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

Védjegyek:

MNOS1617

A Bluetooth® márkanév tulajdo-
nosa a Bluetooth SIG, Inc.; licenc
alatt használja a Visteon Cor-
poration.

Légzsák figyelmeztető címke:

MWAB0183X

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

Feltétlenül olvassa el “Légzsák figyelmeztető cím-
kék” (65 o.).

VEZETÉS ÚTTESTEN ÉS TEREPEN
MEVHT33A1-88F69881-43A2-4A44-A269-B304281FA7F5

Ez a jármű másképpen viselkedik, mint a hagyo-
mányos személygépjárművek, mivel magasabban
van a súlypontja. Csakúgy, mint más típusú
járművek esetében a helytelen vezetés a jármű
feletti uralom elvesztését és balesetet okozhat.

Olvassa el a(z) “A szilárd burkolatú úton és a
terepen történő vezetésre vonatkozó óvintézke-
dések” (262 o.) ennek a kézikönyvnek.

© 2022 NISSAN MOTOR CO., LTD.



(2,1)



(1,1)

e-POWER rendszer áttekintése e-POWER
System

Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék
Biztonság — ülések, biztonsági övek és kiegészítő
utasvédelmi rendszer
Műszerek és kezelőszervek

Indulás előtti ellenőrzések és beállítások

Monitor, fűtés, klíma, audio- és telefonrendszerek

Elindulás és haladás

Szükséghelyzet esetén

A karosszéria külső és belső ápolása

Karbantartás és önállóan elvégezhető műveletek
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2 e-POWER RENDSZER ÁTTEKINTÉSE

MEVHT33A1-C51E2898-4C2F-4EF6-ACAA-39163A4767B5

MWAO0125X

1. Benzinmotor
2. Lítium ion (Li-ion) akkumulátor
3. DC/DC átalakító
4. 12 voltos akkumulátor
5. Inverter, elektromos hajtómotor és generá-

tor

6. Közeledő járműre figyelmeztető gyalogosvé-
dő hangjelző (VSP) rendszer

7. Hátsó inverter és hátsó elektromos hajtó-
motor (4WD modellek)

A NISSAN e-POWER rendszer elektromos energiát
hoz létre azzal, hogy a generátort a dízelmotorral
hajtja meg és az így generált elektromos energiát a
lítium ion (Li-ion) akkumulátorban tárolja, vagy

közvetlenül az elektromos hajtómotor részére
biztosítja. Ez a jármű a tárolt vagy generált elektro-
mos energiával meghajtott elektromos hajtómo-
torral is üzemeltethető.

NISSAN e-POWER RENDSZERNISSAN e-POWER RENDSZER
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MEVHT33A1-2135FCF8-EDC9-47B8-B02D-970CCA84FA68
A gépjármű kétféle elektromos motort használ.

* Vezetéshez való elektromos motor
* Generátor
Az elektromos hajtómotor vontatóerőt hoz létre a
jármű motor helyében történő meghajtásához, a
lítium ion (Li-ion) akkumulátorban tárolt elektro-
mos energia vagy a motor és a generátor által
generált elektromos energia felhasználásával.

A generátort a dízelmotor táplálja és elektromos
energiát hoz létre.

MEVHT33A1-02868871-7D67-445D-BAE0-1A76F09267DC
A lítium ion (Li-ion) akkumulátort a generátor és/
vagy az elektromos hajtómotor regeneratív telje-
sítménye által létrehozott elektromos energia tölti
fel. Vezetés közben a Li-ion akkumulátor biztosítja
az elektromos hajtómotor számára a benne tárolt
elektromos energiát. Mivel a motor feltölti a lítium-
ion (Li-ion) akkumulátort amikor annak a töltött-
ségi szintje alacsony, az akkumulátort nem kell
kívülről tölteni úgy, mint egy teljesen elektromos
gépjárművet. Ha a gépjármű hosszabb ideig áll, a
Li-ion akkumulátor fokozatosan lemerülhet. Ennek
elkerülése érdekében vezesse a gépjárművet kb.
30 percig legalább egyszer minden második vagy
harmadik hónapban. Egyéb esetben a Li-ion akku-
mulátor károsodhat. Ha a Li-ion akkumulátor teljes
mértékben lemerült és az e-POWER rendszert nem
lehet aktiválni, vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN
márkakereskedéssel.

MEVHT33A1-0FE55710-3F2D-4DB5-A609-0D8D400FEA75
A regeneratív fék olyan funkció, mely a benzinmo-
toros járművek motorféke helyett az elektromos
motor segítségével csökkenti a gépjármű sebes-
ségét. A lítiumion (Li-ion) akkumulátor a lassítással
generált elektromos energia segítségével tölthető,
így csökkentve az áramfogyasztást és növelve az
üzemanyag-fogyasztás hatékonyságát.

MEGJEGYZÉS:

A regeneratív fékezés csökkentheti a lassítás
mértékét, ha a Li-ion akkumulátor teljesen
feltöltve és hosszú lejtőn halad lefelé, a külső
hőmérséklet alacsony vagy csúszós úton vezet.

e-POWER RENDSZER ÁTTEKINTÉSE 3

ELEKTROMOS MOTOROKELEKTROMOS MOTOROK LÍTIUM ION (Li-ion) AKKUMULÁTORLÍTIUM ION (Li-ion) AKKUMULÁTOR REGENERATÍV FÉKREGENERATÍV FÉK
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4 e-POWER RENDSZER ÁTTEKINTÉSE

MEVHT33A1-FC18F784-C1E4-458B-BDE1-859121B5BBA1
Az e-POWER rendszerben a következő körülmé-
nyek között indulhat el a motor.

* Ha a lítiumion (Li-ion) akkumulátor töltöttsége
alacsony (az elektromos táp generálásához)

* Ha erősen lenyomják a gázpedált (elektromos
energia termeléséhez)

* Ha hosszú lejtőn halad lefelé (lassításhoz
üzemanyag használata nélkül)

* Ha a motor hideg (a motor felmelegítéséhez)
* Ha úgy van felnyitva a motorháztető, hogy

üzemel az e-POWER rendszer (a karbantartás
során bekövetkező baleset elkerülése érdeké-
ben)

* Ha bekapcsolja a légkondicionálót
* Ha a karbantartási üzemmódhoz a motor

indítása szükséges
* Ha a gázpedál le van nyomva úgy, hogy a

jármű egy helyben, áll és a P (Parkolás)
állásban van

MEGJEGYZÉS:

Ha a Li-ion akkumulátor teljesen fel van töltve és
a regeneráció folytatódik, az elektromos motor
elindíthatja a motort a felesleges elektromos
áram elvezetésének érdekében. Ebben az üzem-
módban a motor nem használ üzemanyagot, és
ez segít fenntartani a jármű feletti irányítást.

HA A JÁRMŰ ELINDÍTJA A MOTORTHA A JÁRMŰ ELINDÍTJA A MOTORT
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MEVHT33A1-7597BA5E-9B3E-44FE-9076-BB2FD6F5BEE4

NAGYFESZÜLTSÉGŰ ALKATRÉSZEK
MEVHT33A1-F8001101-AD8E-4DD4-9F3E-30C1D0F4E483

FIGYELMEZTETÉS
* Az e-POWER rendszer nagyfeszültséget

használ, amely kb. 420 volt. Tartsa be a
nagyfeszültségű alkatrészeken elhelyezett
figyelmeztető címkéken található előírá-
sokat.

* Soha ne érjen hozzá a nagyfeszültségű
kábelkötegekhez, azok csatlakozóihoz,
vagy a nagyfeszültségű alkatrészekhez
(elektromos hajtómotor és lítium ion (Li-
ion) akkumulátor, stb.). Az alkatrészek
megérintése, szétszerelése, eltávolítása,
cseréje súlyos égési sérüléseket, áramü-
tést okozhat, amelyek akár halálhoz is
vezethetnek.

MWAO0126X

Az e-POWER rendszer a következő nagyfeszültsé-
gű alkatrészekből áll.

1. Légkondicionáló kompresszor

Ez a kompresszor a légkondicionáló rendszerre
része az utastérben.

2. DC/DC átalakító

Ez az átalakító a Li-ion akkumulátor 12-voltos

akkumulátorfeszültséggé konvertálja a Li-ion ak-
kumulátor tápellátását.

3. Nagyfeszültségű kábel (narancssárga).

Ezek a kábelkötegek nagyfeszültségűek és na-
rancssárgák. Figyeljen, hogy ne érjen hozzá a
kábelkötegekhez, és ne távolítsa el a kábel tövénél
található csatlakozót.

4. Inverter, elektromos hajtómotor és generátor

e-POWER RENDSZER ÁTTEKINTÉSE 5

e-POWER RENDSZERREL KAP-
CSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
e-POWER RENDSZERREL KAPC-
SOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
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a. Inverter (2WD)/első inverter (4WD)

Ez az eszköz vezérli az e-POWER rendszerhez
kapcsolódó különböző funkciókat. Vigyázzon, mi-
vel vezetés után felforrósodik.

b. Generátor

Ez a generátor elektromos energia generálására
szolgál. Vigyázzon, mivel vezetés után felforróso-
dik.

c. Elektromos hajtómotor (2Wd)/első elektromos
hajtómotor (4WD)

Ez a motor a jármű hajtására szolgál. Vigyázzon,
mivel vezetés után felforrósodik.

5. Szerviz csatlakozó

Ez a csatlakozó arra szolgál, hogy karbantartás
esetén leválassza a nagyfeszültségű tápellátást.
Soha ne érjen ehhez a csatlakozóhoz.

6. Lítium ion (Li-ion) akkumulátor

Ez az akkumulátor az áramgenerátor által generált
elektromos tápból és/vagy az elektromos motor
(hajtó) által generált regeneratív teljesítményből
kerül feltöltésre. A Li-ion akkumulátor az elektro-
mos hajtómotort is ellátja elektromos árammal a
vezetés közben.

7. Nagyfeszültségű csatlakozódoboz

Ez a doboz az elektromos energia nagyfeszültségű
alkatrészekre történő elosztására szolgál.

8. Hátsó inverter és hátsó elektromos hajtómotor
(4WD)

Ez az átalakító a Li-ion akkumulátor 12-voltos
akkumulátorfeszültséggé konvertálja a Li-ion ak-
kumulátor tápellátását.

a. Hátsó inverter

Ez az eszköz vezérli az e-POWER rendszerhez
kapcsolódó különböző funkciókat. Vigyázzon, mi-
vel vezetés után felforrósodik.

b. Hátsó elektromos hajtómotor

Ez a motor a jármű hajtására szolgál. Vigyázzon,
mivel vezetés után felforrósodik.

e-POWER RENDSZER TULAJDONSÁGAI
MEVHT33A1-FC49B93A-CEB3-48D5-81F9-B9E75596C101

FIGYELMEZTETÉS
Mielőtt elhagyja a járművet, győződjön meg
arról, hogy a járművet „P” (parkolás) állásban
hagyta, és a főkapcsolót „OFF” állásba. Ellen-
kező esetben a gépjármű lassan előre halad-
hat és hirtelen megugorhat, ha a gázpedált
véletlenül lenyomja. Ez súlyos balesetet, akár
halált is okozhat.

MWAO0104X

A Lítium ion (Li-ion) akkumulátor hűtésére szolgáló
légbemenetek az első ülés alatt találhatók.

FIGYELEM
* Ne fedje le ezeket a légbemeneteket.

Ellenkező esetben csökken az e-POWER
rendszer kimeneti teljesítménye, vagy kárt
szenvedhet a gépjármű. Továbbá ne hagy-
ja, hogy bármiféle folyadék vagy homok
kerüljön a légbemenetbe.

* Ne öntsön véletlenül vizet a Li-ion akku-
mulátorra, és ne tegyen nagy mennyiségű
vizet a csomagtartóba nyitott edényekben
(akváriumok vagy vödrök). Ha a víz ráömlik
a Li-ion akkumulátorra, rövidzárlatot okoz-
hat és a Li-ion akkumulátor sérülhet.

* Ne helyezzen nehéz tárgyakat az első
ülések alá és ne tapossa erősen a padlót
ezen a részen, mivel a Li-ion akkumulátor
az első ülések alatt található.

