításhoz vagy
motorfékhez közepes sebesség mellett.

• Negyedik sebességi fokozat:
Használja ezt a fokozatot gyorsításhoz vagy
motorfékhez közepes- magas sebesség mellett.

• Ötödik sebességi fokozat:
Használja ezt az állást minden normális előre-
haladásnál autópálya sebességnél. A motorfék
ebben a fokozatban gyengébb.

• Hatodik sebességi fokozat:
Használja ezt az állást minden normális előre-
haladásnál autópálya sebességnél. A motorfék
ebben a fokozatban a leggyengébb.

Ajánlott maximális sebesség minden sebességi
fokozatban:

Váltson vissza egy alacsonyabb sebességi fokozat-
ba, ha a motor nem jár egyenletesen vagy gyorsí-
tani szeretne.

Ne lépje túl az ajánlott maximális sebességet (lásd
lejjebb) egyik sebességi fokozatban sem. Vízszintes
úton történő haladáskor használja a legmagasabb
sebességi fokozatot az adott sebességhez. Mindig
ügyeljen a kihelyezett sebességkorlátozó táblákra
és az útviszonyoknak megfelelően vezessen a biz-
tonságos üzemeltetés érdekében. Ne pörgesse túl
a motort váltás közben, amikor alacsonyabb sebes-
ségi fokozatba kapcsol, mivel ez károsíthatja a mo-
tort, vagy elveszítheti uralmát járműve felett.

Fokozat km/h (MPH)
1. 58 (36)
2. 102 (63)
3. 148 (91)
4. —
5. —
6. —

Sebességváltó visszajelző (ha van):

A sebességváltó visszajelzője látható a sebesség-
váltó pozíció visszajelzőjén, ha a vezetőnek maga-
sabb vagy alacsonyabb sebességi fokozatba kell
váltania, amelyet egy felfelé vagy lefelé mutató nyíl
jelez.

A sebességváltó visszajelzőjének használata segít
csökkenteni az üzemanyagfogyasztást.

Ha felfelé mutató nyíl jelenik meg, javasolt maga-
sabb sebességi fokozatba váltani. Ha lefelé mutató
nyíl jelenik meg, javasolt alacsonyabb sebességi fo-
kozatba váltani.

Bizonyos körülmények között a sebességváltó
visszajelzője nem elérhető.
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FIGYELMEZTETÉS

A sebességváltó visszajelzője segít csökken-
teni az üzemanyagfogyasztást. Nem minden
forgalmi helyzethez javasolja a legmegfele-
lőbb sebességi fokozatot. Bizonyos helyze-
tekben csak a vezető tudja kiválasztani a
megfelelő sebességi fokozatot (pl. előzés, me-
redek emelkedőn való haladás).

VEZETÉSI TANÁCSOK
A motor elindítása után teljesen nyomja le a lábfék-
pedált és nyomja meg a sebességváltó gombját mi-
előtt a sebességváltó kart P állásból R , N , vagy
A M állásba állítaná. Győződjön meg róla, hogy

a gépjármű teljesen megállt mielőtt megpróbálná
elmozdítani a sebességváltó kart.

A sebességváltót úgy tervezték meg, hogy a
P állásból addig ne lehessen elmozdítani, amíg a

lábfékpedált le nem nyomta.

A sebességváltó karját nem lehet a P állásból el-
mozdítani, ha gyújtáskapcsoló LOCK, OFF vagy ACC
állásban van.

Gyorsítás álló helyzetből
Tartsa a lábfékpedált lenyomva és nyomja meg a
sebességváltó kar gombját, hogy a következők sze-
rint valamilyen sebességi fokozatba válthasson:

• Előre haladáshoz mozdítsa a sebességváltó
kart A M állásba.

• Tolatáshoz mozdítsa a sebességváltó kart
R állásba.

Elindulás vízszintes felületről vagy dombnak
felfelé.:

1. A műszeren található sebességváltó helyzetét je-
lölő visszajelzőn ellenőrizheti a kiválasztott se-
bességi fokozatot.

2. Kiengedik a rögzítőféket.

3. Fokozatosan engedje fel a lábfékpedált, majd las-
san nyomja le a gázpedált, hogy mozgásba hoz-
hassa a gépjárművet.

( “R mód start funkció” oldal: 5-28)

MEGJEGYZÉS:
• A tengelykapcsoló túlmelegedésének meg-

előzése érdekében, amikor a rögzítőfék be
van húzva, a motor kimeneti teljesítménye
korlátozásra kerül, ha a gázpedált lenyom-
ja. A gépjármű dombnak felfelé nem indul el
egyenletesen ha a gázpedált lenyomja, mi-
közben a rögzítőfék be van húzva. Az egyen-
letes elinduláshoz engedje ki a rögzítőféket
mielőtt elindítaná a gépjárművet.

• A visszagurulást segítő rendszer csak akkor
működik, amikor egy emelkedőn való meg-
állás után szeretne elindulni. ( “Vissza-
gurulásgátló rendszer” oldal: 5-34)

Gépjármű vezetése

VIGYÁZAT
Vezetés közben ne állítsa a sebességváltó kar-
ját N állásba. Ha mégis így tesz, baleset okoz-
hat, mert megszűnik a motorfék. Ezzel a se-
bességváltó rendszer is sérülhet.

Normál vezetés:

Vezessen úgy, hogy a sebességváltó karja A állás-
ban van.

A megfelelő sebességi fokozat automatikusan kivá-
lasztásra kerül a gázpedál állásától, a sebességtől
és a vezetési körülményektől függően.

Előzés:

• A helyzet:
Padlóig nyomja le a gázpedált. A váltó automa-
tikusan egy alacsonyabb sebességi fokozatba
vált vissza a jármű sebességétől függően.

• M helyzet:
Használja a váltófüleket a visszaváltáshoz, majd
nyomja le a gázpedált a padlóig.

Hegymenet:

• Ha a gépjármű sebessége csökken, nyomja le a
gázpedált a padlóig miközben a sebességváltó
karja A állásban van. Ezáltal a sebességváltó
automatikusan egy alacsonyabb sebességi fo-
kozatba vált és fenntartja ezt a pozíciót, a hely
emelkedésétől függően.

• A rendszer a gázpedál állásától és a gépjármű
sebességétől függően visszakapcsolhat.

• Ha az automatikus sebességváltás gyakran elő-
fordul vezetés közben, állítsa a M állásba, hogy
a vezetés egyenletesebb legyen.

Haladás lejtőn:

• A helyzet:
A rendszer visszakapcsol a lejtőnek megfelelő-
en, hogy növelje a motorfék hatékonyságát.
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• M helyzet:
Amikor hosszabb lejtőn halad lefelé válassza ki
a M pozíciót és a 3., 4. sebességi fokozat enyhe
motorféket biztosít.
Amikor meredek lejtőn halad lefelé válassza ki a
M pozíciót és a 2., illetve 1. sebességi fokozatot,

hogy megfelelő motorfékkel rendelkezzen.

VIGYÁZAT
• Ha a sebességváltó karja A állásban van

az adaptív sebességváltó rendszer ala-
csony sebességi fokozatban marad, hogy
a motorfék hatékonyságát fenntarthassa.
Ha a gépjármű túl gyorsan halad a lejtő
meredekségéhez képest, állítsa a sebes-
ségváltót M állásba és használja a váltó-
füleket a visszakapcsoláshoz. Ha továbbra
is a lábféket használja, a fék nagy igény-
bevételnek lesz kitéve, amely miatt az túl-
melegedhet, amitől csökken a hatékony-
sága is. A motorféket a lábfékkel együtt
használja. ( “Adaptív
sebességváltás” oldal: 5-16)

• Ne kapcsoljon vissza hirtelen csúszós
úton. Ezzel elveszítheti a jármű felett az
uralmat.

MEGJEGYZÉS:
Ha a gépjárművel A fokozatban halad, a sebes-
ségváltás automatikusan történik az adaptív se-
bességváltó rendszerrel ( “Adaptív
sebességváltás” oldal: 5-16) még olyan utakon is,
amely emelkedőkkel vagy kanyarokkal tűzdelt.
Ha a gépjármű elindítása után a sebességváltó

folyadék hőmérséklete alacsony vagy dinamikus
vezetés után magas, előfordulhatnak olyan hely-
zetek, amikor a rendszer nem képes szabályozni
a váltásokat. Ha ez előfordul, kapcsoljon M pozí-
cióba és válasszon egy alacsonyabb sebességi
fokozatot, az emelkedő szögétől függően.

A gépjármű leállítása
Hagyja a sebességváltó kart A M vagy R állás-
ban és erősen nyomja meg a lábfékpedált.

Ha a gépjármű hosszabb ideig áll, húzza fel a rögzí-
tőféket és állítsa a sebességváltó karját P vagy
N állásba, szükség szerint.

VIGYÁZAT
• Ne járassa a motort, ha a gépjármű már

megállt. Ha így tesz, a gépjármű hirtelen
elindulhat és balesetet okozhat ha sebes-
ségbe teszi.

• Ha a motor jár, az erőátviteli tengely, amely
a forgatónyomatékot továbbítja a motor-
tól a sebességváltóig, folyamatosan forog.
Ha olyankor mászik vagy nyúl a gépjármű
alá, amikor a motor jár, súlyos sérüléseket
szerezhet.

FIGYELEM

Ha a gépjárművel domboldalban áll meg, ne a
gázpedállal tartsa a gépjárművet egy hely-
ben. Ha mégis így tesz, a tengelykapcsoló túl-
melegedhet és a sebességváltó károsodhat.
Használja a fékeket, hogy megelőzhesse a
gépjármű elmozdulását.

Gépjármű leállítása

VIGYÁZAT
Mielőtt kiszállna a járműből győződjön meg
róla, hogy a váltókar P állásba van állítva,
majd állítsa meg a motort. Ha a motor jár és a
sebességváltó karja nincs a P állásban, a
gépjármű elindulhat mivel előfordulhat, hogy
a tengelykapcsoló részben összekapcsolódik,
de a gépkocsi elindulhat egy lejtő miatt is, de
hirtelen fel is gyorsulhat a gázpedál véletlen
működése miatt, amely balesetet okozhat.

NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake) csomaggal
nem rendelkező modellek:

VIGYÁZAT
Kövesse az alábbi utasításokat, amikor a gép-
járművet parkolja le, így elkerülheti, hogy a
fékbetétek és a féktárcsa összerozsdásodja-
nak. Ha nem követi az utasításokat, a tárcsa
és a betétek összerozsdásodhatnak. Ha a tár-
csa és a betétek összerozsdásodnak, pattogó
hangot hallhat és némi vibrációt érezhet ve-
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zetés közben, a kerék nem fordul megfelelő-
en, de ugyanakkor a fékbetétek is károsodhat-
nak. Ha a fékbetétek károsodnak, csökkenhet
a fékek hatékonysága, amely ütközéshez, sú-
lyos személyi sérüléshez, de akár halálhoz is
vezethet.

A GT-R olyan fékbetéteket használ, amelyeknek
nagy a fém tartalma. A fékbetétek segítenek fenn-
tartani a megfelelő fékezési teljesítményt a külön-
böző út és időjárási viszonyok között.

A gépkocsi szerviz időtartamának első 5.000 km-e
(3.000 mérföld) alatt és a fékbetétek cseréjét köve-
tő 5.000 km (3.000 mérföld) alatt a fékbetétek és a
féktárcsák közötti távolság nagyon kicsi lehet. Ami-
kor parkol, húzza be a rögzítőféket és állítsa a se-
bességváltó karját P állásba. Járassa a motort
alapjáraton több, mint 20 másodpercig anélkül,
hogy lenyomna a fékpedált. Ez lehetővé teszi, hogy
a fékbetétek eltávolodjanak a féktárcsától.

Ezen felül a fékeknek száraznak kell lenniük mielőtt
leállítja a járművet, ha nedves úton halad vagy ha a
gépjárművet mosatta. Ha az utak nedvesek, eny-
hén nyomja meg a fékeket, a parkolás előtt egy rö-
vid szakaszt így tegyen meg, hogy a fékek megszá-
radhassanak. A gépjármű mosatása után szárítsa
meg a fékeket úgy, hogy száraz útszakaszon halad
néhány kilométert és a forgalmi körülményeknek
megfelelően használja a fékeket.

A fémes fékbetétek és a féktárcsa összerozsdásod-
hat, ha a fékeket nem használja:

• Ha a gépjárművet nem járatja alapjáraton leg-
alább 20 másodpercig a fékpedál lenyomása
nélkül vagy ha a fékek hozzáérnek a tárcsához,

amikor a gépjárművet leállítja, a tárcsa és a fék-
betétek összerozsdásodhatnak, még akkor is,
ha a fékbetétek szárazak.

• Ha a fékek nedvesek, amikor a gépjárművet le-
parkolja és a rögzítők hosszú ideig be van húz-
va.

Ha a gépjárművet vörös agyagon használja, amely-
nek a vas tartalma nagyon magas, a fékbetétek és
a tárcsa még könnyebben összerozsdásodhat. Min-
den esetben tartsa be a parkolásra vonatkozó uta-
sításokat.

Vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN High Perfor-
mance Központtal (NHPC) vagy szakszervizzel ha a
fékbetétek és a féktárcsa összerozsdásodtak.

1. Állítsa meg a gépjárművet.

2. Nyomja le a lábfékpedált, miközben a fékeket
nyomja.

3. Az induláshoz mozdítsa a sebességváltó kart
P állásba.

4. A műszeren található sebességváltó helyzetét je-
lölő visszajelzőn ellenőrizheti a kiválasztott
P fokozatot.

5. Nyomja meg a gyújtáskapcsolót a motor megál-
lításához.

NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake) csomaggal
szerelt modellek:

( “NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake) (ha
van)” oldal: 8-23

Egyéb óvintézkedések

VIGYÁZAT
• Ne hagyja, hogy egy lejtőn a gravitáció mi-

att a gépjármű elinduljon hátrafelé, ha a
sebességváltó karja A M állásban van,
vagy ne hagyja, hogy a gravitáció miatt
előre induljon meg a gépkocsi, ha a sebes-
ségváltó R állásban van. A motor megáll-
hat, a kormánykerék elforgatásához szük-
séges erő drasztikusan megemelkedhet,
vagy a fék hatékonysága megszűnhet,
amely balesetet eredményezhet.

• Ne vezessen, gyorsítson vagy lassítson
úgy, hogy mind a gázpedál, mind pedig a
fékpedál le van nyomva. Ha mégis így tesz,
a sebességváltó rendszer károsodhat. Ala-
csony sebesség esetén a motor megállhat
és balesetet is okozhat.

Gépjármű mozgatása rövid távon:

Még akkor is üljön megfelelően a vezetőülésben,
amikor csak rövid távon mozgatja a járművet, csa-
tolja be a biztonsági övet és ügyeljen a gázpedált és
a fékpedál megfelelő működtetésére.

Gépjármű mozgatása hátrafelé:

Ha tolat és a testét teljesen kicsavarja előfordulhat,
hogy a rossz pedált működteti. Vegyen fel olyan po-
zíciót, amellyel biztosítható, hogy megfelelően tud-
ja használnia a fékpedált.

Ha csak rövid ideig használja a járművet hátrame-
netben, lehetséges, hogy elfelejti, a sebességváltó
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R R állásban van. Alakítson ki olyan vezetési szo-
kásokat, amellyel biztosítható, hogy a sebességvál-
tó karját visszaállítja N állásba azonnal a tolatás
után.

A duplakuplungos sebességváltó szabályozása, a
Bilstein DampTronic® elektronikusan vezérelt len-
géscsillapítói és az elektronikus menetstabilizáló
program (ESP) működése beállítható a kívánt üzem-
módra a beállító gombok megnyomásával.Válassza
ki azt az üzemmódot, ami leginkább megfelel a ve-
zetési feltételeknek.

MEGJEGYZÉS:
A Bilstein DampTronic® a ThyssenKrupp Bilstein
Suspension GmbH regisztrált védjegye.

AZ EGYES ÜZEMMÓDOK
HASZNÁLATA
R mód
Ez az üzemmód lehetővé teszi az optimális GT-R
nagyteljesítményű vagy nagysebességű vezetését.

A sportos érzés növelése érdekében, a sebesség-
váltó R módba történő váltását, valamint a motor
bemelegedését követően, sebességváltáskor, vagy
a gázpedál gyors működtetésekor hangeffektus
hallható. ( “Aktív zajvédelem/Aktív
hangkiemelés” a “5. Elindulás és haladás” fejezetben)

Normál mód
Ez az üzemmód a normál vagy nagyteljesítményű
vezetéshez megfelelő. Ha a motort ismét elindítja,
minden egyes üzemmód visszaáll a normál üzem-
módba.

Az egyes kapcsolók különböző
üzemmódjai
Sebességváltó: SAVE üzemmód:

Ez az üzemmód javítja a hosszútávú üzemanyagfo-
gyasztást és csökkenti a fáradságot azáltal, hogy
lehetővé teszi a gázpedál könnyű működtetését.

Felfüggesztés: COMF üzemmód:

Ez az üzemmód a normál vezetési körülményekhez
megfelelő.

ESP: OFF mód:

Ez egy olyan üzemmód, amelyet vészhelyzet esetén
lehet alkalmazni arra, hogy gépjárművet sárból, hó-
ból, vagy stb. kiszabadítsa.

ESP, SEBESSÉGVÁLTÓ ÉS FELFÜGGESZTÉS BEÁLLÍTÓ GOMBJA

5-22 Elindulás és haladás



1. Sebességváltó beállító gombja

2. Felfüggesztés beállító gombja

3. Elektronikus Stabilizáló Program (ESP)
kapcsolója

HOGYAN VÁLTSUNK AZ
ÜZEMMÓDOK KÖZÖTT
Ha a motort ismét elindítja, minden egyes kapcsoló
visszaáll a normál üzemmódba. A normál üzemmód
használata normál vezetési körülmények között ja-
vasolt. Ha a motor jár nyomja az ESP, sebességváltó
és felfüggesztés beállító gombjait felfelé vagy lefelé
hogy az üzemmódok között váltani tudjon.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcso-
lót több, mint 1 másodpercig.
Nyomja meg a kapcsolót.

* A kiválasztott üzemmód fenntartásra kerül, még
akkor is, ha a sebességváltó karját A állás és
M állás között váltja.

FIGYELEM
• “ESP OFF” felirat, amely az ESP kapcsoló-

ján látható, az elektronikus menetstabili-
záló rendszerre vonatkozik.

• Ha a gyújtáskapcsolót ON állásba állítja, a
kapcsolón található visszajelző röviden
felvillanhat, azonban ez nem jelenti a hi-
bás működést.

Kapcsoló m Erőátvitel* m Felfüggesztés m ESP

Visszajelző m m m
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AZ EGYES ÜZEMMÓDOK
TULAJDONSÁGAI
Sebességváltó
A sebességváltó üzemmódja attól függ, hogy a se-
bességváltó üzemmódja milyen állásban van;
A vagy M .

A helyzet:

Beállítások Tulajdonságok

m

• A megfelelő sebességfokozat automatikusan kiválasztásra kerül, ha
nagy sebességgel vezet.

• Ha az ESP kapcsoló R üzemmódban van, az R üzemmód start funkciója
használható.
( “R mód start funkció” oldal: 5-28)

• Ha az R üzemmód van kiválasztva, a maximálisan beállítható sebesség
alacsonyabb, mint normál üzemmódban.

Normál
(lámpa nem világít)

• Mindennapi és nagyteljesítményű használathoz a rendszer
automatikusan kiválasztja a megfelelő sebességi fokozatot.

m

• Nagy távolságon történő nagysebességű vezetés esetén ez az
üzemmód javítja az üzemanyagfogyasztást úgy, hogy megfelelően
szabályozza a motor teljesítményét.

• A motor gyorsításra adott válasza visszafogott és ez lehetővé teszi a
vezető számára, hogy könnyebben kezelje a gépjárművet, ezáltal is
csökkentve a fáradtságot. Ez azt is lehetővé teszi a vezető számára,
hogy könnyebben vezessen havas vagy csúszós úton.

• Ha a SAVE üzemmód van kiválasztva, a maximálisan beállítható
sebesség alacsonyabb, mint normál üzemmódban.
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M helyzet: VIGYÁZAT

• Amikor a motor fordulatszáma eléri a pi-
ros zónát, váltson magasabb fokozatba. A
motor piros zónában történő üzemelteté-
se súlyosan károsíthatja a motort.

• A leggyorsabb váltások az R üzemmódban
akkor érhetők el, ha a sebességváltó
M pozícióban van. Azonban a sebesség-

váltó lassabban válthat, amikor a motor
fordulatszáma alacsonyabb.

Beállítások Tulajdonságok

m

• Ez az üzemmód lehetővé teszi, hogy sokkal gyorsabban és közvetlenebb
módon váltson sebességet.

• Ez az üzemmód nem teszi lehetővé, hogy a sebességváltó
automatikusan magasabb fokozatba kapcsoljon, még akkor sem, ha a
motor fordulatszáma a piros tartományban van.

• Ha az ESP kapcsoló R üzemmódban van, az R üzemmód start funkciója
használható.
( “R mód start funkció” oldal: 5-28)

• Ha az R üzemmód van kiválasztva, a maximálisan beállítható sebesség
alacsonyabb, mint normál üzemmódban.

Normál
(lámpa nem világít)

• Mindennapi és nagyteljesítményű vezetéshez bármilyen sebességi
fokozat kiválasztható.

• Ez az üzemmód teszi lehetővé, hogy a sebességváltó automatikusan
magasabb fokozatba kapcsoljon, még akkor is, ha a motor
fordulatszáma a piros tartományban van.

m

• Nagy távolságon, autópályán történő vezetés esetén ez az üzemmód
javítja az üzemanyag-fogyasztást úgy, hogy megfelelően szabályozza a
motor teljesítményét.

• A motor gyorsításra adott válasza visszafogott és ez lehetővé teszi a
vezető számára, hogy könnyebben kezelje a gépjárművet, ezáltal is
csökkentve a fáradtságot. Ez azt is lehetővé teszi a vezető számára,
hogy könnyebben vezessen havas vagy csúszós úton.

• Ez az üzemmód teszi lehetővé, hogy a sebességváltó automatikusan
magasabb fokozatba kapcsoljon, még akkor is, ha a motor
fordulatszáma a piros tartományban van.

• Ha a SAVE üzemmód van kiválasztva, a maximálisan beállítható
sebesség alacsonyabb, mint normál üzemmódban.
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Felfüggesztés

Beállítások Tulajdonságok

m
• A nagyteljesítményű és nagysebességű vezetés esetén a megfelelő csillapítási erő úgy érhető el, hogy rögzíti a

lengéscsillapítók csillapítási erejét.
• Az utazási komfort romlik (keményebb lesz).

Normál (lámpa nem világít) • Ha a lengéscsillapítók erejének szabályozása változó, a gépjármű futásai karakterisztikája szélesebb, így megfelelő
a mindennapi, illetve a nagyteljesítményű vezetéshez is.

m • A lengéscsillapítók csillapítási ereje folyamatosan változik a jobb utazási komfort elérése érdekében.

FIGYELEM

A gépjármű teljesítményének maximalizálá-
sának közben a lengéscsillapítók vezérlése
automatikusan visszatérhet normál üzem-
módba. Ha az R üzemmód vagy a COMF üzem-
mód van kiválasztva a fenti módon, a felfüg-
gesztés beállító kapcsolójának visszajelzője
kialudhat. Nyomja meg a felfüggesztés beál-
lító gombját hogy az R vagy COMF üzemmó-
dok valamelyikére válthasson és győződjön
meg róla, hogy a visszajelző lámpa világít. Ha
a visszajelző lámpa nem világít, ellenőriztesse
a rendszert a NISSAN High Performance Köz-
ponttal (NHPC) vagy szakszervizzel.
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Elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP)

Beállítások Tulajdonságok

m
• A normál üzemmód funkcióin felül ebben az üzemmódban beállíthatja az első és hátsó kerekekre jutó erő elosztását,

amellyel növelheti a kezelhetőséget.
• Ha a sebességváltó kapcsolója R üzemmódban van, az R üzemmód start funkciója használható.

( “R mód start funkció” oldal: 5-28)

Normál (lámpa nem világít)
• Ez az üzemmód a vezetési stílusok széles körében alkalmazható, hétköznapi vezetéstől az esős időig, illetve csúszós,

havas, jeges felületeken való vezetésig.
Mindennapi használat során ezt az üzemmódot használja.

m
• Vészhelyzet esetén alkalmazandó üzemmód, amellyel a gépjármű kiszabadítható sárból és mély hóból (Ha a

sebességváltó kapcsolója SAVE üzemmódban van, a gépjármű könnyebben kiszabadítható.)

MEGJEGYZÉS:

• A NISSAN GT-R-t úgy tervezték, hogy dinamikus stabilitását és vezethetőségét ESP ON üzemmódban megőrizze. Ezért nem tudjuk garantálni, hogy ESP
OFF üzemmódban a balesetek elkerülhetők. A NISSAN társadalommal szembeni felelőssége, hogy a gépjármű ESP ON üzemmódban történő vezetését
javasolja; így fenntartható a biztonság és a nagyfokú dinamikus stabilitás.

• Az ESP OFF üzemmódot csak olyankor használja, ha a gépjárművet szeretné sárból vagy hóból kiszabadítani úgy, hogy ideiglenesen kikapcsolja az ESP
működését és hagyja, hogy a forgatónyomaték az összes kerékhez eljusson.

• Ha a gépjárművet ESP OFF üzemmódban vezeti versenypályán vagy hasonló körülmények között*. Ha az ESP-t vészhelyzetben kikapcsolja (OFF), hogy
a gépjárművet sárból vagy hóból kiszabadítsa, nem veszíti el a garanciát.

• Ha a GT-R gépjárművet pályaversenyzésre használja vagy ezzel egyenértékű terhelésnek teszi ki ESP OFF üzemmódban, a garancia visszaállítható ha a
kiegészítő karbantartási feladatokat elvégezteti egy NISSAN High Performance Központtal (NHPC) vagy szakszervizzel.
* Közúti versenyzés (rally), dinamométer.

• A gépjármű ESP OFF üzemmódban való vezetése igazolható a gépjármű adatait rögzítő rendszer (VSDR) segítségével.
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A turbófeltöltő rendszer motorolajat használ a for-
gó alkatrészek kenésére és hűtésére. A turbófeltöltő
turbinája extrém magas fordulaton pörög és na-
gyon felmelegedhet. Ezért elengedhetetlen, hogy az
olaj akadálymentesen áramoljon a turbófeltöltő
rendszerben. Ha az olaj ellátás hirtelen megszűnik,
a turbófeltöltő meghibásodhat.

A turbófeltöltő hosszabb élettartama és jobb telje-
sítménye érdekében létfontosságú végrehajtani a
következő karbantartási műveleteket:

• A különálló karabantartási füzetben meghatá-
rozott időszakonként cserélje a motorolajat.

• Ha a motor magas fordulatszámon dolgozott
hosszabb ideig, hagyja a motort egy darabig
alapjáraton hűlni leállítás előtt.

• Indítás után azonnal ne pörgesse fel a motor
fordulatszámát túlzottan magasra.

FIGYELEM
Ebben a gépjárműben olyan gyertyák találha-
tók, amelyeket a csúcsteljesítmény elérésére
tervezetek. Ezért ha a motort rövid időn belül
többször elindítja és megállítja, a gyertyák
szennyeződhetnek, amitől a motor nehezen
indul. Annak érdekében, hogy a csökkentett
indítási teljesítményt elkerülhesse, ne indítsa
és állítsa a motort többször egymás után rö-
vid időn belül.

MEGJEGYZÉS:
• A gépjármű leszállításakor a motorolaj szint-

je 10 mm-rel (0,39 in) van a H jelzés alatt a
nívópálcán, amely optimális a nagy teljesít-

ménnyel történő vezetésre. Ha nem nagy tel-
jesítménnyel vezet, az olajat töltse fel a H je-
lig.

• Előfordulhatnak olyan esetek, amikor a moto-
rolaj fogyása a maximális 0,5 liter (1/2 qt) per
1.000 km (600 miles). Ez alatti értékek nem
jelentik a rendszer hibás működését.

• A motorolaj- terhelés növekszik a nagyobb
teljesítmény leadásával. Ahhoz, hogy a gép-
jármű nagy teljesítményét fenntarthassa, el-
lenőrizze a motorolajat és töltsön utána min-
den 3.000 km (1.800 miles) elteltével. Az olaj-
csere intervallumokkal kapcsolatos
információkért lapozza fel a különálló
karbantartási füzetet.

Ez a funkció lehetővé teszi a vezető számára, hogy
álló helyzetből gyorsítani kezdjen úgy, hogy az ESP
és a sebességváltó beállító gombjaival kiválasztja
az R módot. A rendszer a motor fordulatszámát kb.
4.100 fpp-en tartja. Amikor az R üzemmódot hasz-
nálja vagy a gépjárművet R üzemmódban indítja,
minden esetben használjon megfelelő üléspozíciót
és kövesse a kézikönyv 1. fejezetében található uta-
sításokat.

VIGYÁZAT
• Ügyeljen arra, hogy a szabályok betartá-

sával vezessen.

• Csak akkor használja ezt a funkciót, ami-
kor az adott forgalmi helyzetek között ez
biztonságos.

• Ne használja ezt a funkciót csúszós vagy
nedves utakon. Elveszítheti uralmát a gép-
jármű felett és balesetet szenvedhet.

• Az R mód start funkciót nem csak arra fej-
lesztették ki, hogy a motor teljesítményét,
a sebességváltót és az ESP rendszert sza-
bályozza, hanem a futóművet és az abron-
csokat is hozzáigazították. Ezért a gépjár-
mű bármilyen módosítása felboríthatja a
gépjármű egyensúlyát. Ez nem csak a gép-
jármű optimális teljesítményét csökkenti,
de sérülhetnek a hajtáslánc elemei, bele-
értve a sebességváltót is.

TURBÓFELTÖLTŐ RENDSZER R MÓD START FUNKCIÓ
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FIGYELEM

• Ha a hűtőfolyadék és a sebességváltó- olaj
hőmérséklete magas vagy alacsony, ez a
funkció nem használható. A hőmérséklet-
tartomány, amelyben az R mód start funk-
ció használható:

– Hűtőfolyadék: 60°C – 100°C (140°F –
212°F )

– Sebességváltó-olaj: 60°C – 130°C (140°F
– 266°F )

• Ha az R mód start funkciót 4-szer egymás
után használta, a funkció letiltásra kerül és
nem lehet bekapcsolni. Amíg a funkció le
van tiltva, a figyelmeztető lámpa világít. Ha
a figyelmeztető lámpa világít, vezessen
úgy, hogy le tudja hűteni a gépjárművet. A
figyelmeztető lámpa kialszik és a funkció
újra használható.

• Az indulási teljesítmény függ a kerékkipör-
gés mennyiségétől, illetve a motor teljesít-
ményének növekedésétől, csökkenésétől
az adott hőmérsékleti viszonyok között. (A
gépjárművet a japán Sendai Highland 15°C
(59°F) versenypálya egyenesében tapasz-
talható útviszonyokhoz állították be.)

• Biztonsági okokból az ESP rendszer auto-
matikusan aktiválódhat csúszós felületen
- például nedves úton - azért, hogy a féke-
ket működtesse vagy csökkentse a motor
kimeneti teljesítményét.

• A normál indulással szemben az R mód
start funkció növeli a hajtáslánc alkatré-
szeire, például a tengelykapcsolóra és a
sebességváltóra, ható terhelést. Gyakor-
latban ez azt jelenti, hogy a tengelykap-
csoló előbb elhasználódik.

AZ R MÓD START FUNKCIÓJÁNAK
HASZNÁLATA
1. Az induláshoz mozdítsa a sebességváltó kart

A vagy M állásba.

2. Az R üzemmódot válassza ki a sebességváltó
kapcsolójával. ( “ESP, sebességváltó és fel-
függesztés beállító gombja” oldal: 5-22.)

3. Az R üzemmódot válassza ki az ESP kapcsolójá-
val.

4. Bal lábával erősen nyomja le a fékpedált.

5. Jobb lábával gyorsan nyomja le a gázpedált a
padlóig. A motor fordulatszáma 4.100 fpp-re
emelkedik és ezen az értéken marad.

6. A gázpedál lenyomását követő 3 másodpercen
belül engedje fel a fékpedált.

VIGYÁZAT
• Győződjön meg róla, hogy a rögzítőféket

teljesen kiengedi mielőtt a elindulna. Ha
nincs kiengedve, fékhiba léphet fel, amely
balesetet eredményezhet.

• Ne engedje ki a rögzítőféket úgy, hogy Ön
nincs a járműben.

• Ne használja a sebességváltót 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

RÖGZÍTŐFÉK
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vagy háziállatokat ne hagyjon magukra a
járműben. Ezen felül meleg napokon a hő-
mérséklet a zárt gépjármű belsejében na-
gyon megemelkedhet, amely az emberek
és háziállatok sérülését, akár halálát is
okozhatják.

Behúzás: A kézifék karját húzza teljesen fel.

Kiengedés:

1. Gyengén nyomja meg a fékpedált.

2. Állítsa a sebességváltó karját N állásba.

3. Miután enyhén felhúzta a rögzítőfék karját,
nyomja meg a gombotjA , majd eressze le a kart.

4. Elindulás előtt győződjön meg róla, hogy a kézi-
fék figyelmeztető lámpa kialudt-e.

Az automatikus sebességszabályozó rendszert 40
km/h (25 MPH) felett lehet használni, és ebben az
esetben még a gázpedálra sem kell lépnie.

VIGYÁZAT
Ne használja az automatikus sebességszabá-
lyozó berendezést a következő körülmények
között. Ha így tesz, elvesztheti az uralmát a
jármű felett, amivel balesetet okozhat.

• Ha nem lehetséges a jármű sebességét a
beállított értéken tartani.

• Sűrű forgalomban, vagy olyan forgalom-
ban, ahol a sebességet gyakran kell válto-
zatni.

• Kanyargós vagy hegyes-völgyes úton.

• Csúszós úton (eső, hó, jég, stb.).

• Erősen szeles területeken.

FIGYELEM
• Ha a SAVE üzemmódot kiválasztja a kap-

csolóval, a gyorsítás és a lassítás egyenle-
tesen kontrollálható. Ha a SAVE üzemmód
van kiválasztva, a maximálisan beállítható
sebesség alacsonyabb, mint normál
üzemmódban.

• Ha a gépjármű egy kisebb emelkedőhöz ér,
előfordulhat, hogy csak kis késéssel éri el
az előre beállított sebességet. A gépjármű
azonban fokozatosan gyorsít és visszatér
az előre beállított értékhez.

A SEBESSÉGSZABÁLYOZÁSSAL
KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
• Az automatikus sebességszabályozó berende-

zés hiba esetén automatikusan kikapcsol. A SET
visszajelző villog és az automatikus sebesség-
szabályozó rendszer figyelmeztető üzenete
megjelenik, hogy figyelmeztesse a vezetőt.
( “Automatikus sebességszabályozó rend-
szer figyelmeztető üzenete” oldal: 2-41)

• Ha a motor hűtőfolyadékának hőmérséklete túl
magas, az automatikus sebességszabályozó
rendszer automatikusan kikapcsol.

• Ha a SET visszajelző villog, kapcsolja ki az auto-
matikus sebességszabályozó rendszer főkap-

AUTOMATIKUS SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ BERENDEZÉS
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csolóját és vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN
High Performance Központtal (NHPC) vagy
szakszervizzel.

• A SET jelzőlámpa villoghat, ha a sebességszabá-
lyozó rendszer főkapcsolója ON állásban van és
közben megnyomja a RESUME/ACCELERATE,
SET/COAST vagy CANCEL gombok valamelyikét.
A sebességszabályozó rendszer megfelelő be-
állításához hajtsa végre az alábbi lépéseket az
itt bemutatott sorrendben.

KORMÁNYKERÉKRE SZERELT
VEZÉRLŐK
1. MAIN gomb

KI vagy BEkapcsolhatja a sebességszabályozó
rendszert.

2. SET/COAST gomb (lenyomva)
Csökkenti a beállított sebességet

3. RESUME/ACCELERATE gomb (lenyomva)
Növeli a beállított sebességet

4. CANCEL gomb
Törli a sebességszabályozó rendszer működését

VISSZAJELZŐK ÉS KIJELZŐK
1. CRUISE kijelző

Megjeleníti a beállított sebességet.

2. CRUISE visszajelző
Értesíti a vezetőt, hogy a főkapcsoló ON
állásban van.

3. SET visszajelző
Értesíti a vezetőt, hogy a gépjármű a beállított
sebességgel halad.

km/h kijelzős modellek
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AZ AUTOMATIKUS
SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ
RENDSZERREL KAPCSOLATOS
MŰVELETEK
Azonos sebességgel való haladás
Az utazósebesség beállításához hajtsa végre a kö-
vetkezőket.

1. Nyomja meg a MAIN kapcsolót. A CRUISE vissza-
jelző felvillan.

2. Gyorsítsa fel a gépjárművet a kívánt sebességre
és nyomja meg a SET/COAST gombot, majd en-
gedje el. (A SET visszajelző felvillan a műszerfa-
lon.) Vegye le a lábát a gázpedálról. A jármű tar-
tani fogja a beállított sebességet.