* Ha nagyobb mennyiségű folyadék ömlik a
Li-ion akkumulátor területére, értesítse a
lehető leghamarabb egy NISSAN márkake-
reskedőt vagy szakszervizt.

Zajok és vibráció
MEVHT33A1-2375D74D-7B88-49BA-B698-ECFE8216C3FC

Az e-POWER rendszer aktiválása után a következő
zajok és vibrációk léphetnek fel, amelyek a hibrid
rendszerre jellemzőek. Ez nem jelent hibás műkö-
dést.

* Az elektromos motor zaja a motorháztető alól
* Zaj és vibráció, amikor a motor elindul vagy

megáll
* Működési zaj vagy az elektromos motor zaja,

amikor felengedi a gázpedált vagy lenyomja
fékpedált
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* Motorzaj hirtelen gyorsításnál
* Ventilátorzaj az első ülések alatt
* Gépjárműből érkező zaj, amely figyelmezteti a

gyalogosokat, hogy gépjármű közelít. Lásd
“Közeledő járműre figyelmeztető gyalogosvé-
dő hangjelző (VSP) rendszer” (12 o.).

MEGJEGYZÉS:

Magasabb motor alapjárati fordulatszám van
beállítva ehhez a járműhöz, mint a hagyomá-
nyos benzinmotoros modellekhez. Ez a Li-ion
akkumulátor töltését szolgálja a motor alap-
járati működése során, és nem hibás működés
eredménye.

MEVHT33A1-2C61A564-EBE0-4AFE-A40D-A5A5CD1702C3

FIGYELMEZTETÉS
Ütközés vagy baleset esetén mindenképp te-
gye meg a következő óvintézkedéseket.

* A gépjárművel húzódjon le az útról, állítsa
a P (parkolás) állásba, húzza be a rögzítő-
féket és kapcsolja ki az e-POWER rend-
szert.

* Soha ne nyúljon a nagyfeszültségű alkat-
részekhez vagy kábelkötegekhez, ha azok
burkolata megsérült. A nagyfeszültségű
alkatrészek és kábelkötegek helyéért lásd:
“Nagyfeszültségű alkatrészek” (5 o.).

* Ellenőrizze a gépjármű alatti talajt. Ha úgy
vette észre, hogy folyadék szivárog a
lítiumion (Li-ion) akkumulátorból, haladék-
talanul lépjen kapcsolatba egy NISSAN
márkakereskedővel, szakszervizzel vagy a
mentőszolgálattal. Az ilyen körülmények
figyelmen kívül hagyása tűzesetet ered-
ményezhet.

* Soha ne érintse meg a folyadékot, mely a
jármű belső vagy külső felületeire került.
Ha a Li-ion akkumulátorból kiszivárgott
folyadék bőrre vagy ruhára kerül, azonnal
öblítse le a területet bő tiszta vízzel, és
forduljon orvoshoz.

* Ha vezetés közben a gépjármű alja erős
ütést kap, állítsa meg a gépjárművet egy
biztonságos helyen és ellenőrizze a padló-
lemezt. Ha a padlólemez megsérül, soha
ne nyúljon hozzá. Haladéktalanul lépjen
kapcsolatba egy NISSAN márkakereskedő-
vel vagy szakszervizzel.

* Ha a Li-ion akkumulátor vagy a nagyfe-
szültségű alkatrészek kigyulladnak, a le-
hető leghamarabb hagyja el a járművet.
Tűzoltás során csak ABC, BC vagy C típusú
tűzoltó készülékeket használjon, amelyek
kimondottan elektromos tűz esetén hasz-
nálhatók. Víz akkor használható, ha egy
tűzcsapból nagy mennyiségű víz áll ren-
delkezésre. Soha ne kísérelje meg a tűz
oltását nem megfelelő módszerrel, mivel
az veszélyes lehet.

* A jármű vontatása során emelje meg a
földről az első kerekeket vagy mind a négy
kereket. Ha a járművet úgy vontatják, hogy
első kerekei a földön vannak, az elektro-
mos motor áramot generálhat, és ez káro-
síthatja a járművet.

* Ha a gépjármű sérülése következtében
nem tudja megfelelően felmérni annak
állapotát, ne érintse meg a járművet.
Hagyja el a gépjárművet és lépjen kapcso-
latba egy NISSAN márkakereskedővel,
szakszervizzel vagy a mentőszolgálattal.
Értesítse az elsőként érkezőket, hogy a
gépjármű e-POWER rendszerrel van felsze-
relve.

* Ha baleset után karosszériajavításra és
-festésre van szükség, lépjen kapcsolatba
egy NISSAN márkakereskedővel vagy
szakszervizzel.

Ha a jármű karosszériája jelentős mérték-
ben megsérült vagy deformálódott, elekt-
romos szivárgás vagy áramütés történhet
a kár miatt. Soha ne érintse meg a nagyfe-

e-POWER RENDSZER ÁTTEKINTÉSE 7

ÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉNÓVINTÉZKEDÉSEK BALESET ESETÉN



(12,1)

8 e-POWER RENDSZER ÁTTEKINTÉSE

szültségű alkatrészeket, például a Li-ion
akkumulátort és az ahhoz kapcsolódó
narancssárga kábelkötegeket.

* Ne vezesse a gépjárművet, ha a külső
lámpák burkolata megsérült. Ha a lámpá-
ba víz kerül, az füstöt vagy tűzesetet
okozhat.

MEGJEGYZÉS:

Ha a jármű ütközik vagy hiba következik be az e-
POWER rendszer működésében, előfordulhat,
hogy kialszik a READY to drive visszajelző lámpa,
mivel kikapcsol a nagyfeszültségű rendszer. Ez a
sérülések és balesetek veszélyének minimalizá-
lása miatt fordulhat elő, és nem jelenti a
rendszer hibás működését.

MEVHT33A1-552D8B8D-9D19-405B-B9D8-67CD9778BCE1
A vészmegállító rendszer aktiválása esetén a
nagyfeszültségű rendszerek automatikusan leá-
llnak a következő feltételek fennállása esetén:

* Frontális vagy oldalsó ütközés, amely során a
kiegészítő légzsákok kinyílnak.

* Bizonyos hátulról történő ütközések.
* Az e-POWER rendszer bizonyos hibái.
A fenti ütközések az adott e-POWER rendszer
hibák előfordulása esetén a READY to drive visz-
szajelző lámpa kialszik. Lásd “Figyelmeztető lám-
pák, visszajelző lámpák és hangjelzések” (88 o.).

A vészmegállító rendszer aktiválódik a fent említett
ütközések során, hogy minimálisra csökkentse egy
olyan esemény előfordulásának kockázatát, amely
sérülést vagy balesetet okozhat. Ha a vészmegállí-
tó rendszer aktiválódik, előfordulhat, hogy a táp-
kapcsoló nem kapcsol READY to drive pozícióba.
Ha ez előfordul, látogasson el egy NISSAN márka-
kereskedésbe vagy szakszervizbe. A rendszer még
akkor is lekapcsolhat hirtelen, ha a főkapcsoló
READY to drive állásba van állítva. Ilyen esetben
óvatosan vezessen el az első NISSAN márkakeres-
kedésig vagy szakszervizig, vagy haladéktalanul
lépjen kapcsolatba egy NISSAN márkakereskedő-
vel vagy szakszervizzel.

MEVHT33A1-702736A5-5EFC-49B5-9C4E-49AF00B1311D
Az üzemanyagfogyasztás nagyban változhat az
útviszonyok, az időjárás, a hőmérséklet, az utasok
száma, stb. függvényében. Az alábbi pontok szem
előtt tartásával és az elektromos energiafogyasz-
tás csökkentésével javíthat az üzemanyagfogyasz-
tásán.

VEZETÉS ELŐTT
MEVHT33A1-25AD3365-FA6C-4201-BA2B-CC73CF89881D

* Tervezzen egy alacsonyabb energiafogyasz-
tást igénylő utat a jármű számára. A lejtős
utakon felfelé vezetés megnöveli az elektro-
mos fogyasztást. Ha olyan útvonalat tervez
meg, amely kevés lejtős utat tartalmaz, azzal
csökkentheti a gépjármű elektromos fogyasz-
tását.

* Ne hagyjon a járműben szükségtelen csoma-
gokat. A szükségtelen rakomány eltávolításá-
val lecsökkenti a gépjármű súlyát, ami ezzel
együtt csökkentheti az energiafogyasztását.

* A gumiabroncsokat tartsa mindig megfelelő
nyomáson. Az alacsony abroncsnyomás növeli
az elektromos fogyasztást.

VEZETÉS KÖZBEN
MEVHT33A1-4FEA8F25-A34C-45EB-A114-E8EEB116A001

* A gépjárművet egyenletes indításokkal és
gyorsításokkal vezesse.
— A hirtelen indítást és gyorsítás több elektro-

mos energiát fogyaszt és megnöveli az
üzemanyagfogyasztást.

— Kevesebb energiafogyasztással gyorsíthatja
fel a gépjárművet, ha ellenőrzi a teljesít-
ménymérőn az elektromos fogyasztás mér-
tékét.

VÉSZMEGÁLLÍTÓ RENDSZERVÉSZMEGÁLLÍTÓ RENDSZER GÉPJÁRMŰ GAZDASÁGOS HASZNÁLATAGÉPJÁRMŰ GAZDASÁGOS HASZNÁLATA
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* Mindig tartsa meg a követési távolságot az Ön
előtt haladó járműtől. Ne lassítsa a szükséges-
nél jobban a gépjárművet, így lecsökkentheti
az újbóli gyorsításhoz szükséges elektromos
fogyasztást.

* Ne haladjon a szükségesnél gyorsabban az
autópályán. A túlzott sebességgel való vezetés
a szükségesnél több elektromos energiát
használ fel.

* Állítsa a légkondicionálót közepes hőmérsék-
letre, és szükség esetén kapcsolja le. A lég-
kond i c ioná ló révén csökkenthe t i a
szükségtelen energiafogyasztást.

* Ne használja a párátlanítót a szükségesnél
nagyobb mértékben. Miután eltávolította pá-
rát a szélvédőről, kapcsolja át a másik légá-
ramlás üzemmódra, ezzel csökkenti a motor
működési gyakoriságát és javít az üzema-
nyagfogyasztásán.

* Vezesse a járművet ECO üzemmódban.
Ez finomabb gyorsulási erőt alkalmaz, mint
Standard üzemmódban, visszafogja a szük-
ségtelen gyorsításokat / lassításokat, és ener-
giát takarít meg.
A hátsó motor nyomatékmegosztási arányát
szabályozásra kerül az optimális üzemanyag-
fogyasztás érdekében. (Az arány az útfelület
állapota miatt változik.) (4WD modellek)

* Ha ON állásban van az (üzemanyagfogyasz-
tásra koncentrált) ECO üzemmód testresza-
bása (légkondicionáló), abban az esetben a
légkondicionáló teljesítményének csökkenté-
sével javul az üzemanyagfogyasztás.

MEGJEGYZÉS:

Az üzemanyag-fogyasztás hatékonyságát leg-
jelentősebb mértékben csökkentő egyes körül-
mények:
* Ha olyan úton vezet, ahol sok az emelkedő.
* Ha autópályán halad folyamatosan, nagy

sebességgel.
* Ha hirtelen indul el, gyorsít vagy fékez.

MEVHT33A1-659A5BE8-B378-415A-99F8-C07F95D51641

FIGYELMEZTETÉS
Soha ne hagyatkozzon kizárólag az e-Pedal
Step rendszerre, mivel a rendszer funkcióinak
teljesítménykorlátai vannak. Mindig óvatosan
és kellően körültekintően vezessen. A fékpe-
dált a forgalmi vagy útviszonyoktól függően
kell működtetni.

Az e-Pedal Step rendszer lehetővé teszi a vezető
számára, hogy csak a gázpedál megnyomásával
lassítsa a járművet. Ez a rendszer segít abban,
hogy a vezető ne mozgassa a lábát a gázpedál és
a fékpedál közé.

MWBF0090X

(1) Gyorsítás
(2) Lassítás (a fékpedál helyett)

e-POWER RENDSZER ÁTTEKINTÉSE 9

E-PEDÁL LÉPÉSE-PEDÁL LÉPÉS
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AZ e-Pedal STEP RENDSZER MŰKÖDÉSE
MEVGUID-2A631A12-A717-4657-B319-0B409BEAB386

Az e-Pedal Step rendszer aktiválásakor a regene-
ratív fék fokozódik, és a vezető a gázpedál
lenyomásával vagy visszatekerésével állíthatja be
a jármű sebességét. Amikor elengedi (leveszi a
lábát) a gázpedált, a jármű simán lelassul a
fékpedál lenyomása nélkül.

MWAO0129X

Az e-Pedal Step rendszer BE vagy KI minden
alkalommal, amikor megnyomja a középkonzolon
található <e-Pedal> kapcsolót. (Az e-Pedal visz-
szajelzője a jármű információs kijelzőjén mutatja
az e-Pedal Step rendszer állapotát.)

Az e-Pedal Step rendszer aktiválásakor a gázpedál
jellemzői jelentősen megváltoznak, és a gázpedál
másképpen működik, mint a hagyományos gáz-
pedál. Vezetés előtt ellenőrizze az e-Pedal Step
rendszer állapotát (BE vagy KI) a jármű információs
kijelzőjén.

Amikor az e-Pedal Step rendszer aktiválva van, az
e-Pedal jelzőfény kéken világít, és az [e-Pedal]
feliratot jelzi ki. Amikor az e-Pedal Step rendszer

ki van kapcsolva, a visszajelző szürkére vált, és az
[e-Pedal OFF] feliratot jelzi.

Rendszer aktiválása
MEVGUID-A33FC9A8-EA1E-4B29-9D3C-FE1A10E18647

Az e-Pedal Step rendszer aktiválásához helyezze a
főkapcsolót READY to drive vagy BE állásba, és
nyomja meg az <e-Pedal> kapcsolót. Mindenképp
ellenőrizze az e-Pedal Step állapotát.

A rendszer deaktiválása
MEVGUID-F07A5EEB-36AB-4D18-B6ED-A5C1948A5722

Az e-Pedal Step rendszer kikapcsolásához nyomja
meg az <e-Pedal> kapcsolót, miközben a főkap-
csoló READY to drive vagy BE állásban van.

MEGJEGYZÉS:
* Ha az e-Pedal Step rendszert BE vagy KI

állásba kapcsolja, a jármű lassításának mér-
téke megváltozik.

* Az e-Pedal rendszer automatikusan OFF
állásba vált, ha az e-POWER rendszert új-
raindítja.

e-Pedal STEP VEZETÉSI FUNKCIÓK
MEVGUID-05BD0E72-E702-418C-8259-55CBE838823C

Az e-Pedal Step rendszer a következő vezetési
funkciókat kínálja:

Gépjármű vezetése:
* A gázpedál lenyomásának vagy felengedésé-

nek függvényében változik a gépjármű gyor-
sulása és lassulása.

* A gázpedál felengedése nagyobb lassulást
generál, mint normál esetben. (A maximális
lassulás a gépjármű sebességétől függ.)

* A gázpedál felengedése (a láb levétele) csök-

kenti a jármű sebességét. A jármű leállításához
nyomja le a fékpedált.

* A jármű féklámpái világítanak, ha a lassulás
mértéke eléri egy normál fékezés szintjét.

Ha a lassulás nem elégséges a gázpedál felenge-
désekor, nyomja le a fékpedált. A fékpedál a
szokásos módon csökkentheti a jármű sebességét,
még akkor is, ha az e-Pedal Step rendszer aktiválva
van.

A jármű tolatásakor:
Az R (hátramenet) váltási pozíciójával a gázpedál
ugyanúgy használható, mint az e-Pedal Step
rendszer kikapcsolt állapotában.

Egyéb vezetési tippek az e-Pedal STEP REND-
SZERHEZ:
* A zökkenőmentes lassítás érdekében az e-

Pedal Step rendszer aktivált állapotában java-
solt a gázpedált úgy állítani, hogy közben a
lábát rajta tartva (lenyomva vagy visszatérve,
de nem elengedve).

* A váltási pozíció D-ről (hajtás) B-re vagy B-ről
D-re váltása nem befolyásolja az e-Pedal Step
rendszer funkcióját.

* Az e-Pedal Step rendszer nem működik a
következő feltételek mellett:
— A gépjármű P (parkolás) vagy N (üres)

állásban van.
— Ha a sebességszabályozó rendszer (ha van),

az intelligens sebességtartó automatika
(ICC) (ha van), a ProPILOT Assist (ha van)
vagy az intelligens vészfékezés működik.

* A fékpedál a lassulástól függően elmozdulhat,
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és zajt érezhet, ha az e-Pedal Step aktív. Ez a
rendszer normál működése.

AZ e-Pedal STEP RENDSZER KORLÁTOZÁSAI
MEVGUID-B43B8CE2-E72B-4C72-B805-6B44676495E7

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban felsoroljuk az e-Pedal Step
rendszer rendszerkorlátozásait. Ha a gépjár-
művet úgy üzemelteti, hogy ezeket a korláto-
kat nem veszi figyelembe, súlyos, akár halálos
balesetet is szenvedhet.

* Ha az e-Pedal Step rendszer által biztosí-
tott lassítóerő nem elegendő, nyomja le a
fékpedált.

* A következő körülmények között előfor-
dulhat, hogy az e-Pedal Step rendszer nem
lassítja kellőképpen a járművet. Nyomja le
a fékpedált, amikor szükséges.

— Ha túlságosan nehéz rakomány talál-
ható a gépjárműben.

— Ha meredek lejtős úton halad.

— Ha jeges utakon halad.

* Kapcsolja KI az e-Pedal Step rendszert,
amikor a járművet vontatják.

FIGYELEM
* A lassulás jellemzői a jármű sebességének

megfelelően változnak. Nagyon alacsony
sebességnél a jármű “kúszik”, hasonlóan
az e-Pedal Step rendszerhez, deaktiválva
van.

* Figyeljen arra, hogy az <e-Pedal> kapcso-

lót ne működtesse véletlenül vagy akarat-
lanul.

AZ e-Pedal STEP RENDSZER MEGHIBÁSODÁSA
MEVGUID-A1C0D077-83E1-40F9-A7FB-BA938016DD81

Ha az e-Pedal Step rendszer meghibásodik, [e-
Pedál ren. hiba! Nyomja le a fékpedált a lass. vagy
megálláshoz] figyelmeztető üzenet jelenik meg a
jármű információs kijelzőjén. Amikor megjelenik a
figyelmeztető üzenet, az e-Pedal Step rendszer
automatikusan kikapcsol. A lehető leghamarabb
ellenőriztesse a rendszert egy NISSAN márkake-
reskedővel vagy szakszervizzel.

MEVHT33A1-6729E791-FB6F-4EB7-A7F1-018085A06CF6
Az EV üzemmód kiválasztásakor úgy vezetheti a
járművet, hogy a motorindítás valószínűsége mi-
nimalizálva van. Ez az üzemmód akkor használa-
tos, ha olyan utakon kívánja csendben vezetni a
járművét, mint pl. lakóövezeti utcákon kora reggel
vagy késő este, mivel ilyenkor a járművet a lítium
ion (Li-ion) akkumulátor táplálja.

Az EV üzemmód használata:

MWAO0128X

* Ha a READY to drive visszajelző lámpa bekap-
csol, az EV üzemmód be- vagy kikapcsolható
az EV üzemmód kapcsolóval.

* Mikor az EV üzemmód be van kapcsolva, a
járműinformációs kijelzőn található EV üzem-
mód visszajelző bekapcsol.

* Ha a külső hőmérséklet alacsony, a motor
elindulhat. Azonban, ha a motor indítása előtt
bekapcsolja az EV üzemmódot, a motorindítás
csökkentése miatt kizárólag a Li-ion akkumu-
látorral is vezetheti a járművet.

e-POWER RENDSZER ÁTTEKINTÉSE 11

EV ÜZEMMÓDEV ÜZEMMÓD
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MEGJEGYZÉS:
* Rendszerhiba esetén az EV üzemmód auto-

matikusan lekapcsol.
* Ha benyomja a gázpedált, miközben a vál-

tóállás P (parkolás) állásba van állítva, a
motor elindul és kikapcsol az EV üzemmód.

* Ha a Li-ion akkumulátort a regeneratív
fékezés egy hosszú lejtőn teljesen feltölti,
az EV üzemmód a Li-ion akkumulátor védel-
mének érdekében lekapcsol.

* Ha a gázpedált teljesen lenyomják egy
emelkedőn vagy hirtelen gyorsítás esetén,
a motor elindul és az EV üzemmód lekap-
csol.

* Ha a motorháztetőt kinyitják, mikor a READY
to drive visszajelző lámpa be van kapcsolva,
a motor automatikusan elindul és az EV
üzemmód lekapcsol.

* Ha az első szélvédő párátlanítót bekapcsol-
ják, a motor a melegítés miatt bekapcsol, és
az EV üzemmód nem használható, illetve
lekapcsol.

* Ha a rendszer úgy ítélte meg, hogy kény-
szerített töltés szükséges, az EV üzemmód
kikapcsol és a motor elindul.

* Ha a rendszer úgy ítélte meg, hogy melegí-
tési művelet szükséges, az EV üzemmód
kikapcsol és a motor elindul.

* Az EV üzemmód nem használható, ha ala-
csony a külső hőmérséklet.

* Ha a Li-ion akkumulátor töltöttsége ala-
csony, előfordulhat, hogy az EV üzemmód
nem használható vagy lekapcsol.

MEVHT33A1-0836FD8F-9403-4B13-9F7B-866A3444B3B2
A közeledő járműre figyelmeztető gyalogosvédő
hangjelző (VSP) rendszer egy olyan funkció, amely
különböző hangok használatával figyelmezeti a
gyalogosokat a gépjármű jelenlétére, amikor az
alacsony sebességgel halad.

A VSP megszólal, ha a READY to drive visszajelző
lámpa bekapcsol a következő körülmények között:

* Ha a jármű sebessége indításkor 30 km/h (19
MPH) körül van.

* Ha a jármű sebessége lassításkor kisebb, mint
25 km/h (16 MPH).

* Ha a váltó R (hátramenet) állásban van.
A hang megszűnik, ha a gépjármű megáll.

Rendszerhiba esetén felvillan a VSP figyelmeztető
lámpa a mérőben világít. Ha a VSP figyelmez-
tető lámpa ezt követően is világít, haladéktalanul
ellenőriztesse az VSP rendszert egy NISSAN már-
kakereskedésben vagy szakszervizben.

MWAO0086X

FIGYELMEZTETÉS
Ha vezetés közben nem hallja a VSP rendszer-
ből érkező hangokat, állítsa meg a gépjármű-
vet egy biztonságos, csendes helyen. Húzza le
az ablakot és állítsa a sebességváltó kart R
(Hátramenet) állásba úgy, hogy közben a
fékpedált erősen nyomja. Ellenőrizze, hogy a
hang hallható-e a gépjármű eleje felől. Ha nem
hallatszik hangjelzés a VSP rendszerből, vegye
fel a kapcsolatot egy NISSAN márkakereske-
dővel vagy szakszervizzel.

MEGJEGYZÉS:
* A VSP akkor is hangjelzést ad ki, ha a

következő feltételek mindegyike teljesül,
ezzel emlékeztetve Önt arra, hogy állítsa a
főkapcsolót „OFF” állásba.
— Amikor a váltóállás „P” (parkolás) állásba

van állítva.
— Ha a READY to drive visszajelző lámpa

világít.
— Ha a vezetőoldali biztonsági öv nincs

bekapcsolva.
— Ha bármelyik ajtót (kivéve a hátsó ajtót)

kinyitják.
* Ha növelni szeretné a VSP rendszer hang-

erejét, forduljon egy NISSAN márkakereske-
déshez vagy szakszervizhez. (A hangerő
csökkentésére nincs lehetőség.)