MEGJEGYZÉS:
Ha a gépjármű sebessége 5 km/h-val (3 MPH)
meghaladja a beállított értéket, a beállított se-
bességérték villogni kezd az információs kijel-
zőn.

Másik gépjármű előzése
Másik gépjármű megelőzéséhez nyomja le a gázpe-
dált. Amikor elengedi a pedált, a jármű visszatér az
előzőleg beállított sebességre.

A beállított sebesség növelése
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/COAST kapcsolót.

• Nyomja le és tartsa lenyomva az RESUME/AC-
CELERATE kapcsolót. Amikor a jármű eléri a kí-
vánt sebességet, engedje el a kapcsolót

• Nyomja le, majd gyorsan engedje fel a RESUME/
ACCELERATE gombot. Minden egyes alkalom-
mal, amikor így tesz, a sebesség kb. 1 km/h- val
vagy 1 MPH- val emelkedik.

A beállított sebesség csökkentése
Alacsonyabb utazósebesség beállításához a követ-
kező három művelet valamelyikét alkalmazhatja:

• Enyhén érintse meg a fékpedált. Amikor a jármű
eléri a kívánt sebességet, nyomja le és engedje
fel a SET/COAST kapcsolót.

• Nyomja le és tartsa lenyomva az SET/COAST
kapcsolót. Amikor a jármű eléri a kívánt sebes-
séget, engedje el a kapcsolót.

• Nyomja le, majd gyorsan engedje fel a SET/CO-
AST gombot. Minden egyes alkalommal, amikor
így tesz, a sebesség kb. 1 km/h- val vagy 1 MPH-
val csökken.

km/h kijelzős modellek km/h kijelzős modellek
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Az előre beállított sebességhez való
visszatérés
A korábban beállított sebességre való visszatérés-
hez nyomja meg és engedje fel a RESUME/ACCELE-
RATE gombot. A jármű visszatér az utoljára beállí-
tott utazósebességhez, amikor túllépi a 40 km/h
(25 MPH) sebességet.

Az előre beállított sebesség törlése
Az előzetesen beállított sebesség törléséhez a kö-
vetkező módok valamelyikét használhatja:

• Nyomja meg a CANCEL (törlés) kapcsolót ➀. A
SET visszajelző kialszik.

• Érintse meg a fékpedált ➂. A SET visszajelző ki-
alszik.

• Kapcsolja ki a MAIN kapcsolót ➁. Mind a CRUISE,
mind pedig a SET visszajelző kikapcsol.

MEGJEGYZÉS:
• Ha az automatikus sebességtartó rendszer

működését úgy törli, hogy megnyomja a tör-
lés gombot vagy rálép a fékpedálra, a rend-
szer készenléti állapotba vált.

• Ha megnyomja a fékpedált miközben a RESU-
ME/ACCELERATE vagy SET/COAST gombot
nyomja és visszaállítja az utazósebességet, a
rendszer deaktiválódik. Először kapcsolja ki a
MAIN kapcsolót, majd kapcsolja be újra.

A következő körülmények között az automatikus
sebességszabályozó rendszer automatikusan tör-
lőik.

• A gépjármű sebessége kb. 30 km/h (19 MPH) alá
csökken.

• A gépjármű sebessége több, mint 13 km/h-val
(8 MPH) csökken a beállított érték alá.

• A sebességváltó a következő állásokon kívül
más állásba kerül: A M .

• Az ESP működésbe lép.

• Egy kerék elpörög.

• Hiba lép fel az automatikus sebességszabályo-
zó rendszer működésében.
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VIGYÁZAT

• Soha nem hagyatkozzon csak a visszagu-
rulást gátló rendszerre, amikor szeretné
megakadályozni a gépjármű visszaguru-
lását egy emelkedőn. Mindig óvatosan és
kellően körültekintően vezessen. Nyomja
meg a fékpedált, ha a járművel meredek
emelkedőn állt meg. Legyen különösen
óvatos akkor, ha az emelkedő lefagyott,
vagy sáros. Ha nem sikerül megakadályoz-
ni, hogy a jármű hátra guruljon, elveszthe-
ti az uralmát a jármű felett, ami súlyos sé-
rüléshez, vagy akár halálhoz is vezethet.

• A visszagurulást gátló rendszert nem arra
tervezték, hogy a gépjárművet egy emel-
kedőn egyhelyben 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 visszagu-
rulásgátló rendszer nem akadályozza
meg a gépjármű visszagurulását. Mindig
álljon készen a fékpedál lenyomására,
hogy megakadályozza a jármű hátraguru-
lását. Amennyiben nem így tesz, ez ütkö-
zéshez, vagy súlyos sérüléshez vezethet.

FIGYELEM

Ha a gépjárművel domboldalban áll meg, ne a
gázpedállal tartsa a gépjárművet egy hely-
ben. Ha mégis így tesz, a tengelykapcsoló túl-
melegedhet és a sebességváltó károsodhat.
Használja a fékeket, hogy megelőzhesse a
gépjármű elmozdulását.

A rendszer automatikusan működésbe hozza a fé-
keket, hogy megakadályozza a gépjármű visszagu-
rulását arra az időszakra, amíg a vezető leveszi a
lábát a fékpedálról, hogy a gázpedált megnyomja
az emelkedőn való elinduláshoz.

A visszagurulásgátló rendszer automatikusan mű-
ködik a következő körülmények között:

• A sebességváltó karja előremenetbe vagy hát-
ramenetbe van állítva.

• Teljesen megállította a járművet egy emelkedőn
a fékpedál segítségével.

A maximális tartási idő 2 másodperc. 2 másodperc
elteltével a visszagurulásgátló rendszer kikapcsol
és a gépjármű elkezd hátrafelé gurulni.

A visszagurulásgátló rendszer nem működik ha a
sebességváltó karja N vagy P állásba van állítva
egyenes, vízszintes úton.

MEGJEGYZÉS:
Ez a rendszer nem működik, ha az elektronikus
menetstabilizáló rendszer (ESP) figyelmeztetése
megjelenik az információs kijelzőn, amely a for-
dulatszámmérőben található.

( “Elektronikus stabilizáló rendszer (ESP) fi-
gyelmeztető lámpája” oldal: 2-31)

VISSZAGURULÁSGÁTLÓ
RENDSZER
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FIGYELEM

A maximális motorteljesítmény, a jövőbeni
megbízhatóság és gazdaságosság érdeké-
ben kövesse az itt megadott javaslatokat.
Ezek figyelmen kívül hagyása megrövidítheti
a motor élettartalmát és csökkentheti
teljesítményét.

A következő táblázatban található kilométerek el-
éréséig kövesse a vezetésre vonatkozó különböző
utasításokat.

• A gázpedált maximum csak a működési útjának
feléig nyomja le, és kerülje az intenzív gyorsítá-
sokat.

• A motor fordulatszámát tartsa 3.500 fpp alatt.

• Kerülje a szükségtelen és hirtelen kormánymoz-
dulatokat, az intenzív fékezést és a rossz minő-
ségű úton való haladást.

500 - 1.000 km-ig (300 - 600 mérföld):

• Kerülje az alacsony sebességi fokozatban (1 - 3)
való intenzív gyorsítást úgy, hogy a gázpedált
teljesen lenyomja. A pedált lassan nyomja le.

• Kerülje a szükségtelen és hirtelen kormánymoz-
dulatokat, valamint az intenzív fékezést.

• A felfüggesztés beállító gombját állítsa COMF
módba, hogy a felfüggesztés hosszabb úton jár-
hasson.

1.000 - 2.000 km (600 - 1.200 mérföld):

• Vezessen úgy, hogy a motor fordulatszáma vi-
szonylag magas és a sebességváltó M állás-
ban van. Váltás az 1. és 4. fokozat között javasolt.

• Kerülje a szükségtelen és hirtelen kormánymoz-
dulatokat, valamint az intenzív fékezést.

• A felfüggesztés beállító gombját állítsa COMF
módba, hogy a felfüggesztés hosszabb úton jár-
hasson.

Annak ellenére, hogy a megtett kilométer már eléri
a 2.000 km-t (1.200 miles) előfordulhat, hogy a ten-
gelykapcsoló még nem járatódott be megfelelően,
főleg ha a gépjárművet városi forgalomban vezeti
alacsony sebességgel. A NISSAN azt javasolja, hogy
a tengelykapcsolót egy NISSAN High Performance
Központban (NHPC) vagy szakszervizben járattassa
be.

KEREKEK BEÁLLÍTÁSA
Ne állítsa be a kerekeket addig, amíg a megtett kilo-
méter el nem éri a 2.000 km-t (1.200 miles). Előfor-
dulhat, hogy a felfüggesztés még nem járatódott
be megfelelően és a magasság még nagyobb lehet.

Azonban 2.000 km (1.200 miles) után végeztesse el
a beállítást.

Városi közlekedésről nagyteljesítményű vezetésre
való átállás során a beállításokat a vevő igényei sze-
rint lehet elvégezni. Keressen fel egy NISSAN High
Performance Központot (NHPC) vagy szakszervizt a
további részletekkel kapcsolatban.

Kerékszéttartás megelőzése:

A kerékösszetartás beállításával kapcsolatban -
mivel a kerékszéttartás aszimmetrikus kopást
eredményez az abroncson vagy a hőtermelődés
következtében sérülnek az abroncs egyes részei
- győződjön meg a helyes beállításról. Egyes te-
rületeken hő fejlődhet, ha a kerékösszetartás
mértéke túlzott. Állítsa be az első kerékösszetar-
tást 1,5 mm-re ( 0,059 in) vagy kevesebbre és a
hátsó kerékösszetartást 2,0 mm-re (0,079 in)
vagy kevesebbre.

BEJÁRATÁSI ÜTEMTERV
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Ahhoz, hogy a lehető legjobb üzemanyagfogyasz-
tást érhesse el, illetve csökkenthesse a gépjármű
széndioxid kibocsátását, kövesse ezeket a könnyen
megtanulható és megvalósítható tippeket.

1. Gázpedál és fékpedál egyenletesen használata.

• Kerülje a hirtelen elindulásokat és megálláso-
kat.

• Egyenletesen és könnyedén használja a gáz-
és fékpedálokat, amikor csak lehetséges.

• Tartson állandó sebességet, illetve szabadon
guruljon, amikor lehetséges.

2. Tartson állandó sebességet.

• Nézzen előre és próbálja felvenni a forgalom
ritmusát, minimalizálja a megállásokat.

• Ha sebességét összehangolja a közlekedési
lámpák működésével, csökkentheti a megál-
lások számát.

• Állandó sebesség fenntartásával minimali-
zálhatja a megállásokat a piros lámpáknál,
és javíthatja az üzemanyagfogyasztást.

3. Gazdaságos sebességgel és távokon közleked-
jen.

• A sebességhatárok betartása, illetve a 97
km/h (60 MPH) (ahol legálisan megengedett)
túl nem lépése javítja az üzemanyagfogyasz-
tást, mivel csökkenti a légellenállást.

• Az elöl haladó gépjárművek mögött megtar-
tott biztonságos követési távolság segít
csökkenteni a szükségtelen fékezések szá-
mát.

• Figyeljen a forgalomra, illetve a sebesség vál-
tozására, amellyel csökkentheti a fékezések
számát, és lehetővé teszi az egyenletes gyor-
sítást.

• Olyan sebességi fokozatot válasszon, amely
megfelel az útviszonyoknak.

4. Intelligens sebességszabályozó rendszer hasz-
nálata.

• Az intelligens sebességszabályozó rendszer
használata az autópályán segít fenntartani
az állandó sebességet.

• Az intelligens sebességszabályozó rendszer
különösen hatékony fogyasztáscsökkentő
sík terülten való haladáskor.

5. Legrövidebb útvonalak tervezése.

• Egy térkép vagy a navigációs rendszer (ha
van) segítségével határozza meg a legjobb
útvonalat, hogy időt spóroljon.

6. Ne használja az alapjáratot.

• Ha a motort olyankor állítja le, amikor a vára-
kozás meghaladja a 30–60 másodpercet,
üzemanyagot takaríthat meg és csökkent-
heti a károsanyag kibocsátást.

7. Vásároljon automatikus fizetőkártyát a fizetős
utakra.

• Az automatikus fizetőkártyák használatával
a vezetők olyan speciális sávokat használ-
hatnak, amelyekben fenntarthatják az utazó-
sebességet még fizetőkapunál is, így kerülve
el a megállásokat és indulásokat.

8. Téli felmelegítés.

• Csökkentse az alapjárati időt, hogy minima-
lizálja az üzemanyag-fogyasztásra tett ha-
tását.

• A gépjárműveknek általában 30 másodperc
alapjárat elegendő indításkor, hogy hatéko-
nyan keringethessék az olajat a motorban
indulás előtt.

• A gépjármű sokkal gyorsabban éri el az ide-
ális működési hőmérsékletet vezetés köz-
ben, mint alapjáraton.

9. Gépjármű tárolása hidegben.

• A gépjárművet fedett garázsban vagy
árnyékban állítsa le, ha lehetséges.

• Amikor meleg gépjárműbe száll be, az abla-
kok lehúzásával gyorsabban csökkentheti a
benti hőmérsékletet, így kisebb lesz a lég-
kondicionáló rendszer igénybevétele.

10. Ne szállítson túlzottan nagy súlyt.

• Távolítsa el a felesleges tárgyakat a gépjár-
műből, hogy csökkenthesse a gépjármű sú-
lyát.

11. Használja az SAVE üzemmódot.

• Javasolt a SAVE üzemmód kiválasztása a se-
bességváltó kapcsolóján, kivéve a nagytel-
jesítményű vezetést. Ha így tesz, javíthatja
az üzemanyagfogyasztást. ( “ESP, se-
bességváltó és felfüggesztés beállító
gombja” oldal: 5-22)

ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS- ÉS SZÉNDIOXID KIBOCSÁTÁS
CSÖKKENTŐ VEZETÉSI TIPPEK
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• Lassan, és egyenletesen gyorsítson. Az utazó
sebességet állandó gázpedál állás mellett tart-
sa.

• Haladás az autópályán mérsékelt sebességgel.
Nagy sebesség rontja az üzemanyag fogyasz-
tást.

• Kerülje a felesleges megállásokat és fékezése-
ket. Tartson biztonságos távolságot a többi jár-
mű mögött.

• Olyan sebességi fokozatot válasszon, amely
megfelel az útviszonyoknak.

• Ne járassa a motort feleslegesen alapjáraton.

• Tartsa a motort mindig megfelelő állapotban.

• Kövesse a tervezett karbantartás előírásait.

• A gumiabroncsokat tartsa mindig megfelelő
nyomáson. Alacsony guminyomás mellett az
abroncsok gyorsabban elhasználódnak, és ma-
gasabb lesz a gépjármű fogyasztása.

• Ügyeljen a kerekek helyes beállítására. Nem
megfelelő kerékbeállítás mellett az abroncsok
gyorsabban elhasználódnak, és magasabb lesz
a gépjármű fogyasztása.

• Légkondicionáló használata növeli a fogyasz-
tást. Csak akkor használja a légkondicionálót,
ha szükséges.

• Autópályán való haladáskor gazdaságosabb a
légkondicionálót használni; ilyenkor húzza fel az
ablakokat, hogy a jármű légellenállását csök-
kenthesse.

• Csak az ajánlott viszkozitású motorolajat hasz-
nálja. ( “Olaj viszkozitása” oldal: 9-6)

• Javasolt a SAVE üzemmód kiválasztása a sebes-
ségváltó kapcsolóján, kivéve a nagyteljesítmé-
nyű vezetést. Ha így tesz, javíthatja az üzem-
anyagfogyasztást. ( “ESP, sebességváltó és
felfüggesztés beállító gombja” oldal: 5-22)

Figyelmeztető
lámpa Világít vagy villog, ha

m
Kigyullad

Hiba van az összkerék- hajtásban.

m
Gyorsan villog

A 4WD/AWD tengelykapcsoló
hőmérséklete abnormálisan
magasra emelkedik.

m
Lassan villog

A kerékforgási különbség nagy.

4WD/AWD FIGYELMEZTETŐ LÁMPA
A 4WD/AWD figyelmeztető lámpa a műszerfalon ta-
lálható.

A 4WD/AWD figyelmeztető lámpa akkor gyullad ki,
amikor a gyújtáskapcsolót BE állásba állítja. A mo-
tor elindulását követően rövidesen kialszik.

Ha a 4WD/AWD rendszer nem megfelelően műkö-
dik, miközben a motor üzemben van, a figyelmez-
tető lámpa felvillan.

ÜZEMANYAGFOGYASZTÁS JAVÍTÁSA ÉS A SZÉNDIOXID
KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSE

NÉGYKERÉK-MEGHAJTÁS (4WD) /
ÖSSZKERÉK-MEGHAJTÁS (AWD)
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A figyelmeztető lámpa gyorsan villoghat (másod-
percenként kétszer) amikor egy kereket próbál ki-
szabadítani, mivel a hajtásláncban található olaj na-
gyon felmelegszik. A meghajtás átválthat kétkerék-
meghajtásra. Ha a figyelmeztető lámpa gyorsan vil-
log üzemelés közben, azonnal állítsa meg a jármű-
vet biztonságos helyen és járassa alapjáraton. Ha a
lámpa egy idő után kialszik, folytathatja a haladást.

Ha nagy a különbség az első és a hátsó kerekek
átmérői között, a figyelmeztető lámpa lassan villog
(körülbelül két másodpercenként egyszer). Húzód-
jon le az útról biztonságos helyre és hagyja alapjá-
raton a motort. Ellenőrizze, hogy az összes abroncs
mérete azonos-e, az abroncsnyomás megfelelő-e,
az abroncsok nem kopottak-e, illetve a téli abron-
csok nem csak az első vagy csak a hátsó kerekekre
vannak-e felszerelve.

Ha a fenti műveletek végrehajtása után a figyelmez-
tető lámpa továbbra is világít, ellenőriztesse a gép-
járművet egy NISSAN High Performance Központtal
(NHPC) vagy szakszervizzel.

Ha nem eredeti GT-R abroncsokat használ, a figyel-
meztető lámpa világíthat. ( “GT-R specifikus
alkatrészek” oldal: GTR-7)

VIGYÁZAT
• A négykerék- meghajtással ellátott gép-

járművek esetében soha ne kísérelje meg,
hogy a gépjármű két kerekét felemeli a ta-
lajról és a sebességváltót bármilyen
sebességi fokozatba vagy hátramenetbe
teszi, járó motor mellett. Ha így tesz, a haj-
táslánc megsérülhet vagy a gépjármű

megmozdulhat, amely súlyos személyi sé-
rüléseket vagy a gépjármű sérülését okoz-
hatja.

• Soha ne próbálja meg a 4WD/AWD jármű-
vet 2 kerék meghajtású járművek számá-
ra tervezett fékpadon tesztelni, még akkor
sem, ha a másik két kerék felemelésre ke-
rült. Mindenképpen informálja a tesztelő
személyzetet, hogy az Ön gépjárműve
4WD/AWD meghajtással van felszerelve,
mielőtt a járművet dinamométerre vinnék.
Nem megfelelő tesztberendezés haszná-
lata esetén a hajtáslánc megsérülhet, vagy
a gépjármű megmozdulhat, amely súlyos
személyi sérüléseket vagy a gépjármű sé-
rülését okozhatja.

FIGYELEM
• Ha a jelzőlámpa felvillan vezetés közben, a

4WD/AWD rendszer működésével problé-
mák lehetnek. Csökkentse a gépjármű se-
bességét és amint lehet ellenőriztesse a
járművet egy NISSAN High Performance
Központban (NHPC) vagy egy szakszerviz-
ben.

• Ha a fenti műveletek végrehajtása után a
figyelmeztető lámpa továbbra is világít, el-
lenőriztesse a gépjárművet egy NISSAN Hi-
gh Performance Központtal (NHPC) vagy
szakszervizzel.

• Az erőátviteli rendszer károsodhat, ha a
négykerék-meghajtás figyelmeztető lám-
pa villog, és Ön folytatja a haladást.

• Ne vezesse úgy a gépjárművet, hogy a hát-
só kerekek elpörögnek. Ha mégis így tesz,
a rendszer túlterhelésnek lehet kitéve és
hiba léphet fel a hőmérséklet abnormális
növekedése miatt.

KANYARVÉTEL ESETÉN FELLÉPŐ
JELENSÉG
Ha a kormánykerék nagy mértékben el van forgat-
va miközben a gépjárművet hideg körülmények kö-
zött elindítja, nehezebb lehet a gépjármű előre vagy
hátra történő mozgatása. Ez a jelenség “tight corner
braking” (fékezés éles kanyarban).

Ez a jelenség egyedülálló a 4WD/AWD gépjárművek
esetében és abból adódik, hogy az első és hátsó
kerek között sebességkülönbség lép fel a kanyarvé-
telkor. Ez nem jelenti azt, hogy a rendszer hibásan
működik.

MEGJEGYZÉS:
Ha ez a jelenség fellép, csúszó hangot hallhat a
kerek felől illetve nyikorgó hangot hallhat a haj-
tásláncból.

Kanyarvétel esetén fellépő jelenség
csökkentése
Az éles kanyarban történő fékezés hatásai csök-
kenthetők a következő három feltétel teljesítésével:

• A sebességváltó beállító kapcsolója Normál ál-
lásban van.

• A jármű sebessége alacsony (kisebb, mint 10
km/h (6 MPH)).
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• A kormánykerék több, mint 1/2 fordulattal elfor-
gatásra került.

GUMIABRONCSOK
Ez a gépjármű speciális abroncsokkal van felszerel-
ve. Amikor az abroncsokat cseréli, minden esetben
a meghatározott típusú abroncsokat szerelje fel. Ja-
vasolt az abroncsokat sert-ben cserélni, mind a
négy keréken egyszerre. Azonban a defektes vagy
sérül abroncs javítható. Annak meghatározása,
hogy csak az egyik abroncsot vagy az egész garni-
túrát cserélni kell-e több tényezőtől függ, mint pl. az
elhasználódástól. Azonnal vegye fel a kapcsolatot
egy NISSAN High Performance Központtal (NHPC)
vagy egy szakszervizzel. Ők meg tudják mondani,
hogy csak egy abroncsot vagy az egész garnitúrát
cserélni kell-e.

FIGYELEM
Ha nem a meghatározott abroncsokat, ha el-
térő kopással rendelkező abroncsokat, ha kü-
lönböző méretű abroncsokat szerel a gépjár-
műre, a 4WD/AWD teljesítménye csökken és
az elemei károsodhatnak.

4WD/AWD RENDSZER
KARAKTERISZTIKÁJA
A 4WD/AWD rendszer automatikusan osztja el a for-
gatónyomatékot az első és hátsó kerekek között.
Ez biztosítja a kimagasló kanyarvételi teljesítményt
első kerék hajtás esetén és a kiemelkedő tapadást
4WD/AWD esetén.

Az elektromos vezérlés folyamatosan szabályozza
a forgatónyomaték elosztását az első és hátsó ke-
rekek között 0:100 arányban (hátsókerék-hajtás
esetén) és 50:50 arányban (négykerék-hajtás ese-
tén), hogy a meghajtás minden esetben az útviszo-
nyoknak megfelelő legyen. Ez lehetővé teszi a mo-
torteljesítmény (forgatónyomaték) hatékony átvi-
telét az útfelületre.

A gépjármű hátsó hajtása egy 1.5-utas mechanikus,
részlegesen önzáró differenciálművel (LSD) van fel-
szerelve.

VIGYÁZAT
A gázpedál hirtelen lenyomása azt eredmé-
nyezheti, hogy a gépkocsi hátulja kitör vagy
oldalra csúszik, amely balesetet okozhat. Ami-
kor esős időben vagy csúszós úton vezet, for-
dítson különös figyelmet a vezetésre.

FIGYELEM
Használja a meghatározott differenciálmű
olajat. Ha nem a meghatározott oIajat hasz-
nálja, előfordulhat, hogy az LSD nem működik
megfelelően és zaj vagy vibráció keletkezhet
a rendszerben, de még hibás működés is
felléphet.

MEGJEGYZÉS:
• Ha a gépjárművel álló helyzetből gyorsít hi-

deg időben és a kormánykereket elfordítja, a
belső kerék elpöröghet és zajokat hallhat
vagy némi vibrációt érezhet. Ez a jelenség jel-
lemző azokra a gépjárművekre, amelyek rész-
legesen önzáró differenciálművel (LSD) van-
nak felszerelve. Ez nem jelenti azt, hogy a
rendszer hibásan működik. Ha MOTUL NISMO
COMPETITION OIL type 2189E 75W 140 (ha van)
olajat használ, ez a jelenség nem csillapítható.
Keressen fel egy NISSAN High Performance
Központot (NHPC) vagy szakszervizt a továb-
bi információkkal kapcsolatban.

RÉSZLEGESEN ÖNZÁRÓ
DIFFERENCIÁLMŰ (LSD)
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• Az LSD szabályozza a bal- és jobboldali kere-
kek sebessége közötti különbséget és opti-
málisan osztja el a forgatónyomatékot a ke-
rekek között.

• A 1.5-utas mechanikus, részlegesen önzáró
differenciálmű jellemzője az aszimmetrikus
LSD hatás, amikor a gázpedál ON vagy OFF ál-
lásban van. Ez lehetővé teszi, hogy a vezetési
környezettől függően a megfelelő mennyisé-
gű forgatónyomaték kerüljön a talajra.

Balkormányos modellek

Jobbkormányos modellek

PARKOLÁS/ PARKOLÁS
DOMBOLDALON
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VIGYÁZAT

• Ne állítsa le a gépjárművet gyúlékony
anyagok felett, mint pl. száraz fű, hulladék-
papír vagy rongyok. Ezek meggyulladhat-
nak és tüzet okozhatnak.

• Felügyelet nélküli jármű motorját minden
esetben állítsa le.

• Ne hagyja gyermekeit felügyelet nélkül a
járműben. Tudtukon kívül aktiválhatnak
kapcsolókat, vagy mozgásba hozhatják a
gépjárművet. Felügyelet nélkül hagyott
gyermekek súlyos sérüléseket szenved-
hetnek egy esetleges baleset során.

• 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 hő-
mérséklet a zárt gépjármű belsejében na-
gyon megemelkedhet, amely az emberek
és háziállatok sérülését, akár halálát is
okozhatják.

• A biztonságos parkolás megköveteli, hogy
mind a kézifék be legyen húzva, mind pe-
dig a sebességváltó P állásban legyen.
Ezek elmulasztása azt eredményezheti,
hogy a gépjármű elmozdul és balesetet
okoz.

• Győződjön meg róla, hogy a sebességvál-
tó kar a lehető legjobban be van nyomva
az adott állásba és nem mozdítható ki on-
nan a lábfékpedál lenyomása nélkül.

• Kövesse az alábbi utasításokat, amikor a
gépjárművet parkolja le, így elkerülheti,
hogy a fékbetétek és a féktárcsa össze-
rozsdásodjanak. Ha nem követi az utasí-
tásokat, a tárcsa és a betétek összerozs-
dásodhatnak. Ha a tárcsa és a betétek
összerozsdásodnak, pattogó hangot hall-
hat és némi vibrációt érezhet vezetés köz-
ben, a kerék nem fordul megfelelően, de
ugyanakkor a fékbetétek is károsodhat-
nak. Ha a fékbetétek károsodnak, csök-
kenhet a fékek hatékonysága, amely ütkö-
zéshez, súlyos személyi sérüléshez, de
akár halálhoz is vezethet (NCCB (NISSAN
Carbon Ceramic Brake) csomaggal nem
rendelkező modellek).

1. Erősen húzza be a kéziféket.

2. Az induláshoz mozdítsa a sebességváltó kart
P állásba.

3. Annak érdekében, hogy a gépkocsi útra való ki-
gurulása megelőzhető legyen, amikor emelke-
dőn parkol, jó ha a rajzon látható módon elforgat-
ja a kerekeket.

• ORRAL LEFELÉ PADKÁVAL: ➀
Fordítsa a kerekeket az útpadka felé, hagyja,
hogy a jármű kissé előreguruljon, amíg a pad-
kaoldali kerék kissé meg nem érinti az útpad-
kát.

• ORRAL FELFELÉ PADKÁVAL: ➁
Fordítsa a kerekeket az útpadkától, hagyja,
hogy a jármű kissé hátraguruljon, amíg a
padkaoldali kerék kissé meg nem érinti az út-
padkát.

• ORRAL FELFELÉ PADKA NÉLKÜL: ➂
Forgassa a kerekeket az út széle felé, így ha a
jármű megmozdul, nem az út közepe felé fog
gurulni.

4. Állítsa a gyújtáskapcsolót LOCK állásba.

NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake) csomaggal
nem rendelkező modellek:

A GT-R olyan fékbetéteket használ, amelyeknek
nagy a fém tartalma. A fékbetétek segítenek fenn-
tartani a megfelelő fékezési teljesítményt a külön-
böző út és időjárási viszonyok között.

Az első 5.000 – 10.000 km-en (3.000 – 6.000 miles) a
szerviz- élettartamban, és az első 5.000 – 10.000
km-en (3.000 – 6.000 miles) a fék cseréje után a
fékbetét és a féktárcsa közötti távolság nagyon ki-
csi. Amikor parkol, húzza be a rögzítőféket és állítsa
a sebességváltó karját P állásba. Járassa a motort
alapjáraton több, mint 20 másodpercig anélkül,
hogy lenyomna a fékpedált. Ez lehetővé teszi, hogy
a fékbetétek eltávolodjanak a féktárcsától.

Ezen felül a fékeknek száraznak kell lenniük mielőtt
leállítja a járművet, ha nedves úton halad vagy ha a
gépjárművet mosatta. Ha az utak nedvesek, eny-
hén nyomja meg a fékeket, a parkolás előtt egy rö-
vid szakaszt így tegyen meg, hogy a fékek megszá-
radhassanak. A gépjármű mosatása után szárítsa
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meg a fékeket úgy, hogy száraz útszakaszon halad
néhány kilométert és a forgalmi körülményeknek
megfelelően használja a fékeket.

A fémes fékbetétek és a féktárcsa összerozsdásod-
hat, ha a fékeket nem használja:

Ha a gépjárművet vörös agyagon használja, amely-
nek a vas tartalma nagyon magas, a fékbetétek és
a tárcsa még könnyebben összerozsdásodhat. Min-
den esetben tartsa be a parkolásra vonatkozó uta-
sításokat.

• Ha a gépjárművet nem járatja alapjáraton leg-
alább 20 másodpercig a fékpedál lenyomása
nélkül vagy ha a fékek hozzáérnek a tárcsához,
amikor a gépjárművet leállítja, a tárcsa és a fék-
betétek összerozsdásodhatnak, még akkor is,
ha a fékbetétek szárazak.

• Ha a fékek nedvesek, amikor a gépjárművet le-
parkolja és a rögzítők hosszú ideig be van húz-
va.

Vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN High Perfor-
mance Központtal (NHPC) vagy szakszervizzel ha a
fékbetétek és a féktárcsa összerozsdásodtak.

NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake) csomaggal
szerelt modellek:

( “NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake) (ha
van)” oldal: 8-23)

VIGYÁZAT
• A parkolószenzor (szonár) egy kényelmi

szolgáltatás, de nem helyettesíti a megfe-
lelő parkolási manővert. Minden esetben
nézzen körül és ellenőrizze, hogy a parko-
lás biztonságos-e. Mindig lassan haladjon.

• Olvassa el és értelmezze a parkolószenzor
(szonár) működéséről szóló részeket eb-
ben a fejezetben. A zord időjárási körülmé-
nyek befolyásolhatják a parkolószenzor
működését; ez csökkent teljesítményt
vagy hibás működést jelent.

• Ezt a rendszert nem arra tervezték, hogy a
kisebb vagy mozgó tárgyakkal való ütkö-
zést megakadályozza.

• A rendszert arra tervezték, hogy segítsé-
get nyújtson a vezetőnek felismerni a na-
gyobb, álló tárgyakat a jármű mögött, és
ezzel elkerülni a gépjármű sérülését. A
rendszer nem képes észlelni a lökhárító
magassága alatti kisebb tárgyakat, vala-
mint a lökhárítóhoz túl közeli vagy a tala-
jon lévő tárgyakat.

• Ha a gépjármű sérülést szenved a lökhá-
rító körül és azt a sérülést nem javíttatja
ki, az érzékelési zóna megváltozhat, amely
hibás mérési eredményeket vagy hibás ri-
asztásokat adhat.

PARKOLÓ SZENZOR (szonár)
RENDSZER

5-42 Elindulás és haladás



FIGYELMEZTETÉS

• A gépjármű belsejében próbáljon meg
csendet tartani, hogy a hangot megfele-
lően hallja. Túlzott zaj (audio rendszer
hangereje vagy lehúzott ablak) interferál-
hat a hangjelzéssel és előfordulhat, hogy
nem hallja.

• A szenzorokat (szonár) (amelyek a lökhá-
rító alatt helyezkednek el) tartsa tisztán,
hótól, jégtől és nagyobb mennyiségű
szennyeződéstől mentesen (a szenzoro-
kat ne tisztítsa éles eszközökkel). Ha a
szenzorok el vannak takarva, az befolyá-
solja a parkolószenzor (szonár) pontossá-
gát.

• Előfordulhat, hogy a parkolószenzorok
(szonár) nem működnek megfelelően, ha
rendszámtábla keretet használ vagy a
rendszámtábla nem a megfelelő helyre
van felszerelve.

A parkolószenzor (szonár) figyelmeztető hangot ad,
hogy felhívja a vezető figyelmét a lökhárító közelé-
ben lévő tárgyakra. A parkolószenzor (szonár)
visszajelzője megjelenik a gépjármű érintőképer-
nyőjén. ( “Parkolószenzor (szonár)
visszajelzője” oldal: 5-44.) A rendszer érzékeli a gép-
jármű előtt lévő tárgyakat ha a sebességváltó karja
A állásban vagy N állásban van, és érzékeli az elöl

illetve hátul lévő tárgyakat, ha a sebességváltó kar-
ja R állásban van.

A rendszer nem érzékeli a tárgyakat ha a gépjármű
sebessége meghaladja a 10 km/h (6 MPH) sebessé-
get és nem érzékel bizonyos szögletes vagy mozgó
tárgyakat.

A körülbelüli érzékelési zónákat megtalálja az
illusztráción. Ahogy közelebb kerül az adott tárgy-
hoz, a hangjelzés gyakorisága egyre nagyobb lesz.
Ahogy egyre közelebb kerül az adott tárgyhoz, a
hang folyamatos lesz.

A szenzorok érzékenységét (magasabb vagy ala-
csonyabb) be lehet állítani a szenzor vagy szonár
beállítási képernyőn. ( “Parkoló szenzor/szo-
nár beállításai” oldal: 5-45)

A szakaszos hangjelzés 3 másodperc után megszű-
nik, ha a sarok szenzor akadályt észlel, de a távol-
ság nem változik.
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PARKOLÓSZENZOR (SZONÁR)
VISSZAJELZŐJE
➀ Parkolószenzor (szonár) kijelzője

jA Sarok szenzor visszajelzője

jB Középső szenzor visszajelzője

➁ Visszapillantó monitor kijelzője

Amikor az [Automatikus kijelző parkolási érzékelő]/
[Automatikus kijelző parkolási szonár] opció ON ál-
lásban van az érintőképernyőn és az első szenzo-
rok (szonár) akadályt észlelnek a lökhárító közelé-
ben, a rendszer hangjelzést ad és a parkolószenzor
(szonár) visszajelzője megjelenik az érintőképer-
nyőn ➀. Ha a visszapillantó monitor képe van a ki-
jelzőn megjelenítve, a parkolószenzor (szonár)
visszajelzője a kijelző felső sarkában jelenik meg ➁.

A parkolószenzor (szonár)jA ésjB visszajelzője szí-
nekkel és a villogás gyakoriságával jelzi a tárgy he-
lyét és a tárgy távolságát.

Amikor a rendszer egy tárgyat észlel, a jelzés (zöld)
megjelenik és villogni kezd (míg a figyelmeztető
hang szakaszosan szól). Amikor a gépjármű köze-
lebb kerül egy tárgyhoz, az indikátor színe sárgára
vált (a figyelmeztető hang sűrűbben ismétlődik).
Amikor a gépjármű még közelebb kerül egy tárgy-
hoz, az indikátor nem villog tovább, pirosra vált (és
a figyelmeztető hang folyamatosan szól).

Ha a visszapillantó monitor képe van megjelenít-
ve a kijelzőn, a parkolószenzor (szonár) visszajel-
zőjének színei és a visszapillantó kamera irány-
vonalai különböző távolságot mutathatnak az
akadályig.

PARKOLÓSZENZOR (SZONÁR) OFF
KAPCSOLÓJA
A parkolószenzor (szonár) OFF kapcsolója a mű-
szerfal alsó részén található, és lehetővé teszi a ve-
zető számára, hogy a parkolószenzort (szonár) ki-
illetve bekapcsolja. A parkolószenzor (szonár) ki- il-
letve bekapcsolásához a gyújtáskapcsolónak ON ál-
lásban kell lennie. A visszajelző lámpa ➀ a kapcso-
lón kikapcsol, ha a rendszer ki van kapcsolva. Ha a
visszajelző lámpa villog, az hibát jelezhet a parkoló-
szenzor (szonár) rendszerben.

A parkolószenzor (szonár) rendszer automatikusan
bekapcsol a következő körülmények között.

• Ha a váltókart R állásba állítja.
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• Ha a gépjármű sebessége kb. 10 km/h (6 MPH)
alá csökken.

• Ha a gyújtáskapcsoló gombot OFF állásba állít-
ja, majd újra visszaállítja ON állásba.

PARKOLÓ SZENZOR/SZONÁR
BEÁLLÍTÁSAI
Parkoló szenzor/szonár beállításai módosíthatók.

1. Érintse meg a [Beállítások] opciót az érintőképer-
nyőn található menüsávon.

2. Válassza ki a [Parkolási érzékelő]/[Szonár] opci-
ót.

A következő opciók közül válassza ki a menüelemet,
amelyet szeretne módosítani.

• [Parkolási érzékelő]/[Szonár]

• [Csak az első érzékelő használata]/[Csak a jobb
első érzékelő használata]

• [Automatikus kijelző parkolási érzékelő]/[Auto-
matikus kijelző parkolási szonár]

• [Parkolási érzékelő érzékenysége]/[Parkolási
szonár érzékenysége]

• [Hangerő]
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[Parkolási érzékelő]/[Szonár]
Ha ez az elem ON állásban van, az első és hátsó par-
koló szenzorok (szonár) aktiválódnak. Ha ezt az ele-
met OFF állásba állítja (visszajelző kikapcsol), az el-
ső és hátsó szenzorok (szonár) kikapcsolnak.

ON (alapértelmezett) - OFF

[Csak az első érzékelő
használata]/[Csak a jobb első érzékelő
használata]
Ha ez az elem be van kapcsolva, csak a hátsó szen-
zor (szonár) kerül kikapcsolásra. A borostyán színű
jelzések megjelennek a gépjármű ikonjának hátsó
sarkainál.

ON - OFF (alapértelmezett)

[Automatikus kijelző parkolási
érzékelő]/[Automatikus kijelző
parkolási szonár]
Automatikusan megjeleníti a szenzor (szonár) né-
zetet a gépjármű információs kijelzőjén, amikor a
szenzor (szonár) aktiválva van.

ON (alapértelmezett) - OFF

[Parkolási érzékelő
érzékenysége]/[Parkolási szonár
érzékenysége]
Beállíthatja a szenzor (szonár) érzékenységét.

magasabb ( jobb) - alacsonyabb (bal)

[Hangerő]
A hangjelzés hangerejét állíthatja be.

magasabb ( jobb) - alacsonyabb (bal)

VIGYÁZAT

Ha a motor nem jár vagy vezetés közben leál-
lítja, a szervokormány rendszer nem működik.
A kormányzás nehezebb lesz.

A szervokormány olyan hidraulikus szivattyú hasz-
nálatával segíti a kormányzást, amelyet a motor hajt
meg.

Ha leáll a motor vagy ha a hajtószíj elszakad, meg-
marad uralma a jármű felett. Viszont sokkal
nagyobb erő szükséges a kormányzáshoz, különö-
sen éles kanyarokban, alacsony sebesség mellett.

SZERVOKORMÁNY
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A FÉKKEL KAPCSOLATOS
ÓVINTÉZKEDÉSEK
A fékrendszer két különálló hidraulikus körrel ren-
delkezik. Ha az egyik kör meghibásodik, két keréken
továbbra is marad működőképes fék.

Kis kattanást érezhet és hangot hallhat, amikor a
fékpedál teljesen lenyomásra kerül. Ez nem utal hi-
bás működésre és azt jelzi, hogy a fékrásegítő rend-
szer megfelelően működik.

Vákuum-rásegítéses fék
A fékrásegítő a motor vákuumát felhasználva segíti
a fékezést. Ha a motor megáll, Ön még mindig meg
tudja állítani a járművet a fékpedál lenyomásával.
Azonban nagyobb erővel kell megnyomni a fékpe-
dált, hogy megállítsa a járművet, és a féktávolság is
hosszabb lesz.

Nedves fékek
Ha lemosta a járművet vagy ha vízen ment át, a fé-
kek nedvesek lehetnek. Emiatt a féktávolság meg-
nő, és a jármű az egyik irányba húzhat fékezés köz-
ben.

A fékek megszárításához haladjon biztonságos se-
bességgel, mialatt finoman nyomja a fékpedált a fé-
kek felmelegítése érdekében. Ezt addig folytassa,
amíg a fékek ismét normál állapotba kerülnek. Ke-
rülje a nagy sebességgel való haladást, amíg a fé-
kek ismét megfelelően nem működnek.

A fékek használata
Vezetés közben a lábát ne tartsa a fékpedálon. Ez a
fékek túlmelegedését okozza, a fékbetétek előbb el-
kopnak és növekszik az üzemanyagfogyasztás.

A fékkopás csökkentése és a fékek túlmelegedésé-
nek megelőzése érdekében csökkentse a sebessé-
get, és kapcsoljon vissza alacsonyabb sebességbe,
mielőtt egy hosszabb meredek útszakaszon kezde-
ne lefelé haladni. A túlmelegedett fékek miatt a fé-
kezési teljesítmény csökken, és ezzel elvesztheti az
uralmat a jármű felett.

VIGYÁZAT
• Ha csúszós úton vezet, legyen óvatos fé-

kezéskor, gyorsításkor vagy visszakap-
csoláskor. A hirtelen fékezés vagy hirtelen
gyorsítás következtében a kerekek meg-
csúszhatnak, ami balesetet okozhat.

• Ha a motor nem jár vagy vezetés közben
leállítja, a fékrásegítő rendszer nem mű-
ködik. A fékezés így nagyobb erőt igényel.

BLOKKOLÁSGÁTLÓ RENDSZER
(ABS)

VIGYÁZAT
• A blokkolásgátló rendszer (ABS) egy kifi-

nomult eszköz, de nem képes a figyelmet-
len vagy veszélyes vezetési stílusból adó-
dó balesetek megelőzésére. Segít megtar-
tani az uralmat a jármű felett fékezéskor
vagy csúszós úton. Mindig vegye figye-
lembe, hogy csúszós útfelületen a féktá-
volság minden esetben nagyobb, mint
normál útfelületen, még ABS- szel is. A fék-
távolság egyenetlen, kavicsos vagy hóval
borított úton is megnőhet, valamint hó-
lánc 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. Ami-
kor gumiabroncsot cserél, mind a négy ke-
rékre a meghatározott méretű abroncsot
szerelje fel.

A blokkolásgátló rendszer (ABS) vezérli a fékeket,
hogy a kerekek ne csússzanak meg erős vagy csú-
szós úton való fékezéskor. A rendszer érzékeli mind
a négy kerék forgási sebességét, és eszerint változ-
tatja a fékfolyadék nyomását, hogy megelőzze a ke-
rekek blokkolását és megcsúszását. Azáltal, hogy
megelőzi a kerekek blokkolását, a rendszer segít a

FÉKRENDSZER FÉKRÁSEGÍTŐ
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vezetőnek fenntartani az uralmat a jármű felett, és
csökkenti a csúszós úton való kifarolást vagy meg-
pördülést.

A rendszer használata
Nyomja le a fékpedált és tartsa lenyomva. A fékpe-
dált erős, állandó nyomással nyomja le, de ne pum-
pálja a féket. Az ABS működésbe lép, hogy megaka-
dályozza a kerekek blokkolását. Kormányozza a jár-
művet, hogy elkerülje az akadályokat.

VIGYÁZAT
Ne pumpálja a fékpedált. Ha így tesz, jelentő-
sen növelheti a féktávolságot.

Öntesztelési tulajdonság
Az ABS elektronikus érzékelőket, elektromos
szivattyúkat, hidraulikus mágnestekercseket és
számítógépet is tartalmaz. A számítógép rendelke-
zik egy beépített diagnosztikai tulajdonsággal, ami
minden alkalommal teszteli a rendszert, amikor el-
indítja a motort, és a járművel előre vagy hátra ha-
lad alacsony sebességben. Amikor az öntesztelés
elkezdődik, hallhat egy kattanó hangot, és/vagy a
fékpedál pulzálását érezheti. Ez nem jelenti azt,
hogy a rendszer hibásan működik. Ha a számítógép
hibát érez, kikapcsolja az ABS-t, és az ABS figyel-
meztető lámpa kigyullad a műszerfalon. A fékrend-
szer ekkor normálisan működik, de a blokkolásgát-
ló rásegítés nélkül.

Ha az ABS figyelmeztető lámpája világít az önellen-
őrzés vagy vezetés közben, ellenőriztesse a gépjár-
művet egy NISSAN High Performance Központtal
(NHPC) vagy szakszervizzel.

Normál működés
Az ABS már 5- 10 km/h (3- 6 MPH) sebességnél mű-
ködik. A sebesség az útviszonyoktól függ.

Amikor az ABS azt érzékeli, hogy egy vagy több ke-
rék közel áll a blokkoláshoz, a vezérlő elem gyorsan
működésbe lép és kiereszti a hidraulikus nyomást.
Ez a művelet hasonlít a fékek rendkívül gyors pum-
pálásához. Előfordulhat, hogy pulzálást érez és zajt
hall a motortér felől vagy vibrációt érez a fékpedál-
ban. Ez normális, és azt jelzi, hogy az ABS megfele-
lően működik. Ennek ellenére a pulzálás azt is jelez-
heti, hogy az útviszonyok veszélyesek, és fokozott
figyelemmel kell lennie vezetés közben.

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 kö-
vetkező műveleteket látja el.

• Az ESP üzemmód váltható az ESP kapcsolóval.
( “ESP, sebességváltó és felfüggesztés be-
állító gombja” oldal: 5-22)

• Szabályozza a fékerőt, hogy csökkentse a meg-
hajtott kipörgő kerék kipörgését, hogy az erő át-
kerüljön az ugyanazon a tengelyen lévő nem
elpörgő hajtott kerékre.

• Szabályozza a fékerőt és a motor teljesítményét,
hogy a gépjármű sebességét figyelembe véve
csökkentse a hajtott kerék elpörgését (kipör-
gésgátló funkció).

• Szabályozza a fékerőt az egyes kerekeken vala-
mint szabályozza a motor teljesítményét, így se-
gítve a vezetőt a gépjármű feletti uralom meg-
tartásában, a következő körülmények között:

– 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 kö-
rülmények között).

Az ESP rendszer segíti a vezetőt abban, hogy a gép-
jármű feletti uralmat fenntartsa, de nem akadályoz-
hatja meg az irányítás elvesztését minden vezetési
helyzetben.

ELEKTRONIKUS MENETSTABI-
LIZÁLÓ RENDSZER (ESP)
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Ha az ESP rendszer működik, az ESP figyelmeztető
lámpa villog a műszerfalon. Figyeljen a követ-
kező helyzetekre:

• Előfordulhat, hogy az útfelület csúszós vagy a
rendszer úgy ítéli meg, valamilyen beavatkozás-
ra van szükség ahhoz, hogy a gépjármű az úton
maradjon.

• Pulzálást érezhet a fékpedálban vagy zajt, vib-
rációt hallhat a motortér fedél alól. Ez normális,
azt jelzi, hogy az ESP rendszer megfelelően üze-
mel.

• Az útviszonyoknak megfelelő sebességet
válasszon.

Ha a rendszer működésében hiba lép fel, a ESP fi-
gyelmeztető lámpa világít a műszerfalon. A ESP
rendszer automatikusan kikapcsol.

Az ESP kapcsoló segítségével az ESP rendszer ki-
kapcsolható. A ESP kikapcsolását jelző OFF lámpa

ilyenkor világít, jelezve, hogy a ESP rendszer ki
van kapcsolva. Ha az ESP rendszert a gomb segítsé-
gével kikapcsolja, az ESP rendszer továbbra is mű-
ködik, hogy megakadályozza egy hajtott kerék ki-
pörgését úgy, hogy az erőt a nem pörgő kerékre
továbbítja. A ESP figyelmeztető lámpa villog, ha
ez előfordul. Minden egyéb ESP funkció kikapcsol és
az ESP figyelmeztető lámpa nem villog. Az ESP
rendszer automatikusan újra bekapcsol, ha a gyúj-
táskapcsolót először kikapcsolja, majd újra bekap-
csolja. ( “Nyomógombos gyújtáskapcsoló” ol-
dal: 5-8)

A számítógép rendelkezik egy beépített diagnoszti-
kai tulajdonsággal, ami minden alkalommal teszteli
a rendszert, amikor elindítja a motort, és a járművel

előre vagy hátra halad alacsony sebességgel. Ami-
kor az öntesztelés elkezdődik, hallhat egy kattanó
hangot, és/vagy a fékpedál pulzálását érezheti. Ez
normális, nem jelent hibás működést.

VIGYÁZAT
• 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 óva-
tos és körültekintő.

• Ne változtassa meg a jármű felfüggeszté-
sét. Ha a felfüggesztés alkatrészei, pl. len-
géscsillapítók, merevítők, rugók, stabilizá-
ló rudak és teleszkópok nem a NISSAN által
tanúsított eredeti alkatrészek, vagy igen
rossz állapotban vannak, az ESP rendszer
működése nem lesz tökéletes. Ez negatí-
van befolyásolhatja a gépjármű kezelhe-
tőségét és a ESP figyelmeztető lámpa
világít.

• Ha a fék alkatrészei, a tárcsa, a fékbetétek,
a munkahenger nem a standard elemek
vagy ezek az alkatrészek nagymértékben
elhasználódtak, előfordulhat, hogy az ESP
rendszer nem működik megfelelően és a
ESP figyelmeztető lámpa világít.

• Ha a motorvezérléshez kapcsolódó alkat-
részek nem a standard alkatrészek vagy

nagy mértékben elhasználódtak, előfor-
dulhat, hogy a ESP figyelmeztető lámpa

világít.

• Ha extrém döntött kanyarokban halad
vagy magas padkával épített kanyarok-
ban halad, előfordulhat, hogy a ESP rend-
szer nem működik megfelelően és a ESP
figyelmeztető lámpa világít. Kerülje az
ilyen típusú utakat.

• Ha bizonytalan felületen, pl. forgóaszta-
lon, kompon vagy rámpán halad, előfor-
dulhat, hogy a ESP figyelmeztető lámpa

világít. Ez nem hiba. Ha stabil terepre
ért, indítsa újra a motort.

• Ha nem a javasolt abroncsokat vagy felni-
ket használja, előfordulhat, hogy az ESP
rendszer nem működik megfelelően és az
ESP figyelmeztető lámpa világít.

• Havas úton az ESP rendszer nem helyette-
síti a téli gumiabroncsokat, vagy a
hóláncot.

MEGJEGYZÉS:
• A NISSAN GT-R-t úgy tervezték, hogy dinami-

kus stabilitását és vezethetőségét ESP ON
üzemmódban megőrizze. Ezért nem tudjuk
garantálni, hogy ESP OFF üzemmódban a bal-
esetek elkerülhetők. A NISSAN társadalommal
szembeni felelőssége, hogy a gépjármű ESP
ON üzemmódban történő vezetését javasol-
ja; így fenntartható a biztonság és a nagyfo-
kú dinamikus stabilitás.

• Az ESP OFF üzemmódot csak olyankor hasz-
nálja, ha a gépjárművet szeretné sárból vagy
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hóból kiszabadítani úgy, hogy ideiglenesen
kikapcsolja az ESP működését és hagyja,
hogy a forgatónyomaték az összes kerékhez
eljusson.

• Ha a gépjárművet ESP OFF üzemmódban ve-
zeti versenypályán vagy hasonló körülmé-
nyek között*. Ha az ESP-t vészhelyzetben ki-
kapcsolja (OFF), hogy a gépjárművet sárból
vagy hóból kiszabadítsa, nem veszíti el a ga-
ranciát.

• Ha a GT-R gépjárművet pályaversenyzésre
használja vagy ezzel egyenértékű terhelés-
nek teszi ki ESP OFF üzemmódban, a garancia
visszaállítható ha a kiegészítő karbantartási
feladatokat elvégezteti egy NISSAN High Per-
formance Központtal (NHPC) vagy szakszer-
vizzel.
* Közúti versenyzés (rally), dinamométer

• A gépjármű ESP OFF üzemmódban való veze-
tése igazolható a gépjármű adatait rögzítő
rendszer (VSDR) segítségével.

• Amikor a gépjárművet sárból vagy hóból pró-
bálja meg kiszabadítani a ESP érzékeli az el-
pörgő kereket és előfordulhat, hogy a motor
fordulatszáma nem növekszik még akkor
sem, ha a gázpedált nyomja. A motor fordu-
latszámának növeléséhez használja az ESP
gombot, kapcsolja KI az ESP rendszert és vá-
lassza ki a SAVA üzemmódot a sebességváltó
kapcsolójával. ( “ESP, sebességváltó és
felfüggesztés beállító gombja” oldal: 5-22)

• Amikor a ESP rendszer ki van kapcsolva az
összes ESP funkció (beleértve a kipörgésgát-
lót is) deaktiválódik, kivéve az ABS funkcióit.

BEFAGYOTT AJTÓZÁR KIOLDÁSA
Annak érdekében, hogy a ajtózárak befagyását
megelőzhesse, jutasson jégoldót a kulcslyukba. Ha
a zár befagy, melegítse fel a kulcsot mielőtt behe-
lyezné a zárba vagy az intelligens kulcsrendszerbe.

MOTOR HŰTŐFOLYADÉK
Téli időszakban, amikor a külső hőmérséklet várha-
tóan 0°C (32°F) alá csökken, ellenőrizze a hűtőfolya-
dékot, hogy a megfelelő védelmet biztosítani tudja.
( “Motor hűtési rendszere” oldal: 8-8)

AKKUMULÁTOR
Ha az akkumulátor nincs teljesen feltöltve rendkívül
hideg időjárás során, az akkumulátorfolyadék meg-
fagyhat, és kárt tehet az akkumulátorban. A maxi-
mális hatásfok fenntartása érdekében rendszere-
sen ellenőrizze az akkumulátort.
( “Akkumulátor” oldal: 8-15)

HŰTŐFOLYADÉK LEERESZTÉSE
Ha a járművet fagyálló nélkül hagyja szabad téren,
eressze le a hűtőrendszert, beleértve a motorblok-
kot is. Töltse fel ismét a jármű működtetése előtt.
További részletekért keressen fel egy NISSAN High
Performance Központot (NHPC) vagy szakszervizt.

GUMIABRONCSOK JELLEGE
A GT-R nyári abroncsok speciális gumiból készül-
nek, hogy a gépjármű teljesítményét maximalizálni
lehessen. A nyári abroncsok teljesítménye jelentő-
sen csökken, ha a hőmérséklet alacsonyabb, mint
0°C (32°F), tehát vezessen óvatosan. A NISSAN azt
javasolja, hogy használjon téli abroncsokat mind a

négy abroncson, ha szeretné a járművet havas vagy
jeges körülmények között használni vagy ha a hő-
mérséklet alacsonyabb, mint 0°C (32°F).

VIGYÁZAT
Soha ne használjon nyári abroncsokat ha a
hőmérséklet −20°C (−4°F) alatt van, hogy meg-
akadályozhassa a mintázat eldeformálódá-
sát, amely az abroncsok sérüléséhez vezet-
hetne. Elveszítheti az uralmat a jármű felett és
súlyos, akár halálos sérüléseket is szenvedhet.

Hólánc használható. ( “Hóláncok” oldal:
8-43)

Ha gumiabroncsokat szerelt fel, azoknak is meg kell
egyezniük méretben, márkában, típusban és min-
tázatban mind a négy keréken.

KÜLÖNLEGES TÉLI FELSZERELÉS
A következő eszközök gépkocsiban tartása javasolt
télen:

• Egy jégkaparó és egy erős sörtéjű kefe, a jég és
hó ablakokról, valamint ablaktörlőkről való eltá-
volításához.

• Egy erős, sima deszka, amit az emelő alá tehet,
hogy alátámassza.

• Egy lapát, hogy kiáshassa a járművet a hótorla-
szok alól.

• Tartalék szélvédőmosó folyadék a folyadéktar-
tály utántöltéséhez.

VEZETÉS HIDEG IDŐBEN
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VEZETÉS HAVON VAGY JÉGEN

VIGYÁZAT
• 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.

• A körülményektől függetlenül mindig kö-
rültekintően vezessen. Körültekintően
gyorsítson és lassítson. Ha túl hirtelen
gyorsít vagy lassít, a meghajtott kerekek
tapadása rosszabb lesz.

• Ilyen körülmények között nagyobb távol-
ság szükséges a megálláshoz. A fékezést
hamarabb kell megkezdenie, mint száraz
útviszonyok között.

• Csúszós úton hagyjon nagyobb követési
távolságot.

• Ügyeljen a csúszós foltokra (vakítóan fé-
nyes jég). Ezek a tisztának tűnő úton is
megjelenhetnek az árnyékos területeken.
Ha jégfoltot lát maga előtt, fékezzen az-
előtt, hogy elérné. Próbáljon meg nem fé-
kezni akkor, amikor már a jégen van, és ke-
rüljön minden hirtelen kormánymozdula-
tot.

• Ne használja az automatikus sebesség-
szabályozó berendezést csúszós úton.

• A hó miatt a veszélyes kipufogógáz meg-
rekedhet a jármű alatt. Távolítsa el a havat
a kipufogócső és a jármű körül.

FIGYELEM
Ha hóban vezet, válassza ki a SAVE üzemmó-
dot a kapcsolóval. A SAVE üzemmód kiválasz-
tásával a motor teljesítménye leszabályozás-
ra kerül, amely megfelelő a havas vagy csú-
szós úton történő vezetéshez. Ez lehetővé
teszi, hogy a gépjárművel egyenletesen tud-
jon elindulni vagy gyorsítani.

RÖGZÍTŐFÉK
Ha kint parkol és a hőmérséklet 0°C (32°F) alatt van,
ne húzza be a kéziféket, hogy a lefagyása megelőz-
hető legyen. Biztonságos parkolás érdekében:

• Állítsa a sebességváltó karját P állásba.

• Biztonságosan rögzítse a kerekeket.
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Ez a rendszer csillapítja a kipufogó hangját úgy,
hogy elzárja az elektronikus vezérlőszelepet a mo-
tor indításakor, illetve a motor indítását követő alap-
járaton.

Az elektronikus vezérlőszelep elzárásához állítsa a
kipufogó hang vezérlő kapcsolóját ON állásbajB .

Az elektronikus vezérlőszelep kinyitásához állítsa a
kipufogó hang vezérlő kapcsolóját OFF állásba
jA .

MEGJEGYZÉS:
• Ne csatlakoztassa le az elektronikus vezérlő-

szelep csatlakozóját. Ha a csatlakozó nincs
csatlakoztatva, a rendszer ezt hibaként érzé-
keli és korlátozza a motor teljesítményét.

Balkormányos modellek Jobbkormányos modellek

KIPUFOGÓ HANG VEZÉRLŐ
RENDSZER
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MEGJEGYZÉS:
Ahhoz, hogy az aktív zajvédelmet és az aktív
hangerősítő rendszert megfelelően működtet-
hesse:

• Ne takarja le a hangszórókat vagy a mélyhang-
szórót.

• Ne takarja le a mikrofonokat.

• Ne cserélje ki vagy módosítsa a hangszórókat,
beleértve a mélyhangszórót is, illetve ne módo-
sítsa a hangrendszer alkatrészeit, pl. az erősítőt.

• Semmilyen módosítást ne hajtson végre a zaj-
szigetelésen vagy a mikrofonokon, a hangszó-
rókon vagy a mélyhangszórón.

AKTÍV ZAJVÉDELEM
Az aktív hangerősítő rendszer az első és a hátsó
mikrofonokat használja ➀, hogy a motorzajt fel-
mérje. A rendszer automatikusan olyan hangot ge-
nerál a hangszórókon ➁ és a mélyhangszórón ➂
keresztül, amellyel kioltja a motor búgását.

Az első és hátsó mikrofonok ➀ a tetőkárpitban ta-
lálhatók.

Az első hangszórók az ajtókban találhatók, míg a
mélynyomó a hátsó ülések mögött.

AKTÍV HANGKIEMELÉS
Az aktív hangerősítő rendszer a motor fordulatszá-
mának, az elektronikus menetstabilizálón (ESP) ki-
választott üzemmódnak, a sebességváltó és felfüg-
gesztés beállításainak megfelelően generál hango-
kat a hangszórók ➁ és a mélyhangszóró ➂
segítségével, hogy javítsa a motorhang minőségét.

Továbbá, a sportos érzés növelése érdekében, a se-
bességváltó R módba történő váltását, valamint a
motor bemelegedését követően, sebességváltás-
kor, vagy a gázpedál gyors működtetésekor hang-
effektus hallható. ( “R mód” oldal: 5-22)

AKTÍV ZAJVÉDELEM/AKTÍV
HANGKIEMELÉS
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MEGJEGYZÉS
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Ezzel a kapcsolóval figyelmeztetheti a többi sofőrt,
hogy Önnek vészhelyzet miatt kell parkolnia, vagy
megállna. Az összes irányjelző lámpa villog.

A villogó működtethető, függetlenül attól, hogy a
gyújtáskapcsoló milyen állásban van.

VIGYÁZAT
• 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 for-
rása lehet.

• Ha a vészvillogó üzemel, az irányjelzők
nem működnek.

KERÉKNYOMÁST FIGYELŐ
RENDSZER (TPMS)
A gépjármű fel van szerelve keréknyomást felügyelő
rendszerrel (TPMS). Ez a rendszer az összes abroncs
nyomását felügyeli. Ha az alacsony keréknyomásra
figyelmeztető lámpa felvillan, egy vagy több
abroncs levegőnyomása jelentősen lecsökkent. Ha
a gépjárművet úgy vezeti, hogy az abroncsokban a
keréknyomás alacsony, a TPMS aktiválódik és figyel-
mezteti a vezetőt úgy, hogy az alacsony nyomásra
figyelmeztető lámpa (a műszerfalon) felvillan vagy
a figyelmeztető üzenet jelenik meg (a kijelzőn). A
rendszer csak akkor aktiválódik, ha a gépjárművet
25 km/h (16 MPH) sebességnél magasabb sebes-
séggel vezeti.

( “Alacsony keréknyomás figyelmeztető
lámpája” oldal: 2-28)

( “Keréknyomást figyelő rendszer (TPMS)” ol-
dal: 5-3)

VIGYÁZAT
• Ha az alacsony keréknyomásra figyelmez-

tető rendszer lámpája vezetés közben vil-
lan fel kerülje a hirtelen kormánymozdula-
tokat vagy az intenzív fékezést, csökkent-
se a jármű sebességét, húzódjon félre egy
biztonságos helyre és a lehető leghama-
rabb állítsa le a járművet. Ha nem megfe-
lelően felfújt abroncsokkal közlekedik, az
abroncsok sérülhetnek és megnőhet a de-
fekt valószínűsége. A gépjármű súlyosan
sérülhet, de baleset is előfordulhat, és sú-
lyos személyi sérülésekhez vezethet.

VÉSZVILLOGÓ-KAPCSOLÓ GUMIDEFEKT
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Ellenőrizze mind a négy kerék nyomását.
Állítsa be az abroncsok nyomását a java-
solt HIDEG értékre, amely a Gumiabron-
csok címkén található, hogy az alacsony
guminyomás figyelmeztető lámpája ki-
kapcsoljon. Ha a keréknyomás beállítása
után a lámpa még mindig világít, az ab-
roncs defektes lehet (Lásd: “Defekte-
sen is használható abroncsok” oldal:
6-3) vagy a TPMS hibásan működik. Ha
nincs defektes kerék és az abroncsok is
megfelelően fel vannak fújatva, ellenőriz-
tesse a gépjárművet egy NISSAN High Per-
formance Központban (NHPC) vagy szak-
szervizben.

• Ha kereket cserél, a TPMS nem fog működ-
ni és az alacsony keréknyomásra figyel-
meztető lámpa kb. 1 percig villog. A lámpa
1 perc eltelte után folyamatosan világít.Ve-
gye fel a kapcsolatot egy NISSAN High Per-
formance Központtal (NHPC) vagy szak-
szervizzel, amint lehet, ahol a kereket le-
cserélheti és/vagy a rendszert
visszaállíttathatja.

• Ha olyan típusú abroncsokat használ,
amelyeket a NISSAN eredetileg nem hatá-
rozott meg, az befolyásolhatja a TPMS
rendszer működését.

• Az abroncsba ne fecskendezzen semmi-
lyen folyadékot vagy aeroszolt, mivel ez az
abroncsok nyomását figyelő szenzorok hi-
bás működését eredményezheti.

MEGJEGYZÉS:
• Az érintőképernyőn ellenőrizheti az abron-

csok nyomásértékeit. A multifunkciós kijelző-
vel kapcsolatban lapozza fel a használati út-
mutatót.

• A gépkocsira szerelt abroncsok nitrogén gáz-
zal vannak feltöltve. Amikor a keréknyomás
alacsony, töltse fel az abroncsokat nitrogén-
nel. Vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN High
Performance Központtal (NHPC) vagy szak-
szervizzel, hogy további információt szerez-
hessen arról, hogyan kell az abroncsokat nit-
rogénnel feltölteni.

• Ha nitrogén nem elérhető, sűrített levegővel
is felfújathatja az abroncsot, amely normál
vezetési körülmények között megfelelő.
Azonban a NISSAN azt javasolja, hogy az ab-
roncsot töltse fel nitrogénnel, hogy a lehető
legjobb teljesítményt érje el.

DEFEKTESEN IS HASZNÁLHATÓ
ABRONCSOK
A defektesen is használható abroncsokat ideigle-
nesen használhatja defekt esetén. ( “Defekte-
sen is használható abroncsok” oldal: 8-42)

Az abroncs biztonsági információival kapcsolatban
lapozza fel a különálló garanciafüzetet.

VIGYÁZAT
• Defektes kerékkel is vezethet, de a gépjár-

mű vezethetősége, stabilitása csökken,
amely balesethez és személyi sérüléshez

vezethet. Ha hosszú távon vezet nagy se-
bességgel, az abroncsok sérülhetnek.

• Ne vezessen 80 km/h-nál (50 MPH) maga-
sabb sebességgel és ne vezessen 80 km-
nél (50 mérföld) többet defektes kerékkel.
A defektes kerékkel megtehető távolság
függ a külső hőmérséklettől, a gépjármű
terhelésétől, az útviszonyoktól és egyéb
tényezőktől.

• Vezessen óvatosan, csökkentett sebes-
séggel. Kerülje a hirtelen fékezéseket vagy
kanyarodásokat, amelyek miatt elveszít-
heti uralmát a jármű felett.

FIGYELEM
• Defektes abroncsra soha ne szereljen hó-

láncot, ettől sérülhet a gépjármű.

• Ne haladjon keresztül kiálló tárgyakon
vagy aknafedőkön, mert ilyenkor a gépjár-
mű talajtól való távolsága kisebb, mint
normál esetben.

• Defektes kerékkel ne hajtson be automa-
tikus autómosóba.

• A defektes abroncsot cseréltesse ki egy
NISSAN High Performance Központtal
(NHPC) vagy szakszervizzel, amint lehet,
mivel a defektes kerékkel csökken a gép-
jármű teljesítménye.
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Ha defektet kapott, és meg kell állnia valahol, köves-
se a következő utasításokat.

1. Óvatosan tolja le a járművet az útról és ki a forga-
lomból.

2. Kapcsolja be a vészvillogót.

3. Állítsa a járművet sík talajra, és rögzítse a kézifé-
ket. Az induláshoz mozdítsa a sebességváltó kart
P állásba.

4. Állítsa le a motort.

5. Nyissa fel a motorháztetőt, hogy a közlekedés
többi résztvevőjét figyelmeztethesse, valamint
az autómentő számára jelezhesse, hogy Önnek
segítségre van szüksége.

6. A többi utast szállítsa ki a gépjárműből, és vára-
koztassa őket biztonságos helyen, távol a közúti
forgalomtól és kellő távolságban gépjárművétől.

Az abroncs eltávolításával kapcsolatban lásd a kö-
vetkező fejezetet. ( “A gépjármű felemelése és
a kerekek eltávolítása” oldal: 8-46)

A következő körülmények jelzik, hogy az akkumulá-
tor lemerült.

• Az önindító motor nem forog vagy gyengén fo-
rog, de nem indítja el a gépjárművet.

• A gépjármű lámpái gyengébben világítanak a
szokásosnál.

• A jelzőkürt hangja gyengébb. A jelzőkürt nem
szól.

FIGYELEM
Amikor az akkumulátor lemerül ne zárja be az
egyik első ajtót sem. Az automatikus ablakbe-
állítási funkció nem fog működni, és az oldal-
só tetőpanel megsérülhet.

A motor külső akkumulátorról történő beindításá-
hoz a következőkben felsorolt utasításokat és fi-
gyelmeztetéseket mindig tartsa be.

Az akkumulátor karbantartásával kapcsolatban
lásd a következő fejezetet. ( “Akkumulátor” ol-
dal: 8-15)

VIGYÁZAT
• Ha nem megfelelően jár el, a külső akku-

mulátorról történő indítás az akkumulátor
felrobbanásával is járhat, amely súlyos sé-
rülésekhez, esetleg halálhoz vezethet. Ez-
zel a gépjárművét is tönkreteheti.

• Az akkumulátor környezetében mindig
van gyúlékony hidrogén gáz. Az akkumu-
látortól tartsa távol a szikrát és nyílt lán-
got.

• Az akkumulátor folyadék ne kerüljön a
szemébe, ruhájára, vagy festett felületek-
re. Az akkumulátorfolyadék maró hatású
kénsavas oldat, ami súlyos égést eredmé-
nyez. Ha a folyadék kapcsolatba kerül va-
lamivel, azonnal mossa le vízzel azt a he-
lyet.

• Az akkumulátort tartsa gyermekektől tá-
vol.

• Az indító akkumulátor 12 voltos kell, hogy
legyen. Ha nem megfelelő feszültségű ak-
kumulátort használ, az károsíthatja a jár-
művet.

• Ha az akkumulátoron, vagy annak közelé-
ben dolgozik, viseljen megfelelő védő-
szemüveget (ipari védőszemüveg) és ve-
gye le kezéről a gyűrűket, karkötőket, illet-
ve egyéb ékszereket. Ne hajoljon az
akkumulátor fölé, amikor a járművet külső
akkumulátorról próbálja indítani.

• Fagyott akkumulátort soha ne próbáljon
indítani. Felrobbanhat és súlyos balesetet
okozhat.

• Az ön gépjárműve automatikus motorhű-
tő ventillátorral van felszerelve. Bármikor
elindulhat. A kezét és egyéb tárgyakat
tartsa távol.

BEINDÍTÁS KÜLSŐ
AKKUMULÁTORRAL
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VIGYÁZAT
Minden esetben kövesse az alábbi utasításo-
kat. Ha nem követi az utasításokat, kárt okoz-
hat a töltőrendszerben és személyi sérülése-
ket okozhat.

1. Ha az indításhoz használt akkumulátor egy má-
sik gépjárműben vanjA , úgy állítsa be a két gép-
járművet (jA ésjB ), hogy az akkumulátorok a le-
hető legközelebb kerüljenek egymáshoz. Ne
hagyja, hogy a két jármű érintkezésbe kerül-
jön.

2. Húzza be a rögzítőféket. Az induláshoz mozdítsa
a sebességváltó kart P állásba. Kapcsoljon le
minden olyan rendszert, amely nem szükséges
(fényszórók, fűtés, légkondicionáló, stb.).

3. Távolítsa el az akkumulátor burkolatát. Burkolja
be az akkumulátort egy alaposan kicsavart, ned-
ves ruhával, hogy csökkenteni tudja a robbanás-
veszélyt.

4. A kábeleket a rajzon látható sorrendben kösse
az akkumulátorra (➀ ➁ ➂ ➃).

Ha az akkumulátor le van merülve vagy le van
csatlakoztatva, a kormánykerék bezár és nem
lehet elforgatni. Csatlakoztassa a kábeleket
mielőtt a gyújtáskapcsoló megnyomná és a
kormányzárat kioldaná.

FIGYELMEZTETÉS
• Minden esetben a pozitív sarkot (+) csat-

lakoztassa a pozitív (+) sarokhoz és a
negatív (−) sarkot csatlakoztassa a ko-
csitesthez (ahogy az az ábrán is látha-
tó).

• Győződjön meg róla, hogy a kábelek
nem érnek mozgó alkatrészhez a mo-
tortérben, valamint arról, hogy a kábel-
saruk nem érnek egyéb fém
alkatrészekhez.

5. Indítsa be a másik jármű motorjátjA és járassa
néhány percig.

6. A külső akkumulátorral rendelkező gépjármű
jA fordulatszámát tartsa 2.000 fpp körül, majd
indítsa el az indítandó jármű motorjátjB .
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MEGJEGYZÉS:
A motor indítómotorját ne működtesse 10 má-
sodpercnél tovább. Ha a motor nem indul el
azonnal, állítsa a gyújtáskapcsolót OFF állás-
ba és várjon 10 másodpercig, mielőtt újra
megpróbálná.