KÖZELEDŐ JÁRMŰRE FIGYELMEZTETŐ GYA-
LOGOSVÉDŐ HANGJELZŐ (VSP) RENDSZER
KÖZELEDŐ JÁRMŰRE FIGYELMEZTETŐ GYA-
LOGOSVÉDŐ HANGJELZŐ (VSP) RENDSZER
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MEVHT33A1-DAB0E57A-1DBE-462B-9A3F-5EFEB61E5B2A

MWAA0408X

1. Kiegészítő első légzsák (o.61)
2. Utasoldali légzsák állapotát visszajelző lám-

pa* ( o.67)
3. Ülés foglaltságát jelző szenzor (első utasülés)

( o.66)
4. Első középső kiegészítő oldallégzsák ( o.61)

5. Biztonsági övek (o.40)
6. Fejtámlák (o.37)
7. Kiegészítő függönylégzsák ( o.61)
8. Második sor kéztámasz ( o.36)
9. Első ülések (o.28)
10. Kiegészítő oldallégzsák ( o.61)

11. Biztonsági öv előfeszítő ( o.72)
12. Második üléssor ( o.32)

— Gyermekülések (P.45)
13. ISOFIX gyermekülés rendszer (a második

üléssorhoz) ( o.52)
14. Gyermekülés rögzítési pontjai (felső heveder-

hez) ( o.53)
15. Harmadik üléssor* ( o.35)
*: ha van

ÜLÉSEK, BIZTONSÁGI ÖVEK ÉS KIEGÉ-
SZÍTŐ UTASVÉDELMI RENDSZER (SRS)
ÜLÉSEK, BIZTONSÁGI ÖVEK ÉS KIEGÉSZÍTŐ UTASVÉDELMI RENDSZER (SRS)
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MEVHT33A1-04689E16-8F3A-42EF-A6C5-CB2200C3C4DF

MWAA0459X

1. Motorháztető (180)
2. Ablaktörlő és szélvédő mosó

— Kapcsoló működés (o.135)
— Ablakmosó folyadék (P.478)

3. Első kamera* ( o.127, o.129, o.285, o.288, o.292,
o.345, o.377)

4. Napfénytető* ( o.155)
5. Elektromos működtetésű ablakok (P.152)
6. Oldalsó irányjelző lámpa ( o.134)
7. Vontató horog ( o.452)
8. Parkoló szenzorok (közép és oldalsó)*

— Parkolóérzékelő (szonár) rendszer (P.416)
— ProPILOT Park* (P.421)

9. Első nézet kamerája* ( o.211)
10. Ködlámpák* ( o.134)
11. Fényszórók és irányjelzők ( o.126)
12. Fényszórómosó* ( o.136)
13. Parkolóérzékelők (oldalsó)*

— Parkolóérzékelő (szonár) rendszer (P.416)
— ProPILOT Park* (P.421)

14. Gumiabroncsok
— Kerekek és gumiabroncsok (P.490, o.505)
— Sürgősségi gumiabroncs defektjavító
készlet (P.443)

— Gumiabroncsnyomás-ellenőrző rendszer
(TPMS) (P.92, o.259)

15. Külső visszapillantó tükrök (o.189)
16. Oldalnézet kamera* ( o.211)
17. Ajtók

— Kulcsok (P.163)
— Ajtózárak (P.164)
— Intelligens kulcsrendszer (o.167)
— Biztonsági rendszer (P.178)

*: ha van

Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék 15
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MEVHT33A1-7B2C2654-E417-4868-A66F-9312AADDC7F8

MWAA0460X

1. Hátsó ablak páramentesítő (o.138)
2. Hátsó ablaktörlő és szélvédő mosó

— Kapcsoló működés (o.137)
— Ablakmosó folyadék (P.478)

3. Középső féklámpa ( o.485)
4. Antenna ( o.244)

5. Tetőcsomagtartó* ( o.151)
6. Parkolóérzékelők (középen és sarokban)

— Parkolóérzékelő (szonár) rendszer (P.416)
— Hátsó automata fék (RAB)* ( o.397)
— ProPILOT Park* (P.421)

7. Vontató horog ( o.452)

8. Hátsó ajtó ( o.181)
— Intelligens kulcsrendszer* ( o.167)

9. Hátsó nézet kamerája* ( o.205, o.211)
10. Hátsó összetett lámpák ( o.485)

— Hátsó ködlámpa ( o.135)
11. Parkolóérzékelők (oldalsó)*

— Parkolóérzékelő (szonár) rendszer (P.416)
— ProPILOT Park* (P.421)
— Hátsó automata fék (RAB)* ( o.397)

12. Üzemanyag-betöltőnyílás fedél ( o.185)
— Üzemanyag információ ( o.502)

13. Gyermek biztonsági zár és hátsó ajtózár (
o.167)

*: ha van

KÜLSŐ HÁTULNÉZETKÜLSŐ HÁTULNÉZET



(21,1)

MEVHT33A1-9E322059-36C4-4189-9129-B39018B7BB4F

MWAA0411X

1. Belső visszapillantó tükör (o.188)
2. Napszemüveg- tartó (o.147)
3. Térképolvasó lámpa (o.157)

— Mikrofon**
4. Napfénytető kapcsolója* (o.155)
5. SOS gomb* ( o.143)

6. Napellenző (o.157)
7. Utastérvilágítás* (o.158)
8. Hátsó személyi világítás* ( o.158)
9. Akasztók ( o.148)
10. Hátsó pohártartó ( o.145)
11. Rakománylámpa (P.158)

12. Elektromos ablakemelő gombjai ( o.152)
13. Külső visszapillantó tükör vezérlőkapcsolói

(vezetőoldali) ( o.189)
14. Elektromos ajtózár kapcsolók ( o.166)
15. Automatikus vezetőülés-beállító kapcsolók*

(vezetőoldal és utasoldal*) ( o.190)
16. Alsó konzol tálca ( o.147)
17. Első pohártartók ( o.145)
18. Konzol tároló doboza (o.147)

— USB (Universal Serial Bus) töltőcsatlakozó
(hátsó)* ( o.141)

— Fűthető második sor üléskapcsoló (hátsó
oldalon)* ( o.34)

— Hátsó hőmérséklet-szabályozás (hátsó
oldalon)* ( o.229)

19. Csomagtér
— Állítható csomagtérpadló* ( o.149)
— Csomagtartó horgok (P.148)
— Tonneau-borító (P.148)
— Sürgősségi gumiabroncs defektjavító
készlet (P.443)

— 12 voltos akkumulátor ( o.478)
— Elektromos kimenet ( o.140)

*: ha van
**: Lapozza fel a NissanConnect rendszer külö-

nálló használati útmutatóját (ha van).

Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék 17
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MEVHT33A1-43D1CCA9-6102-4D82-BC6B-C3655BBF5529

BALKORMÁNYOS MODELLEK
MEVHT33A1-46004215-E835-4FF4-BDD6-5CE21CEBAF92

MWAA0431X

1. Fényszórómagasság-állító kapcsoló* ( o.131)
2. Kormányzás-asszisztens kapcsoló* (ProPI-

LOT Assist rendszerrel rendelkező modellek)
(P.345) vagy dinamikus vezetőtámogató
kapcsoló* (ProPILOT Assist rendszer nélküli
modellek) (o.292, o.311)

3. Head Up Display (HUD) kapcsoló* ( o.124)
4. Fényszóró- és irányjelző-kapcsoló ( o.126)/

Ködlámpa kapcsolója ( o.134)
5. Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

— Audio vezérlés ( o.243 vagy **)
— A jármű információs kijelzőjének vezérlése

(o.98)

6. Kormánykerék ( o.187)
— Jelzőkürt ( o.138)

7. Ablaktörlő/ablakmosó kapcsoló ( o.135)
8. Kormánykerékre szerelt vezérlők (jobb oldal)

— Sebességkorlátozó kapcsolók* ( o.324)
— Sebességtartó automatika kapcsolói*
(o.327)

— Intelligens sebességtartó automatika (ICC)
kapcsolói* (o.328)

— ProPILOT Assist kapcsolók* (P.345, o.292,
o.311)

— Bluetooth® kihangosító rendszer kapcso-
lók ( o.245 vagy **)

— Hangfelismerő rendszer kapcsoló**
9. Vészvillogó kapcsoló ( o.442)
10. EV üzemmód kapcsolója (o.11)
11. e-Pedal kapcsoló (o.9)
12. ProPILOT Parkolókapcsoló* ( o.421)
13. Műszerek fényerejének szabályozása ( o.86)
14. Elektromos hátsó ajtó kapcsolója* ( o.181)
15. Nyomógombos tápkapcsoló (o.265)
16. Sebességváltó kar ( o.270)

—P állás kapcsoló ( o.270)
17. Rögzítőfék kapcsoló (P.192)
18. Automatikus féktartó kapcsoló (P.194)
19. Vezetési üzemmód kapcsoló ( o.267)

UTASFÜLKEUTASFÜLKE
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20. Lejtmenetvezérlő kapcsoló* (o.414)
*: ha van
**: Lásd a NissanConnect rendszer különálló

használati útmutatóját (ha van).

JOBBKORMÁNYOS MODELLEK
MEVHT33A1-C6DF7CEB-3288-4AA6-B251-B300B7DA4225

MWAA0432X

1. ProPILOT Parkolókapcsoló* ( o.421)
2. EV üzemmód kapcsolója (o.11)
3. e-Pedal kapcsoló (o.9)
4. Vészvillogó kapcsoló ( o.442)

5. Fényszóró- és irányjelző-kapcsoló ( o.126)/
Ködlámpa kapcsolója ( o.134)

6. Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)
— Audio vezérlés ( o.243 vagy **)
— A jármű információs kijelzőjének vezérlése
(o.98)

Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék 19
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7. Kormánykerék ( o.187)
— Jelzőkürt ( o.138)

8. Kormánykerékre szerelt vezérlők (jobb oldal)
— Sebességkorlátozó kapcsolók* ( o.324)
— Sebességtartó automatika kapcsolói*
(o.327)

— Intelligens sebességtartó automatika (ICC)
kapcsolói* (o.328)

— ProPILOT Assist kapcsolók* (P.345, o.292,
o.311)

— Bluetooth® kihangosító rendszer kapcso-
lók ( o.245 vagy **)

— Hangfelismerő rendszer kapcsoló**
9. Ablaktörlő/ablakmosó kapcsoló ( o.135)
10. Head Up Display (HUD) kapcsoló* ( o.124)
11. Kormányzás-asszisztens kapcsoló* (ProPI-

LOT Assist rendszerrel rendelkező modellek)
(P.345) vagy dinamikus vezetőtámogató
kapcsoló* (ProPILOT Assist rendszer nélküli
modellek) (o.292, o.311)

12. Fényszórómagasság-állító kapcsoló* ( o.131)
13. Vezetési üzemmód kapcsoló ( o.267)
14. Lejtmenetvezérlő kapcsoló* (o.414)
15. Automatikus féktartó kapcsoló (P.194)
16. Rögzítőfék kapcsoló (P.192)
17. Sebességváltó kar ( o.270)

—P állás kapcsoló ( o.270)
18. Nyomógombos tápkapcsoló (o.265)
19. Elektromos hátsó ajtó kapcsolója* ( o.181)

20. Műszerek fényerejének szabályozása ( o.86)
*: ha van
**: Lásd a NissanConnect rendszer különálló

használati útmutatóját (ha van).
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MEVHT33A1-EA4C77B0-5D9D-4C73-9A97-F1B173E93135

BALKORMÁNYOS MODELLEK
MEVHT33A1-8F25FA5D-0863-483E-B60A-D39331DBC3F4

MWAA0433X

1. Oldalsó szellőző (224)
2. Mérők és műszerek ( o.81)/Óra ( o.123)
3. Head Up Display (HUD)* ( o.124)
4. Középső szellőző (224)

5. Audiorendszer ( o.230 vagy **) vagy navigá-
ciós rendszer**
— Visszapillantó monitor* ( o.205)
— Intelligens körbetekintési monitor* (o.211)
— Bluetooth® kihangosító rendszer ( o.245
vagy **)

— Óra ( o. 236 vagy **)
6. Első utas kiegészítő légzsák ( o.61)
7. Motorháztető nyitófogantyú (o.180)
8. Biztosítékdoboz burkolat (P.482)
9. Billenthető és teleszkópos kormányzár karja

( o.187)
10. Vezetőoldali kiegészítő légzsák ( o.61)
11. Fűtés és légkondicionáló vezérlése ( o.225)

— Párátlanító kapcsoló (o.138)
— Fűtött ülések kapcsolója* ( o.31)
— Fűtött kormánykerék kapcsoló* ( o.139)
— Fűtött szélvédő* (o.137)

12. USB (Universal Serial Bus) csatlakozó(k) (
o.243 vagy **)

13. Vezeték nélküli töltő* ( o.141)
14. Elektromos kimenet ( o.140)
15. Kesztyűtartó ( o.146)
*: ha van
**: Lásd a NissanConnect rendszer különálló

használati útmutatóját (ha van).

Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék 21
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JOBBKORMÁNYOS MODELLEK
MEVHT33A1-AC1ED179-5C61-45C9-BDE4-35FFD848EAC8

MWAA0434X

1. Első utas kiegészítő légzsák ( o.61)
2. Középső szellőző (224)
3. Audiorendszer ( o.230 vagy **) vagy navigá-

ciós rendszer**
— Visszapillantó monitor* ( o.205)
— Intelligens körbetekintési monitor* (o.211)

— Bluetooth® kihangosító rendszer ( o.245
vagy **)

— Óra ( o.236 vagy **)
4. Head Up Display (HUD)* ( o.124)

5. Mérők és műszerek ( o.81)/Óra ( o.123)
6. Oldalsó szellőző (224)
7. Biztosítékdoboz burkolat (P.482)
8. Kesztyűtartó ( o.146)
9. Elektromos kimenet ( o.140)
10. Vezeték nélküli töltő* ( o.141)
11. USB (Universal Serial Bus) csatlakozó(k) (

o.243 vagy **)
12. Fűtés és légkondicionáló vezérlése ( o.225)

— Párátlanító kapcsoló (o.138)
— Fűtött ülések kapcsolója* ( o.31)
— Fűtött kormánykerék kapcsoló* ( o.139)
— Fűtött szélvédő* (o.137)

13. Billenthető és teleszkópos kormányzár karja
( o.187)

14. Vezetőoldali kiegészítő légzsák ( o.61)
15. Motorháztető nyitófogantyú (o.180)
*: ha van
**: Lásd a NissanConnect rendszer különálló

használati útmutatóját (ha van).
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MEVHT33A1-ADD7704B-E089-476F-B602-46E63AF51822

ANALÓG MÉRŐVEL ÉS SZÍNES KIJELZŐVEL SZERELT MODELLEK
MEVHT33A1-1EF10AF3-8EBF-4883-AC98-5402B6ADBBDE

MWAA0437X

1. Teljesítmény- mérő ( o.84)
2. Figyelmeztető- és visszajelző lámpák (o.88)
3. Gépjármű információs kijelző (o.97)

— Kilométeróra ( o.83)

4. Sebességmérő (83)
5. A Li-ion akkumulátor elérhető töltöttségét

megjelenítő műszer ( o.85)
6. Üzemanyag szint mérő (85)

Ábrákkal ellátott tartalomjegyzék 23
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TELJES KÉPERNYŐVEL SZERELT MODELLEK
MEVHT33A1-A39A6527-AE0F-4CAF-AAF6-C3F27980C34F

MWAA0438X

1. Teljesítmény- mérő ( o.84)
2. Gépjármű információs kijelző (o.97)

— Kilométeróra ( o.83)
3. Figyelmeztető- és visszajelző lámpák (o.88)

4. Sebességmérő (83)
5. A Li-ion akkumulátor elérhető töltöttségét

megjelenítő műszer ( o.85)
6. Üzemanyag szint mérő (85)

A mérőképernyő nézete módosítható. (Lásd “Mérő

kijelző nézetének módosítása (teljes képernyővel
szerelt modellek)” (98 o.).)
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MEVHT33A1-8EBBE60D-ED28-4099-9931-95512256E0F1

KR15DDT MOTORRAL SZERELT MODELL
MEVHT33A1-4B962917-6178-474D-B725-E9BB6D6F3AFC

MWAA0435X

1. Hűtőfolyadék tartály (P.468)
2. Motorolaj nívópálca (P.470)
3. Motorolaj-betöltőnyílás sapkája (P.471)
4. Fékfolyadék tartálya* ( o.475)

5. Biztosíték/biztosítékdoboz ( o.481)
6. Inverter hűtőfolyadékának tartálya ( o.469)
7. Ablakmosó folyadéktartály ( o.478)
8. Hajtószíjak ( o.473)

9. Légtisztító (o.476)

*: Az ábrán látható elrendezés balkormányos
járművet mutat. Jobbkormányos modelleknél a
fékfolyadék tartálya a másik oldalon található.
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MEVHT33A1-18BD8867-DE8C-4585-BEF1-DD984EC9CB4F

MSSS0133A

FIGYELMEZTETÉS
* Ne vezessen vagy utazzon a járműben

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

* Hogy mozgás közben a leghatékonyabb
védelmet tudja biztosítani, állítsa az ülés-
támlát függőleges állásba. Mindig üljön az
ülés hátlapjához közel egyenes háttal és
megfelelően állítsa be az ülést. (Lásd “Biz-
tonsági övek” (40 o.).)

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

* Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/

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

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

ELSŐ ÜLÉSEK
MEVHT33A1-85C968F1-A418-40A7-8EBB-06AE500A830F

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

Kézi ülésállítás
MEVHT33A1-D88BFF11-C073-46C1-B896-AB43B3BB4685

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

ÜLÉSEKÜLÉSEK
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MJVR0332X

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

2. Húzza az ülést a kívánt helyzetbe.

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

Üléstámla döntése:
1. Húzza fel a beállító kart .

2. Billentse az üléstámlát a kívánt pozícióba.

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

Az állítható üléstámla lehetővé teszi különböző
méretű utasok számára, hogy megfelelő pozíciót
találjanak a biztonsági öv helyes használatához.
(Lásd “Biztonsági övek” (40 o.).)

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

Üléslap emelése (ha van):

MJVR0333X

Húzza fel, vagy nyomja le az állító gombot, így
állíthatja az üléslap magasságát, amíg a kívánt
pozíciót el nem éri.

Biztonság — ülések, biztonsági övek és kiegészítő utasvédelmi rendszer 29
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Elektromos ülésállítás
MEVHT33A1-9906F271-D106-49F6-81F7-DF9101013620

Kezelési tippek:
* Az elektromos ülés rendelkezik egy automati-

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

* A 12 voltos akkumulátor lemerülésének elke-
rülése érdekében ne használja az elektromos
üléseket hosszú ideig, amikor az e-POWER
rendszer nem működik.

Lásd “Automatikus vezetőülés-beállítás (ha van)”
(190 o.) a vezetőüléspozíció-memória funkcióhoz.

MWAB0160X

Előre és hátra:

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

Üléstámla döntése:
Állítsa a beállító kapcsolót az ábrán látható módon

a kívánt helyzetbe.

Az állítható üléstámla lehetővé teszi különböző
méretű utasok számára, hogy megfelelő pozíciót
találjanak a biztonsági öv helyes használatához.
(Lásd “Biztonsági övek” (40 o.).)

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

Üléslap emelése (ha van):

MWAB0062X

Mozgassa a kapcsolót az ábrán látható módon,
hogy az ülés első részének magasságát és szögét
beállíthassa.
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Deréktámasz (ha van)
MEVHT33A1-B66D18C2-4235-43A8-AE26-3B9E8214B243

A deréktámasz megtámasztja a vezető és az első
utas hátának alsó részét (ha van).

Manuális beállítás (ha van):

MSSS0684

Az állítókar meghúzásával vagy eltolásával
beállíthatja a deréktámaszt, amíg a kívánt pozíciót
el nem éri.

Elektromos beállítás (ha van):

MWAB0063X

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

MEGJEGYZÉS:

A deréktámasz motorja a gomb lenyomása
közben üzemben marad, akkor is, ha az mindkét
irányban a végpontokig elmegy.

Fűtött ülések (ha van)
MEVHT33A1-F3A06D89-A4D5-4A04-A298-F871EB57E898

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

FIGYELEM
* A 12 voltos akkumulátor lemerülhet, ha az

ülésfűtést úgy működtetik, hogy az e-
POWER rendszer nem működik.

* Ne használja az ülésfűtést hosszabb ideig
vagy akkor, ha senki nem ül az ülésben.

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

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

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

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

* Ha bármilyen rendellenességet észlel vagy
az ülésfűtés nem működik megfelelően,
kapcsolja ki a kapcsolót és ellenőriztesse a
rendszert egy NISSAN márkakereskedővel
vagy szakszervizzel.

MWAC0524X

Az első ülések beépített fűtőszálak segítségével
melegíthető fel. A kapcsolók a műszerfalpanelen
találhatók, és egymástól függetlenül is működtet-
hetők.

Működtetés kapcsolóval:
1. Indítsa be az e-POWER rendszert.

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

. Közepes hőnél nyomja meg kétszer a kap-
csolót.

. Alacsony hőfok esetén nyomja meg három-
szor a kapcsolót.

. Ha a fűtés be van kapcsolva, a kapcsolón
található visszajelző lámpa a hő szintjé-
nek függvényében bekapcsol.

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

A fűtőtestet egy vezérlőmodul vezérli, amely
automatikusan beállítja a fűtési szintet a
komfort fenntartása érdekében a kiválasztott
hőtartománynak megfelelően.

Amíg a kapcsoló bekapcsolt állásban van, a
visszajelző lámpa is ég.

Amikor a jármű belseje felmelegedett, vagy
mielőtt elhagyja a járművet, feltétlenül kap-
csolja ki az ülésfűtést.

MÁSODIK ÜLÉSSOR
MEVHT33A1-A411A129-4112-47EF-B7F1-CEFFF02BFC50

Előre és hátra (ha van)
MEVHT33A1-FE35EA64-FEA2-4E0A-AB47-184C2BADA273

MWAB0338X

1. Húzza fel a beállító kart .

2. Húzza az ülést a kívánt helyzetbe.

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

Üléstámla döntése
MEVHT33A1-F7DD36FF-D370-42AB-860B-A7830176A8BC

MWAB0126X

1. Húzza fel a kart .

2. Billentse az üléstámlát a kívánt pozícióba.

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

FIGYELMEZTETÉS
* Beállítás után, finoman mozgassa az ülést,

hogy meggyőződhessen arról, hogy az
biztosan rögzítve van.

* 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 sérü-
léseket szerezhet. Becsúszhat az alsó öv
alá, és súlyos belső sérüléseket szenved-
het.

* 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
ennek a pozíciónak megfelelően állítsa be
a biztonsági övet. (Lásd “A biztonsági öv
használatával kapcsolatos óvintézkedé-
sek” (40 o.).)

Behajtás
MEVHT33A1-C8E913E0-3371-4FF7-8EB8-DD8BD323870A

A második üléssor lehajtása előtt

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



(37,1)

* Ha a második üléssor fel van szerelve fejtám-
lákkal, csúsztassa előre az első ülést, hogy
elegendő hely maradjon az ülés mögött, hogy
a második üléssor üléstámlája laposan lehajt-
ható legyen.

* Vegye ki az italos dobozokat a második
üléssor pohártartóiból.

MWAB0257X

Az üléstámla lehajtásához

* Két üléssorral szerelt modellek: Húzza fel a kart
, és hajtsa le az üléstámlát.

* Három üléssorral szerelt modellek: Húzza meg
a szíjat a külső ülések alsó részén az
üléstámla lehajtásához.

Az üléstámlák felállítása

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

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

FIGYELMEZTETÉS
* Soha ne engedje, hogy bárki is a csomag-

térben vagy a második üléssoron utazzon,
ha az üléssor le van hajtva. Ütközés esetén
az ezeken a területeken megfelelő rögzítés
nélkül közlekedők nagyobb valószínűség-
gel súlyosan megsérülnek vagy meghal-
nak.

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

* Egy biztonsági övet csak egy személy
használjon.

* Ne hajtsa le a második üléssort ha utasok
vagy csomagok tartózkodnak rajta.

— Ügyeljen arra, hogy az üléstámla helye
üres, mielőtt az üléstámlát megmozdí-
taná.

— Ügyeljen arra, hogy ne szoruljon vagy
csípődjön be az ülésbe a keze vagy a
lába.