7. A motor elindítása után óvatosan csatlakoztassa
le a negatív kábelt, majd pedig a pozitívat (➃
➂ ➁ ➀).

8. Dobja ki a ruhát, amellyel a szellőződugókat fed-
te el, mivel korrozív savval lehet szennyezve.

9. Helyezze vissza az akkumulátor fedelét.

MEGJEGYZÉS:
Ha nehéz a kábelsarukra rácsíptetni a kábelt, tá-
volítsa el a burkolatot. ( “A felső burkolat
eltávolítása” oldal: 8-7)

Ne próbálja meg úgy elindítani a motort, hogy a
gépjárművet betolja.

FIGYELEM
Az Ön NISSAN gépjárműve nem indítható el
betolással vagy behúzással. Ha mégis megkí-
sérli, tönkre teheti a sebességváltó rendszert.

VIGYÁZAT

• Ne vezesse tovább a járművet, ha az túl-
melegedett. Ha mégis így tenne súlyosan
károsíthatja a gépjármű motorját és/ vagy
a gépjármű kigyulladhat.

• Annak érdekében, hogy a forrázás kocká-
zatát csökkenteni tudja, soha ne távolítsa
el a hűtő és a hűtőfolyadék tartályának
sapkáját, amíg a motor meleg. Ha a sapkát
leveszi, a nyomás alatt lévő meleg víz kis-
priccelhet és súlyos sérüléseket okozhat.

• Ne nyissa fel a motorháztetőt, ha gőzt lát
kijönni belőle.

Ha a gépjármű túlmelegszik (a visszajelzőn magas
hőmérséklet olvasható le), vagy úgy érzi, hogy a mo-
tor erőtlen, rendellenes hangokat hall, stb., kövesse
a következő lépéseket:

1. Biztonságosan húzódjon félre a gépjárművel,
húzza be a kéziféket és állítsa a sebességváltó
karját P állásba.

Ne állítsa le a motort.

2. Kapcsolja ki a légkondicionáló rendszert. Húzza
le az összes ablakot, a hőmérsékletszabályozó
és ventilátor sebességét szabályozó gombokat
állítsa maximumra.

3. Ha a motor túlmelegedését hosszú hegymenet
vagy nagyon meleg nap okozza, járassa a mo-
tort gyors üresjáraton (megközelítőleg 1.500
ford./perc), amíg a hőmérsékletmérő műszer
vissza nem tér a normál értékre.

INDÍTÁS BETOLÁSSAL
HA A GÉPJÁRMŰ
TÚLMELEGSZIK
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4. Szálljon ki a járműből. Mielőtt kinyitná a motor-
háztetőt, vizuálisan ellenőrizze, és hallgassa
meg, nem szökik-e hűtőfolyadék a hűtőből. (Ha
gőz vagy hűtőfolyadék szökik el a motorból. állít-
sa meg a motort.) Addig ne nyissa fel a motor-
háztetőt, amíg a gőz vagy a hűtőfolyadék látha-
tó.

5. Nyissa fel a motorháztetőt.

VIGYÁZAT
Ha a motor hűtőfolyadék párája csap ki a mo-
torból, a sérülés elkerülése érdekében álljon
távol a járműtől.

6. Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a hajtószíj
nem laza vagy sérült-e. Ellenőrizze hogy a hűtő-
ventillátor megy-e. A hűtő vezetékekből és a hű-
tőből nem szivároghat víz. Ha a hűtőfolyadék szi-
várog a rendszerből, a szíjak lazák vagy hiányoz-
nak vagy a hűtőventilátor nem működik állítsa
meg a motort.

VIGYÁZAT
Ne hagyja, hogy kezei, haja, ékszerei vagy ru-
hája hozzáérjenek, vagy beszoruljanak a ven-
tillátorba, vagy annak ékszíjába. A motor hű-
tőventilátora bármikor elindulhat.

7. Amikor a hűtőfolyadék hőmérsékletét jelző mű-
szer visszatér középső állásba, állítsa le a motort
és várjon, amíg a hőmérsékletet jelző műszer mu-
tatója tovább esik a “C” (cold) felé.

8. Miután a motor lehűlt, ellenőrizze a hűtőfolyadék
szintjét a tartályban. Ha szükséges, töltse fel a
tartályt a kupak (megfelelően burkolja be ruhá-
val) eltávolítása után. ( “Motor hűtési
rendszere” oldal: 8-8)

9. Ellenőriztesse a gépjárművet a legközelebbi NIS-
SAN High Performance Központban (NHPC) vagy
szakszervizben.

Amikor a járművét vontatják, követnie kell a helyi
előírásokat. A nem megfelelő vontató berendezés
kárt okozhat járművében. A vontatási instrukciók
elérhetők a NISSAN High Performance Központok-
ban (NHPC) vagy szakszervizekben. A helyi szervi-
zek tisztában vannak a vontatás során alkalmazan-
dó 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. Aján-
lott, hogy a szerviz munkatársa elolvassa a követ-
kező óvintézkedéseket.

VIGYÁZAT
• Soha ne utazzon a vontatott járműben.

• Soha ne feküdjön a járműve alá, miután azt
felemelte egy vontató jármű

FIGYELMEZTETÉS
Mindig rögzítse a biztonsági láncokat vonta-
tás előtt.

GÉPJÁRMŰ VONTATÁSA
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NISSAN ÁLTAL AJÁNLOTT
VONTATÁS
A NISSAN azt javasolja, hogy vontatáshoz használ-
jon vontató utánfutókat, vagy szállítsa a járművet
lapos platójú teherautón az ábra szerint.

FIGYELEM
Soha ne vontassa a járművet úgy, hogy akár
egy kerék is érintkezik a talajjal, mivel ez sú-
lyos és rendkívül költséges meghibásodásá-
hoz vezethet.

Első
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GÉPJÁRMŰ MENTÉSE
(megsüllyedt jármű
kiszabadítása)

VIGYÁZAT
• Ne álljon a megragadt jármű közelébe.

• Ne pörgesse a kerekeket nagy sebesség-
gel. Ennek az lehet a következménye, hogy
felrobbannak, ami súlyos sérüléshez ve-
zethet. A jármű egyes részei szintén túl-
melegedhetnek és sérülhetnek.

Megragadt gépjármű kihúzása
Ha a gépjármű homokban, hóban, sárban, stb. meg-
ragad, használjon kimondottan ehhez a gépjármű-
höz fejlesztett vontatóhevedert vagy egyéb
eszközt. A mentő eszközökkel kapcsolatban mindig
kövesse a gyártó utasításait.

Első:

Egy ruhába csavart megfelelő eszközzel ➀ távo-
lítsa el a burkolatot ➁ az első lökhárítóból.

Megfelelően szerelje fel a vontatószemet ➂, amely
abban a szerszámos dobozban találhat, amely az
első utasoldali padlóba van besüllyesztve. Használ-
ja a kerékanyakulcsot ➃ az ábrán látható módón a
szem rögzítéséhez. Rögzítse a vontatóhevedert a
szemhez. Győződjön meg róla, hogy a szem hasz-
nálat után visszakerül az eredeti helyére.

Hátsó:

A hátsó vontatóhorog ➄ funkciója megegyezik az
első vontatóhorogéval.

A burkolat ➅ hátsó lökhárítóból való eltávolításá-
hoz először nyomja meg a füleket ➆, amíg azok ki
nem akadnak, majd húzza meg a burkolatot.

Megfelelően szerelje fel a vontatószemet ➂ arra az
illesztési helyre, amely a hátsó lökhárító alatt talál-
ható.

Ellenőrizze, hogy a vontatóhorog használat után
megfelelően van- e rögzítve a helyén.

Hátsó (ha van)
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A gépjármű vontatásához ne használjon rögzítő
hurkokat.

FIGYELMEZTETÉS
• A rögzítő hurkokat ne használja a gépjár-

mű homokból, hóból, sárból, stb. való ki-
szabadításához.

• A kábelt mindig húzza ki egyenesen a jár-
mű elejétől. A gépjárművet soha ne húzza
szögben.

• Kötelekből vagy vászon szíjakból álló von-
tató elemek nem javasoltak a jármű vona-
tatásához, illetve kiszabadításához.

FIGYELEM

• A vontató kábeleket vagy láncokat a von-
tatószemhez vagy a gépjármű struktúrális
elemeihez kell csatlakoztatni. Ellenkező
esetben a járműtest sérülhet.

• Soha ne vontasson gépjárművet rögzítő-
hurkokkal.

• A vontató elemek minden esetben úgy kell
elvezetni, hogy azok ne érintsék a felfüg-
gesztés, a kormányzás, a fék vagy a hűtő-
rendszer elemeit.

Megsüllyedt jármű hintáztatása
Ha a jármű homokban, hóban, sárban, stb. megra-
gad, kövesse a következő lépéseket:

1. Kapcsolja ki az elektronikus stabilizáló rendszert
(ESP), majd a sebességváltó gombjával válassza
ki a SAVE üzemmódot.

( “ESP, sebességváltó és felfüggesztés beál-
lító gombja” oldal: 5-22)

2. Győződjön meg róla, hogy a jármű előtti terület
minden akadálytól mentes.

3. Forgassa el a kormánykereket jobbra és balra,
hogy az első kerekek körül a területet megtisz-
títsa.

4. Lassan hintáztassa a gépjárművet előre, hátra.

• Kapcsolgasson a R és A M pozíciók kö-
zött.

• A gázpedált csak kicsit nyomja, hogy a jármű
hintázó mozgását fent tudja tartani.

• Engedje fel a gázpedált mielőtt a R és
A M pozíciók között váltana.

• Ne pörgesse a kerekeket 55 km/h-nál (35 mph)
magasabb sebességgel.

5. Kapcsolja be az elektronikus menetstabilizáló
rendszert (ESP).

6. Ha még néhány próbálkozás után sem tudja ki-
szabadítani a járművet, kérjen szakszerű segít-
séget a jármű kiszabadításához.
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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, ma-
dárürülék, növényi nedvek, fémrészek vagy ro-
varok kerülnek a festett felületre.

• Ha por vagy sár rakódott a felületre.

Ha csak lehet, a járművel garázsba vagy fedett hely-
re parkoljon.

Ha mindenképpen a szabadban kell parkolnia, áll-
jon árnyékos helyre vagy védje a járművet takaró-
val.

Ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg a festéket a ta-
karó felrakásakor/eltávolításakor.

A GT-R EGOIST/VVIP speciális alkatrészeinek tisztí-
tásával kapcsolatban lásd “GT-R EGOIST/VVIP
specifikus elemek tisztítása” oldal: 7-8.

MOSÁS
Jobb eredmény érdekében kézzel mossa le a gép-
járművet. Állítsa le a járművet egy hűvös, árnyékos,
közvetlen napfénytől mentes helyen. Olvassa el eze-
ket a folyamatokat és gyűjtse össze a szükséges
eszközöket és felszereléseket a gépjármű mosása
előtt.

Eszközök/Felszerelés

• Gépjármű mosószer kimondottan matt festék-
hez

• Mikroszálas ruha

• Szarvasbőr a szárításhoz

• Két vödör szennyeződésleválasztóval (számos,
autóápolási termékeket árusító üzletben elér-
hető).

1) Tisztítsa meg a kerekeket.

• Használjon kimondottan kerekekhez hasz-
nálatos tisztítószert.

• Keréktisztító szer ne kerüljön a fényezésre.
Azonnal mossa le és öblítse le a festést, ha a
keréktisztítószer a fényezésre kerül.

• Ne használja ugyanazt a tisztítószert a ke-
rekek és a fényezés tisztításához.

2) Töltse fel a vödröket.

• Töltsön fel egy vödröt (szennyeződésle-
választóval) olyan tisztítószerrel ame-
lyet matt festéshez fejlesztettek, illetve
vízzel. Kövesse a tisztítószer gyártójá-
nak utasításait.

• Töltse fel a második vödröt tiszta vízzel,
amelyben a mosáshoz használt ruhát
kiöblíti.

• Mindig öblítse ki a ruhát a tiszta vízben,
mielőtt beletenné a mosószeres oldat-
ba.

3) Ellenőrizze, hogy a járművön hol vannak
erősebb szennyeződések és ha szükséges,
ezeket mossa le először, mielőtt a teljes gép-
járművet lemosná.

4) Távolítsa el a nagyobb szennyeződéseket
úgy, hogy egy slaggal lemossa azokat.

5) Áztassa be a mosáshoz használt ruhát a
mosószeres oldatba és mossa le a járművet.
Kis területeken dolgozzon, haladjon a gép-
jármű alja felől felfelé.

• Mosson le egy területet és öblítse le a
mosószeres részt, mielőtt a következő
területet megkezdené.

• A tiszta területeket tartsa nedvesen, am-
íg a még szennyezett részeket is meg
nem tisztítja.

6) Használjon nedves szarvasbőrt a szárítás-
hoz, még mielőtt a gépjármű a levegőn
megszáradna. Ha a nedves felületek elkez-
denek száradni, újra nedvesítse meg azokat.

• Ne hagyja, hogy a levegőn száradjanak
meg. Ha levegőn szárad meg, foltok ke-
letkezhetnek.

VIGYÁZAT
Üvegfelületeken, gumin vagy műanyag alkat-
részeken az ajtó vagy ablak körül ne használ-
jon waxot. Ez magakadályozhatja az ablak
működését, rossz látási viszonyokat eredmé-
nyezhet, amely ütközéshez, személyi sérülés-
hez vagy halálhoz vezethet.

KÜLSŐ TISZTÍTÁS
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FIGYELEM

• Soha ne használjon waxot a karbon felüle-
teken, ettől az anyag sérülhet.

• Ne használjon összetett tisztítószereket
az áttetsző réteggel bevont karbon alkat-
részeken (például a NISMO modellek lök-
hárítója, oldalsó küszöbvédője, hátsó
spojlerje, tetője, motorháztető csővezeté-
ke, első sárhányó vezetéke, stb.).

• Ne használjon vegyszereket (wax, bevo-
nat, tisztítószer, stb.) a matt felületű kar-
bon alkatrészeken (például: hátsó diffúzor,
hátsó spojler, amely a NISMO specifikáció-
tól eltér, stb.).

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 kéz-
meleg vízzel (soha nem forró) kever össze.

FIGYELEM
• Ne használjon automatikus autómosót. A

hátsó szárny sérülhet.

• Ne használjon olyan mosószereket, ame-
lyek savas anyagot tartalmaznak. Bizo-
nyos mosóanyagok, különösen azok, ame-
lyekhez nem kell mosókefe, savas anyago-
kat is tartalmaznak. A sav reakcióba léphet
a jármű műanyag részeivel, repedéseket,
sérüléseket okozva rajtuk. Ettől a megje-
lenésük megváltozhat, de az is előfordul-

hat, hogy nem működnek megfelelően. Az
autómosóban mindig ellenőrizze, 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 nap-
sütésben, vagy amikor a gépjármű
karosszériája forró, mert a fényezett felü-
leteken vízfoltok keletkezhetnek.

• Kerülje a sűrű szövésű, durva anyagok
használatát, pl. mosókesztyű. Legyen kö-
rültekintő, amikor ráégett szennyeződést
vagy más idegen anyagot távolít el, hogy a
festéket ne karcolja meg.

• Dekoratív matricákkal és/vagy védőfóliá-
val rendelkező első sárhányóval és hátsó
lökhárítóval szerelt modellek esetén
ügyeljen a következőkre:

– Egy nedves szivaccsal és sok vízzel
mossa le a szennyeződéseket. Ezt kö-
vetően törölje át a járművek óvatosan
ppuha textíliával.

– Ne irányítson nagynyomású vizet, pl.
nagynyomású tömlőkből a gépjármű
karosszériájára és/vagy a védőfóliára.
Ez a matricák és/vagy a védőfóliák
hámlásához, vagy leeséséhez is
vezethet.

Bő, tiszta vízzel öblítse le a járművet.

A ajtók, a hátfali ajtó és a motorháztető belső pere-
mei, csatlakozásai és átívelései különösen érzéke-

nyek az útszóró sóra. Ezért ezeket a felületeket
rendszeresen tisztítani kell. Győződjön meg arról,
hogy az ajtók alsó pereménél található leeresztő
nyílások nincsenek eldugulva. Irányítson vízsugarat
a karosszéria alsó részére és a kerékjáratokba a
felverődött útszóró só meglazítására és/vagy a sár
lemosására.

Annak érdekében, hogy ne maradjanak foltok a fes-
tett felületeken, szárítsa meg a gépjárművet egy
nedves bőrdarabbal.

WAXOLÁS
A rendszeres waxolás megvédi a festett felületeket,
és segít a jármű újszerű küllemének megtartásá-
ban. Polírozás javasolt az újrawaxolás előtt, a felhal-
mozódott wax maradványok eltávolítása, valamint
az időjárás okozta rossz megjelenés elkerülése ér-
dekében.

A NISSAN High Performance Központ (NHPC) vagy
szakszerviz segít kiválasztani a megfelelő terméket.

• Csak alapos mosás után waxolja a gépjármű-
vet. Mindig kövesse a waxhoz mellékelt kezelési
útmutatást.

• Ne használjon olyan waxot, ami dörzsölő ele-
meket tartalmaz vagy olyan tisztítószereket,
amik károsítják a jármű felületét.

A bázisréteg gépi vagy erőteljes polírozása tompít-
hatja a fényezést vagy nyomot hagyhat rajta.
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VIGYÁZAT

Üvegfelületeken, gumin vagy műanyag alkat-
részeken az ajtó vagy ablak körül ne használ-
jon waxot. Ez magakadályozhatja az ablak
működését, rossz látási viszonyokat eredmé-
nyezhet és a waxot sem lehet egyenletesen
felvinni.

FIGYELEM
• Ne használjon összetett tisztítószereket

az áttetsző réteggel bevont karbon alkat-
részeken (például a NISMO modellek lök-
hárítója, oldalsó küszöbvédője, hátsó
spojlerje, tetője, motorháztető csővezeté-
ke, első sárhányó vezetéke, stb.).

• Ne használjon vegyszereket (wax, bevo-
nat, tisztítószer, stb.) a matt felületű kar-
bon alkatrészeken (például: hátsó diffúzor,
hátsó spojler, amely a NISMO specifikáció-
tól eltér, stb.).

• Soha ne használjon waxot a karbon része-
ken. Ez az alkatrész sérülését, korrózióját
eredményezheti.

FOLTOK ELTÁVOLÍTÁSA
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 elérhetők a

NISSAN High Performance Központban (NHPC),
szakszervizben vagy bármely autós kiegészítőket
értékesítő áruházban.

KOCSITEST ALSÓ RÉSZE (ALVÁZ)
Ha olyan területeken használja a gépjárművet, ahol
sót használnak jégmentesítésre, a kocsitest alsó ré-
szét rendszeresen tisztítani kell. Ezzel megelőzhető,
hogy a szennyeződés és só felhalmozódjon és fel-
gyorsítsa a kocsitest alsó részének és felfüggeszté-
sének korrózióját. A téli időszak előtt és tavasszal
ellenőrizni és szükség esetén cserélni kell az alváz-
védőt.

ÜVEG
Használjon üvegtisztítót, hogy eltávolítsa a füst- és
porréteget az üvegfelületekről. Ha tűző napon par-
kolt, az üvegen egy réteg keletkezik. Üvegtisztítóval
és egy puha ruhával könnyedén eltávolíthatja ezt a
réteget.

FIGYELEM
Az ablakok kívülről való tisztításakor ügyeljen
arra, hogy ne használjon éles szerszámokat,
csiszoló hatású tisztítószert vagy klóralapú
fertőtlenítő tisztítószereket. Tönkretehetik az
elektromos csatlakozókat, pl. az rádió anten-
na elemeit vagy a hátsó ablak fűtőszálait.

KEREKEK
A jármű mosásakor mossa le a kerekeket is az új-
szerű 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 eredményez-
nek.

• A NISSAN azt ajánlja, hogy a keréktárcsákat is
waxolja le, hogy megvédje őket az útszóró sótól
a tél során.

FIGYELMEZTETÉS
Ne használjon karcoló tisztítószert a kerekek
mosásakor.

Alumínium ötvözetből készült kerekek
A kerekeket rendszeresen mossa le enyhe szappa-
nos vízben megnedvesített szivaccsal, különösen a
tél folyamán, ha útszóró só van az utakon. Az eltá-
volítatlanul hagyott só kifakíthatja a keréktárcsát.

Előfordulhat, hogy az abroncsokon kisebb karcolá-
sok illetve szennyeződések találhatók, amikor a jár-
művet átveszi.

Ezek a leszállítás előtt végrehajtott, a teljesítményt
ellenőrző tesztvezetések során keletkezhettek.

A sötét króm színűre fújt abroncsok megkülönböz-
tető színe egy speciális bevonatnak köszönhető. Fe-
ketére színeződhet, a tárolási körülményektől füg-
gően. Ha egy kereket lecserél, annak eltérő lehet a
színe a többitől. Ha kereket cserél, vegye fel a kap-
csolatot egy NISSAN High Performance Központtal
(NHPC) vagy egy szakszervizzel.
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FIGYELEM

Kövesse a lenti utasításokat, hogy a kerekek
elszíneződését megelőzhesse vagy elkerül-
hesse:

• Ne használjon erős, savas vagy lúgos tisz-
títószereket a felnik tisztításához.

• Kerekeken soha ne használja a tisztító-
szert, ha azok melegek. A felni hőmérsék-
lete egyezzen meg a külső hőmérséklet-
tel.

• A tisztítószer felvitelét követően 15 percen
belül alaposan öblítse le a felniket, hogy
eltávolítsa a tisztítószert.

KRÓMOZOTT ALKATRÉSZEK
Rendszeresen tisztítsa a krómozott alkatrészeket
csiszolóanyag-mentes krómpolírozóval a fényezés
karbantartására.

ELSŐ HŰTŐRÁCS
Az egyes elemekre tapadó szennyeződés, kátrány
és olaj, stb. eltávolításához használjon alkoholt (IPA),
például etanolt.

KÜLSŐ AJTÓNYITÓ FOGANTYÚK
Ha olyan úton haladt, ahol jégmentesítésre jeget
használnak, azonnal mossa le az ajtónyitó fogan-
tyúkat, amelyeken egy speciális bevonat található.
Ezzel tovább megőrizheti a bevonat épségét.

ABRONCSOK
A NISSAN nem javasolja védőszerek gumiabroncso-
kon való alkalmazását. A gumiabroncs gyártói al-
kalmaznak olyan szereket az abroncsokon, amelyek
segítenek csökkenteni a gumi elszíneződését. Ha
mégis valamilyen szert alkalmazna, előfordulhat,
hogy az reakcióba lép a gyárilag alkalmazott anyag-
gal és valamilyen vegyületet képez. Ez a 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 abroncs-
ra, az ne kerüljön bele a vízelvezető árkokba
(ahonnan nehéz eltávolítani).

• Száraz ruhát használva távolítsa el a felesleges
anyagot az abroncsról. Ellenőrizze, hogy az ab-
roncs vízelvezető árkai mentesek-e a bevonat-
tól.

• A gyártó utasítási szerint hagyja, hogy a bevo-
nat megszáradjon.

A GT-R EGOIST/VVIP speciális alkatrészeinek tisztí-
tásával kapcsolatban lásd “GT-R EGOIST/VVIP
specifikus elemek tisztítása” oldal: 7-8.

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.

A bőr újszerű állapotának megtartása érdekében
rendszeres tisztítás és ápolás szükséges.

Mielőtt bármilyen védőszert használna, olvassa el a
gyártó javaslatait. Néhány szövetvédő szer olyan
vegyszert tartalmaz, ami foltot ejthet vagy kifehérít-
heti az üléshuzatot.

Használjon egy tiszta vízben megnedvesített ruhát
a műszerek borításának tisztításához.

FIGYELMEZTETÉS
• Az üléseken ne használjon vizes vagy sa-

vas tisztítószereket (gőztisztítókat). Ettől
az ülés sérülhet. Ez befolyásolhatja a lég-
zsákrendszer működését is, súlyos sze-
mélyi sérülésekhez vezetve.

• Soha ne használjon benzint, hígítót vagy
hasonló anyagot.

BELSŐ TISZTÍTÁS
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FIGYELEM

• A kisebb részecskék koptatják és károsít-
ják a bőrfelületeket, ezért sürgősen el kell
távolítani őket. Ne használjon nyeregszap-
pant, waxot, polírozószert, olajat, oldó-
szert vagy ammónia-alapú tisztítószere-
ket, mert ezzel kárt tehet a bőr természe-
tes 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.

LÉGFRISSÍTŐ
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 belső
terének elszíneződését okozhatják, ha az érint-
kezik ezekkel a felületekkel. Helyezze a légfrissí-
tőt olyan helyre, ahol nem érintkezik a gépjár-
mű 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 ab-
ban leírtakat.

PADLÓSZŐNYEGEK
A NISSAN padlószőnyegek használata meg-
hosszabbítja a jármű szőnyegének élettartamát, és
könnyebbé teszi a beltér tisztítását. Függetlenül
attól, hogy milyen padlószőnyeget használ, győ-
ződjön meg róla, hogy illeszkedik-e a járműbe, és
megfelelően elhelyezhető-e a padlón, hogy ne
okozzon problémát a pedálok használata köz-
ben. A padlószőnyegeket rendszeres tisztítással kell
karbantartani, és elkopásuk esetén ki kell cserélni.

Segítség a padlószőnyegek
elhelyezéséhez
Ebben a járműben első padlószőnyeg-konzolok ta-
lálhatók, amik segítenek a padlószőnyeg elhelye-
zésében. A NISSAN padlószőnyegek kifejezetten az
Ön járművéhez készültek. Az első szőnyegekben ka-
rikák találhatók. Helyezze el a padlószőnyeget úgy,
hogy a padlószőnyeg-kampót átbújtatja a szőnyeg
karikáján, miközben a szőnyeget középre helyezi a
lábtérben.

Időnként ellenőrizze, hogy a szőnyegek a megfelelő
helyeken vannak-e.
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BIZTONSÁGI ÖVEK
A biztonsági övek enyhe szappanos vízben meg-
nedvesített szivaccsal tisztíthatók. Hagyja, hogy a
biztonsági övek teljesen megszáradjanak az
árnyékban, mielőtt használná őket. ( “Bizton-
sági öv karbantartása” oldal: 1-12)

VIGYÁZAT
Ne hagyja a biztonsági öveket nedvesen
visszahúzódni. SOHA ne használjon fehérítőt,
festéket vagy oldószert a biztonsági övek
megtisztításához, mert ezek az anyagok je-
lentősen meggyengítik a biztonsági öv
szövetét.

Az elektromos ablakemelő felületének
tisztítása
Nedvesítsen meg egy puha ruhát semleges tisztító-
szerrel és törölje le a szennyeződéseket az elektro-
mos ablakemelő felületéről ➀.

Miután letörölte a szennyeződéseket, áztassa ki a
ruhát, majd csavarja ki és törölje le a semleges tisz-
títószert.

FIGYELEM
Bizonyos tisztítószerektől a festék felpattog-
hat vagy pöttyök maradhatnak a felületen. A
tisztítószer használatával kapcsolatban ke-
ressen fel egy NISSAN High Performance Köz-
pontot (NHPC) vagy szakszervizt.

Az összes karbon alkatrésze a versenyautóknál is
alkalmazott kompozit technológiával és speciális
fényezéssel készül, így növelve azok élvezeti érté-
két. Ezért kémiai anyagok használata (pl.: wax, kü-
lönböző bevonatok, több komponensű anyagok,
stb.) tilos a karbon alkatrészeken.

Az anyag tulajdonságának köszönhetően a karbon
alkatrészek az idő múlásával sárgává válhatnak az
ultraibolya sugárzás miatt. A karbon alkatrészek fe-
lülete egy speciális réteggel van bevonva, amely véd
az ultraibolya sugárzás ellen. Az alkatrészek megje-
lenésének fenntartásához fontos a megfelelő vé-
delem.

• Ne használjon összetett tisztítószereket az át-
tetsző réteggel bevont karbon alkatrészeken
(például a NISMO modellek lökhárítója, oldalsó
küszöbvédője, hátsó spojlerje, tetője, motorház-
tető csővezetéke, első sárhányó vezetéke, stb.).

• Ne használjon vegyszereket (wax, bevonat, tisz-
títószer, stb.) a matt felületű karbon alkatrésze-
ken (például: hátsó diffúzor, hátsó spojler, amely
a NISMO specifikációtól eltér, stb.).

• Ha a karbon alkatrészek szennyeződnek, készít-
sen egy tisztító oldatot egy vödör víz és egy
kupaknyi tisztítószer segítségével, és ezzel tisz-
títsa meg az alkatrészeket.

A karbon alkatrészek csak egy vékony réteggel van-
nak befedve, ugyanúgy, mint a versenyautók, így
érezheti a karbon igazi, néha durva textúráját. Ez
normális.

KARBON ALKATRÉSZEK
TISZTÍTÁSA (ha van)
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Bizonyos GT-R EGOIST/VVIP specifikus elemek ese-
tében speciális tisztítás szükséges.

GT-R EGOIST/VVIP SPECIFIKUS
BŐR ELEMEK
A GT-R EGOIST/VVIP belső tere kiváló minőségű, ter-
mészetes bőrből készült. Kezelje úgy, mint bármi-
lyen más luxus bőr terméket és ne tegye ki közvet-
len napfények vagy tartsa olyan környezetben, ahol
a hőmérséklet hosszú ideig magas.

Az eredeti NISSAN Cleaner olyan anyagokat tartal-
maz, amely eltávolítja a szennyeződéseket és meg-
védi a bőt textúráját. Ahhoz, hogy az eredeti bőr bel-
ső nyújtotta magas minőséget hosszan élvezhesse,
a NISSAN azt javasolja, hogy a tisztítást a 12. havi
ellenőrzés során végezze el. A bőr belső színétől és
a gépjármű használatától függően a szennyeződé-
sek 3 hónap után szemmel láthatóak lehetnek. Ah-
hoz, hogy az eredeti bőr belső minőségét és állapo-
tát hosszan fenntarthassa, a szennyeződéseket a
lehető legrövidebb időn belül távolítsa el.

A bőr belső teret úgy tervezték meg, hogy a tisztítá-
sához speciális bőrtisztítót és törlőkendőt szabad
használni. Egyéb, kereskedelmi forgalomban kap-
ható tisztítószerek által okozott sérülésekre nem
vonatkozik a garancia.

GT-R EGOIST/VVIP specifikus bőr
elemek tisztítása
A GT-R EGOIST/VVIP specifikus bőr elemek tisztítá-
sához használjon speciális tisztítószertjA és törlő-
kendőtjB , amelyeket megtalál a csomagtartóban.
Ha ettől eltérő tisztítószert vagy törlőkendőt hasz-
nál, a bőt károsodhat.

1. Fújjon megfelelő mennyiségű tisztítószert a tör-
lőkendő megfelelő oldalára (fehér felület), majd
távolítsa el a szennyeződéseket enyhe dörzsölés-
sel.

2. Használja a törlőkendő másik oldalát (szürke fe-
lület) a maradék szennyeződések vagy tisztító-
szer felületről történő eltávolításához.

3. Ha a felület erősen szennyezett, ismételje meg az
1. és 2. lépéseket.

4. Törölje le a nedvességet egy puha, száraz ruhá-
val, majd szárítsa meg egy jól szellőző helyen, ár-
nyékban.

A törlőkendőt mossa ki tiszta vízben.

Ha szeretne speciális tisztítószert és törlőkendőt
vásárolni, vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN High
Performance Központtal (NHPC) vagy szakszerviz-
zel.

LAKKOZOTT ELEMEK
A GT-R EGOIST/VVIP kormánykerekén található dí-
szítések kézzel festett Wajima Makie díszek ( japán,
tradicionális, festett díszek). Élvezze ezt az egyedül-
álló, festett díszítést, amelynek színe és megjelené-
se az idő múlásával változik.

A díszítésekről egy puha ruhával törölje le a
szennyeződéseket és az ujjlenyomatokat.

Ha a szennyeződést nem lehet eltávolítani, törölje le
egy megnedvesített ruhával, majd törölje le a ned-
vességet egy száraz ruhával. Ha durva összetételű
ruhával erősen dörzsöli, karcolások keletkezhetnek.

A lakkozott, festett felületeket megfelelő ideig szá-
rították. Nem okozhat bőrpírt, ha megérinti azokat.
Ha allergiás a lakkra, vagy ha bőrpírt okoz, keressen
fel egy orvost.

A GT-R EGOIST/VVIP SPECIÁLISAN
SZŐTT SZŐNYEGÉNEK TISZTÍTÁSA
A GT-R EGOIST/VVIP-ban egy különleges módon ké-
szült, szőtt szőnyeg található. Amikor a szőnyeget
tiszítja távolítsa el a szennyeződéseket egy porszí-
vó segítségével, illetve távolítsa el a foltokat a spe-
ciális bőrtisztítóval és a törlőkendővel, amelyeket a
csomagtartóban talál.

GT-R EGOIST/VVIP SPECIFIKUS ELEMEK TISZTÍTÁSA
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A GT-R EGOIST/VVIP SPECIÁLISAN
SZŐTT SZŐNYEGEINEK TISZTÍTÁSA
(ha van)
A szőnyegek esetében megadott tisztítási utasítá-
sokat kell követni a kereskedők igényei szerint ké-
szített, opcionális GT-R EGOIST/VVIP szőtt szőnye-
gek esetében is. A részletekkel kapcsolatban olvas-
sa el a szőnyeghez kapott használati útmutatót. Ha
a szőnyeget tisztításhoz eltávolítja a gépjárműből,
visszahelyezés után győződjön meg arról, hogy a
rögzítőfülek megfelelően vannak- e rögzítve, így
megelőzheti a szőnyeg elmozdulását.

A LEGGYAKORIBB TÉNYEZŐK,
AMELYEK HOZZÁJÁRULNAK A
JÁRMŰ KORRÓZIÓJÁHOZ
• Nedvesség-megkötő szennyeződés lerakódása

a karosszériaelemekben, résekben és más terü-
leteken.

• A fényezett felületek és egyéb védőrétegek sé-
rülése a kavicsok és kődarabok felverődése és
kisebb ütközések következtében.

KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK HATÁSA A
KORRÓZIÓRA
Nedvesség
Por, szennyeződés és víz felrakódása a jármű alvá-
zán felgyorsítja a korróziót. A nedves padlóburkolat
nem szárad ki teljesen a járműben, ezért el kell tá-
volítani, és meg kell szárítani, hogy elkerülje a pad-
lópanelek korrózióját.

Relatív páratartalom
Magas relatív páratartalommal rendelkező környe-
zetben a korrózió felgyorsul, különösen olyan terü-
leteken, ahol a hőmérséklet fagypont fölött marad,
a légkör szennyezett, és útszóró só található az uta-
kon.

Hőmérséklet
A hőmérséklet növekedése a nem jól szellőző he-
lyeken meggyorsítja a korróziót.

Légszennyezés
Az ipari szennyezés, só jelenléte a levegőben a ten-
gerparti területeken, vagy az intenzív útsózás fel-
gyorsítja a korrodálódási folyamatot. Az útszóró só
a festett felületek szétmállását is felgyorsítja.

A GÉPJÁRMŰ KORRÓZIÓTÓL VALÓ
MEGÓVÁSA
• Gyakran mossa le és kezelje viasszal a járművet,

hogy tisztán tartsa.

• Mindig ellenőrizze a fényezett felületeket kisebb
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 homo-
kos, szennyezett vagy sós-e. Ha igen, a lehető
leghamarabb mossa le vízzel.

FIGYELMEZTETÉS
• SOHA ne távolítsa el a homokot vagy más

szennyeződést az utastérből úgy, hogy ki-
mossa egy slaggal. Távolítsa el a szennye-
ződéseket porszívóval.

• Soha ne hagyja, hogy víz vagy más folya-
dék lépjen érintkezésbe a jármű belsejé-
ben található elektronikus alkatrészekkel,
mert ezzel károsíthatja őket.

KORRÓZIÓVÉDELEM
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Az utak jégmentesítésére használt vegyi anyagok
rendkívül korrozívak. Felgyorsítják az alvázelemek,
pl. a kipufogórendszer, üzemanyag- és fékvezeté-
kek, fékbowdenek, küszöbök és lökhárítók korrózi-
óját.

Télen a karosszéria alsó részét rendszeres időkö-
zönként tisztítani kell.

Rozsdásodással és korrózióval kapcsolatos egyéb
védelemért, amely bizonyos területeken szükséges
lehet, keressen fel egy NISSAN High Performance
Központot (NHPC) vagy szakszervizt.