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

* Amennyiben a fejtámaszokat bármilyen
oknál fogva eltávolította, tárolja őket biz-
tonságos helyen a járműben, hogy hirtelen

fékezés, vagy baleset esetén ne okozhas-
sanak kárt az utasokban, vagy a járműben.

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

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

Beszállást segítő mechanizmus (Három
üléssorral szerelt modellek)

MEVHT33A1-3E1CA7F0-B199-43A7-A9D1-DDCC37F400B2
A második üléssor lehajtható és elcsúsztatható,
hogy a harmadik üléssorra a beszállás vagy a
kiszállás könnyebb legyen.

FIGYELMEZTETÉS
A beszállást segítő rendszer használata után
állítsa vissza az ülést a leghátsó állásba, majd
billentse fel az üléstámlát, amíg a helyén nem
rögzül.

FIGYELEM
* Amikor a beszállást segítő rendszert hasz-

nálja, nyomja és tartsa az üléstámlát, és
lassan működtesse. Ha az üléstámlát gyor-
san billenti fel és hagyja elcsúszni, fent áll
annak a veszélye, hogy érintkezhet az
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arcával vagy egyéb testrészeivel, becsíp-
heti az ujját vagy a lábát, sérülést szen-
vedhet.

* Amikor a beszállást segítő mechanizmust
működteti, ügyeljen arra, hogy a mozgó
elemekhez ne érjen hozzá, hogy az esetle-
ges sérüléseket és/ vagy károkat elkerülje.

* Amikor a beszállást segítő mechanizmust
működteti, ügyeljen arra, hogy a második
üléssorban ne üljenek utasok és/vagy ne
legyenek ott tárgyak, így elkerülheti a
sérüléseket és/vagy károkat.

* Ne működtesse a beszállást segítő me-
chanizmust úgy, hogy tárgyak, italok, stb.
vannak az ülésen. Ettől a tárgyak eltörhet-
nek vagy az utastér szennyeződhet.

MJVR0355X

1. Húzza meg a kart , hogy az üléstámlát
ledönthesse.

2. Csúsztassa az ülést előre.

3. Amikor az ülést az eredeti pozícióba állítja
vissza, csúsztassa el az ülést a hátsó irányba,
billentse fel az üléstámlát, majd rögzítse a
helyén.

Fűtött ülések (ha van)
MEVHT33A1-C8AC0AF0-E61D-401A-8D64-F602F03D0C44

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

FIGYELEM
* A 12 voltos akkumulátor lemerülhet, ha az

ülésfűtést úgy működtetik, hogy az e-
POWER rendszer nem működik.

* Ne használja az ülésfűtést hosszabb ideig
vagy akkor, ha senki nem ül az ülésben.

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

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

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

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

* Ha bármilyen rendellenességet észlel vagy
az ülésfűtés nem működik megfelelően,
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kapcsolja ki a kapcsolót és ellenőriztesse a
rendszert egy NISSAN márkakereskedővel
vagy szakszervizzel.

MWAC0525X

A második üléssor beépített fűtőszálak segítségé-
vel melegíthető fel. A kapcsolók a középső konzol
hátulján találhatók és egymástól függetlenül mű-
ködtethetők.

Működtetés kapcsolóval:
1. Indítsa be az e-POWER rendszert.

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

kapcsolót.
. Közepes hőnél nyomja meg kétszer a kap-

csolót.
. Alacsony hőfok esetén nyomja meg három-

szor a kapcsolót.
. Ha a fűtés be van kapcsolva, a kapcsolón

található visszajelző lámpa a hő szintjé-
nek függvényében bekapcsol.

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

A fűtőtestet egy vezérlőmodul vezérli, amely
automatikusan beállítja a fűtési szintet a
komfort fenntartása érdekében a kiválasztott
hőtartománynak megfelelően.

Amíg a kapcsoló bekapcsolt állásban van, a
visszajelző lámpa is ég.

Amikor a jármű belseje felmelegedett, vagy
mielőtt elhagyja a járművet, feltétlenül kap-
csolja ki az ülésfűtést.

HARMADIK ÜLÉSSOR (ha van)
MEVHT33A1-4C04BD90-4F26-4885-8AC5-FFDB10BAAC23

Üléstámla döntése
MEVHT33A1-B8B453D6-F88A-4BBC-A98A-F1FC8D2BF134

MSSS1068

Húzza meg a szíjat és állítsa az üléstámlát a
kívánt szögbe. Engedje el a szíjat miután az
üléstámlát a kívánt szögbe állította.

Az állítható üléstámla lehetővé teszi különböző
méretű utasok számára, hogy megfelelő pozíciót
találjanak a biztonsági öv helyes használatához.
(Lásd “Biztonsági övek” (40 o.).) A dönthető ülés-
támla lehetővé teszi az utasok számára, hogy
pihenjenek az ülésben, amikor a gépkocsi parkol.

FIGYELMEZTETÉS
* 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 sérü-
léseket szerezhet. Becsúszhat az alsó öv
alá, és súlyos belső sérüléseket szenved-
het.

* 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
ennek a pozíciónak megfelelően állítsa be
a biztonsági övet. Lásd “A biztonsági öv
használatával kapcsolatos óvintézkedé-
sek” (40 o.).

* Beállítás után ellenőrizze, hogy az ülések
megfelelően rögzítve vannak-e.
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Behajtás
MEVHT33A1-19D06334-7740-41AD-832A-B92D6BD3E2CD

MWAB0225X

A harmadik üléssor lehajtása előtt rögzítse a külső
ülés biztonsági övét a biztonsági övkampóra. (Lásd
“A biztonsági öv kampói” (44 o.).)

Ha szeretné lehajtani a harmadik üléssort, hogy
maximális tárhelyre tehessen szert, tegye a követ-
kezőket:

1. Ellenőrizze, hogy a fejtámlák valóban teljesen
le vannak nyomva.

2. Húzza meg a hevedert , hogy az ülést
kioldhassa.

3. Amikor elengedi, nyomja meg az üléstámlát
előre .

A harmadik üléssor visszaállítása a megfelelő
pozícióba:

Használja a hevedereket , hogy felemelhesse az
üléstámlákat. Húzza hátra, amíg az üléstámla a
helyén rögzül. Győződjön meg arról, hogy az
üléstámlát minden egyes ülésen megfelelően fel-
emelte és rögzítette a helyén.

FIGYELMEZTETÉS
* Soha ne engedje, hogy bárki is a csomag-

térben vagy a harmadik üléssoron utaz-
zon, ha az üléssor le van hajtva. Ezen
területek utasok általi használata, meg-
felelő rögzítés nélkül, súlyos sérülésekhez
vezethet baleset vagy hirtelen megállás
esetén.

* Rögzítse a rakományt kötelekkel, hevede-
rekkel, hogy azok ne csúszhassanak, ne
eshessenek előre. Ne pakolja a rakományt
az üléstámlánál magasabbra. Hirtelen
megállás vagy ütközés esetén a rögzítet-
len rakomány személyi sérülést okozhat.

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

* Ha az üléseket visszaállította a normál
állásba, a fejtámlát is vissza kell állítani a
megfelelő pozícióba, hogy megfelelően
megvédje az utasokat.

KARTÁMASZ
MEVHT33A1-989199A5-A9EB-4969-8F94-26AE8B09C1CD

Második üléssor
MEVHT33A1-4F4938E6-FF99-49EE-8EA5-1B9BB6CEC644

A középső üléstámla lehajtható a kartámasz elké-
szítéséhez.

Két üléssorral szerelt modellek:

MWAB0038X

Hajtsa le az üléstámlát, amíg az vízszintesbe nem
kerül.
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Három üléssorral szerelt modellek:

MJVR0337X

Az üléstámla kioldásához húzza meg a szíjat, és
állítsa a támlát vízszintes helyzetbe.

MEVHT33A1-9F46CC48-179E-4D38-92F3-B4FF1FEE5E49

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

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

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

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

* Megfelelő beállítás:
— A beállítható típusú fejtámlák esetében

állítsa be a fejtámla közepét nagyjából a
fül középvonalához.

— Ha a fül pozíciója még mindig magasabb,
mint a javasolt, állítsa a fejtámlát a legma-
gasabb állásba.

* Ha a fejtámlát eltávolította, győződjön meg
róla, hogy megfelelően visszaszerelésre és
rögzítésre került, mielőtt az adott üléspozíció-
ban utazna.

ÁLLÍTHATÓ FEJTÁMLÁK ALKOTÓELEMEI
MEVHT33A1-F3A65286-93E8-4D14-A2D5-703365D47467

MSSS0992

1. Eltávolítható fejtámla

2. Többszörös bevágás

3. Zárógomb

4. Szárak

Biztonság — ülések, biztonsági övek és kiegészítő utasvédelmi rendszer 37

FEJTÁMASZOKFEJTÁMASZOK



(42,1)

38 Biztonság — ülések, biztonsági övek és kiegészítő utasvédelmi rendszer

NEM ÁLLÍTHATÓ FEJTÁMLÁK ALKOTÓELEMEI
MEVHT33A1-BD91B4DC-F0DE-4B8D-A4B4-92312A294B82

MJVR0203X

1. Eltávolítható fejtámla

2. Egy bevágás

3. Zárógomb

4. Szárak

ELTÁVOLÍTÁS
MEVHT33A1-C936CA30-6028-443A-AA34-6D7719F454AF

MSSS1037

A fejtámla eltávolításához hajtsa végre a követke-
zőket:

1. Húzza fel a fejtámlát a legmagasabb állásba.

2. Nyomja meg és tartsa nyomva a rögzítő
gombot.

3. Távolítsa el a fejtámlát az ülésből.

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

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

BESZERELÉS
MEVHT33A1-2CDC6030-E49D-4BE0-9201-0E4F22D499C0

MSSS1038

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

2. Nyomja meg, és tartsa nyomva a gombot és
nyomja a fejtámaszt lefelé.

3. Megfelelően állítsa be a fejtámlákat mielőtt
utas használná az ülést.

BEÁLLÍTÁS
MEVHT33A1-7DD10CEA-6E14-41AB-A788-7E77D9E53719

MSSS0997

Állítható fejtámaszok

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

MJVR0259X
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Nem állítható fejtámaszok

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

Felemelés
MEVHT33A1-D72E2B33-83F3-4DDF-B7E9-9F051E7ED547

MSSS1035

A fejtámasz felemeléséhez, húzza felfelé.

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

Leeresztés
MEVHT33A1-7FB30D6B-6AD8-45F4-BD51-50A7964811BF

MSSS1036

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

Az adott üléspozícióban való utazás előtt győződ-
jön meg róla, hogy a fejtámasz bevágásába a
rögzítőgomb beakadt.
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MEVHT33A1-02A01F02-FF7E-47A0-BAE4-8459B337122A

A BIZTONSÁGI ÖV HASZNÁLATÁVAL
KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

MEVHT33A1-0ACE675E-596A-48F6-83E5-62CAFAD8A630
Ha megfelelően beállított biztonsági övet visel, és
helyes tartásban ül az ülésben, annak a valószínű-
sége, hogy egy esetleges balesetben életét veszti
vagy súlyosan megsérül, jelentősen csökken. A
NISSAN erősen ajánlja az Ön és minden utasa
számára, hogy csatolja be magát minden alkalom-
mal, amikor vezet, még akkor is, ha az Ön
üléshelyzete légzsákkal biztosított. MSSS0134A

MSSS0136A

BIZTONSÁGI ÖVEKBIZTONSÁGI ÖVEK
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MSSS0014

MSSS0016

FIGYELMEZTETÉS
* A biztonsági övet arra fejlesztették ki, hogy

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Minden biztonsági öv szerkezetet, beleért-
ve a feszítő rendszereket és rögzítő sze-
r e l v é n y e k e t e g y N I S S A N -
márkakereskedővel vagy szakszervizzel
kell ellenőriztetni bármilyen ütközés után.
A NISSAN azt javasolja, hogy egy ütközés
során használt összes biztonsági öv szer-
kezetet cseréljen le, kivéve, ha az ütközés
csekélyebb erejű volt, a szíjakon nem
látható sérülés, és ugyanúgy jól működ-
nek. Az ütközés során nem használt biz-
tonsági öveket is ellenőrizni kell, és ki kell
cserélni, ha sérülés vagy nem megfelelő
működés állapítható meg esetükben.