7-10 A karosszéria külső és belső ápolása



8 Karbantartás és önállóan
elvégezhető műveletek
Karbantartás és önállóan
elvégezhető műveletek

Karbantartási követelmények.................................................................. 8-2
Ütemezett karbantartás ...................................................................... 8-2
Általános karbantartás ......................................................................... 8-2
Hova forduljon szervizelésre ............................................................. 8-2

Általános karbantartás.................................................................................. 8-2
A karbantartási tételek magyarázata........................................ 8-2

Karbantartási óvintézkedések................................................................. 8-5
Motortéri ellenőrzések helye..................................................................... 8-6

A felső burkolat eltávolítása .............................................................. 8-7
Motor hűtési rendszere................................................................................. 8-8

Motor hűtőfolyadék szintjének ellenőrzése.......................... 8-10
Hűtőfolyadék-csere.................................................................................. 8-11

Motorolaj .................................................................................................................. 8-11
Motorolaj szintjének ellenőrzése ................................................... 8-11
Motorolaj- és olajszűrő cseréje........................................................ 8-12

Sebességváltó olaja ......................................................................................... 8-12
Szervokormány-folyadék ............................................................................ 8-13
Fékfolyadék ............................................................................................................ 8-13
Ablakmosófolyadék ......................................................................................... 8-14
Akkumulátor.......................................................................................................... 8-15

Óvintézkedések........................................................................................... 8-16
Folyadékszint ellenőrzése................................................................... 8-16
Beindítás külső akkumulátorral...................................................... 8-17

Hajtószíjak ............................................................................................................... 8-18
Gyújtógyertyák .................................................................................................... 8-18

Gyújtógyertyák cseréje.......................................................................... 8-19
Légtisztító................................................................................................................ 8-19
Szélvédő törlőlapátok .................................................................................... 8-20

Tisztítás............................................................................................................. 8-20
A törlőlapátok cseréje ............................................................................ 8-20

Fékek ........................................................................................................................... 8-21
Fékek beállítása........................................................................................... 8-21
Fékbetét kopása (kivéve NCCB (NISSAN Carbon
Ceramic Brake) csomaggal nem szerelt
modellek).......................................................................................................... 8-22
Nagy teljesítményű fékrendszer (NCCB
(NISSAN Carbon Ceramic Brake) csomag nélkül
szerelt modellek) ........................................................................................ 8-22
Fékbetétek cseréje (NCCB (NISSAN Carbon
Ceramic Brake) csomaggal szerelt modellek)...................... 8-23

NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake) (ha van)......................... 8-23
A fékbetétek és a féktárcsák cseréje .......................................... 8-24

Biztosítékok............................................................................................................ 8-24
Motortér............................................................................................................ 8-25
Utastér ............................................................................................................... 8-26

Intelligens kulcs elemcsere......................................................................... 8-28
Lámpák...................................................................................................................... 8-30

Első fényszórók ........................................................................................... 8-30
Belső és külső lámpák............................................................................ 8-31

Kerekek és gumiabroncsok........................................................................ 8-34
Gumiabroncs nyomása......................................................................... 8-35
Keréknyomás ellenőrzése................................................................... 8-36
Abroncs címkézése .................................................................................. 8-40
A gumiabroncsok típusa...................................................................... 8-42
Hóláncok .......................................................................................................... 8-43
Gumiabroncsok és kerekek cseréje ............................................. 8-44
A gépjármű felemelése és a kerekek
eltávolítása ..................................................................................................... 8-46
Kerékrögzítő anyák (ha van).............................................................. 8-51



A jármű megfelelő mechanikai állapotának megtar-
tásához, valamint az alacsony kibocsátás és jó mo-
torteljesítmény megtartásához szükség van a min-
dennapi és a időközönként végzett karbantartási
műveletekre.

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 kar-
bantartást.

ÜTEMEZETT KARBANTARTÁS
Kényelme érdekében az ütemezett karbantartást
igénylő alkatrészek felsorolását és leírását megta-
lálja a Garanciafüzetben és Karbantartási Füzetben.
Annak biztosításához, hogy megtörtént-e a rend-
szeres karbantartás, lapozza fel azt az útmutatót.

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS
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 is-
meretre és szerszámra van szükség.

Ezeket az ellenőrzéseket saját maga is elvégezheti,
de elvégeztetheti egy szakképzett technikussal, a
NISSAN High Performance Központtal (NHPC) vagy
szakszervizzel.

HOVA FORDULJON
SZERVIZELÉSRE
A NISSAN High Performance Központ (NHPC) vagy
szakszervizek dolgozóinak kiegészítő oktatásokon
kell részt venniük és csak a NISSAN High Performan-
ce Központok (NHPC) vagy szakszervizek jogosul-
tak a gépjármű kulcsfontosságú rendszerein garan-
ciális javításokat végrehajtani (motor, sebességvál-
tó és fékek).

Ha a gépjárművön karbantartást kell végezni vagy
úgy tűnik, hogy valamelyik rendszere nem működik
megfelelően, ellenőriztesse a rendszereket egy NIS-
SAN High Performance Központban (NHPC) vagy
szakszervizben.

A jármű napi használata során hajtsa végre az eb-
ben a fejezetben leírt általános karbantartási mű-
veleteket. Ha szokatlan hangot hall, szokatlan vib-
rációt vagy szagot érez, próbálja meg kideríteni,
hogy mi okozza, vagy azonnal ellenőriztesse a gép-
járművet egy NISSAN High Performance Központtal
(NHPC) vagy szakszervizzel. Ezen felül értesítse a
NISSAN High Performance Központot (NHPC) vagy
szakszervizet, ha úgy gondolja, hogy javításra lesz
szükség. ( “Karbantartási óvintézkedések” ol-
dal: 8-5)

A KARBANTARTÁSI TÉTELEK
MAGYARÁZATA
Az alábbi, *-gal jelölt elemekre vonatkozó további
információ e fejezet későbbi részében található.

A jármű külsején
Ha másképp nincs meghatározva, az itt felsorolt
karbantartási műveleteket időről időre el kell végez-
ni.

Ajtók és motorháztető: Ellenőrizze, hogy az összes
ajtó és a motorháztető, a csomagtartófedél fino-
man jár-e. Győződjön meg róla, hogy az zárak meg-
felelően 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 el-
lenőrizze a kenést.

Lámpák*: Rendszeresen tisztítsa meg a fényszóró-
kat. Győződjön meg róla, hogy a fényszórók, féklám-
pák, hátsó lámpák, irányjelző lámpák, és az egyéb

KARBANTARTÁSI
KÖVETELMÉNYEK ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS

8-2 Karbantartás és önállóan elvégezhető műveletek



lámpák a helyükön vannak-e és megfelelően mű-
ködnek-e. Ellenőrizze, hogy a fényszórók hova vilá-
gítanak.

Kerékanyák*: Amikor a kerekeket ellenőrzi, győződ-
jön meg róla, hogy nem hiányzik egyetlen kerékanya
sem, illetve egyik sem laza. Szükség esetén húzza
meg.

Abroncsok*: A nyomást egy mérőeszközzel ellen-
őrizze gyakran, és hosszú utak előtt minden alka-
lommal. Szabályozza be a nyomást mindegyik gu-
miabroncsban, beleértve a pótkereket is, a megsza-
bott nyomásnak megfelelően. Figyelmesen
ellenőrizze a sérülést, vágásokat vagy kopást.

Abroncsok forgatása*: Abban az esetben, ha az au-
tó kétkerék-meghajtásos (2WD) és az első és hátsó
abroncsok egyformák; az abroncsokat minden
10.000 km (6.000 miles) után forgatni kell.

A forgásirány- megjelöléssel rendelkező abroncso-
kat csak az első és hátsó kerekek között lehet fel-
cserélni. Az abroncsok forgatása után ellenőrizze,
hogy az forgásirány- megjelölés ténylegesen a for-
gás irányába mutat-e.

Abban az esetben, ha az autó négykerék-meghajtá-
sos (4WD/AWD) és az első és hátsó abroncsok egy-
formák; az abroncsokat minden 5.000 km (3.000
miles) után forgatni kell.

A forgásirány- megjelöléssel rendelkező abroncso-
kat csak az első és hátsó kerekek között lehet fel-
cserélni. Az abroncsok forgatása után ellenőrizze,
hogy az forgásirány- megjelölés ténylegesen a for-
gás irányába mutat-e.

Ha az első és hátsó abroncsok nem egyforma mé-
retűek, az abroncsok nem forgathatók.

A forgatás ideje vezetési habitustól, és az utak álla-
potától is függ.

MEGJEGYZÉS:
• Az érintőképernyőn ellenőrizheti az abron-

csok nyomásértékeit. A multifunkciós kijelző-
vel kapcsolatban lapozza fel a használati út-
mutatót.

• A gépkocsira szerelt abroncsok nitrogén gáz-
zal vannak feltöltve. Amikor a keréknyomás
alacsony, töltse fel az abroncsokat nitrogén-
nel. Vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN High
Performance Központtal (NHPC) vagy szak-
szervizzel, hogy további információt szerez-
hessen arról, hogyan kell az abroncsokat nit-
rogénnel feltölteni.

• Ha nitrogén nem elérhető, sűrített levegővel
is felfújathatja az abroncsot, amely normál
vezetési körülmények között megfelelő.
Azonban a NISSAN azt javasolja, hogy az ab-
roncsot töltse fel nitrogénnel, hogy a lehető
legjobb teljesítményt érje el.

A keréknyomást felügyelő rendszer (TPMS) jel-
adójának elemei: Ha az abroncsot elhasználódás
vagy az életkora miatt lecserélné, cserélje ki a TPMS
jeladójának tömítését, a szeleptűt és a szelepsap-
kát.

Kerekek beállítása és egyensúlya: Ha egyenes és
sík úton a jármű valamelyik oldalra húz, vagy ha a
normálistól eltérő, egyenetlen kopást észlel, szük-
ség lehet futómű beállításra.

Ha normális országúti sebesség mellett a kormány-
kerék vagy az ülés rezeg, szükség lehet kiegyensú-
lyozásra.

Szélvédő: Rendszeresen tisztítsa meg a szélvédőt.
Legalább hat havonta ellenőrizze, hogy nincs-e re-
pedés vagy más kár a szélvédőn. Javítás szükség
szerint.

Ablaktörlőlapátok*: Ellenőrizze kopásukat és sérü-
lésüket, ha nem működnek megfelelően. Szükség
szerint cserélje ki.

A járműben
A felsorolt elemeket rendszeresen ellenőrizze, pl.
karbantartáskor, tisztításkor, stb.

Gázpedál: Ellenőrizze, hogy a pedál egyenletesen
működik, nem akad el vagy a lenyomásához nem
kell túlzott erő. A padlószőnyegeket tartsa távol a
pedáltól.

Sebességváltó P mechanizmusa: Egy meredek
emelkedőn ellenőrizze, hogy a rendszer megtart-
ja-e a gépjárművet úgy, hogy a sebességváltó karja
P állásban van és a fékek nincsenek behúzva.

Fékpedál: Ellenőrizze a pedál sima működését és
győződjön meg róla, hogy a pedál és a szőnyeg kö-
zött megfelelő távolság van teljesen lenyomott ál-
lapotban is. Ellenőrizze a fékrásegítő működését. A
szőnyegeket minden esetben tartsa távol a pedál-
tól.

Fékek: Ellenőrizze, hogy a fékek nem húzzák-e a jár-
művet az egyik oldalra, ha lenyomja a pedált.

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 viszony-
lag meredek lejtőn a gépjármű biztonságosan áll-e.
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Biztonsági öv: Ellenőrizze a biztonsági öv rendszer
minden részét (pl.: csatok, kapcsok, szabályzók és
visszahúzók), ezek könnyed működését és épségét.
Ellenőrizze, hogy az öv szövetén van-e vágás, el-
használódás, kopás vagy sérülés.

Ülések: Ellenőrizze az ülések beállítását, mint pl:
ülésállító gombok, üléstámla dőlés-szabályzója,
hogy a zárak minden helyzetben biztonságosan
rögzítenek-e, stb., így biztosíthatja a megfelelő mű-
ködést.

Kormánykerék: Ellenőrizze, nem történt-e változás
a kormány működésében, mint a túlzott holtjáték, a
kormány kemény működése, vagy esetleges furcsa
zajok.

Figyelmeztető lámpák, hangjelzések: Ellenőrizze,
hogy minden figyelmeztető lámpa, valamint min-
den hangjelzés megfelelően működik-e.

Szélvédő jégmentesítő: Ellenőrizze, hogy a fűtés
vagy a légkondicionáló megfelelően működik- e és
működése esetén a levegő megfelelően áramlik-e a
páramentesítő szellőzőnyílásokból.

Ablaktörlő és mosó*: Ellenőrizze, hogy az ablaktör-
lő/ablakmosó megfelelően működik-e, és hogy a
törlő nem húz-e csíkokat.

A motorháztető és a jármű alatt
A felsorolt elemeket rendszeresen ellenőrizni kell, pl.:
minden esetben, amikor ellenőrzi az olajszintet.

Akkumulátor (kivéve karbantartás-mentes akku-
mulátorok)*: Ellenőrizze a folyadék szintjét minden
cellában. A szint a UPPER és LOWER jelzések között
kell, hogy legyen. Magas hőmérsékleteken vagy

szélsőséges körülmények között üzemelő gépjár-
művek gyakoribb akkumulátor folyadékszint ellen-
őrzést igényelnek.

Fékfolyadék szintje*: Győződjön meg róla, hogy a
folyadék szintje a MAX és MIN vonalak között van a
tartályban.

Hűtőfolyadék- szint*: A hűtőfolyadék szintet hideg
motornál ellenőrizze. Győződjön meg róla, hogy a
hűtőfolyadék szintje a MAX és MIN jelzések között
van-e a tartályban.

Hajtószíjak*: Ellenőrizze, hogy a hajtószíjak nem
mentek-e tönkre, nem kopottak, sérültek, vagy ola-
josak-e.

Motorolajszint*: Az olajszintet sík felületen leállított
autónál ellenőrizze, kikapcsolt motorral. Mielőtt el-
lenőrizné az olajszintet, várjon legalább 5 percet,
amíg az olaj visszacsöpög az olajteknőbe.

Kipufogó rendszer: Ellenőrizze, hogy nincsenek- e
laza elemek, repedések vagy esetleg lyukak. Ha a
kipufogórendszer hangja nem a megszokott vagy
kipufogógázt érez a motortérben, ellenőriztesse a
rendszert egy NISSAN High Performance Központ-
ban (NHPC) vagy szakszervizben.
( “Kipufogógáz (szén-monoxid)” oldal: 5-2)

Folyadékok szivárgása: Ha huzamosabb ideig par-
kolja a járművet, ellenőrizze, hogy a jármű alatt nin-
csen-e kifolyt üzemanyag, olaj, víz, vagy más folya-
dék. Ha használat után víz csöpög a légkondicioná-
lóból, az normális. Ha szivárgást vagy
üzemanyagszagot észlel, keresse meg az okot és
azonnal javíttassa ki.

Szervokormány folyadékának szintje* és a vona-
lak: Ellenőrizze a szintet, amikor a folyadék hideg és

a motor nem jár. Ellenőrizze, hogy a vezetékek meg-
felelően rögzítve vannak-e, nincs-e szivárgás vagy
törés, stb.

Hűtő és csövek: Ellenőrizze a hűtő elejét és távolít-
son el róla minden szennyeződést, rovart, levelet,
stb., amelyek az idő során felgyűlhetnek rajta. Győ-
ződjön meg róla, hogy a csöveken nincsenek repe-
dések, deformitások vagy laza csatlakozási pontok.

Alváz: Az alváz gyakran van kitéve korróziót segítő
anyagoknak, például a jeges utak felszórására vagy
a por megkötésére használt anyagok. Nagyon fon-
tos ezeknek az anyagoknak az eltávolítása, egyéb
esetben rozsda jelentkezik a padlólemezen, a vá-
zon, az üzemanyag vezetékeken és a kipufogórend-
szer körül. A téli időszak végén az alvázat alaposan
le kell öblíteni tiszta vízzel, és azokat a területeket,
ahol a sár és egyéb szennyeződések felrakódhatnak
meg kell tisztítani. ( “Kocsitest alsó része
(alváz)” oldal: 7-4)

Ablakmosó folyadék*: Ellenőrizze, hogy elegendő
folyadék van-e a tartályban.
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Amikor átvizsgálja vagy karbantartja járművét, óva-
tosan járjon el, hogy ne sebesítse meg magát és ne
károsítsa a járművet. Az alábbiak általános óvintéz-
kedések, amelyeket szigorúan be kell tartani.

VIGYÁZAT
• Sík felületen parkoljon, húzza be a kézifé-

ket és ékelje ki a kerekeket, így megakadá-
lyozza a jármű megmozdulását. Az indu-
láshoz mozdítsa a sebességváltó kart
P állásba.

• Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskap-
csoló OFF vagy LOCK állásban van-e, ami-
kor a cseréket vagy a javításokat végre-
hajtja.

• Ha járó motor mellett dolgozik, kezeit, ru-
háját, haját és szerszámait tartsa távol a
mozgó ventilátoroktól, szíjaktól és más
mozgó alkatrészektől.

• Javasolt a laza ruházatot eltűrni, vagy el-
távolítani, valamint az ékszereket levenni
(gyűrűk, órák) mielőtt a gépjárművön kez-
dene dolgozni.

• Ha a járművet javítja, minden esetben vi-
seljen védőszemüveget.

• Ha zárt térben, pl. garázsban dolgozik,
gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.

• Ne kerüljön a jármű alá, amelyet csak az
emelő tart.

• Tartsa távol az üzemanyagtartálytól és az
akkumulátortól a füstöt, lángot és szikrát
kibocsátó anyagokat.

• Az Ön gépjárműve automatikus motorhű-
tő ventilátorral van felszerelve. Bármikor
elindulhat, még akkor is, ha a gyújtáskap-
csoló OFF állásban van és a motor sem
üzemel. Sérülés elkerülése érdekében
kapcsolja le az akkumulátor negatív sar-
káról a kábelt, mielőtt a ventilátor közelé-
ben dolgozna.

• Az üzemanyagvezetékeket csak a NISSAN
High Performance Központban (NHPC)
vagy szakszervizben javíttassa mivel a ve-
zetékek nyomás alatt vannak még akkor
is, ha a motor nem jár.

FIGYELMEZTETÉS
• Amíg a motor meleg, ne dolgozzon a mo-

torháztető alatt. Állítsa le a motort és
hagyja lehűlni.

• Kerülje a használt motorolajjal vagy hűtő-
folyadékkal történő közvetlen érintkezést.
A motorolaj, hűtőfolyadék és/vagy más
járműfolyadékok nem megfelelő hulla-
dékba helyezése környezetkárosodást
okozhat. A járműfolyadékok ártalmatlaní-
tása ügyében kövesse a helyi
szabályozásokat.

FIGYELEM

• Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, so-
se csatlakoztassa vagy kapcsolja le az ak-
kumulátort vagy más tranzisztoros alkat-
részt.

• Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, so-
se hagyja lekapcsolt állapotban a motort
vagy az erőátviteli alkatrészeket.

A “8. Karbantartás és önállóan elvégezhető művele-
tek” fejezet olyan műveleteket foglal össze, melyek
könnyen végrehajthatóak a tulajdonos által is.

Ha a javítás nem teljes vagy nem megfelelő, üzemel-
tetési nehézségei levetnek, vagy a károsanyagkibo-
csátás nagyon magas lehet. Ha a javítással kap-
csolatban kétségei vannak, javasoljuk, hogy az
egy NISSAN High Performance Központban
(NHPC) vagy szakszervizben végeztesse el.

KARBANTARTÁSI
ÓVINTÉZKEDÉSEK
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1. Biztosítéktartó* (8-25 o.)

2. Akkumulátor* (8-15 o.)

3. Motorolaj-betöltőnyílás sapkája (8-12 o.)

4. Motorolaj nívópálca (8-11 o.)

5. Fékfolyadék tartálya* (8-13 o.)

6. Légtisztító (8-19 o.)

7. Szervokormány folyadéktartály (8-13 o.)

8. Hűtő utántöltőjének kupakja (8-8 o.)

9. Hűtőfolyadék tartályának fedele (nyomás)
(8-8 o.)

10. Hűtőfolyadék tárolótartálya (8-8 o.)

11. Ablakmosó folyadéktartály (8-14 o.)

*: Az elhelyezés a balkormányos modellekre
vonatkozik. A jobbkormányos modellekben ezek
az elemek az ellenkező oldalon találhatók.

FIGYELEM
A hűtő tartálya túlnyomást biztosító sapkával
van ellátva, míg a hűtőn nem ilyen sapka van.
Ne cserélje fel a hűtő és a hűtőfolyadék tartá-
lyának sapkáját. Ha így tesz, a hűtési teljesít-
mény az átlagos alatt lesz, és túlmelegedést
eredményez.

MOTORTÉRI ELLENŐRZÉSEK
HELYE
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A FELSŐ BURKOLAT ELTÁVOLÍTÁSA
*: Az elhelyezés a balkormányos modellekre vonat-
kozik. A jobbkormányos modellekben ezek az ele-
mek az ellenkező oldalon találhatók.

Távolítsa el a burkolatot, ha szükséges.

1. Távolítsa el az akkumulátor burkolatát.

2. Lazítsa meg az 5 rögzítőelemet és távolítsa el a
burkolatotjA úgy, hogy felfelé húzza.

3. Lazítsa meg a 3 rögzítőelemet és távolítsa el a
burkolatot jB úgy, hogy a gépjármű eleje felé
húzza.
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4. Távolítsa el a mosó vezetékeit arról a 2 helyről,
ahova rögzítve vannak a burkolat belső felében
jB ( jobbkormányos modellek).

A motor hűtőrendszerét gyárilag kiváló minőségű,
egész évben használható, meghosszabbított élet-
tartamú hűtőfolyadékkal töltik fel. A folyadék rozs-
da és korróziógátló adalékokat tartalmaz, ezért
nem kell egyéb adalékokat a hűtőrendszerhez adni.

VIGYÁZAT
Ha a motor forró, sose távolítsa el a hűtőbe-
rendezés és a hűtőfolyadék tárolótartály sap-
káját. Várjon, amíg a motor és a hűtőfolyadék
lehűl. Súlyos égési sérüléseket szerezhet a hű-
tőből és a hűtőfolyadék tartályból előtörő for-
ró folyadék által. ( “Ha a gépjármű
túlmelegszik” oldal: 6-6)

FIGYELEM
• Amikor hűtőfolyadékot tölt a rendszerbe,

vagy lecseréli azt, gondoskodjon róla,
hogy eredeti NISSAN hűtőfolyadékot, vagy
azzal megegyező minőségűt töltsön a hű-
tőbe; a keverési arányt a következő táblá-
zat alapján határozza meg. Egyéb típusú
hűtőfolyadék használata károsíthatja a
motor hűtőrendszerét.

• Soha ne használjon semmilyen adalék-
anyagot a rendszerben, mint például hűtő-
ragasztót. Az adalékanyagok eltömíthetik
a rendszert, amitől károsodhat a motor, a
hajtáslánc és/ vagy a hűtőrendszer.

• A hűtőfolyadéktartály túlnyomást biztosí-
tó sapkával van felszerelve. A motor káro-
sodásának elkerülése érdekében csak ere-
deti NISSAN túlnyomást biztosító hűtős-
apkát használjon.

MOTOR HŰTÉSI RENDSZERE
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MEGJEGYZÉS:
• A hűtőfolyadék keverési aránya: 30% hűtőfo-

lyadék és 70% demineralizált- vagy desztillált
víz a maximális hűtőkapacitás elérése érde-
kében.

• Ha arra számít, hogy a külső hőmérséklet
−15°C (5°F) alatt lesz, gondoskodjon róla, hogy
a keverék megfelelő legyen, 50 % hűtőfolya-
dék és 50 % demineralizált vagy desztillált víz.

• Annak érdekében, hogy a gépjármű teljesít-
ménye maximalizálható legyen használjon
30 % hűtőfolyadékot és 70 % demineralizált
vagy desztillált vizet a maximális hűtési telje-
sítményhez, amely független a környezeti hő-
mérséklettől.

Külső
hőmérséklet

értékig

Hűtőfolyadék keverési aránya

Útviszonyok
Motor hűtőfolyadék Demineralizált víz vagy

desztillált víz°C °F

−15 5 30% 70%
Maximális

hűtőkapacitás
érdekében

−30 −22 50% 50% Vezetés extrém hideg
körülmények között
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➀ MAX vonal

➁ MIN vonal

➂ MAX és MIN vonalak között (kivéve NISMO és
Track edition modellek, amelyeket a NISMO
készített fel)

MOTOR HŰTŐFOLYADÉK
SZINTJÉNEK ELLENŐRZÉSE
Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét a tartályban
amikor a motor hideg. Ha a hűtőfolyadék szintje a
MIN ➁ jel alatt van, nyissa ki a tartály sapkáját (túl-
nyomást biztosító)jB és töltse fel a rendszert hűtő-
folyadékkal úgy, hogy annak szintje a MAX ➀ és MIN
➁ jelek között legyen. Ha a tartály üres, nyissa ki a
hűtő sapkájátjA és ellenőrizze a folyadék szintjét a
hűtőben amikor a motor hideg. Ha a hűtőben nincs
elegendő mennyiségű hűtőfolyadék, töltse fel a hű-

tőt a nyíláson keresztül, majd töltse fel a hűtőfolya-
dék tartályát úgy, hogy a folyadék szintje a MAX ➀
és MIN ➁ jelek között legyen.

Ha a hűtőrendszert rendszeresen fel kell tölteni,
ellenőriztesse egy NISSAN High Performance
Központtal (NHPC) vagy szakszervizzel.

Ellenőrizze, hogy a hűtőfolyadék szintje a MAX és
MIN jelek között van. Ha a folyadék szintje közép-
szint alatt van, előfordulhat, hogy a rendszerben ke-
ringő mennyiség nem elegendő a megfelelő gép-
jármű teljesítményhez, amely a motor túlmelegedé-
sét, vagy károsodását okozhatja.

Nagy teljesítményű vezetés esetén szükséges hűtő-
folyadék szinttel és keverési aránnyal kapcsolatos
részletekért lásd: “Hűtőfolyadék szintje és ke-
verési aránya” oldal: GTR-17.

Kivéve NISMO és Track edition modellek, amelye-
ket a NISMO készített fel:
Ha nehezen tudja megállapítani a MAX és MIN szin-
tek közötti középszintet, vegye le a tartály kupakját,
és nézzen bele a tartályba a töltőnyíláson keresztül;
így ellenőrizze, hogy a folyadék szintje a tartályt el-
választó ➂ jel fölött van-e.

FIGYELEM
• A hűtő tartálya túlnyomást biztosító sap-

kával van ellátva, míg a hűtőn nem ilyen
sapka van. Ne cserélje fel a hűtő és a hűtő-
folyadék tartályának sapkáját. Ha így tesz,
a hűtési teljesítmény az átlagos alatt lesz,
és túlmelegedést eredményez.

Kivéve NISMO és Track edition modellek,
amelyeket a NISMO készített fel

NISMO és Track edition modellek, amelyeket a
NISMO készített fel
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• Ha vészhelyzet esetén csak vízzel kell fel-
töltenie a tartályt, a lehető leghamarabb
cserélje le a hűtőfolyadékot, hogy a hűtő-
folyadék és víz aránya megfelelő legyen.

HŰTŐFOLYADÉK-CSERE
Ha a fűtőrendszer nagyobb javítására van szükség,
vegye fel a kapcsolatot a NISSAN High Performance
Központtal (NHPC) vagy szakszervizzel. A szerviz-
műveletek a megfelelő NISSAN szerviz kézikönyv-
ben találhatóak.

A nem megfelelő szervizelés csökkentheti a fűtő-
teljesítményt, és motor-túlmelegedéshez vezet-
het.

VIGYÁZAT
• A leforrázás veszélyét elkerülendő, soha

ne cserélje le a hűtőfolyadékot, ha a motor
forró.

• Ha a motor forró, sose távolítsa el a hűtő-
berendezés és a hűtőfolyadék tárolótar-
tály sapkáját. Súlyos égési sérüléseket
szerezhet a hűtőfolyadék tartályból vagy
hűtőből előtörő forró folyadék által.

• Ügyeljen rá, hogy bőre ne érintkezzen köz-
vetlenül a hűtőfolyadékkal. Amennyiben
bőrére kerülne a folyadék, mossa le alapo-
san szappannal vagy kéztisztítóval, amint
lehet.

• A hűtőfolyadékot tartsa gyermekektől
távol.

A hűtőfolyadékot megfelelően kell ártalmatlanítani.
Kísérje figyelemmel a helyi szabályozást.

MOTOROLAJ SZINTJÉNEK
ELLENŐRZÉSE
1. Állítsa a járművet sík talajra, és rögzítse a kézifé-

ket.

2. Járassa a motort, amíg el nem éri üzemi hőmér-
sékletét.

3. Állítsa le a motort. Mielőtt ellenőrizné az olaj-
szintet, várjon legalább 5 percet, amíg az olaj
visszacsöpög az olajteknőbe.

4. Vegye ki a nívópálcát és törölje tisztára. Teljesen
illessze be újból.

5. Ismét használja a nívópálcát és ellenőrizze az
olajszintet. A normál tartományban kellene len-

MOTOROLAJ
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nie ➀. Ha az olajszint a ➁ szint alatt van, távo-
lítsa el a betöltőnyílás sapkáját és a megfelelő
olajból öntsön be a nyíláson keresztül. Ne töltse
túl ➂.

6. Ismételten ellenőrizze az olajszintet a nívópálcá-
val.

MEGJEGYZÉS:
• Az normális jelenség, ha a bejáratási időszak

alatt de még a szerviz intervallumon belül
kell olajat tölteni a rendszerbe, de mindez
függ a működési feltételektől, illetve a hasz-
nált olaj tulajdonságaitól. Sok gyorsítás, las-
sítás esetén, különösen magas fordulat-
szám esetében több motorolaj fogy. Ha a
motor új, valószínű, hogy több olajat
fogyaszt. Ha az olajfogyás magasabb, mint
0,5 liter (1/2 qt) per 1.000 km (600 miles), ve-
gye fel a kapcsolatot egy NISSAN High Per-
formance Központtal (NHPC) vagy szakszer-
vizzel.

• A gépjármű leszállításakor a motorolaj
szintje 10 mm-rel (0,39 in) a H jel alatt van,
amely optimális a nagy teljesítménnyel tör-
ténő vezetéshez. A motorolaj szintjét feltölt-
heti a H jelig, ha a gépjárművet nem teszi ki
nagy terhelésnek.

FIGYELEM
• Mobil 1 (0W-40) (100% szintetikus) a gyári-

lag alkalmazott olaj. A VR38 motort úgy
fejlesztették ki, hogy ezt az olajat használ-
ja. A NISSAN nem tudja garantálni a meg-

felelő motorműködést és tartósságot, ha
nem 0W-40 szintetikus olajat használ.

• Az olajszintet rendszeresen ellenőrizni
kell. Ha nem megfelelő mennyiségű olajjal
használja a gépjárművet, a motor káro-
sodhat. A részletekkel és kivételekkel kap-
csolatban lapozza fel a különálló karban-
tartási útmutatót.

MOTOROLAJ- ÉS OLAJSZŰRŐ
CSERÉJE
MEGJEGYZÉS:
Ha csere szükséges, vegye fel a kapcsolatot a NIS-
SAN High Performance Központtal (NHPC) vagy
egy szakszervizzel.

VIGYÁZAT
• Használt motorolajnak való tartós, hosszú

távú kitettség bőrrákot okozhat.

• Ügyeljen rá, hogy fáradt olaj ne kerüljön a
bőrére. Amennyiben bőrére kerülne a fo-
lyadék, mossa le alaposan szappannal
vagy kéztisztítóval, amint lehet.

• A fáradt motorolajat gyermekektől elzárt
helyen kell tárolni.

MEGJEGYZÉS:
Ha ellenőrzés szükséges, vegye fel a kapcsolatot
a NISSAN High Performance Központtal (NHPC)
vagy egy szakszervizzel.

FIGYELEM
• Ne keverje más folyadékokkal.

• Ha nem eredeti NISSAN Transmission Oil
R35 Special kenőanyagot használ romol-
hat a vezethetőség, a sebességváltó tar-
tóssága és a sérülhet a hajtáslánc. A rész-
letekkel és kivételekkel kapcsolatban la-
pozza fel a különálló karbantartási
útmutatót.

SEBESSÉGVÁLTÓ OLAJA
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Ellenőrizze a folyadékszintet a tartályban. Távolítsa
el a kupakot, amelyhez egy mérőskála van csatolva.

A folyadékszint ellenőrzésére a skála első felét kell
használni, amelyen a “HOT” felirat található (➀: HOT
MIN., ➁: HOT MAX.), ha a folyadék hőmérséklete 50 -
80°C (122 - 176°F) vagy a hátulját kell használni, ame-
lyen a “COLD” felirat található (➂: COLD MIN., ➃:
COLD MAX.), ha a folyadék hőmérséklete 0 - 30°C
(32 - 86°F).

Ha a folyadék szintje a MIN jelzés alatt van, töltse fel
a rendszert eredeti NISSAN PSF folyadékkal vagy az-
zal megegyező minőségűvel. Távolítsa el a kupakot
és töltse fel a rendszert a nyíláson keresztül.

MEGJEGYZÉS:
a maximális kormányteljesítmény biztosításá-
hoz állítsa be a folyadékszintet a ➄ vonalra, ha a
folyadék hőmérséklete magas vagy a ➅ vonalra,

ha a folyadék hőmérséklete alacsony. Vegye fel a
kapcsolatot egy NISSAN High Performance Köz-
ponttal (NHPC) vagy szakszervizzel, ha a folyadék
szintjét pontosan be kell állítani.

FIGYELEM
• Ne töltse túl.

• Kizárólag eredeti NISSAN PSF-et vagy ez-
zel megfelelőt használjon.

A fékfolyadékkal kapcsolatos további információ-
kért lapozza fel a következő fejezetet.
( “Mennyiségek és ajánlott
folyadékok/kenőanyagok” oldal: 9-2)

VIGYÁZAT
• 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.

FIGYELMEZTETÉS
Az üzemben a fékrendszert eredeti NISSAN
Brake Fluid R35 Special II fékfolyadékkal töltik
fel. Az elektronikus stabilizáló rendszert (ESP)
valamint a csatlakozó alkatrészeket ehhez a
fékfolyadékhoz tervezték és a NISSAN nem
tudja garantálni a legjobb teljesítményt, illet-
ve a megfelelő működést, ha a gépjárműben
nem ezt a fékfolyadékot használják.

SZERVOKORMÁNY-FOLYADÉK FÉKFOLYADÉK
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FIGYELEM

A folyadék ne kerüljön festett felületekre. Ez
károsítja a festéket. Ha a folyadék kiborult,
mossa le a felületet vízzel.

Ellenőrizze a folyadékszintet a tartályban. Ha a fo-
lyadék a MIN vonal alatt van ➀ vagy a fék figyel-
meztető lámpája felvillan, töltse fel a rendszert ere-
deti NISSAN Brake Fluid R35 Special II fékfolyadékkal
a MAX vonalig ➁. Ha a rendszer többször egymás
után fel kell tölteni, ellenőriztesse a fékrendszer egy
NISSAN High Performance Központban (NHPC) vagy
egy szakszervizben.

VIGYÁZAT
A fagyálló folyadék mérgező, ezért körültekin-
tően kell tárolni, megjelölt tároló-alkalmatos-
ságban, gyermekektől távol.

Időről időre töltse fel az ablakmosófolyadék tartá-
lyát. Töltse fel a tartályt folyadékkal, amikor az ala-
csony ablakmosófolyadék szintre figyelmeztető
üzenet megjelenik a multifunkciós kijelzőn.
( “Alacsony mosófolyadék- szint
figyelmeztetés” oldal: 2-43)

A tartály feltöltéséhez vegye le a kupakot és töltse
az ablakmosófolyadékot a tartályba a nyíláson ke-
resztül.

ABLAKMOSÓFOLYADÉK
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A jobb tisztítás érdekében adjon ablakmosó oldó-
szert hozzá. Téli időszakban adjon a mosófolyadék-
hoz fagyálló folyadékot is. Kövesse a gyártó utasítá-
sait a keverési arányhoz.

Töltse után a tartályt sűrűbben, ha a vezetési körül-
ményei nagyobb mennyiségű ablakmosófolyadé-
kot igényelnek.

FIGYELEM
• A motor hűfolyadékához való fagyállót ne

helyettesítse az ablakmosó folyadékkal.
Ez a fényezés sérüléséhez vezethet.

• Hígítatlan ablakmosófolyadékot ne tölt-
sön az ablakmosó tartályba. Néhány metil
alkohol bázisú mosófolyadék károsíthatja
a hűtőt, ha a tartály feltöltése közben a fo-
lyadék kiömlik.

• Mindig a NISSAN által javasolt ablakmosó
folyadékot használjon.

MEGJEGYZÉS:
Az ablakmosó tartályba való beöntés előtt kever-
je össze az ablakmosófolyadékot vízzel, a gyártó
utasításai szerint. Ne az ablakmosó tartályban
keverje össze az ablakmosófolyadékot vízzel.

• Tartsa az akkumulátor felületét tisztán és szá-
razon. Az akkumulátort szódabikarbóna és víz
keverékével tisztítsa meg.

• Gondoskodjon róla, hogy az akkumulátorsaruk
tiszták legyenek és szorosan legyenek meghúz-
va.

Figyelmeztető szimbólumok az
akkumulátoron m FIGYELMEZTETÉS

➀ m
Tilos a dohányzás

Nyílt láng
használata tilos

Szikra használata
tilos

Soha ne dohányozzon az akkumulátor közelében. Soha ne tegye ki az
akkumulátort nyílt lángnak vagy elektromos szikráknak.

➁ m Védje a szemét Körültekintően kezelje az akkumulátort. Mindig viseljen védőszemüveget,
hogy megvédje a szemét a robbanástól vagy az akkumulátorsavtól.

➂ m
Gyermekek elől

elzárandó
Soha ne engedje, hogy az akkumulátor gyermekek kezébe kerüljön. Az
akkumulátort tartsa gyermekektől távol.

➃ m Akkumulátorsav

Ne hagyja, hogy az akkumulátorban lévő folyadék a bőrével, szemével,
szövettel vagy festett felületekkel érintkezzen. Miután megfogta az
akkumulátort vagy az akkumulátor saruját, azonnal alaposan mossa meg a
kezét. Ha az akkumulátorban lévő folyadék a szemébe, a bőrére vagy a
ruhájára jut, azonnal legalább 15 percig öblítse folyó vízzel, és forduljon
orvoshoz. Az akkumulátorfolyadék sav. Ha az akkumulátorfolyadék a
szemébe vagy a bőrére jut, megvakulhat vagy égési sérüléseket szenvedhet.

➄ m
Tartsa szem előtt

a használati
utasításokat

Mielőtt az akkumulátort kezelné, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót,
hogy biztosítsa a biztonságos és megfelelő kezelést.

➅ m Robbanékony gáz Az akkumulátorfolyadék által termelt hidrogéngáz robbanékony.

AKKUMULÁTOR
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• Ha nem használja a járművet 30 napig vagy még
tovább, válassza le a (−) negatív akkumulátorká-
belt, hogy megakadályozza a lemerülést.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

FIGYELEM
Ha az akkumulátor kábelét lekötötték az ak-
kumulátorról, ne csukja be egyik első ajtót
sem. Az automatikus ablakbeállítási funkció
nem fog működni, és az oldalsó tetőpanel
megsérülhet.

A negatív sarok (−) lekötéséhez a következők szerint
járjon el. Egyéb esetben az ablak és az oldalpanel
érintkezhet, és megsérülhetnek.

1. Húzza fel az ablakokat.

2. Nyissa fel a motorháztetőt.

3. Csukja be és zárja be az ajtókat.

4. Kösse le a negatív (−) sarkot.

5. Biztonságosan zárja le a motorháztetőt.

A negatív sarok (−) bekötéséhez a következők sze-
rint járjon el. Egyéb esetben az ablak és az oldalpa-
nel érintkezhet, és megsérülhetnek.

1. Nyissa ki az zárat, majd tárja ki a vezető felőli aj-
tót. Ne csukja be az ajtót.

2. Nyissa fel a motorháztetőt.

3. Kösse be a negatív (−) sarkot. Csukja le a motor-
háztetőt.

4. Húzza le a vezető felőli ablakot teljesen.

5. Csukja be a vezető felőli ajtót és húzza fel az ab-
lakot.

FOLYADÉKSZINT ELLENŐRZÉSE

VIGYÁZAT
• Soha ne tegye ki az akkumulátort nyílt

lángnak vagy elektromos szikráknak. Az
akkumulátorfolyadék által termelt hidro-
géngáz robbanékony. Ne hagyja, hogy az
akkumulátorban lévő folyadék a bőrével,
szemével, szövettel vagy festett felületek-
kel érintkezzen. Az akkumulátor, vagy az
akkumulátor kupakjának megérintése
után ne érintse meg, vagy dörzsölje a sze-
mét. Alaposan mossa meg a kezét. Ha a
sav a szemével, bőrével vagy ruhájával
érintkezne, azonnal mossa le bő vízzel, a
vizet legalább 15 percig folyassa az érin-
tett területre, majd forduljon orvoshoz.

• Ne működtesse a járművet, ha az akkumu-
látorban lévő folyadék szintje alacsony. Az
alacsony akkumulátorfolyadék-szint job-
ban terheli az akkumulátort, emiatt hő ter-
melődik, csökken az akkumulátor élettar-
tama, és bizonyos esetben robbanás tör-
ténhet.

• Ha az akkumulátoron vagy annak közelé-
ben dolgozik, minden esetben viseljen vé-
dőszemüveget és vegye le az ékszereit.

• Az akkumulátor elemei ólomból vagy
ólomvegyületekből állnak. Mossa meg a
kezét, miután az akkumulátorral dolgo-
zott.

• Az akkumulátort tartsa gyermekektől
távol.
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Ellenőrizze a folyadék szintjét minden cellában (Tá-
volítsa el az akkumulátor burkolatát, ha szükséges).
A FELSŐ ➀ és az ALSÓ ➁ szintjelek között kell len-
nie.

Ha után kell töltenie, csak desztillált vizet használ-
jon arra, hogy a szintet minden cellában a jelzésig
feltöltse. Ne töltse túl.

1. Távolítsa el a celladugókatjA .

2. Töltse fel desztillált vízzel a FELSŐ szintjelzésig
➀.

Ha az akkumulátor oldala nem tiszta, ellenőrizze
a desztillált víz szintjét közvetlenül a cellák felett
belenézve; az ➀ állapot azt jelzi, rendben van, és
a ➁ állapot azt jelzi, hogy még hozzá kell tölteni.

3. Húzza meg a cellazáró dugókatjA .

Magas hőmérsékleteken vagy szélsőséges körül-
mények között üzemelő gépjárművek gyakoribb
akkumulátor folyadékszint ellenőrzést igényelnek.

BEINDÍTÁS KÜLSŐ
AKKUMULÁTORRAL
Ha a gépjárművet külső akkumulátorról kell indíta-
ni, lapozza fel a következő fejezetet. ( “Beindí-
tás külső akkumulátorral” oldal: 6-4)

Ha a motor nem indul külső akkumulátorról való
indítással sem, az akkumulátort le kell cserélni.
Azonnal vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN High
Performance Központtal (NHPC) vagy egy szakszer-
vizzel.
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1. Szervokormány olajszivattyúja

2. Generátor

3. Tengelygörgő

4. Légkondicionáló kompresszor

5. Hajtószíj automatikus feszítő

VIGYÁZAT
Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló
OFF vagy LOCK állásban van-e, mielőtt elkezdi
javítani a szíjakat. A motor váratlanul
elindulhat.

1. Szemrevételezéssel ellenőrizzen minden szíjat,
hogy nincs-e rajtuk szokatlan kopás, vágás, kidör-
zsölődés, vagy nem lazák-e. Ha a szíj rossz álla-
potban van vagy laza, cseréltesse ki vagy állíttas-
sa be egy NISSAN High Performance Központban
(NHPC) vagy szakszervizben.

2. Rendszeresen ellenőriztesse a szíjak állapotát és
feszességét a különálló karbantartási füzetben
meghatározott intervallumok szerint.

VIGYÁZAT

Gondoskodjon róla, hogy a gyújtáskapcsoló
OFF állásban legyen és a rögzítőfék megfele-
lően be legyen húzva.

FIGYELEM
Győződjön meg róla, hogy a megfelelő gyer-
tyakulcsot használja a gyújtógyertyák eltávo-
lításához. Nem megfelelő gyertyakulcs hasz-
nálata esetén sérülhetnek a gyújtógyertyák.

HAJTÓSZÍJAK GYÚJTÓGYERTYÁK
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GYÚJTÓGYERTYÁK CSERÉJE
Ha csere szükséges, vegye fel a kapcsolatot a NIS-
SAN High Performance Központtal (NHPC) vagy egy
szakszervizzel.

Irídium elektródás gyújtógyertyák
Az irídium hegyű gyertyákat a különálló karbantar-
tási füzetben meghatározott karbantartási útmu-
tatónak megfelelően cserélje, de ne használja fel
őket újra tisztítás és a hézag újbóli beállítása után.

A gyújtógyertyákat mindig az ajánlott, vagy az-
zal megegyező gyertyákra cserélje le.

Távolítsa el a rögzítő füleket ➀ ahogy az az ábrán is
látható és húzza ki a szűrőelemet ➁.

A szűrőelemet nem szabad tisztítani, és ismételten
felhasználni. Karbantartási időszakoknak megfele-
lően cserélje. A karbantartási időszakokat megta-
lálja a különálló karbantartási füzetben. A szűrő cse-
réjekor törölje tisztára a légtisztító ház belsejét, és
fedje le egy nedves ruhával.

VIGYÁZAT

• Ha levegőszűrő nélkül üzemelteti a mo-
tort, égési sérüléseket szenvedhet, vagy
okozhat másoknak. A levegőszűrő nem
csak a levegő megtisztításáért felelős, ha-
nem felfogja a motor utórobbanásakor
keletkező lángokat is. Ha a szűrő nincs a
helyén, és a motorban utórobbanás követ-
kezik be, égési sérüléseket szenvedhet. Ne
használja a gépjárművet levegőszűrő nél-
kül, és legyen óvatos, amikor munkálato-
kat végez a levegőszűrő nélküli motoron.

• Soha ne öntsön üzemanyagot a fojtósze-
lepre vagy kísérelje meg úgy elindítani a
motort, hogy a levegőszűrő el van távolít-
va. Ha mégis így tesz, súlyos sérüléseket
szenvedhet.

LÉGTISZTÍTÓ
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TISZTÍTÁS
Ha a gépjármű szélvédője szélvédőmosó haszná-
lata után sem tiszta, vagy ha a törlőlapátok műkö-
dés közben csikorognak, valószínűleg viasz, vagy
más anyag van a szélvédőn vagy a lapáton.

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 mosó oldatba vagy
enyhe tisztítószerbe mártott ruhával. Majd öblítse
le a törlőlapátot tiszta vízzel. Ha a szélvédő azután
sem válik tisztává, hogy megtisztította és használta
a törlőlapátokat, cserélje le a lapátokat.

FIGYELMEZTETÉS
Az elhasználódott ablaktörlő lapátok meg-
sérthetik a szélvédőt és akadályozhatják a ve-
zetőt a kilátásban.

A TÖRLŐLAPÁTOK CSERÉJE
Cserélje le az ablaktörlő lapátokat, ha azok elhasz-
nálódtak.

1. Emelje fel az ablaktörlő kart.

2. Nyomja meg a kioldó fületjA , majd mozgassa a
törlőlapátot az ablaktörlő karon lefelé ➀ miköz-
ben nyomja a kioldó fület.

3. Helyezze be az új törlőlapátot az ablaktörlő kar-
ra, amíg egy kattanó hangot nem hall.

4. Forgassa a lapátot úgy, hogy a kis kivágás a ho-
ronyba kerüljön.

FIGYELEM

• Miután kicserélte a törlőlapátot, engedje
vissza az ablaktörlőt az eredeti pozíciójá-
ba; egyéb esetben megsérülhet, ha a mo-
torháztető felnyitásra kerül.

• Győződjön meg róla, hogy az ablaktörlő
hozzáér a szélvédőhöz; egyéb esetben az
ablaktörlő lapát megsérülhet a menetszél
nyomásától.

SZÉLVÉDŐ TÖRLŐLAPÁTOK
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Ügyeljen arra, hogy ne tömítse el a fúvókátjA . Egyéb
esetben az ablakmosó nem működik megfelelően.
Ha a fúvóka eltömődik, egy tűvel vagy egy kis csap-
pal tisztítsa kijB . Legyen óvatos, nehogy tönkrete-
gye a fúvókákat.

Ha a fékek nem működnek megfelelően, ellenőriz-
tesse azokat egy NISSAN High Performance Köz-
pontban (NHPC) vagy egy szakszervizben.

FÉKEK BEÁLLÍTÁSA
Önbeállító fékek
Az Ön gépjárműve önbeállító fékrendszerrel van fel-
szerelve.

A féktárcsák minden esetben, amikor a fékpedál
lenyomásra kerül, beállítják önmagukat.

VIGYÁZAT
Ha a fékpedál nem áll vissza az eredeti ma-
gasságába, ellenőriztesse a rendszert egy
NISSAN High Performance Központban (NHPC)
vagy szakszervizben. Rögzítőfék ellenőrzése

A kiengedett pozícióból lassan, de határozottan
húzza fel a kart. Ha a kattanások száma nem egye-
zik meg a felsoroltakkal, keressen fel egy NISSAN
High Performance Központot (NHPC) vagy egy szak-
szervizt.

5- 6 kattanás
Húzóerő 196 N (20 kg, 44 lb)

FÉKEK
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Lábfék ellenőrzése

VIGYÁZAT
Ha a fékpedál nem áll vissza az eredeti ma-
gasságába, ellenőriztesse a rendszert egy
NISSAN High Performance Központban (NHPC)
vagy szakszervizben.

Járó motor mellett ellenőrizze a pedál felső felülete
és a padló közötti távolságot. Ha nem esik bele a
megadott tartományba, keressen fel egy NISSAN
High Performance Központot (NHPC) vagy szak-
szervizt.

Nyomási erő
490 N (50 kg, 110 lb)

Balkormányos modellek:
— 100 mm (4 in) vagy több

Jobbkormányos modellek:
— 109 mm (4-1/4 in) vagy több

FÉKBETÉT KOPÁSA (kivéve NCCB
(NISSAN Carbon Ceramic Brake)
csomaggal nem szerelt modellek)
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 el-
lenőriztesse a fékeket, ha a hangot hallja.

Bizonyos vezetési- és hőmérsékleti viszonyok kö-
zött a fék csikoroghat, nyikoroghat, vagy más han-
got adhat. Az enyhe és a közepes erősségű fékezés-
nél adott alkalomszerű fékezési hang normális, és
nem befolyásolja a fékrendszer működését vagy tel-
jesítményét.

A megfelelő fék-felülvizsgálati intervallumokat
követni kell. További információért lapozza fel a kü-
lönálló karbantartási füzet karbantartásra vonatko-
zó részét, ahol a karbantartási intervallumok is fel-
sorolásra kerültek.

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
FÉKRENDSZER (NCCB (NISSAN
Carbon Ceramic Brake) csomag
nélkül szerelt modellek)
Ez a gépjármű olyan nagy teljesítményű fékbetétek-
kel van felszerelve, amelyek lehetővé teszik a meg-
felelő fékezést különböző vezetési körülmények kö-
zött. A fékbetéteknél használt anyagok miatt a fel-
nire több por rakódhat, azonban ez nem jelenti a
rendszer hibás működését.

A GT-R fékbetéteknél olyan anyagot használnak,
amely vasat is tartalmaz, hogy a megfelelő fékerő
fenntartható legyen nagy sebességnél és alacsony
hőmérsékletnél is. Ha a fékrendszer nedves és a
rögzítőfék hosszabb ideig be van húzva, a vas be-
rozsdásodhat ebben az anyagban és a fékbetét il-
letve a féktárcsa összeragadhat. Ez zajt, illetve vib-
rációt okozhat vezetés közben. Mielőtt leállítaná a
gépjárművet szárítsa meg a fékeket úgy, hogy szá-
raz úton halad, különösen olyankor, ha a gépjármű-
vet mosatta vagy ha a esőben vezetett. ( “Ve-
zetés közben keletkező zajok” oldal: GTR-25) Keres-
sen fel egy NISSAN High Performance Központot
(NHPC) vagy szakszervizt, ha a zaj és vibráció nem
szűnik meg.

A gyakori erős fékezéstől a fékbetétek beéghetnek.
Ilyen esetben a fékbetéteket ki kell cserélni, még ak-
kor is, ha nem érték el teljesen a kopási limitet. A
rendszer ellenőrzésekkor ellenőriztesse a fékbeté-
teket és a féktárcsákat is.

További részletekért keressen fel egy NISSAN High
Performance Központot (NHPC) vagy szakszervizt.
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FÉKBETÉTEK CSERÉJE (NCCB
(NISSAN Carbon Ceramic Brake)
csomaggal szerelt modellek)
A NISSAN azt javasolja, hogy a fékbetéteket és a
féktárcsákat egyidőben cseréltesse, hogy a maxi-
mális fékteljesítmény fenntartható legyen.

Kizárólag a fékbetétek cseréje is megengedhető
egyes esetekben (valamennyi négy kerék, vagy csak
az első kerék meghajtás esetén, körülményektől
függően). Egy GT-R technikus vizsgálja meg a gép-
járművet és döntse el, hogy szükséges-e a féktár-
csák cseréje. Ezen esetekben a fékbetétek és féktár-
csák egységes cseréje nem szükséges.

MEGJEGYZÉS:
A fékbetétek és féktárcsák egységes cseréjét ak-
kor kell elvégezni a négykerék meghajtású jár-
művén, ha egy GT-R technikus úgy ítéli meg, hogy
ez a megfelelő javítási művelet.

Ha a féktárcsák belseje hideg téli időszakban és a
felület forróvá válik erős, ismétlődő fékezés követ-
keztében, repedések jelenhetnek meg a hűtőfura-
tok mellett, a tárcsa felületén. Repedések magas tel-
jesítmény közben többszöri erős fékezés következ-
tében is megjelenhetnek. Ebben az esetben a
repedések mértékétől függően szükséges lehet a
fékbetétek és féktárcsák cseréje. Javasoljuk, hogy
keressen fel egy NISSAN High Performance Közpon-
tot (NHPC) vagy szakszervizt a cserével kapcsolat-
ban.

MEGJEGYZÉS:
• Ahhoz, hogy élvezhesse a jó minőségű féktel-

jesítményt, illetve a sportos vezethetőséget
és flexibilitást, amelyet a GT-R nyújthat, vásá-
rolja meg az NCCB (NISSAN Carbon Ceramic
Brake) csomagot opcióként. Ezen felül az
NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake) tartós-
sága kiemelkedő normál vezetési körülmé-
nyek között, ezen felül a könnyű ötvözet által
csökken a rugózatlan tömeg is, így az úttartás
is kiemelkedő.

• Nagy teljesítménnyel történő vezetés után
vagy extrém fékhasználat után a féktárcsa
anyagösszetétele megváltozhat a fékbetét
elhasználódása és a súrlódás okozta hő mi-
att. A tárcsákat akkor is ki kell cserélni, ha az
állapotuk normálisnak tűnik.

• Az NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake) fék-
rendszernek ugyanaz a struktúrája, mint a
hagyományos GT-R fékrendszerének. A fék-
tárcsa szerkezete nem rozsdásodik, függet-
lenül a használattól. Abban az esetben, ha
rozsdásodás jelenne meg, ellenőriztesse a
NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake) fék-
rendszert és a kapcsolódó alkatrészeket egy
SpecV NISSAN High Performance Központban
(NHPC) vagy szakszervizben.

• Az NCCB (NISSAN Carbon Ceramic Brake) fék-
rendszerrel szerelt modellek esetében a fék-
tárcsa, illetve a fékbetétek anyaga eltér a GT-R
gépjárműveken használt hagyományos
rendszertől. A tárcsát és a fékbetéteket óvni
kell attól, hogy rozsdásodás miatt összera-
gadjanak. Soha ne parkolja le úgy a gépjár-
művet hosszabb időre, hogy a fékrendszer

nedves. Ez segít hosszú ideig megőrizni a fék-
tárcsát és a fékbetéteket, illetve segít meg-
őrizni a karbon kerámia féktárcsa szabad fe-
lületeinek állapotát. Különösen télen ügyeljen
arra, hogy a gépjármű leparkolásakor a fék-
betétek és a féktárcsa száraz legyen, így meg-
előzheti, hogy azok összefagyjanak és káro-
sodjanak a túlzottan hideg időben. A gépjár-
művön található karbon kerámia fékrendszer
esetében a féktárcsák és a betétek is légbu-
borékokat tartalmazhatnak. Ne hagyja őket
nedves körülmények között, mivel összera-
gadhatnak a fagyos körülmények között.

VIGYÁZAT
Ha a gépjármű alvázát valamilyen ütés éri
vagy ha a féktárcsán repedések vagy törede-
zések vannak, ellenőriztesse a gépjárművet
egy SpecV NISSAN High Performance Köz-
pontban (NHPC) vagy szakszervizben. Egyéb
esetben a féktárcsa károsodhat, amely súlyos
balesethez is vezethet.

FIGYELEM
• Soha ne használjon féktisztító folyadékot

vagy egyéb vegyszert a fékbetéten. Ha
féktisztító folyadékot vagy egyéb vegy-
szert használ a féktárcsán, csökkenhet a
féktárcsa élettartama.

• Ha kavicsos úton haladt a gépjárművel, el-
lenőriztesse a gépjármű féktárcsáját egy
SpecV NISSAN High Performance Központ-
ban (NHPC) vagy szakszervizben.

NCCB (NISSAN Carbon Ceramic
Brake) (ha van)
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• Mivel a karbon kerámia féktárcsa nagyon
kemény, ne tegye ki erős ütéseknek. A ke-
rekek levételekor ügyeljen arra, hogy a ke-
rekek ne ütközzenek a féktárcsának.

A FÉKBETÉTEK ÉS A FÉKTÁRCSÁK
CSERÉJE
• A NISSAN azt javasolja, hogy fékbetétek és fék-

tárcsák cseréje során az összes szettet cserélje
le. Azonban előfordulhat, hogy a fékbetéteket
külön is lehet cserélni, de csak akkor, ha egy GT-R
technikus úgy ítéli meg, hogy a féktárcsák újra
felhasználhatók és a különböző mérések alap-
ján még nem kell cserélni.

• Nagy teljesítménnyel történő vezetés után a
gépjármű karbantartását és ellenőrzését egy
NISSAN High Performance Központban (NHPC)
vagy szakszervizben kell végrehajtani. Egyéb
esetben a fékrendszer kapcsolódó alkatrészei
károsodhatnak a sugárzó hőtől, amely az speci-
ális anyag miatt keletkezik, ezen felül károsod-
hatnak a fékbetétek is, illetve csökkenhet a fék-
tárcsa élettartama.

Fékbetét
Ellenőriztesse a fékrendszert és a fékbetéteket a le-
hető leghamarabb cseréltesse ki egy NISSAN High
Performance Központban (NHPC) vagy egy szak-
szervizben, ha a fék kopására figyelmeztető lámpa
világít.

FIGYELMEZTETÉS

Soha ne vezesse hosszan a gépjárművet ha a
figyelmeztető lámpa világít. Egyéb esetben a
fékrendszer nem fog megfelelően működni a
fékbetétek kopása miatt.

Féktárcsa
Az következő feltételek fennállása esetén a féktár-
csa azonnali cseréjére van szükség. Annak ellenére,
hogy megfelelő módon néz ki, ellenőriztesse a gép-
járművet egy SpecV NISSAN High Performance Köz-
pontban (NHPC) vagy szakszervizben.

• Extrém módon lecsökkent fékerő

• Kis letörések, repedések a féktárcsán

• A kerekek nekiütődtek a fékrendszer alkatrésze-
inek

• A fékrendszerben található alkatrészek hozzá-
értek a féktárcsához vagy dugattyúkhoz az el-
használódás következtében.

• A fékbetétek fém lapja hozzáért a féktárcsa fel-
színéhez, mivel a fékbetétek nem kerültek lecse-
rélésre a megadott időintervallumban.

• A féktárcsa és a kerekek érintkezése kerekek fel-
szerelése vagy leszerelése során.

VIGYÁZAT
Ha a GT-R technikus úgy ítéli meg, hogy a fék-
tárcsákat ki kell cserélni, cseréltesse ki a
féktárcsákat.

Balkormányos modellek

Jobbkormányos modellek

BIZTOSÍTÉKOK
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MOTORTÉR

FIGYELMEZTETÉS
A biztosítékdobozon megadottnál ne hasz-
náljon kisebb vagy nagyobb amperszámú biz-
tosítékot. Ezzel tönkreteheti az elektromos
rendszert vagy tüzet okozhat.

Ha valamely elektromos berendezés nem működik,
ellenőrizze a biztosítékot.

1. Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló OFF
vagy LOCK állásban van és a fényszórók ki van-
nak kapcsolva.

2. Nyissa fel a motorháztetőt és távolítsa el az ak-
kumulátor burkolatát és a biztosítékok tartóját.

3. Távolítsa el a biztosítékok burkolatát.

4. A motortérben található kihúzóval távolítsa el a
biztosítékot.

5. Ha a biztosíték kiolvadtjA , cserélje ki új biztosí-
tékra jB . A tartalék biztosítékok a biztosítékdo-
bozban találhatók.

6. Ha az új biztosíték is kiolvad, ellenőriztesse a gép-
jármű elektronikus rendszerét egy NISSAN High
Performance Központban (NHPC) vagy szakszer-
vizben.

Olvadó- biztosítékok
Ha valamelyik elektromos berendezés nem műkö-
dik, de a biztosítékok is rendben vannak, ellenőrizze
az olvadó- biztosítékokat. Ha ezek közül valamelyik
is elolvadt, cserélje ki egy eredeti NISSAN biztosíték-
ra.
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UTASTÉR

FIGYELMEZTETÉS
A biztosítékdobozon megadottnál ne hasz-
náljon kisebb vagy nagyobb amperszámú biz-
tosítékot. Ezzel tönkreteheti az elektromos
rendszert vagy tüzet okozhat.

Ha valamely elektromos berendezés nem működik,
ellenőrizze a biztosítékot.

1. Győződjön meg róla, hogy a gyújtáskapcsoló OFF
vagy LOCK állásban van és a fényszórók ki van-
nak kapcsolva.

2. Nyissa ki a biztosítékdoboz fedelét.

3. Vegye ki a biztosítékot a biztosíték-kihúzóval
jA .

4. Ha a biztosíték kiolvadt, cserélje ki új biztosítékra.

A tartalék biztosítékok a biztosítékdobozban ta-
lálhatók.

5. Ha az új biztosíték is kiolvad, ellenőriztesse a gép-
jármű elektronikus rendszerét egy NISSAN High
Performance Központban (NHPC) vagy szakszer-
vizben.

A tartós tárolás kapcsolója (ha van)
Az akkumulátor lemerülésének csökkentése érde-
kében a tartós tárolás során használatos biztosíték
kapcsolója a gyárban kikapcsolásra kerül. A gépjár-
mű leszállítása előtt a kapcsoló felkapcsolásra ke-
rül, és mindig ebben az állásban kell maradnia.

Balkormányos modellek

Jobbkormányos modellek
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Ha egy elektromos berendezés nem üzemel, távo-
lítsa el a tartós tárolás során használatos biztosíték
kapcsolóját és ellenőrizze, hogy nincs-e kiolvadt biz-
tosíték.

FIGYELEM
Ha a tartós tárolás során használatos biztosí-
ték kapcsolója hibásan működik, vagy a biz-
tosíték kiolvad, a kapcsolót nem kell kicserél-
ni. Ilyen esetben távolítsa el a biztosíték kap-
csolót és helyezzen be egy új, ugyanolyan
teljesítményű biztosítékot.

Hogyan távolítsuk el a tartós tárolás során
használatos biztosíték kapcsolóját.:

1. A tartós tárolás során használatos biztosíték kap-
csolójának eltávolítása előtt győződjön meg róla,
hogy a gyújtáskapcsoló OFF vagy LOCK állásban
van.

2. Győződjön meg róla, hogy a fényszórók ki van-
nak kapcsolva.

3. Vegye le a biztosítékdoboz fedelét.

4. Fogja meg a rögzítő füleket ➀, amelyek a bizto-
síték tartó mindkét oldalán megtalálhatók.

5. Húzza ki a tartós tárolás során használatos biz-
tosíték kapcsolóját a biztosítékdobozból ➁.

Balkormányos modellek Jobbkormányos modellek
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VIGYÁZAT
• Ügyeljen arra, hogy az eltávolított eleme-

ket vagy alkatrészeket gyerekek ne nyel-
jék le.

m
A nem megfelelően eldobott akkumulátor/
elem szennyezi a környezetet. Mindig működ-
jön együtt a helyi szabályozásokkal az elem
ártalmatlanítását illetően.

FIGYELEM

előfordulhat, hogy a kulcs megsérül, amikor az
elemeket cseréli ki. Javasolt az elemeket egy
NISSAN High Performance Központban (NHPC)
vagy szakszervizben cseréltetni.

Javasolt elemek: CR2032 lítium elem vagy azzal
egyenértékű.

1. Az intelligens kulcs hátoldalán oldja ki a zárat mi-
közben a mechanikus kulcsot húzza ki.

2. Egy ruhába csavart lapoz csavarhúzót ➀ helyez-
zen a nyílásba ➁ és forgassa el, hogy a burkola-
tot szétnyithassa.

FIGYELEM
Mivel fennáll a kockázata annak, hogy meg-
karcolja a kulcsot csavarjon egy csavarhúzót
vagy hasonló eszközt egy ruhába, amikor a ré-
szeket választja szét. Ha a csavarhúzót túlsá-
gosan belenyomja a kulcsba, megsértheti a
belső nyomtatott áramkört.

3. Távolítsa el a régi elemeket és helyezze be az úja-
kat úgy, hogy a + oldal lefelé néz.

FIGYELEM
• Győződjön meg róla, hogy a + és - oldalak

megfelelő irányba néznek, amikor behe-
lyezi őket.

• Ne érintse meg a nyomtatott áramkört és
a belső érintkezőket. Egyéb esetben
megsérülhetnek.

INTELLIGENS KULCS
ELEMCSERE

8-28 Karbantartás és önállóan elvégezhető műveletek



4. Illessze össze az intelligens kulcs felső és alsó
részét.

Keresse fel a NISSAN High Performance Központot
(NHPC) vagy szakszervizt, ha a cserével kapcsolat-
ban segítségre lenne szükséges.

MEGJEGYZÉS:
Az elemek cseréje után ellenőrizze, hogy az intel-
ligens kulcs funkciói megfelelően működnek-e.
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1. Fényszóró (Távolsági fényszóró)

2. Helyzetjelző lámpa

3. Első irányjelző lámpa

4. Nappali világítás/Helyzetjelző lámpa

5. Fényszóró (Tompított fényszóró)

6. Oldalsó irányjelző lámpa

7. Középső féklámpa

8. Hátsó ködlámpa

9. Rendszámtábla-világítás

10. Hátsó összetett lámpa (hátsó irányjelző/hátsó
lámpa/féklámpa/tolatólámpa)

11. Hátsó jelzőlámpa (ha van)

jA Kivéve NISMO modellek

jB NISMO modellek

ELSŐ FÉNYSZÓRÓK
Esőben és autómosáskor a lámpaüveg belsején pá-
ra csapódhat le. A lámpaüvegen belüli és kívüli hő-
mérséklet különbsége párásodást okozhat. Ez nem
jelenti azt, hogy a rendszer hibásan működik. Ha a
lámpa belsejében nagyobb cseppek vannak, vegye
fel a kapcsolatot a NISSAN High Performance Köz-
ponttal (NHPC) vagy szakszervizzel.

Csere
LED fényszóró:

Ha csere szükséges, keressen fen egy NISSAN High
Performance Központot (NHPC) vagy egy szakszer-
vizt.

LÁMPÁK
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BELSŐ ÉS KÜLSŐ LÁMPÁK

Elem Teljesítmény
(W) Izzó száma

Fényszóró

tompított
fényszóró* LED —

távolsági fényszóró* LED —

Első irányjelző* 21 WY21W

Nappali világítás* LED —

Helyzetjelző lámpa* LED —

Oldalsó irányjelző
lámpa 5 WY5W

Hátsó kombinált lámpa

Tolatólámpa 16 W16W

Irányjelző 21 WY21W

Féklámpa/ hátsó
lámpa* LED —

Hátsó ködlámpa* LED —

Rendszámtábla-
világítás* LED —

Olvasólámpa 8 —

Sminktükör
megvilágítás* 2 —

Küszöbvilágítás 2,7 —

Csomagtér világítása 3,4 —

Középső féklámpa* LED —

*: Keressen fel egy NISSAN High Performance
Központot (NHPC) vagy szakszervizt a cserével

kapcsolatban.

A NISSAN High Performance Központ (NHPC) vagy
szakszerviz alkatrész osztályával egyeztesse a leg-
újabb alkatrész információkat.

Cserénél végrehajtandó lépések
Az összes többi lámpa A, B, C, D, E vagy F típusú.
Izzócsere esetében elsőként távolítsa el a lámpa
frontüvegét és/vagy borítását.

ELTÁVOLÍTÁS

BESZERELÉS
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1. Illesszen egy csavarhúzót a lencse hátoldalába
és nyomja meg a fém fület ➀, hogy
eltávolíthassa a lámpát.

2. A foglalatot forgassa el az óramutató járásával
ellentétes irányba és vegye ki, majd cserélje ki az
izzót.

FIGYELEM

Ne húzza úgy a lámpát, hogy a fém fület nem
oldotta ki. A fém fül sérülhet és a lámpa laza
lehet vagy kieshet.

Oldalsó irányjelző lámpa
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➀ Irányjelző lámpa

➁ Tolatólámpa

1. Távolítsa el a rögzítőelemeket, majd a csomag-
tartó burkolatának közepétjA .

2. Távolítsa el a rögzítőelemeket és húzza a cso-
magtartó hátsó burkolatátjB felfelé és távolítsa
el.

3. Távolítsa el a rögzítőelemeket és húzza a cso-
magtartó oldalsó burkolatátjC oldalra és távo-
lítsa el.

4. Csatlakoztassa le az izzót és cserélje ki azt.

Hátsó kombinált lámpa
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Defektes abroncs esetén lásd a következő fejeze-
tet. ( “Gumidefekt” oldal: 6-2)

FIGYELMEZTETÉS
A NISSAN High Performance Központ (NHPC)
vagy szakszerviz el tudja végezni a kerékcse-
rét. A keréknyomás szenzorait vissza kell állí-
tani. A kerékcserével kapcsolatban vegye fel a
kapcsolatot egy NISSAN High Performance
Központtal (NHPC) vagy szakszervizzel.

Az abroncsokat és felniket minden esetben a gép-
járműhöz meghatározott egy egységként használ-
ja.

Ha kerékcsere szükséges, javasolt mind a négy ab-
roncs cseréje. Azonban a defektes vagy sérül ab-
roncs javítható. Annak meghatározása, hogy csak
az egyik abroncsot vagy az egész garnitúrát cse-
rélni kell-e több tényezőtől függ, mint pl. az elhasz-
nálódástól. Azonnal vegye fel a kapcsolatot egy NIS-
SAN High Performance Központtal (NHPC) vagy egy
szakszervizzel. Ők meg tudják mondani, hogy csak
egy abroncsot vagy az egész garnitúrát cserélni
kell-e.

Ellenőrizze, hogy a szelepsapka vissza van-e téve a
szelepre, illetve ellenőrizze, hogy a szelep megfele-
lően rögzítve van-e. Amikor a szelepsapkát vissza-
helyezi, megfelelően húzza meg kézzel. Ha szerszá-
mot használ a szelepsapka meghúzásához, a sze-
lepsapka megsérülhet.

Olvasólámpa

Küszöbvilágítás

Csomagtér világítása

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK
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GUMIABRONCS NYOMÁSA
Keréknyomást figyelő rendszer (TPMS)
A gépjármű fel van szerelve keréknyomást felügyelő
rendszerrel (TPMS). Ez a rendszer az összes abroncs
nyomását felügyeli. Ha az alacsony keréknyomásra
figyelmeztető lámpa felvillan, egy vagy több
abroncs levegőnyomása jelentősen lecsökkent. A
rendszer az érintőképernyőn is megjeleníti az
összes abroncs nyomásértékét úgy, hogy az ab-
roncsba szerelt szenzorok jelet küldenek a rend-
szernek.

A TPMS csak akkor aktiválódik, ha a gépjárművet 25
km/h-nál (16 MPH) magasabb sebességgel vezeti. A
rendszer nem érzékeli a hirtelen nyomáscsökke-
nést.

– “Alacsony keréknyomás figyelmeztetés”
oldal: 2-28

– “Keréknyomást figyelő rendszer (TPMS)”
oldal: 5-3

– “Gumidefekt” oldal: 8-43

Gumiabroncs felfúvási nyomása
Rendszeresen ellenőrizze a keréknyomást, de külö-
nösen hosszabb utak előtt. A gumiabroncs nyomást
rendszeresen ellenőrizni kell, mert:

• A legtöbb gumiabroncs természetes módon ve-
szít levegőt.

• A gumiabroncsok hirtelen veszíthetnek levegőt,
ha csatornafedélen, vagy egyéb tárgyon veze-
tünk át, vagy a gumiabroncs parkolás közben
eléri az útpadkát.

MEGJEGYZÉS:
• Az érintőképernyőn ellenőrizheti az abron-

csok nyomásértékeit. A multifunkciós kijelző-
vel kapcsolatban lapozza fel a használati út-
mutatót.

• A gépkocsira szerelt abroncsok nitrogén gáz-
zal vannak feltöltve. Amikor a keréknyomás
alacsony, töltse fel az abroncsokat nitrogén-
nel. Vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN High
Performance Központtal (NHPC) vagy szak-
szervizzel, hogy további információt szerez-
hessen arról, hogyan kell az abroncsokat nit-
rogénnel feltölteni.