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

* Amennyiben az előfeszítő biztonsági öv
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aktiválva lett, nem lehet újra használni. A
visszahúzóval együtt ki kell cserélni. Vegye
fel a kapcsolatot egy NISSAN márkakeres-
kedővel vagy szakszervizzel.

* Az előfeszített biztonsági öv rendszer ele-
meinek eltávolítását vagy telepítését
NISSAN-márkakereskedő vagy szakszerviz
végezheti.

GYERMEKEK BIZTONSÁGA
MEVHT33A1-B5648D61-1516-415B-9FF4-2BFA4FC7CD59

FIGYELMEZTETÉS
* Gyerekeknek és csecsemőknek speciális

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

* Minden esetben megfelelő gyermekülés
rendszert használjon.

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

Csecsemők és kisgyermekek
MEVHT33A1-DF6A9362-8675-4179-AF50-A58D9E8B014F

MSSS0099

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

Nagyobb gyermekek
MEVHT33A1-067AF272-0DC0-4EFD-94BE-8AC648273899

FIGYELMEZTETÉS
* Soha ne engedje, hogy a gyerekek az

ülésben álljanak vagy térdeljenek.

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

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

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

VÁRANDÓS NŐK
MEVHT33A1-8535DF19-E4B9-4E3F-B551-D63E7FD8DAD4

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

SÉRÜLT SZEMÉLYEK
MEVHT33A1-CDE57920-066D-4D92-8F4B-61FBBC88D6FD

A NISSAN azt javasolja, hogy sérült személyek is
használjanak biztonsági övet. Keresse fel orvosát
ilyen esetben személyes tanácsadás céljából.
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KÖZÉPSŐ JEL A BIZTONSÁGI ÖVÖN
MEVHT33A1-57A582CC-0CDE-4B48-87D9-BDB5FB699519

Megfelelő biztonsági öv készlet választása
MEVHT33A1-F2530D75-E5EC-47BC-A377-E96B24C3957D

MWAB0267X

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

HÁROMPONTOS BIZTONSÁGI ÖVEK
MEVHT33A1-E90D906F-7179-483F-A8CE-2939112EA9C1

MSSS0292

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

Biztonsági övek rögzítése
MEVHT33A1-C84F842D-6816-45B0-82BC-0F755E0DFEAC

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

1. Állítsa be az ülést. (Lásd “Ülések” (28 o.).)

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

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

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

MSSS0467

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

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

Vállöv magasságállítása (első ülések)
MEVHT33A1-DB4FA7E4-7AFB-40A5-998A-C87D450CC231

MSSS0351A
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FIGYELMEZTETÉS
* A vállövön található csatlakozási pont

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

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

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

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

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

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

Az állításhoz, húzza ki a kioldó gombot és
mozgassa a vállöv csatlakozó nyelvét megfelelő
helyzetbe , hogy az öv a válla közepén fusson.

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

A biztonsági öv kioldása
MEVHT33A1-6B2FCB5C-0ECC-4CC5-85C2-56DC96048B32

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

A biztonsági öv kampói
MEVHT33A1-E3C1A8D5-38FB-4BD3-BCD0-63B489A2E02A

Második üléssor:

MWAB0084X

A második üléssor lehajtásakor akassza be a
második üléssori külső biztonsági öveket a bizton-
sági övkampókra.

Harmadik üléssor (ha van):

MSSS1076

A harmadik üléssor lehajtásakor akassza be a

harmadik üléssori külső biztonsági öveket a biz-
tonsági övkampókra.

A biztonsági öv működésének ellenőrzése
MEVHT33A1-8A88E1D7-0503-491C-8881-957627E5AE03

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

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

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

BIZTONSÁGI ÖV KARBANTARTÁSA
MEVHT33A1-7F37C59E-8849-4E54-AB60-A70E8CF21156

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

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

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

MEVHT33A1-40095FB4-959D-40CC-8C8C-A53C651F2481

ÓVINTÉZKEDÉSEK A GYERMEKÜLÉSEK HASZNÁLATÁT ILLETŐEN
MEVHT33A1-008AB0E5-0DF0-477B-8A23-DE796F025B15

MSSS0099

FIGYELMEZTETÉS
* Csecsemőket és kisgyerekeket minden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIVERZÁLIS GYERMEKÜLÉSEK ELSŐ- ÉS HÁTSÓ ÜLÉSEKRE
MEVHT33A1-A45AF694-FFA0-4831-BE2D-79927081167D

MEGJEGYZÉS:

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

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

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

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

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

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

Tömeg csoport a gyermeküléshez
MEVHT33A1-52316865-9C95-4DA9-BAE6-C26EAC3443D9

Súly kategória Gyermek súlya

0 csoport 10 kg-ig

Csoport 0+ 13 kg-ig

Csoport I 9 - 18 kg

Csoport II 15 - 25 kg

Csoport III 22 - 36 kg

Gyermekülés típusok (példa):

MJVR0371X

Gyermekülés kategória 0 és 0+

MJVR0372X

Gyermekülés kategória 0+ és I
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MJVR0373X

Gyermekülés kategória II és III

Gyermekülés rendszer kiválasztása az ülésekhez
MEVHT33A1-55508152-20F8-4BE8-9508-C65466D2AFD4

A használható gyermekbiztonsági rendszer az üléspozíciótól függően eltérő lehet.
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MWAB0345X

<PASSENGER AIR BAG OFF> visszajelző világít

MWAB0346X

<PASSENGER AIR BAG ON> visszajelző világít

(1) Első utasülés

(2) 2. sor: bal oldali külső ülés

(3) 2. sor: középső ülés

(4) 2. sor: jobb oldali külső ülés

(5)
3. sor: bal oldali ülés (három üléssorral
szerelt modellek)

(6)
3. sor: jobb oldali ülés (három üléssorral
szerelt modellek)

MWB-
B0002X

Alkalmas a jármű biztonsági övével
rögzített biztonsági gyermekülésekhez

MWB-
B0034X

Alkalmas i-Size biztonsági gyermekülé-
sekhez

MWB-
B0044X

Hátrafelé néző gyermekülés rendszer
beszerelésének tiltása

MWB-
B0004X

Ülések felső hevederrögzítővel

MWB-
B0035X

Alkalmas a mellékelt listában felsorolt
biztonsági gyermekülésekhez

*1: Állítsa az ülés mozgatóját a leghátsóbb
állásba.

*2: Állítsa az üléslap emelőt a legmagasabb
állásba.

*3: Állítsa a fejtámlát a legmagasabb állásba,
vagy távolítsa el (és biztonságosan tárolja el),
ha érintkezik a gyermekülés rendszerrel. Ne
távolítsa el a fejtámlát, ha csak ülésmagasí-
tót használ.
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*4: Állítsa az első ülés mozgatóját a középső
állásba.

*5: Ne szereljen be tartólábbal rendelkező gyer-
mekülést.

*6: Állítsa a második ülés mozgatóját a legelső
állásba.

*7: Állítsa a második ülésháttámlát az első
rögzítési pozícióba.
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Részletes információk a gyermekbiztonsági rendszer telepítéséhez:

Üléspozíció száma

Első Második sor Harmadik sor

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Légzsák
Aktiválás

Légzsák
Deaktiválás

Bal Középső Jobb Bal Jobb

Az üléspozíció megfelelő a biztonsági övvel rögzített
univerzális készülékhez (igen/nem) Nem Igen Igen Igen Igen Igen Igen

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

Az ülőhely megfelelő az oldalra néző (L1/L2) készü-
lékhez — — — — — — —

A legnagyobb megfelelő, a menetiránnyal ellentétes
irányba beszerelhető készülék (R1/R2X/R2/R3)

— — R3 — R3 — —

A legnagyobb megfelelő, menetirányba beszerelhető
készülék (F2X/F2/F3) — — F3 — F3 — —

A legnagyobb megfelelő ülésmagasító készülék (B2/
B3) — — B3 — B3 — —
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Az ajánlott gyermekülések listája:

Kor
(kb.)

Súly
(kb.)

Magasság
(kb.)

GYÜ rend-
szer súly-
kategória

CRS ajánlása

GYÜ rendszerhez megfelelő ülés pozíció

(1) **

** ** ** ** **Légzsák
Aktiválás

Légzsák
Deaktiválás

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

Nem Nem Igen Nem Igen Nem Nem

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

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

4 - 6 éves 15 - 25 kg 100 - 125 cm II Britax Römer Kidfix i-Size* Nem
Igen

(csak öv)
Igen

Igen
(csak öv)

Igen
Igen
(csak
öv)

Igen
(csak
öv)

6-10 éves ko-
rig 22 - 36 kg > 125 cm III Britax Römer Kidfix i-Size* Nem

Igen
(csak öv)

Igen
Igen

(csak öv)
Igen

Igen
(csak
öv)

Igen
(csak
öv)

* A Kidfix i-Size használatakor a Secure Guard, a SICT és az XP-Pad biztonsági öv használata javasolt.
** Állítsa a fejtámlát a legmagasabb állásba, vagy távolítsa el (és biztonságosan tárolja el), ha érintkezik a gyermekülés rendszerrel. Ne távolítsa el a fejtámlát,

ha csak ülésmagasítót használ.
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ISOFIX GYERMEKÜLÉS RENDSZER (a második üléssorhoz)
MEVHT33A1-80F0EFB1-A98F-486F-B723-0BADA5924973

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

ISOFIX alsó rögzítési pontok helyei
MEVHT33A1-C5497A1C-22ED-473A-A672-E6A8E5EEE048

Az ISOFIX rögzítési pontok segítségével a gyerek-
ülést beszerelheti a második sor külső üléseire. Ne
próbáljon meg gyermekülés rögzíteni a középső
ülésre úgy, hogy közben a ISOFIX rögzítési
pontokat használja.

A típus:

MWAB0344X

Az ISOFIX alsó rögzítési pontok az ISOFIX címkével
ellátott burkolatok alatt találhatók, a hátsó ülés-
párnák alsó részén. Ahhoz, hogy az ISOFIX alsó
rögzítési ponthoz hozzáférjen, nyúljon bele a
burkolatba és húzza le.

FIGYELEM
Rakja el az ISOFIX burkolatokat olyan helyre
(például a konzoldobozba), ahol nem károsod-
nak, és nem veszti el őket. (Lásd “Középkonzo-
lon levő tároló” (147 o.).)

B típus:

MWAB0326X

ISOFIX címke helye

MSSS0637

ISOFIX alsó rögzítési helyek

Az ISOFIX rendszer rögzítési pontjai az üléspárna



(57,1)

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

ISOFIX gyermekülés rögzítése a rögzítési pontokhoz
MEVHT33A1-A537A246-8345-49B4-A12E-7D8DFF3A3757

MSSS0644

A rögzítési pontokhoz való csatlakoztatás

ISOFIX gyermekülések két rögzítő elemmel rendel-
keznek, amelyeket az ülésen található rögzítési
ponthoz lehet csatlakoztatni. Ezzel a rendszerrel
nem kell a jármű biztonsági övét használnia a
gyermekülés rögzítéséhez. Ellenőrizze, hogy az Ön
gyermekülésén található-e olyan címke, ami az
ISOFIX-kompatibilitást jelöli. Ez az információ a
gyermekülés gyártója által kiadott információkban
is bent lehet.

ISOFIX gyermekülések esetében általában hasz-
nálni kell a felső hevedert vagy egyéb olyan
eszközt, amely megakadályozza az elfordulást, pl.
lábak. Az ISOFIX gyermekülés beszerelésekor fi-
gyelmesen olvassa el és kövesse az utasításokat
ebben az útmutatóban és a gyermeküléshez
tartozó kézikönyvben. (Lásd “Gyermekülés rend-

szer rögzítése ISOFIX segítségével (a második
üléssor üléseihez)” (53 o.).)

GYERMEKÜLÉS RÖGZÍTÉSI PONTJA (második üléssorhoz)
MEVHT33A1-3CF58FA0-110F-48B6-BD3E-0AA5FB83E437

A gépjárműve úgy van kialakítva, hogy a gyerek-
ülés elférjen a második sor ülésein. A gyermekülés
beszerelésekor figyelmesen olvassa el és kövesse
az utasításokat ebben az útmutatóban és a
gyermeküléshez tartozó kézikönyvben.