• Ha nitrogén nem elérhető, sűrített levegővel
is felfújathatja az abroncsot, amely normál
vezetési körülmények között megfelelő.
Azonban a NISSAN azt javasolja, hogy az ab-
roncsot töltse fel nitrogénnel, hogy a lehető
legjobb teljesítményt érje el.

A guminyomást akkor kell ellenőrizni, amikor az ab-
roncsok még hidegek. A gumiabroncsok akkor te-
kinthetőek HIDEGnek, miután a járművet legalább
3, vagy több órára leparkolta, vagy alacsony sebes-
ségen kevesebbet vezette 1,6 km-nél (1 mérföld).

Nem megfelelő keréknyomás kedvezőtlenül be-
folyásolhatja az abroncs élettartamát, illetve a
jármű kezelhetőségét.

VIGYÁZAT
• 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.

MEGJEGYZÉS:
• A GT-R speciális abroncsokat és felniket hasz-

nál. Ezeknek a speciálisan kifejlesztett abron-
csoknak és felniknek a használata lehetővé
teszi a maximális teljesítmény elérését.

– Az eredeti GT-R abroncsok és felnik segí-
tenek elérni a maximális kanyarodási és
fékezési teljesítményt.

– Az eredeti GT-R abroncsok és felnik segí-
tenek elérni a maximális abroncs tartós-
ságot gyorsítás alatt.

– Az eredeti GT-R abroncsok és felnik segí-
tenek elérni a maximális kezelhetőséget
vezetés közben.

– Az eredeti GT-R abroncsok és felnik segí-
tenek elérni a megfelelő tapadást még
csökkenő keréknyomás vagy defekt ese-
tén is.

– Az eredeti GT-R abroncsok és felnik segí-
tenek megelőzni az egyenesfutás instabi-
litását, amely a merev felnik és széles ab-
roncsok okozta elhasználódásból fakad.

• A GT-R speciálisan tervezett, defekt ese-
tén is használható abroncsokat használ,
amelyek oldalfala kimondottan merev. Az
abroncsok cseréjéhez ezért speciális
technológia és berendezések szüksége-
sek. A NISSAN azt javasolja, hogy az ab-
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roncsok cseréjét egy NISSAN High Perfor-
mance Központban (NHPC) vagy szak-
szervizben végeztesse el.

• Az abroncsok felnikről való eltávolítása
után használjon automatikus berende-
zést az új abroncsok felszereléséhez. Az
abroncsok csak akkor használhatók fel új-
ra ha nincsenek rajtuk repedések és/ vagy
deformitások a perem részen. Ha nem au-
tomatikus berendezést használ, repedé-
sek és deformitások jelenhetnek meg a
perem részen, amely azt jelentik, hogy az
abroncsot nem lehet újra felhasználni.

KERÉKNYOMÁS ELLENŐRZÉSE
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 gumi-
abroncsból elszökő levegő sziszegő hangját hall-
ja, miközben a guminyomást ellenőrzi, igazítsa
meg a mérőeszközt, hogy a szivárgást megszün-
tesse.

3. Távolítsa el a mérőeszközt.

4. Olvassa le a mérőeszközről a tényleges guminyo-
mást, majd hasonlítsa össze a specifikációban
megadott értékkel.

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 elen-
gedni. Ellenőrizze újra a nyomást, és fújja fel az
abroncsot, vagy eresszen el belőle levegőt, ha
szükséges.

6. Tegye vissza a szelepsapkát.

7. Ellenőrizze az összes kerék levegőnyomását.

MEGJEGYZÉS:
• Az érintőképernyőn ellenőrizheti az abron-

csok nyomásértékeit. A multifunkciós kijel-
zővel kapcsolatban lapozza fel a használati
útmutatót.

• A gépkocsira szerelt abroncsok nitrogén
gázzal vannak feltöltve. Amikor a keréknyo-
más alacsony, töltse fel az abroncsokat nit-
rogénnel. Vegye fel a kapcsolatot egy
NISSAN High Performance Központtal
(NHPC) vagy szakszervizzel, hogy további in-
formációt szerezhessen arról, hogyan kell az
abroncsokat nitrogénnel feltölteni.

• Ha nitrogén nem elérhető, sűrített levegővel
is felfújathatja az abroncsot, amely normál
vezetési körülmények között megfelelő.
Azonban a NISSAN azt javasolja, hogy az ab-
roncsot töltse fel nitrogénnel, hogy a lehető
legjobb teljesítményt érje el.
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Kivéve NISMO és Track edition
modellek, amelyeket a nismo készített
fel
Gumiabroncsok:

Európa és Izrael

MÉRET HIDEG
NYOMÁSÉRTÉK

EREDETI
ELSŐ
ABRONCS

255/40ZRF20
(101Y)

210 kPa
(2,1 bar, 30,5 psi)

EREDETI
HÁTSÓ
ABRONCS

285/35ZRF20
(104Y)

200 kPa
(2,0 bar, 29 psi)

Kivéve Európa és Izrael

MÉRET HIDEG
NYOMÁSÉRTÉK

EREDETI
ELSŐ
ABRONCS

255/40ZRF20
(97Y)

210 kPa
(2,1 bar, 30 psi)

EREDETI
HÁTSÓ
ABRONCS

285/35ZRF20
(100Y)

200 kPa
(2,0 bar, 29 psi)

Európa és Közel-Kelet:

Ha folyamatosan 260 km/h (162 MPH) sebességgel
vezet, amikor a kinti hőmérséklet 30°C (86°F) vagy
magasabb, a NISSAN azt javasolja, hogy a keréknyo-
mást a következő táblázat szerint állítsa be.

A Keréknyomás kPa (psi)

B Hőmérséklet °C (°F)

C Standard beállítás

A Keréknyomás kPa (psi)

B Hőmérséklet °C (°F)

C Standard beállítás

Első abroncs Hátsó abroncs
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NISMO és Track edition modellek,
amelyeket a nismo készített fel
Gumiabroncsok:

Európa és Izrael

MÉRET HIDEG
NYOMÁSÉRTÉK

EREDETI
ELSŐ
ABRONCS

255/40ZRF20
(101Y)

220 kPa
(2,2 bar, 31 psi)

EREDETI
HÁTSÓ
ABRONCS

285/35ZRF20
(104Y)

200 kPa
(2,0 bar, 29 psi)

Kivéve Európa és Izrael

MÉRET HIDEG
NYOMÁSÉRTÉK

EREDETI
ELSŐ
ABRONCS

255/40ZRF20
(97Y)

220 kPa
(2,2 bar, 31 psi)

EREDETI
HÁTSÓ
ABRONCS

285/35ZRF20
(100Y)

200 kPa
(2,0 bar, 29 psi)

Európa és Közel-Kelet:

Ha folyamatosan 260 km/h (162 MPH) sebességgel
vezet, amikor a kinti hőmérséklet 30°C (86°F) vagy
magasabb, a NISSAN azt javasolja, hogy a keréknyo-
mást a következő táblázat szerint állítsa be.

Sebesség Külső hőmérséklet Keréknyomás (kPa/kgf/cm2/psi)

260 km/h (162 MPH) alatt Mind
Első 210/2,1/30

Hátsó 200/2.0/29

260 km/h (162 MPH) felett

–30°C (-22°F) - 30°C (86°F)
Első 210/2,1/30

Hátsó 200/2.0/29

30°C (86°F) - 40°C (104°F)
Első

230/2.3/33
Hátsó

40°C (104°F) - 50°C (122°F)
Első

240/2.4/36
Hátsó
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A Keréknyomás kPa (psi)

B Hőmérséklet °C (°F)

C Standard beállítás

A Keréknyomás kPa (psi)

B Hőmérséklet °C (°F)

C Standard beállítás

Első abroncs Hátsó abroncs
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ABRONCS CÍMKÉZÉSE
Az abroncson található címke azonosítja és leírja az
abroncs alapvető karakterisztikáját és elérhetővé
teszi az abroncs azonosító számát (TIN) a bizton-
sági standardnak való megfeleltetéshez. A TIN hasz-
nálható az abroncs azonosítására termékvisszahí-
vás esetén.

Sebesség Külső hőmérséklet Keréknyomás (kPa/kgf/cm2/psi)

260 km/h (162 MPH) alatt Mind
Első 220/2,2/32

Hátsó 200/2.0/29

260 km/h (162 MPH) felett

–30°C (-22°F) - 30°C (86°F)
Első 220/2,2/32

Hátsó 200/2.0/29

30°C (86°F) - 40°C (104°F)
Első

230/2.3/33
Hátsó

40°C (104°F) - 50°C (122°F)
Első

240/2.4/36
Hátsó

Példa
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➀ Abroncs mérete (pl: 255/40ZRF20 (97Y))

1. Három számjegyű szám (255): Ez a szám adja meg
az abroncs szélességét milliméterben az oldalfal-
tól oldalfalig.

2. Két számjegyű szám (40): Ez a szám az oldal-
arány, ez adja meg az abroncs magasságának és
szélességének arányát.

3. ZR: A sebességkategória és a felépítés jelölése.

A “ZR” azt jelzi, hogy az abroncsot 240km/h (149
MPH) felett lehet használni és a felépítése radiál.

4. F: Az “F” betű azt jelenti, hogy az abroncsot defek-
tesen is lehet használni.

5. Két számjegyű szám (20): Ez a szám az abroncs
átmérőjét jelöli collban.

6. Két vagy három számjegyű szám (97): Ez a szám
az abroncs terhelhetőségét jelöli. Ez azt mutatja
meg, hogy az egyes abroncsok mekkora terhet
képesek elviselni.

7. Y: A sebesség szimbóluma. Ez azt a maximális se-
bességet jelöli amellyel a terhelési indexben meg-
adott súlyt még szállítani lehet.

Ha az abroncs mérete “ZR” [3], a terhelhetőségi
indexe [6] és a sebesség jele [7] és ezek a számok
zárójelben vannak, ahogy az a példában is lát-
ható, az abroncs 300 km/h (186 MPH) feletti se-
bességre is képes.

➁ TIN (Abroncs azonosító szám) az új abroncsok
esetében (példa: DOT XX XX XXXX XXXX)

1. DOT: a “Department of Transportation” rövidítése.
A jelet elhelyezhetik az abroncs azonosító száma
alá, fölé, tőle jobbra vagy balra.

2. Két számjegyű kód: Gyártó azonosító jele

3. Két számjegyű szám: Abroncs mérete

4. Négy számjegyű szám: Abroncs típusának kódja
(opcionális)

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 hiányoznak, nézze
meg az abroncs oldalfalát.

Példa Példa
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➂ Az abroncs 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 anya-
gokat.

➃ A maximálisan megengedhető abroncsnyomás
Ez a szám a megengedett legnagyobb abroncs-
nyomást jelzi. Ne lépje túl a megengedett legna-
gyobb nyomást.

➄ Maximális terhelhetőség
Ez a szám jelzi az abroncs maximális terhelhető-
ségét kilogrammban és fontban. Amikor az ab-
roncsokat lecseréli a gépjárművön minden eset-
ben olyan teherbírású abroncsokat használjon,
mint amilyenek a gyári abroncsok voltak.

➅ A “tubeless” a “tube type” kifejezések
Azt jelzi, hogy az abroncsba kell belső (“tube ty-
pe”) vagy nem (“tubeless”).

➆ A “radial” szó
A “radial” szó akkor jelenik meg az abroncson, ha
a felépítése radiál.

➇ Gyártó vagy márka neve
A gyártó vagy a márka feltüntetésre kerül.

Egyéb, az abronccsal kapcsolatos kifejezések:

Az ebben a fejezetben meghatározott kifejezése-
ken kívül még számos egyéb kifejezés létezik, az
Intended Outboard Sidewall (Tervezett külső oldal)
olyan (1) oldalfal, amely fehér, amelyen a gyártó vagy
a márka neve fehér betűkkel van feltüntetve és/
vagy a modell neve magasabb vagy alacsonyabb,

mint az oldalfal többi része vagy (2) az abroncs
aszimmetrikus és az egyik oldalát mindenképpen
kifelé kell szerelni.

A GUMIABRONCSOK TÍPUSA

VIGYÁZAT
• Amikor abroncsot cserél győződjön meg

róla, hogy az összes abroncs azonos típu-
sú (pl: nyári) és ugyanolyan felépítésű. A
NISSAN High Performance Központ (NHPC)
vagy szakszerviz segít eligazodni az ab-
roncstípusok, méretek és sebességosztá-
lyok között.

• Ha olyan típusú abroncsokat használ,
amelyeket a NISSAN eredetileg nem hatá-
rozott meg, az befolyásolhatja a TPMS
rendszer működését.

Nyári gumik
A GT-R nyári abroncsok speciális gumiból készül-
nek, hogy a gépjármű teljesítményét maximalizálni
lehessen. A nyári abroncsok teljesítménye jelentő-
sen csökken, ha a hőmérséklet alacsonyabb, mint
0°C (32°F), tehát vezessen óvatosan. A NISSAN azt
javasolja, hogy használjon téli abroncsokat mind a
négy abroncson, ha szeretné a járművet havas vagy
jeges körülmények között használni vagy ha a hő-
mérséklet alacsonyabb, mint 0°C (32°F).

VIGYÁZAT

Soha ne használjon nyári abroncsokat ha a
hőmérséklet −20°C (−4°F) alatt van, hogy meg-
akadályozhassa a mintázat eldeformálódá-
sát, amely az abroncsok sérüléséhez vezet-
hetne. Elveszítheti az uralmat a jármű felett és
súlyos, akár halálos sérüléseket is szenvedhet.

Defektesen is használható abroncsok
Az ön gépjárműve olyan abroncsokkal van felsze-
relve, amelyeket defektesen is lehet használni. Ha
defektet kapott, akkor tovább haladhat a járművel,
amíg egy biztonságos helyre nem ér. Minden eset-
ben a megadott méretű abroncsokat használja
mind a négy keréken. Ha felcseréli az abroncsok mé-
retét és a felépítését, csökkenhet a gépjármű kezel-
hetősége. Ha szükséges, vegye fel a kapcsolatot egy
NISSAN High Performance Központtal (NHPC) vagy
egy szakszervizzel.

Amennyiben téli gumikat használ, használjon GT-R
specifikus abroncsot (defektesen is használható ab-
roncsok) mind a négy felnin, ugyanúgy, mint GT-R
nyári abroncsok esetében.

Rendszeresen ellenőrizze a keréknyomás informá-
ciós képernyőt az érintőképernyőn és megfelelően
állítsa be az abroncsok nyomását. A multifunkciós
kijelzővel kapcsolatban lapozza fel a használati út-
mutatót.

A defekt esetén is használható abroncsnál nehéz
megmondani, hogy az abroncs tényleg defektes
vagy nincs megfelelően felfújatva. Ellenőrizze a ke-
réknyomást, a fejezetben korábban leírtak szerint.
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Ha az abroncs nincs megfelelően felfújatva, vezetés
közben felvillan az alacsony abroncsnyomásra fi-
gyelmeztető lámpa. Ha az abroncs vezetés közben
defektes lesz, az alacsony abroncsnyomásra figyel-
meztető lámpa felvillan és megjelenik a kijelzőn a
defekt esetén is használható abroncs üzenete.

Alacsony abroncsnyomás:

Ha a gépjárművet úgy vezeti, hogy a keréknyomás
alacsony, az alacsony keréknyomás figyelmeztetés
felvillan és az alacsony keréknyomás figyelmeztető
üzenete megjelenik a gépjármű információs kijel-
zőn.

Gumidefekt:

Ha a gépjárművet úgy vezeti, hogy egy vagy több
abroncs defektes, az alacsony nyomásra figyelmez-
tető lámpa folyamatosan világít és 10 másodpercig
figyelmeztető hangot is hall. Az alacsony keréknyo-
más figyelmeztetés jelenik meg a gépjármű infor-
mációs kijelzőjén.

A figyelmeztető hang csak az első figyelmeztetés-
nél hallható, a figyelmeztető üzenet azonban folya-
matosan olvasható. Ha a figyelmeztetés aktiváló-
dik, állíttassa vissza a rendszert és ellenőriztesse
vagy cseréltesse ki a kereket egy NISSAN High Per-
formance Központban (NHPC) vagy szakszervizben.
Annak ellenére, hogy az abroncsot beállítja a HIDEG
abroncsnyomásra, a figyelmeztető lámpa akkor is
világít, amíg a rendszer vissza nem állíttatja egy NIS-
SAN High Performance Központban (NHPC) vagy
szakszervizben.

Ha az alacsony keréknyomásra figyelmezető lámpa
felvillan és az üzenet is olvasható a kijelzőn:

• Ne lépje túl a 80 km/h- t (50 MPH).

• Növelje a követési távolságot, hogy nagyobb he-
lye legyen a megállásra.

• Kerülje a hirtelen manővereket, a hirtelen ka-
nyarvételeket és az erős fékezést.

VIGYÁZAT
• Defektes kerékkel is vezethet, de a gépjár-

mű vezethetősége, stabilitása csökken,
amely balesethez és személyi sérüléshez
vezethet. Ha hosszú távon vezet nagy se-
bességgel, az abroncsok sérülhetnek.

• Ne vezessen 80 km/h-nál (50 MPH) maga-
sabb sebességgel és ne vezessen 80 km-
nél (50 mérföld) többet defektes kerékkel.
A defektes kerékkel megtehető távolság
függ a külső hőmérséklettől, a gépjármű
terhelésétől, az útviszonyoktól és egyéb
tényezőktől.

• Vezessen óvatosan, csökkentett sebes-
séggel. Kerülje a hirtelen fékezéseket vagy
kanyarodásokat, amelyek miatt elveszít-
heti uralmát a jármű felett.

FIGYELEM
• Defektes abroncsra soha ne szereljen hó-

láncot, ettől sérülhet a gépjármű.

• Ne haladjon keresztül kiálló tárgyakon
vagy aknafedőkön, mert ilyenkor a gépjár-
mű talajtól való távolsága kisebb, mint
normál esetben.

• Defektes kerékkel ne hajtson be automa-
tikus autómosóba.

• A defektes abroncsot cseréltesse ki egy
NISSAN High Performance Központtal
(NHPC) vagy szakszervizzel, amint lehet,
mivel a defektes kerékkel csökken a gép-
jármű teljesítménye.

Gumiabroncsok
négykerék-meghajtáshoz (4WD)/
Összkerék-meghajtáshoz (AWD)
Ha a gumiabroncsok erős kopását tapasztalja, aján-
lott lecserélni mind a négy gumiabroncsot egyfor-
ma méretű, márkájú, típusú és mintázatú gumikkal.
A gumiabroncsok nyomását és a futómű-beállítást
is ajánlott ellenőriztetni, és szükség esetén korrigál-
ni. Azonnal vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN High
Performance Központtal (NHPC) vagy egy szakszer-
vizzel.

HÓLÁNCOK
Helytől függően a hóláncok használata tilos lehet.
Ellenőrizze a helyi jogszabályokat, mielőtt hólánco-
kat szerelne fel. Ha hóláncot kíván használni, győ-
ződjön meg róla, hogy a jármű gumiabroncsai mé-
reteinek megfelelőek-e, és a hólánc gyártójának
utasításai szerint szerelje fel őket. A minimális mé-
retek a gyárilag felszerelt abroncsok szerint vannak
megadva. Egyéb típusok tönkre tehetik a járművet.
A hólánc gyártójának ajánlása esetén használjon
láncfeszesség állító eszközt, hogy biztosítsa a lánc
szoros illeszkedését. A hólánc laza záró láncszemeit
le kell rögzíteni, vagy el kell távolítani, hogy ostorsze-
rű csapkodással nehogy megsértsék a gépjármű
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karosszériáját. Ha lehetséges, csökkentse a gépjár-
mű terhelését, ha hóláncokat használ. Emellett ha-
ladjon csökkentett sebességgel. Ellenkező esetben
a járműve sérülhet és/vagy a jármű kezelése és tel-
jesítménye hátrányt szenvedhet.

MEGJEGYZÉS:
A hóláncokat csak a hátsó kerekekre kell felsze-
relni, az elsőkre nem.

FIGYELMEZTETÉS
Ne használjon hóláncot száraz utakon.

FIGYELEM
Defektes abroncsra soha ne szereljen hólán-
cot, ettől sérülhet a gépjármű.

Ne haladjon a hóláncokkal olyan burkolt úton, ame-
lyen nincs hó. Ilyen körülmények között a hóláncok
használata a jármű számos mechanizmusát káro-
sítja a túlterhelés következtében.

GUMIABRONCSOK ÉS KEREKEK
CSERÉJE
Gumiabroncsok forgatása
A kerekeket nem lehet forgatni, mivel különböző
méretű abroncsok vannak az elöl és hátul.

➀ Kopásjelző

➁ Kopásjelző helyének jelzése. Az abroncs
típusától függően a helyét a , “TWI”, stb.
jelöli.

Gumiabroncs kopása és sérülése

VIGYÁZAT
• 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 látha-
tó, a gumiabroncsokat le kell cserélni.

• A kerekek elhasználódnak a használat so-
rán, és az idő előrehaladtával. A 6 évesnél
idősebb abroncsokat ellenőriztesse szak-
emberrel, mivel bizonyos sérülések nem
teljesen egyértelműek vagy láthatóak. Ha
szükséges, cserélje le a kerekeket, hogy az
esetleges személyi sérüléseket
megelőzhesse.

kerekek és abroncsok cseréje
Ha kerékcsere szükséges, javasolt mind a négy ab-
roncs cseréje. Azonban a defektes vagy sérül ab-
roncs javítható. Annak meghatározása, hogy csak
az egyik abroncsot vagy az egész garnitúrát cse-
rélni kell-e több tényezőtől függ, mint pl. az elhasz-
nálódástól. Azonnal vegye fel a kapcsolatot egy NIS-
SAN High Performance Központtal (NHPC) vagy egy
szakszervizzel. Ők meg tudják mondani, hogy csak
egy abroncsot vagy az egész garnitúrát cserélni
kell-e.

Amikor lecserél egy gumiabroncsot, mindig az ere-
detivel megegyező méretű, sebességindexű és ter-
helési kapacitású abroncsot használjon. ( “Gu-
miabroncs és felni” oldal: 9-8)

VIGYÁZAT
• Ha a GT-R abroncsait lecseréli, javasolt az

összes abroncsot egy időben lecserélni.

• A GT-R speciálisan tervezett, defekt esetén
is használható abroncsokat használ, ame-
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lyek oldalfala kimondottan merev. Az ab-
roncsok cseréjéhez ezért speciális techno-
lógia és berendezések szükségesek. A NIS-
SAN azt javasolja, hogy az abroncsok
cseréjét egy NISSAN High Performance
Központban (NHPC) vagy szakszervizben
végeztesse el.

• Az abroncsok felnikről való eltávolítása
után használjon automatikus berendezést
az új abroncsok felszereléséhez. Az abron-
csok csak akkor használhatók fel újra ha
nincsenek rajtuk repedések és/ vagy de-
formitások a perem részen. Ha nem auto-
matikus berendezést használ, repedések
és deformitások jelenhetnek meg a perem
részen, amely azt jelentik, hogy az abron-
csot nem lehet újra felhasználni.
Még ha nincs is látható sérülés, az abroncs
újbóli felhasználása nem biztonságos,
balesetet okozhat.

• Ellenőrizze, hogy a szelepsapka vissza
van-e téve a szelepre, illetve ellenőrizze,
hogy a szelep megfelelően rögzítve van-e.
Amikor a szelepsapkát visszahelyezi,
megfelelően húzza meg kézzel. Ha szer-
számot használ a szelepsapka meghúzá-
sához, a szelepsapka megsérülhet.

• Ha nem a meghatározott abroncsokat
használja vagy kevert márkájú, felépítésű
(bias, radiál vagy defekt esetén is használ-
ható) vagy mintázatú abroncsokat hasz-
nál, az negatívan befolyásolhatja a vezet-
hetőséget, a fékezést, a ESP rendszer mű-
ködését, a talajtól számított magasságot,
az abroncs és a karosszéria távolságát, a

hólánc és a karosszéria távolságát, a kilo-
méteróra kalibrálását, a fényszóró beállí-
tását és a lökhárító magasságát. Ezen ha-
tások akár balesethez, súlyos sérülések-
hez is vezethetnek.

• Amennyiben a kereket bármilyen okból le-
cseréli, minden esetben azonos eltolódás-
sal rendelkező kereket használjon. Külön-
böző kiosztású abroncsok korai elhaszná-
lódást eredményezhetnek, csökkenthetik
a kezelhetőséget, befolyásolhatják a ESP
rendszer működését és/ vagy interferál-
hatnak a féktárcsákkal. Az ilyen jellegű köl-
csönhatás a fékek csökkentett fékhatásá-
hoz és/vagy a fékbetétek korai kopásához
vezethet. ( “Gumiabroncs és felni” ol-
dal: 9-8)

• A kerék cseréje után a TPMS-t vissza kell
állítani (TPMS visszaállító funkcióval sze-
relt modellek). (Lásd “Keréknyomást
figyelő rendszer (TPMS)” oldal: 5-3 a
visszaállítással kapcsolatos részletekért.)

• Amikor az abroncsot lecseréli, az abroncs
nyomása nem kerül megjelenítésre, a
TPMS nem működik és az alacsony
abroncsnyomásra figyelmeztető lámpa
kb. 1 percig villog és az 1 perc letelte után
folyamatosan világít. Vegye fel a kapcso-
latot egy NISSAN High Performance Köz-
ponttal (NHPC) vagy szakszervizzel, amint
lehet, ahol a kereket lecserélheti és/vagy a
rendszert visszaállíttathatja.

• Ha olyan típusú abroncsokat használ,
amelyeket a NISSAN eredetileg nem hatá-
rozott 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. Keressen fel egy NISSAN
High Performance Központot (NHPC) vagy
szakszervizt az ID regisztrációjához.

• Ne használjon olyan szelepsapkát, amely
nem NISSAN alkatrész. A szelepsapka
megszorulhat.

• Ellenőrizze, hogy a szelepsapka megfele-
lően fel van szerelve. Egyéb esetben a sze-
lep szennyeződéssel tömődhet el, ami hi-
bás működést vagy nyomásesést eredmé-
nyezhet.

• 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.

• Soha ne használjon futózott abroncsokat.

• Minden esetben csak a meghatározott tí-
pusú, méretű, márkájú, felépítésű és min-
tázatú abroncsot használja mind a négy
keréken. Ha nem így tesz, különbség lesz
az első és a hátsó tengelyen lévő gumiab-
roncsok kerülete között, ami erős gumiab-
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roncs-kopást okoz, és károsíthatja a vál-
tót, az osztóművet és a
differenciálműveket.

Kerék kiegyensúlyozása
A kiegyensúlyozatlan kerekek a jármű kezelhetősé-
gének és az abroncsok élettartamának csökkené-
séhez vezethetnek. Még rendszeres használat mel-
lett is előfordulhat, hogy kiegyensúlyozatlanná vál-
nak. Emiatt szükség szerint ki kell őket
egyensúlyoztatni.

A kerekek kiegyensúlyozásához a kerekeket le kell
szerelni a járműről. A hátsó kerekek járművön tör-
ténő kiegyensúlyozása mechanikai meghibásodás-
hoz vezethet.

A kerekek gondozása
“Kerekek” oldal: 7-4

A GÉPJÁRMŰ FELEMELÉSE ÉS A
KEREKEK ELTÁVOLÍTÁSA

VIGYÁZAT
• Győződjön meg róla, hogy a rögzítőfék

megfelelően be van-e húzva és a sebes-
ségváltó P állásban van-e állítva.

• Ne cseréljen kereket, ha a jármű lejtőn, je-
ges, vagy csúszós helyen parkol. Ez kocká-
zatos.

• Ne cseréljen kereket, ha az elhaladó foga-
lom túl közel megy a járműhöz. Ilyen eset-
ben várja meg az autómentőt.

Rögzítse a kerekeket
Helyezzen megfelelő kerékékeket ➀ a defektes gu-
mival átlós kerék elé és mögé, hogy megakadályoz-
za a gépjármű elmozdulását, amikor az emelővel
megemeli.

VIGYÁZAT
Mindenképpen ékelje ki a kerekeket, mivel a
gépkocsi könnyen elmozdulhat és személyi
sérüléseket okozhat.

Szerszámok elővétele
MEGJEGYZÉS:
Az emelő és az emelő rudazata nem a gépjármű
standard tartozékai. Ezeknek az eszközöknek az
elérhetősége a kereskedőtől függ. Vegye fel a
kapcsolatot egy NISSAN High Performance Köz-
ponttal vagy (NHPC) szakszervizzel az emelő be-
szerzésével kapcsolatban. Az emelőt és annak
tartozékait az első ülés előtti mélyedésben tudja
tárolni.

FIGYELMEZTETÉS
Használat után tegye vissza az eszközöket az
eredeti helyükre. Ha nem rögzítve tárolja őket,
balesetet okozhatnak.
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A gépjármű felemelése és az
abroncsok eltávolítása

VIGYÁZAT
• 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.

• Mindig sík és szilárd talajú terepen hasz-
nálja az emelőt.

• A megfelelő emelési pontokat használja.
Más helyet ne használjon emelésre.

• Soha ne emelje fel jobban a járművet, mint
amennyire szükséges.

• Ne tegyen tömböket az emelő alá.

• Ne indítsa el vagy járassa a motort, ha a
gépjármű fel van emelve, egyéb esetben a
gépjármű elmozdulhat. Ez különösen igaz
az önzáró differenciálművel ellátott jár-
művekre.

• Utasok soha ne tartózkodjanak a gépjár-
műben, ha a kerekek nincsenek a talajon.

Figyelmesen olvassa el az emelőn található cím-
két, és kövesse az ott leírt utasításokat.

1. Az ábra szerinti módon ez emelőt közvetlenül az
emelési pontok alá tegye, úgy hogy az emelő te-
teje pontosan az emelési ponthoz érjen. Az eme-
lőt csak egyenletes talajon használja.

Emelési pont
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2. Az emelő fejét illessze az emelési pontbajA úgy,
hogy a menetes részt az óramutató járásával
megegyező irányba forgatja az ujjaival.

3. A villáskulcs segítségével az óra járásával ellen-
tétes irányba, egy-két fordulattal lazítson meg
minden kerékanyát. Amíg a kerék a földön van,
ne távolítsa el a kerékanyákat.

4. Óvatosan emelje meg a gépjárművet, amíg a ke-
rék fel nem emelkedik a talajról. A jármű meg-
emeléséhez mindkét kezével tartsa az emelőkart
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és a forgatókart, ahogy az a fenti ábrán is látható.

5. Távolítsa el a kerékanyákat majd vegye le a kere-
ket.

MEGJEGYZÉS:
Amikor az abroncsot leteszi a talajra úgy tegye
le, hogy a külső fele néz felfelé, így megelőzheti,

hogy a felni megkarcolódjon.

6. A féktárcsa ➀ és az abroncs ➁ között esetlege-
sen felgyülemlett sarat és egyéb szennyeződé-

seket távolítsa el.

7. Húzza meg a kerékanyákat kézzel úgy, hogy az
óramutató járásával megegyező irányba forgatja
őket jA , amíg el nem érik az illesztési helyüket
jB a felniben.

Amikor az első kereket helyezi vissza, győződjön
meg róla, hogy a felnin található furat egybeesik
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a féktárcsán található csappal.

8. A kerékanya kulccsal, felváltva, az ábra szerinti
(➀,➁,➂,➃,➄) sorrendben húzza meg a kerék-
anyákat.

9. Lassan engedje le a járművet, amíg a gumiab-
roncsok elérik talajt. Ezután az ábra szerint ala-
posan húzza meg a kerékanyákat a kerékanya-
kulccsal. Teljesen engedje le a járművet.

VIGYÁZAT
• A nem megfelelő, vagy nem jól meghúzott

kerékanya miatt kilazulhat és leeshet a ke-
rék. Ez balesetet okozhat.

• Kerékanyákra és peckekre sose tegyen
olajat, vagy kenőanyagot. Ez a kerékanyák
kilazulását idézheti elő.

• 1.000 kilométer (600 mérföld) megtétele
után ismét húzza meg az anyákat.

VIGYÁZAT
Ha a felnik melegek, hagyja lehűlni őket, mi-
előtt meghúzná őket. Egyéb esetben az anyá-
kat nem lehet a specifikáció szerint meghúzni.

MEGJEGYZÉS:
• Amint lehetséges, húzza meg a kerékanyákat

nyomatékmérő csavarkulccsal megfelelő
nyomatékúra.

Kerékanya meghúzásához szükséges nyoma-
ték:

Kivéve NISMO modellek, illetve a NISMO
által felkészített Track edition modellek
132 N•m (13,5 kg-m, 97 ft-lb)
NISMO modellek, illetve a NISMO által
felkészített Track edition modellek
155 N•m (15,8 kg-m, 114 ft-lb)

A kerékanyákat mindig a specifikációnak
megfelelően meghúzva kell tartani. Ajánlott,
hogy a kerékanyákat mindig a specifikáció-
nak megfelelően tartsa meghúzva.

• Igazítsa a gumiabroncs nyomását a HIDEG
nyomásra.
HIDEG nyomás: Miután a jármű három óráig
vagy ennél többet állt, vagy 1,6 km (1 mérföld)
-nél kevesebbet haladt.
A HIDEG nyomásérték a vezetőoldali B oszlo-
pon található címkén olvasható.

10. A gépjárműben biztonságosan rögzítse az
emelőt.

Abroncsok nyomását felügyelő
rendszerrel (TPMS) szerelt modellek

• A keréknyomás beállítása után a TPMS rend-
szert vissza kell állítani (TPMS visszaállítási funk-
cióval szerelt modellek). Lásd “Keréknyo-
mást figyelő rendszer (TPMS)” a “5. Elindulás és
haladás” fejezetben a visszaállítással kapcsola-
tos részletekért.

• Miután az abroncs nyomását beállította a HI-
DEG értékre, a keréknyomás kijelzője (az érintő-
képernyőn) magasabb értéket mutathat, mint a
HIDEG nyomásérték, azt követően, hogy a gép-
járművel több, mint 1,6 km-t (1 mile) haladt. Ez
annak köszönhető, hogy az abroncsban hőmér-
séklet hatására növekszik a nyomás. Ez nem je-
lenti a rendszer hibás működését.
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KERÉKRÖGZÍTŐ ANYÁK (ha van)
Annak érdekében, hogy a lopás megelőzhető le-
gyen, minden keréken egy speciális kerékrögzítő
anya ➀ található. A kerékrögzítő anyák nem távolít-
hatók el közönséges szerszámokkal.

Amikor a kereket szereli le, használja a gépkocsihoz
tartozó kulcsot ➁.

A kerékrögzítő anya eltávolítása
A kerékrögzítő anya eltávolításához használja a kul-
csot, amely az utasoldali padlóban található.

1. Illessze a kulcsot a kerékrögzítő anyába.

2. A kerékrögzítő anya eltávolításához forgassa el a
kulcsot az óramutató járásával ellentétes irány-
ba, a kerékanyakulcsot használva.

FIGYELMEZTETÉS
• Ne használjon erőgépet a kerékanya eltá-

volításához.

• A kerékrögzítő anyát ugyanolyan nyoma-
tékkal húzza meg, mint a többi anyát.

“A gépjármű felemelése és a kerekek
eltávolítása” oldal: 8-46.

MEGJEGYZÉS:
• A kerékrögzítő anyának egyedi kódja van.

Nem a rögzítőanya kódjához tartozó kulccsal
nem tudja eltávolítani az anyát. Ha elveszíti
az abroncs rögzítőanyájának kulcsát, azonnal
vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN High Per-
formance Központtal (NHPC) vagy egy szak-
szervizzel.

• A kulcs kód kártyáját ➂ tartsa a gépjárműben
egy biztonságos helyen. Kulcs vásárlásával
kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot egy
NISSAN High Performance Központtal (NHPC)
vagy egy szakszervizzel, ahol be kell mutatni
az kódkártyán szereplő eredeti kódot ➃.

• Amikor a gépjárművet javításra viszi egy
NISSAN High Performance Központba (NHPC)
vagy szakszervizbe, a kulcsot hagyja a jármű-
ben. Egyéb esetben a kerekeket nem lehet le-
szerelni és a cserét nem lehet elvégezni.
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MEGJEGYZÉS
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A következő értékek körülbelüli kapacitást jelölnek. A tényleges utántöltési kapacitások egy kicsit eltérhetnek az itt feltüntetettől. Utántöltéskor a “8. Karbantartás
és önállóan elvégezhető műveletek” fejezetben leírtakat kövesse a megfelelő utántöltési kapacitás meghatározásához.

Folyadéktípus

Kapacitás (körülbelüli)

Ajánlott folyadékok/kenőanyagokMetrikus
mértékegység

US
mértékegy-

ség

Angolszász
mértékegy-

ség
Üzemanyag 74 L 19-1/2 gal 16-1/4 gallon ( “Üzemanyag információ” oldal: 9-5)
Motorolaj*1 Olajszűrőcserével 5,0 L 5-1/4 qt 4-3/8 qt • Mobil 1 (0W-40)

• Mobil 1 (0W-40) (100% szintetikus) a gyárilag
alkalmazott olaj. A VR38 motort úgy fejlesztették
ki, hogy ezt az olajat használja. A NISSAN nem
tudja garantálni a megfelelő motorműködést és
tartósságot, ha nem 0W-40 szintetikus olajat
használ. ( “Javasolt motorolaj és
olajszűrő” oldal: 9-6)

• A javasolt olajszint 10 mm-rel (0,39 in) (0,5 L) a
nívópálcán található H jelölés alatt van. További
információkért lásd a következő rész.
( “Motorolaj” oldal: 8-11)

Leeresztés és
feltöltés
*1: További
információért lásd

“Motorolaj- és
olajszűrő cseréje” a
“8. Karbantartás és
önállóan
elvégezhető
műveletek”
fejezetben.

Olajszűrőcsere nélkül 4,5 L 4-3/4 qt 4 qt
Motor
hűtőfolyadék

NISMO modellekhez,
illetve a NISMO által
felkészített Track
edition modellekhez

Folyadéktartállyal 11,7 L 12-3/8 qt 10-1/4 qt • Eredeti NISSAN hűtőfolyadék vagy azzal
minőségben egyenértékű *2
*2 A lehetséges alumínium korrózió elkerülése
végett, amelyet a nem eredeti hűtőfolyadék okoz,
használjon eredeti NISSAN hűtőfolyadékot, vagy
ezzel minőségben egyenértékűt. Tartsa szem
előtt, hogy a motor hűtési rendszerének javítása
nem garanciális, ha nem eredeti hűtőfolyadékot
használt, még akkor sem, ha a probléma a
garancia-időszak során merült fel. További
információkért lásd a következő rész.
( “Motor hűtési rendszere” oldal: 8-8)

Folyadéktartály 1,8 L 1-7/8 qt 1-5/8 qt

Kivéve NISMO
modellek, illetve a
Nismo által
felkészített Track
edition modellek

Folyadéktartállyal 11,3 L 12 qt 10 qt
Folyadéktartály 1,4 L 1-1/2 qt 1-1/4 qt

MENNYISÉGEK ÉS AJÁNLOTT FOLYADÉKOK/KENŐANYAGOK
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Folyadéktípus

Kapacitás (körülbelüli)

Ajánlott folyadékok/kenőanyagokMetrikus
mértékegység

US
mértékegy-

ség

Angolszász
mértékegy-

ség
Sebességváltó- olaj (Leeresztés és utántöltés) 9,4 L 10 qt 8-1/4 qt • Eredeti NISSAN Transmission Oil R35 Special

• Ha nem olyan kenőanyagokat és folyadékokat
használ, mint amilyenek itt meghatározásra
kerültek, a gépjármű rendszereiben hiba léphet
fel és olyan javításokra lehet szükség, amelyekre
a garancia nem érvényes.

• A sebességváltó javításakor nem távolítható el az
összes folyadék. A tényleges utántöltési
mennyiség kevesebb lehet, mint a feltüntetett.

Differenciálműolaj (Leeresztés és
újratöltés)

Első 0,65 L 3/4 qt 5/8 qt • Eredeti NISSAN differenciálmű olaj R35
COMPETITION típus 2189E

• Ha nem olyan kenőanyagokat és folyadékokat
használ, mint amilyenek itt meghatározásra
kerültek, a gépjármű rendszereiben hiba léphet
fel és olyan javításokra lehet szükség, amelyekre
a garancia nem érvényes.

Hátsó 1,35 L 1-3/8 qt 1-1/4 qt

Szervokormány folyadéka (PSF) Töltse utána a megfelelő olajszint eléréséig, a “8. Karbantartás és
önállóan elvégezhető műveletek” fejezetben leírtaknak megfelelően.

• Eredeti NISSAN PSF vagy azzal egyenértékű
• DEXRONTM VI type ATF szintén használható.

Fékfolyadék • Eredeti NISSAN Brake Fluid R35 Special II
• Az üzemben a fékrendszert eredeti NISSAN Brake

Fluid R35 Special II fékfolyadékkal töltik fel. Az
elektronikus stabilizáló rendszert (ESP) valamint
a csatlakozó alkatrészeket ehhez a
fékfolyadékhoz tervezték és a NISSAN nem tudja
garantálni a legjobb teljesítményt, illetve a
megfelelő működést, ha a gépjárműben nem ezt
a fékfolyadékot használják.

Többcélú zsír — — — • NLGI No. 2 (Lítiumszappan-alapú)
Légkondicionáló rendszer hűtőközeg — — — • HFO-1234yf (R-1234yf) (Európa)

• HFC-134a (R-134a) (kivéve Európa)
• További információkért lásd a következő rész.

( “Légkondicionáló specifikációit
feltüntető címke” oldal: 9-11)
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Folyadéktípus

Kapacitás (körülbelüli)

Ajánlott folyadékok/kenőanyagokMetrikus
mértékegység

US
mértékegy-

ség

Angolszász
mértékegy-

ség
Légkondicionáló rendszer kenőanyag — — — • VC100YF (PAG) (Európa)

• NISSAN UV Luminous Oil Type S vagy azzal
pontosan egyenértékű (kivéve Európa)

Ablakmosófolyadék — — — • Eredeti NISSAN ablakmosófolyadék
koncentrátum és fagyálló vagy azzal
egyenértékű
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ÜZEMANYAG INFORMÁCIÓ
VR38 motor

FIGYELMEZTETÉS
Soha ne használjon üzemanyag adalékanya-
gokat. Az adalékanyagoktól a motor
károsodhat.

Európa esetében:
Kompatibilis üzemanyagok benzinmotorok
számára

A benzinmotor kompatibilis a jelenlegi és a jövőbeni
bioüzemanyagokról szóló európai szabványokkal.

m Legalább 100 (RON) oktánszámú,
valamint az EN228 szabványnak
megfelelő ólmozatlan prémium benzin.

m
Izrael:

Használjon ólmozatlan prémium üzemanyagot
vagy gazoholt (E10*), amelynek oktánszáma 100
RON (Research Octane Number).

Ha 100-as oktánszámú (RON) ólmozatlan prémium
üzemanyag nem elérhető, használjon helyette 98-
as oktánszámú (RON) ólmozatlan prémium üzem-
anyagot, azonban a teljesítmény egy kicsit csökken-
het. A maximális teljesítmény és menettulajdonság
érdekében azt ajánljuk, hogy használjon 100 RON
oktánszámú ólmozatlan benzint.

98 RON oktánszámú üzemanyagnál ne használ-
jon alacsonyabb oktánszámút.

*: Gazohol - alkohollal kevert benzin. Például: az “E10”
üzemanyag körülbelül 10% etanol és 90% ólmozat-
lan benzin keveréke.

FIGYELEM
• Ha más üzemanyagot használ, az negatí-

van befolyásolhatja a károsanyagkibocsá-
tást ellenőrző rendszer működését és ko-
pogást eredményezhet, amely a motor ká-
rosodásához vezethet. Ez befolyásolhatja
a garancia érvényesíthetőségét.

• Semmilyen körülmények között ne hasz-
náljon ólmozott üzemanyagot, mivel ezzel
károsíthatja a háromutas katalizátort.

• Soha ne használjon olyan üzemanyagot,
amely annyi alkoholt tartalmaz, mint a
nem prémium benzin. Ne töltsön a rend-
szerbe vízeltávolító oldatot, ha nincs meg-
felelő mennyiségű üzemanyag a tartály-
ban. A hőmérséklet extrém módon meg-
emelkedhet 1.100°C (2.012°F) fölé és a
gyertya megolvadhat vagy a henger és a
hengerfej megsérülhet.

Üzemanyagkiegészítők

FIGYELEM
A NISSAN nem javasolja a kereskedelemben
kapható üzemanyagkiegészítő szerek hasz-
nálatát (pl: üzemanyagbefecskendező tisztí-

tására szolgáló szer, szívószelep lerakódásait
eltávolító szerek, stb.) Ezeket a szereket gumi,
lakk vagy egyéb lerakódások eltávolítására
fejlesztették ki és olyan oldószereket tartal-
mazhatnak, amelyek károsíthatják az üzem-
anyagellátó rendszert és a motort.

Oktánszám
Ha olyan ólmozatlan üzemanyagot használ,
amelynek oktánszáma alacsonyabb, mint a fent
meghatározott, erős gyertya- kopogás jelentkez-
het. (A gyertya- kopogás egy fémes kopogó
hang.) Ha ez erős, a motor károsodhat. Ha folya-
matos kopogást érzékel, még akkor is, ha a meg-
határozott oktánszámú üzemanyagot használja,
vagy ha olyankor hallja a kopogást, amikor
egyenletes sebességgel halad egyenes úton, el-
lenőriztesse a gépjárművet egy NISSAN High Per-
formance Központban (NHPC) vagy szakszerviz-
ben. Ha nem javíttatja meg a gépjárművet, az a
gépjármű nem rendeltetésszerű használatát je-
lenti, amelyért a NISSAN nem vállal felelősséget.

Ha a gyújtás időzítése nem megfelelő, kopogás vagy
túlmelegedés léphet fel. Ez túlzott üzemanyagfo-
gyasztást vagy a motor károsodását eredményez-
heti. Ha a fenti tünetek valamelyike jelentkezik, el-
lenőriztesse a gépjárművet egy NISSAN High Perfor-
mance Központban (NHPC) vagy bármilyen másik
szervizközpontban.

Gyorsítás és emelkedőn való haladáskor rövid
ideig tapasztalhat enyhe kopogást. Emiatt nem
kell aggódni, mert az üzemanyagfelhasználás
nagy terhelés alatt akkor a legjobb, ha enyhe
gyertya-kopogást észlel.

Műszaki információk 9-5



JAVASOLT MOTOROLAJ ÉS
OLAJSZŰRŐ
A megfelelő olaj kiválasztása
Fontos, hogy a legmegfelelőbb minőségű és viszko-
zitású motorolajat válassza, hogy biztosítani tudja
a motor megfelelő élettartamát és teljesítményét.
( “Mennyiségek és ajánlott
folyadékok/kenőanyagok” oldal: 9-2)

Mobil 1 (0W-40) (100% szintetikus) a gyárilag alkal-
mazott olaj. A VR38 motort úgy fejlesztették ki, hogy
ezt az olajat használja. A NISSAN nem tudja garan-
tálni a megfelelő motorműködést és tartósságot,
ha nem 0W-40 szintetikus olajat használ.

FIGYELEM
Ha nem a maghatározott motorolajat hasz-
nálja, az negatívan befolyásolhatja a motor
működését. A részletekkel és kivételekkel
kapcsolatban lapozza fel a különálló karban-
tartási útmutatót.

Olaj adalékok
A NISSAN nem javasolja az adalékok alkalmazását.
Adalékok használata nem szükséges, ha a megfe-
lelő típusú olajat használja és a szervizintervallumo-
kat betartja.

Ne használjon olyan olajat, amely idegen anyagot is
tartalmazhat vagy amelyet már használtak.

Olaj viszkozitása
Az olaj viszkozitása vagy sűrűsége a hőmérséklet
változásával változik. Emiatt fontos, hogy az olaj
viszkozitását aszerint a hőmérséklet szerint hatá-
rozza meg, amelyen a gépjárművet a következő
olajcsere előtt használni fogja. Ha nem a javasolt
olaj viszkozitást választja, a motor károsodhat.

A megfelelő olajszűrő kiválasztása
Az Ön gépjárműve jó minőségű, eredeti NISSAN olaj-
szűrővel van felszerelve. A NISSAN azt javasolja, hogy
a csereintervallumokban a leírt okok miatt eredeti
NISSAN olajszűrőt használjon.

Csereintervallumok
Az olaj és az olajszűrő csereintervallumának meg-
határozása azon a feltételezésen alapul, hogy a
meghatározott olajat és olajszűrőt használja. Nem
a meghatározott olaj és olajszűrő használata, illet-
ve a javasoltnál hosszabb csereintervallumok csök-
kenthetik a motor élettartamát. A nem megfelelő
karbantartásból, a nem megfelelő olaj és olajszűrő
minőségből és/ vagy viszkozitásból fakadó károso-
dásra a NISSAN korlátozott garanciája nem terjed
ki.

A motor megépítése során jó minőségű motorolajjal
került feltöltésre. Az olajat nem kell az első javasolt
csereintervallum előtt lecserélni. Az olaj és olajszűrő
cseréjének intervalluma függ attól is, hogyan hasz-
nálja a gépjárművet. Ha a gépjárművet a következő
feltételek között használja, lehetséges, hogy gyak-
rabban kell olajat és olajszűrőt cserélni.

• Ismételt, rövid úton, hideg hőmérsékleti viszo-
nyok között megtett utak.

• Poros körülmények között történő vezetés.

• Túlzottan magas alapjárat.

• Indulás és megállás közlekedési dugóban.

A karbantartási időszakokkal kapcsolatban lapoz-
za fel a NISSAN karbantartási útmutatóját.

LÉGKONDICIONÁLÓ RENDSZER
HŰTŐKÖZEGÉRE ÉS
KENŐANYAGÁRA VONATKOZÓ
AJÁNLÁSOK
A gépjárműben található légkondicionáló rend-
szert a meghatározott hűtőfolyadékkal és komp-
resszor olajjal vagy azokkal egyenértékű folya-
dékkal kell feltölteni.

• Hűtőfolyadék

– Európa: HFO-1234yf (R-1234yf)

– Kivéve Európa: HFC-134a (R-134a)

• Kompresszor olaj

– Európa: (HFO1234yf): VC100YF (PAG)

– Kivéve Európa: (HFC-134a): NISSAN UV Lu-
minous Oil Type S vagy azzal egyenérté-
kű.
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FIGYELEM

Egyéb hűtőközeg vagy kenőanyag használa-
ta súlyosan károsíthatja a rendszert és az
egész rendszer, vagy az egyes elemek cseré-
jét eredményezheti.

m
A hűtőközeg légkörbe való engedése számos or-
szágban vagy régióban tilos lehet. A gépjárműben
lévő hűtőfolyadék nem károsítja a Föld ózonréte-
gét. Viszont kis mértékben elősegíti az üvegházha-
tást. A NISSAN azt ajánlja, hogy hasznosítsa újra a
hűtőközeget. A légkondicionáló rendszer javításá-
val kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot egy
NISSAN High Performance Központtal (NHPC) vagy
szakszervizzel. A NISSAN High Performance
Központok (NHPC) vagy szakszervizek rendelkez-
nek olyan szakemberekkel és eszközökkel, amelyek
szükségesek a légkondicionáló rendszer hűtőköze-
gének begyűjtéséhez és újrahasznosításához.

A légkondicionáló rendszer javításával kapcsolat-
ban vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN High Perfor-
mance Központtal (NHPC) vagy szakszervizzel.

MOTOR MODELL
Modell VR38
Típus Benzin, 4 ütemű
Hengerek elrendezése 6 hengeres V motor 60°-ban

döntve
Furat x löket mm (in) 95,5 X 88,4 (3,760 X 3,480)
Lökettérfogat cm3 (köb in) 3.799 (231,83)
Gyújtási sorrend 1-2-3-4-5-6
Alapjárati fordulatszáma N állásban Ford./perc

Beállítás nem szükséges.
Gyújtás időzítés (B.T.D.C.) N állásban fok/fpp
Gyújtógyertya Standard DILKAR8A8
Gyertyahézag (Normál) mm (in) 0,8 (0,031)
Vezérműtengely működése Vezérműlánc

SPECIFIKÁCIÓ
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GUMIABRONCS ÉS FELNI
Gumiabroncs

Gumiab-
roncs
mérete

Kivéve
NISMO és
Track
edition
modellek,
amelyeket a
nismo
készített fel

Első Első 255/40
ZR-F20 (101Y) XL

Hátsó Hátsó 285/35
ZR-F20 (104Y) XL

NISMO és
Track
edition
modellek,
amelyeket a
NISMO
készített fel

Első Első 255/40
ZR-F20 (101Y) XL

Hátsó Hátsó 285/35
ZR-F20 (104Y) XL

Minden esetben csak GT-R abroncsokat használjon.
Azokra a károkra és sérülésekre, amelyek abból fa-
kadnak, hogy nem a meghatározott abroncsokat
használja, nem vonatkozik a garancia.

Keréktárcsa
Méret Eltolódás

mm (in)
Kerék-
tárcsa

Első 20 × 9-1/2J*1
20 × 10J*2

45 (1,77)*1
41 (1,61)*2

Hátsó 20 × 10-1/2J 25 (0,98)

*1: Kivéve NISMO modellek, illetve a NISMO által fel-
készített Track edition modellek

*2: NISMO modellek, illetve a NISMO által felkészí-
tett Track edition modellek

Minden esetben csak GT-R felniket használjon.
Azokra a károkra és sérülésekre, amelyek abból fa-
kadnak, hogy nem a meghatározott felniket hasz-
nálja, nem vonatkozik a garancia.

MÉRETEK
mm (in)

Teljes hossz 4.710 (185,4)*1
4.690 (184,6)*2

Teljes szélesség 1.895 (74,6)
Teljes magasság 1.370 (53,9)
Első nyomtáv 1.590 (62,6)*3

1.600 (63,0)*4
Hátsó nyomtáv 1.600 (63,0)
Tengelytáv 2.780 (109,4)

*1: Kivéve NISMO modellek
*2: NISMO modellek
*3: Kivéve NISMO modellek, illetve a NISMO által fel-

készített Track edition modellek
*4: NISMO modellek, illetve a NISMO által felkészí-

tett Track edition modellek

Ha idegen országban vezeti a gépjárművet, elő-
ször ellenőrizze, hogy az elérhető üzemanyag meg-
felelő-e a gépjárműhöz.

Túl alacsony oktánszámú üzemanyag használata
károsíthatja a motort. Az összes benzines modell
ólmozatlan üzemanyaggal működik. Emiatt kerülje
az olyan helyeken való közlekedést, ahol nincs meg-
felelő üzemanyag.

Ha a gépjárművet egy másik országban, állam-
ban, tartományban vagy kerületben tervezi re-
gisztráltatni, előfordulhat, hogy a járművet módo-
síttatni kell, hogy a helyi rendelkezéseknek, illetve
törvényi előírásoknak megfeleljen.

A gépjárművek szennyezőanyag-kibocsátására és
biztonsági előírásaira vonatkozó jogszabályok és
rendelkezések országonként, tagállamonként, me-
gyénként és körzetenként eltérőek; ezért a gépjár-
művek 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.

HA IDEGEN ORSZÁGBAN VEZETI
VAGY REGISZTRÁLTATJA A
GÉPJÁRMŰVET
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Tilos a gépjármű azonosító tábláját (VIN) lefedni, le-
festeni, behegeszteni, levágni, lefúrni, megváltoztat-
ni vagy eltávolítani.

GÉPJÁRMŰ-AZONOSÍTÓ TÁBLA
A tábla az ábra szerint van rögzítve.

GÉPJÁRMŰ-AZONOSÍTÓ (VIN)
TÁBLA (ha van)
A gépjármű-azonosító tábla az ábra szerint van rög-
zítve.

GÉPJÁRMŰ-AZONOSÍTÓ
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GÉPJÁRMŰ-AZONOSÍTÓ (VIN)
A gépjármű-azonosító a motortérben látható mó-
don van feltüntetve.

MOTOR SOROZATSZÁMA
A szám a motoron az ábrán látható helyen van fel-
tüntetve.

TANÚSÍTÓ CÍMKE (ha van)
A tanúsító címke a bemutatott helyen található.
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GUMIABRONCS CÍMKE
A hideg keréknyomást mutató címke az ajtónál ta-
lálható, ahogy az az ábrán is látható.

LÉGKONDICIONÁLÓ
SPECIFIKÁCIÓIT FELTÜNTETŐ
CÍMKE
A légkondicionáló specifikációit feltüntető címke az
ábrán látható helyen van elhelyezve.

Ne vontasson utánfutót a járművével.

UTÁNFUTÓ VONTATÁSA
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Ha a gépjármű úgy kerül vontatásra, hogy mind a
négy kereke a földön van, ezt lapos vontatásnak
hívjuk. Ezt a módszert olyankor használjuk, amikor
a gépjármű egy másik jármű, például egy lakókocsi
mögött kerül vontatásra.

NE vonatassa a GT-R-t úgy, hogy mind a négy kere-
ke a földön van (lapos vontatás). Ha mégis így ten-
ne, a sebességváltó belső részei TÖNKREMENNEK.
( “Gépjármű vontatása” oldal: 6-7)

A NISSAN GT-R VSDR rendszerrel van felszerelve. A
VSDR rendszert úgy tervezték meg, hogy rögzítse a
(i) a gépjármű működési és teljesítmény adatait (pl.:
sebességváltó állása); (ii) motorvezérlő információit
(motor fordulatszáma és a turbónyomás); valamint
(iii) az egyes alkatrészek cseréjére és/ vagy az alkat-
részek átprogramozására vonatkozó adatok.

A NISSAN, a NISSAN vállalatok és a NISSAN High
Performance Központ (NHPC) hozzáférhetnek
azokhoz az információkhoz, amelyeket a VSDR rög-
zít, hogy (i) értékelni tudják a garancia követelése-
ket, illetve (ii) statisztikai elemzéseket végezhesse-
nek a GT-R folyamatos fejlesztéséhez.

A VSDR nem rögzít párbeszédeket, egyéb hangokat,
képeket vagy a gépjármű helyzetére vonatkozó in-
formációkat. A VSDR nem rögzít személyes adato-
kat. Azonban a VSDR által rögzített adatokat a
NISSAN (és/ vagy NISSAN High Performance Köz-
pont (NHPC)) összepárosíthatja a személyes infor-
mációkkal a fent már megemlített célokból.

A NISSAN nem osztja meg az VSDR által rögzített
adatokat (az Ön beleegyezése nélkül) harmadik fél-
lel, kivéve a NISSAN vállalatokat és a NISSAN High
Performance Központokat (NHPC) kivéve, ha azt
törvény írja elő vagy név nélküli formátumban sta-
tisztikai vagy kutatási célokból. A VSDR által tárolt
információk kódoltak, tehát biztonságosak és csak
olyan személyek férhetnek hozzá, akik rendelkez-
nek a az adatok olvasáshoz szükséges technológi-
ával.

Ne módosítsa vagy kösse ki a VSDR rendszert (vagy
engedje, hogy más ezt megtegye). Ön ezúton elis-
meri, hogy bármilyen garanciakövetelés csak az-
után lehetséges, hogy a NISSAN vagy egy NISSAN

High Performance Központ (NHPC) hozzáfért az
adatokhoz, valamint azt, hogy a VSDR rendszer mó-
dosítása vagy kikötése érvényteleníti a gyártó ga-
ranciavállalását. Az Ön törvény által biztosított jo-
gait nem érinti. Ellenőriztesse a VSDR rendszert, ha
a gépjárművel balesetet szenvedett, a gépjárművet
víz árasztotta el, vagy ha olyan esemény történt,
amelyben a VSDR rendszer sérülhetett.

LAPOS VONTATÁS GÉPJÁRMŰ ÁLLAPOTÁT RÖGZÍTŐ RENDSZER (VSDR)
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Azon országok esetében, amelyek megfelelnek
az UN No. 10 vagy azzal egyenértékű rendelke-
zésnek:

A gépjárműre felszerelt FR transzmitter hatással le-
het az elektronikus rendszerekre. NISSAN High Per-
formance Központtal (NHPC) vagy hivatalos szak-
szervizzel konzultáljon az óvintézkedésekről vagy a
felszereléssel kapcsolatos speciális utasításokról.
Kérésre a NISSAN High Performance Központ
(NHPC) vagy hivatalos szakszerviz részletes infor-
mációt nyújt a beszereléssel kapcsolatban (frekven-
cia, áramellátás, antenna pozíciója, beszerelési út-
mutató, stb.).

NISSAN gépjárművek immobilizer
rendszere
A Continental igazolja, hogy a [NISSAN Vehicle Im-
mobilizer System] típusú rádióberendezés megfelel
a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege el-
érhető a következő internetes címen:

http://continental-homologation.com/nissan

• Gyártó neve, címe:
Continental Automotive GmbH
Siemensstraße 12, D-93055
Regensburg, Germany

• Importőr neve, címe:
Nissan International SA
Zone d’activités La Pièce 12
1180 Rolle, Svájc

• Működési frekvenciatartomány: 125 kHz

• Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény:
<40 dBμA/m@10m

BCM (Body Control Module)
A Continental igazolja, hogy a [Body Control Module]
típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU
irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege el-
érhető a következő internetes címen:

http://continental-homologation.com/nissan

• Gyártó neve, címe:
Continental Automotive GmbH
Siemensstraße 12, D-93055

Regensburg, Germany

• Importőr neve, címe:
Nissan International SA
Zone d’activités La Pièce 12
1180 Rolle, Svájc

• Működési frekvenciatartomány: 125 kHz

• Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény:
<40 dBμA/m@10m

AZ RF TRANSZMITTER
FELSZERELÉSE

RÁDIÓ JÓVÁHAGYÁSI SZÁMA ÉS
INFORMÁCIÓ
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Keréknyomást figyelő rendszer
(TPMS) jeladó
A PACIFIC INDUSTRIAL CO.,LTD. igazolja, hogy a PMV-
CA14 típusú rádióberendezés megfelel a
2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege el-
érhető a következő internetes címen:

http://www.pacific-ind.co.jp/eng/products/car/
tpms/doc/

Keréknyomást figyelő rendszer
(TPMS) tuner
Az ALPS ELECTRIC CO., LTD. igazolja, hogy a
TWD1G791 típusú rádióberendezés megfelel a
2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege el-
érhető a következő internetes címen:

http://www.alps.com/products/common/pdf/Tu-
ner/TWD1G791.pdf

• Gyártó neve:
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.

• Regisztrált védjegy:
ALPS ELECTRIC CO., LTD

• Gyártó címe:
6-3-36, Nakazato,
Furukawa,Osaki-city,
Miyagi-pref., JAPAN 989-6181

• Importőr neve, címe:
Nissan International SA
Zone d’activités La Pièce 12
1180 Rolle, Svájc

• Működési frekvenciatartomány: 433,92 MHz
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ÜZEMANYAG INFORMÁCIÓ
VR38 motor

FIGYELMEZTETÉS
Soha ne használjon üzemanyag adalékanya-
gokat. Az adalékanyagoktól a motor
károsodhat.

Európa esetében:
Kompatibilis üzemanyagok benzinmotorok
számára

A benzinmotor kompatibilis a jelenlegi és a jövőbeni
bioüzemanyagokról szóló európai szabványokkal.

Legalább 100 (RON) oktánszámú,
valamint az EN228 szabványnak
megfelelő ólmozatlan prémium benzin.

Izrael:

Használjon ólmozatlan prémium üzemanyagot
vagy gazoholt (E10*), amelynek oktánszáma 100
RON (Research Octane Number).

Ha 100-as oktánszámú (RON) ólmozatlan prémium
üzemanyag nem elérhető, használjon helyette 98-
as oktánszámú (RON) ólmozatlan prémium üzem-
anyagot, azonban a teljesítmény egy kicsit csökken-
het. A maximális teljesítmény és menettulajdonság
érdekében azt ajánljuk, hogy használjon 100 RON
oktánszámú ólmozatlan benzint.

98 RON oktánszámú üzemanyagnál ne használ-
jon alacsonyabb oktánszámút.

*: Gazohol - alkohollal kevert benzin. Például: az “E10”
üzemanyag körülbelül 10% etanol és 90% ólmozat-
lan benzin keveréke.

FIGYELEM
• Ha más üzemanyagot használ, az negatí-

van befolyásolhatja a károsanyagkibocsá-
tást ellenőrző rendszer működését és ko-
pogást eredményezhet, amely a motor ká-
rosodásához vezethet. Ez befolyásolhatja
a garancia érvényesíthetőségét.

• Semmilyen körülmények között ne hasz-
náljon ólmozott üzemanyagot, mivel ezzel
károsíthatja a háromutas katalizátort.

További információkért lásd a következő rész.
( “Mennyiségek és ajánlott
folyadékok/kenőanyagok” oldal: 9-2)

JAVASOLT MOTOROLAJ
Mobil 1 (0W-40) (100% szintetikus) a gyárilag alkal-
mazott olaj. A VR38 motort úgy fejlesztették ki, hogy
ezt az olajat használja. A NISSAN nem tudja garan-
tálni a megfelelő motorműködést és tartósságot,
ha nem 0W-40 szintetikus olajat használ.

A javasolt motorolajjal és olajszűrővel kapcsolatban
lapozza fel a következő fejezetet. ( “Mennyisé-
gek és ajánlott folyadékok/kenőanyagok” oldal:
9-2)

GUMIABRONCS HIDEG NYOMÁSA
A címke rendszerint a vezetőoldali B oszlopon talál-
ható. ( “Kerekek és gumiabroncsok” oldal:
8-34)

ÚJ GÉPKOCSI JAVASOLT
BEJÁRATÁSI PROCEDÚRÁJA
Kövesse ezeket az javaslatokat, hogy a gépjármű
megbízhatósága és gazdaságossága biztosítható
legyen a jövőben is.

Az első 2.000 km (1.200 mérföld) alatt kövesse a
használati útmutatóban meghatározott javaslato-
kat. ( “Bejáratási ütemterv” oldal: 5-35)

ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁS
INFORMÁCIÓK



KÖRNYEZETVÉDELMI
MEGFONTOLÁSOK

A NISSAN felelőssége teljes mértékben kiterjed a
környezet védelmére és fenntarthatóságára.
A NISSAN minden régióban és minden területen ma-
gas szinten valósítja meg működését.

MEGFELELŐSÉG MINDEN
LÉPÉSBEN
A NISSAN nagy hangsúlyt fektet annak biztosításá-
ra, hogy az elhasználódott járművek minden alkat-
része újrafeldolgozható illetve hőenergia forrásként
újrahasznosítható legyen, és garanciát vállal arra,
hogy az EU szabályozásnak megfelel (EU irányelv az
elhasználódott járművekről).

AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁST SZEM
ELŐTT TARTVA ÉPÍTJÜK
AUTÓINKAT
Napi gyártási műveleteink során, az értékesítésben,
szolgáltatásokban, és a lejárt élettartamú gépjár-
művek ártalmatlanításában nagy hangsúllyal sze-
repel a hulladékcsökkentés, a kibocsátás-csökken-
tés, természeti erőforrások megőrzése, és az újra-
hasznosítási tevékenység.

Tervezési fázis
A környezetkárosítás csökkentése érdekében a
NISSAN járművek 95%-ban újrahasznosítható anya-
gokból készülnek. Megjelöljük a szétszerelhető, új-

rahasznosítható alkatrészeket, és csökkentjük a ve-
szélyes anyagok mennyiségét. Nagy odafigyeléssel
vizsgáljuk és ellenőrizzük a kritikus anyagokat. A
NISSAN járművekben minimálisra csökkentettük a
kadmium, higany és ólom használatát. A NISSAN
gépjárművek újrahasznosított alkatrészeket is tar-
talmaznak, illetve minden lehetőséget felhaszná-
lunk az újrahasznosított alkatrészek arányának nö-
velésére.

Gyártási fázis
A NISSAN brit és spanyol üzemei már elérik a 90%-
os újrahasznosítási arányt, és keresik a lehetősége-
ket ennek további fejlesztéseire. A brit üzem 10 szél-
erőművet telepített, így évente 3.000 tonnával
csökkentheti széndioxid-kibocsátását. NMISA (Spa-
nyolország) napkollektorokat használ a víz melegí-
téséhez, így csökkentve az energiafelhasználást. Ez
fedezi a járművek festésekor a kádakban felhasz-
nált energia 33%-át.

Gyártási és értékesítési fázis
Annak érdekében, hogy a gyártás és értékesítés
szakaszaiban keletkezett hulladék mennyiségét
csökkenti tudja, a vállalat hatékonyan használja ki a
rendelkezésre álló forrásokat. A NISSAN támogatja
az anyagok csökkentésén, újrahasznosításán és új-
rafeldolgozásán alapuló tevékenységeket minden
lehetséges területen. A NISSAN célja, hogy 100%-os
újrafelhasználhatóságot érjen el a Japánban és vi-
lágszerte megtalálható üzemeiben.

Használati és szervizelési fázis
A NISSAN High Performance Központok (NHPC) je-
lentik számunkra a kaput Önhöz, a vevőhöz. Hogy
megfeleljünk elvárásainak, nem csak magas minő-
ségű szolgáltatásokat kínálnak, hanem környezet-
tudatosak is. A NISSAN támogatja a szervizközpon-
tok tevékenységei során keletkezett hulladék újra-
feldolgozását.

Ártalmatlanítási fázis
Az Ön elhasználódott járművének vagy annak al-
katrészeinek újrafeldolgozása. Amikor NISSAN jár-
műve véglegesen elhasználódik és tovább már nem
alkalmas napi használatra, még mindig nem érték-
telen. Ön is tehet azért, hogy a hulladék ne veszé-
lyeztesse a környezetet. Hozza el NISSAN gépjármű-
vét a lakóhelye közelében található gyűjtőhelyre.
Begyűjtő hálózatunk garantálja, hogy a régi jármű
ártalmatlanítása nem jár költségekkel. Az ELV ártal-
matlanításával kapcsolatos további információkért
(hogyan és hol) vegye fel a kapcsolatot a helyi
NISSAN High Performance Központtal (NHPC) vagy
látogasson el a www.nissan-europe.com weboldal-
ra.

KÖRNYEZETVÉDELEM (A jármű élettartamának vége)



A KÖRNYEZET VÉDELME VEZETÉS
KÖZBEN
Az Ön vezetési stílusa jelentősen befolyásolja az
üzemanyaggal való gazdálkodást és a környezetet.
A hatékonyabb üzemanyag felhasználás, jobb ve-
zetési stílus és a környezet védelmében a kibocsá-
tás csökkentése érdekében kövesse az alábbi taná-
csokat:

Gazdaságos vezetés
Mérje fel a forgalmi viszonyokat, és ennek megfele-
lően csökkentse az üzemanyag felhasználást, ezzel
segítve természetes környezetünk megóvását. Ve-
gye le a lábát a gázpedálról, amikor jelzőlámpákhoz
közeledik, és kerülje az utolsó percben való féke-
zést, amikor a jelzőlámpa pirosra vált.

Kerülje a hirtelen gyorsítást és erős ráfékezést.
Amennyit időben nyer, az nem éri meg a
légszennyezést, amit ezzel okoz. Hegymenetben va-
ló vezetésnél próbálja tartani a sebességet, ezzel
csökkentve az üzemanyag fogyasztást és a
légszennyezést. Tartsa a sebességet vagy hagyja
lassabban haladni a járművet, ahol a forgalom ezt
lehetővé teszi.

Vezetés közben húzza fel az ablakokat
A 100 km/h (62 MPH) sebességnél nyitott ablaknál
való vezetés akár 4%-kal is növelheti az
üzemanyagfogyasztást. A csukott ablaknál való ve-
zetés nagyobb üzemanyag-takarékosságot tesz le-
hetővé.

Csak akkor használja a
tetőcsomagtartót, ha szükséges
Csak akkor szerelje fel a tetőcsomagtartót, ha való-
ban szüksége van rá, egyébként tárolja a járműben
vagy a garázsában. Ne vezessen üres tetőcsomag-
tartóval, kajaktartóval vagy síléctartóval, mert ez je-
lentősen csökkenti az Ön járműve légellenállását.

Optimalizálja a légkondicionálás
használatát
A légkondicionáló rendszer pozitív hatással van a
vezetésre és a jármű biztonságára, mert a kelleme-
sen hűtött és páramentesített járműben a vezető
éberebb és jobban lát, ha az ablak párátlanítására/
fagymentesítésére van szükség. Viszont a légkon-
dicionálás használata városi használat esetén jelen-
tősen növeli az üzemanyag-fogyasztást. A légkon-
dicionálás használatának optimalizálása
érdekében a lehető legtöbb esetben használja a
szellőzőket.

Húzza be a kéziféket lejtőkön
Húzza be a kéziféket ha lejtőn tartja a járművét. A
jármű megtartásához kerülje a kuplung (kézi sebes-
ségváltó) vagy a gázpedál (automata sebességvál-
tó) használatát, mivel ez szükségtelen üzemanyag-
használathoz és kopáshoz vezet.

Tartsa a megfelelő követési távolságot
A zökkenőmentes, biztonságos vezetés és komfort
érdekében becsülje fel előre a közlekedési helyzete-
ket. Forgalomban tartsa be a biztonságos követési
távolságot. Ez segít csökkenteni az üzemanyag-fo-
gyasztást, mivel nem fog folyton a fékpedálra ta-
posni.

Ellenőrizze a gumiabroncs nyomását
A gumiabroncs alacsony nyomása, valamint a nem
javallott gumiabroncs használata növeli az üzem-
anyag-fogyasztást. A helyes gumiabroncs-nyomás
maximalizálja a jármű tapadását és optimalizálja az
üzemanyag-fogyasztást.

Szervizeltesse járművét rendszeresen
A rendszeres szervizelés lehetővé teszi, hogy opti-
mális állapotban és a leghatékonyabb üzemanyag
használat mellett üzemeltethesse járművét. A gép-
járművét javíttassa NISSAN High Performance Köz-
pontban (NHPC) vagy szakszervizben, hogy az min-
denkor megfeleljen az eredeti szabványoknak.
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