FIGYELMEZTETÉS
* A gyermekülés rögzítési pontjai úgy ké-

szültek, hogy ellenállnak a megfelelően
beszerelt gyermekülések által kifejtett ter-
helésnek. Semmilyen körülmények között
nem használhatók a felnőttek biztonsági
övéhez vagy hevedereihez vagy más ele-
mek járműhöz rögzítésére. Ha mégis így
tesz, sérülhetnek a gyermekülés rögzítési
pontjai. A gyermekülés nem rögzíthető
megfelelően a sérült rögzítési pontoknál
és a gyermek súlyosan, akár halálosan is
megsérülhet egy esetleges ütközésben.

* A gyermekülés felső rögzítő hevedere
megsérülhet, ha hozzáér a raktérfedőhöz,
vagy a csomagtérben lévő tárgyakhoz.
Vegye ki a raktérfedőt a járműből, vagy
rögzítse a csomagtérben a többi rako-
mánnyal együtt. Ha a gyermekülés felső
rögzítő hevedere sérült, ütközés estén a
gyermek súlyosan, vagy akár halálosan
megsérülhet.

Rögzítési pont helye
MEVHT33A1-34D2E2A2-A0AB-483B-9974-1D7751B4E0E5

MWAB0233X

A rögzítési pontok az ábrán látható helyen talál-
hatók. A felső övet vezesse át a háttámlán és
rögzítse a rögzítési pontban, amellyel így a lege-
gyenesebb pozíciót biztosíthatja. A gyártó utasítá-
sai szerint feszítse meg az övet, hogy a
legcsekélyebb lazaságot is elkerülje.

GYERMEKÜLÉS RENDSZER RÖGZÍTÉSE ISOFIX
SEGÍTSÉGÉVEL (a második üléssor üléseihez)

MEVHT33A1-EC610055-99A2-4018-9558-F293B2A8A7E9

FIGYELMEZTETÉS
* Az ISOFIX gyermekülést csak a meghatá-

rozott helyekre rögzítse. Az ISOFIX alsó
rögzítési helyeit lásd “ISOFIX gyermekülés
rendszer (a második üléssorhoz)” (52 o.).
Ha a gyermekülést nem rögzíti megfelelő-
en, a gyermek súlyosan megsérülhet vagy
akár meg is halhat egy baleset esetén.

* Olyan gyermeküléseket, amelyeknek a
használatához kell felső heveder ne sze-
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reljen be olyan ülésre, amelyen nincs felső
heveder.

* Ne rögzítse a gyermekülést a hátsó közép-
ső ülésre az ISOFIX alsó csatjaival. A
gyermekülés így nem lesz megfelelően
rögzítve.

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

* A gyermekülés rögzítési pontjai úgy ké-
szültek, hogy ellenállnak a megfelelően
beszerelt gyermekülések által kifejtett ter-
helésnek. Semmilyen körülmények között
nem használhatók a felnőttek biztonsági
övéhez vagy hevedereihez vagy más ele-
mek járműhöz rögzítésére. Ha mégis így
tesz, sérülhetnek a gyermekülés rögzítési
pontjai. A gyermekülés nem rögzíthető
megfelelően a sérült rögzítési pontoknál
és a gyermek súlyosan, akár halálosan is
megsérülhet egy esetleges ütközésben.

Felszerelés a második üléssor külső üléseire
MEVHT33A1-42D6FB04-48DD-4F99-87C3-B55F2FB75396

Előre néző:

MSSS0646A

Előre néző: 1. és 2. lépés

A gyermekülés megfelelő használatával kapcsolat-
ban kövesse a gyártó utasításait. Kövesse ezeket a
lépéseket az előre néző gyermekülés ISOFIX rend-
szerrel történő beszereléséhez a hátsó külső
ülésekre:

1. Helyezze a gyermekülést az ülésre .

2. Rögzítse a gyermekbiztonsági rendszer rögzí-
tőelemeit az ISOFIX alsó rögzítőelemekhez .

3. A gyermekülés háttámlájának illeszkednie kell
a gépjármű ülésének háttámlájához. Ha szük-
séges, távolítsa el a fejtámlát a gyermektámla
megfelelő illeszkedése érdekében. (Lásd “Fej-
támaszok” (37 o.).) Ha a fejtámlát eltávolította,
tárolja biztonságos helyen. Ha a gyermekülést
leszereli az ülésből, helyezze be fejtámlát. Ha
az adott ülésen nincs állítható fejtámla és az
megakadályozza a gyermekülés megfelelő

illeszkedését, próbáljon meg egy másik ülés-
pozíciót, vagy egy másik gyermekülést.

MSSS0754A

Előre néző: 4. lépés

4. Rövidítse le a merev rögzítést, hogy a gyer-
mekülés szilárdan meg legyen húzva; Nyomja
lefelé és hátrafelé határozottan a gyer-
mekülés közepét a térdével, hogy összenyom-
ja a jármű üléspárnáját és az üléstámlát.

5. Ha a gyermekülésen felső heveder is található,
vezesse át a hevedert a megfelelő helyen és
rögzítse a megfelelő rögzítési ponthoz. (Lásd
“Gyermekülés rögzítési pontja (második ülés-
sorhoz)” (53 o.).)

6. Ha a gyermekülés más típusú elfordulást
megakadályozó rendszerrel van felszerelve,
úgy mint lábakkal, használja inkább azokat a
felső heveder helyett. Ilyen esetben kövesse a
gyermekülés gyártójának utasításait.
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MSSS0755A

Előre néző: 7. lépés

7. Tesztelje a gyermekülést, mielőtt belehelyezi a
gyermeket . Nyomja a gyermekülést egyik
oldalról a másik oldalra, majd húzza meg előre,
így meggyőződhet arról, hogy megfelelően a
helyen marad-e.

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

Hátrafelé néző:

MSSS0649A

Hátrafelé néző: 1. és 2. lépés

A gyermekülés megfelelő használatával kapcsolat-
ban kövesse a gyártó utasításait. Kövesse a
következő lépéseket az hátrafelé néző gyermek-
ülés ISOFIX rendszerrel történő beszereléséhez a
hátsó külső ülésekre:

1. Helyezze a gyermekülést az ülésre .

2. Rögzítse a gyermekbiztonsági rendszer rögzí-
tőelemeit az ISOFIX alsó rögzítőelemekhez .

MSSS0756A

Hátrafelé néző: 3. lépés

3. Rövidítse le a merev rögzítést, hogy a gyer-
mekülés szilárdan meg legyen húzva; Nyomja
lefelé és hátrafelé határozottan a gyer-
mekülés közepét a kezével, hogy összenyomja
a jármű üléspárnáját és az üléstámlát.

4. Ha a gyermekülésen felső heveder is található,
vezesse át a hevedert a megfelelő helyen és
rögzítse a megfelelő rögzítési ponthoz. (Lásd
“Gyermekülés rögzítési pontja (második ülés-
sorhoz)” (53 o.).)

5. Ha a gyermekülés más típusú elfordulást
megakadályozó rendszerrel van felszerelve,
úgy mint lábakkal, használja inkább azokat a
felső heveder helyett. Ilyen esetben kövesse a
gyermekülés gyártójának utasításait.
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MSSS0757A

Hátrafelé néző: 6. lépés

6. Tesztelje a gyermekülést, mielőtt belehelyezi a
gyermeket . Nyomja a gyermekülést egyik
oldalról a másik oldalra, majd húzza meg előre,
így meggyőződhet arról, hogy megfelelően a
helyen marad-e.

7. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés megfelelően
rögzítve van-e, mielőtt használni kezdené. Ha a
gyermekülés túl laza, ismételje meg a 3- 6
lépést.

GYERMEKÜLÉS RÖGZÍTÉSE HÁROMPONTOS BIZTONSÁGI ÖVVEL
MEVHT33A1-69C7CC4F-9441-4B39-9FB3-009D9128650E

Beszerelés a hátsó utasülésre
MEVHT33A1-8ECFA200-03F0-4930-8350-8DD2E1757D6B

Ha a harmadik üléssorra szerel fel egy gyerekülést,
csúsztassa a legelső állásba a második üléssort
(három üléssorral szerelt modell esetén).

Előre néző:

MSSS0758A

Előre néző: 1. lépés

A gyermekülés megfelelő használatával kapcsolat-
ban kövesse a gyártó utasításait. Előre néző
gyermekülés hátsó ülésre hárompontos biztonsá-
gi övvel (automatikus rögzítés nélkül) való besze-
reléséhez kövesse a következő lépéseket:

1. Helyezze a gyermekülést az ülésre .

MSSS0493A

Előre néző: 2. lépés

2. Vezesse át a biztonsági öv nyelvét a gyermek-
ülésen, és helyezze be a csatba , amíg nem
hallja és érzi, hogy a retesz bekattan.

3. Annak érdekében hogy a biztonsági öv laza-
sága elkerülhető legyen, szükséges a bizton-
sági övet a helyén rögzíteni a gyermeküléshez
tartozó rögzítő egységgel.

MSSS0647A

Előre néző: 4. lépés

4. A biztonsági öv lazaságát szüntesse meg;
nyomja lefelé és hátrafelé határozottan
a gyermekülés közepét térdével, hogy ösz-
szenyomja a jármű üléspárnáját és az ülés-
támlát, miközben felhúzza a biztonsági övet.
Az állítható háttámlákat úgy kell beállítani,
hogy azok teljes felületükön érintkezzenek a
gyermekülésekkel.
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MSSS0638A

Előre néző: 5. lépés

5. Tesztelje a gyermekülést, mielőtt belehelyezi a
gyermeket . Nyomja a gyermekülést egyik
oldalról a másik oldalra, majd húzza meg előre,
így meggyőződhet arról, hogy megfelelően a
helyen marad-e.

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

Hátrafelé néző:

MSSS0759A

Hátrafelé néző: 1. lépés

A gyermekülés megfelelő használatával kapcsolat-
ban kövesse a gyártó utasításait. Hátrafelé néző
gyermekülés hátsó ülésre hárompontos biztonsá-
gi övvel (automatikus rögzítés nélkül) való besze-
reléséhez kövesse a következő lépéseket:

1. Helyezze a gyermekülést az ülésre .

MSSS0654A

Hátrafelé néző: 2. lépés

2. Vezesse át a biztonsági öv nyelvét a gyermek-
ülésen, és helyezze be a csatba , amíg nem
hallja és érzi, hogy a retesz bekattan.

3. Annak érdekében hogy a biztonsági öv laza-
sága elkerülhető legyen, szükséges a bizton-
sági övet a helyén rögzíteni a gyermeküléshez
tartozó rögzítő egységgel.

MSSS0639A

Hátrafelé néző: 4. lépés

4. A biztonsági öv lazaságát szüntesse meg;
nyomja lefelé és hátrafelé határozottan
a gyermekülés közepét kezével, hogy ösz-
szenyomja a jármű üléspárnáját és az ülés-
támlát, miközben felhúzza a biztonsági övet.
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MSSS0658A

Hátrafelé néző: 5. lépés

5. Tesztelje a gyermekülést, mielőtt belehelyezi a
gyermeket . Nyomja a gyermekülést egyik
oldalról a másik oldalra, majd húzza meg előre,
így meggyőződhet arról, hogy megfelelően a
helyen marad-e.

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

A gyerekülés beszerelése az első utasülésre
MEVHT33A1-8B368645-FDFF-41D0-8CF2-8CE77A67A49D

MSSS0300A

FIGYELMEZTETÉS
* Soha ne szereljen hátrafelé néző gyermek-

ülést az első utas oldali ülésre anélkül,
hogy meggyőződne az első utas oldali
légzsák deaktivált állapotáról. A gépjármű
fel van szerelve egy automatikus első utas
oldali légzsák deaktiváló rendszerrel. A
<PASSENGER AIR BAG KI> jelzőlámpa ,
amely a tetőkonzolon található, világítani
kell. Frontális ütközés esetén a kiegészítő,
frontális ütközés esetén felfúvódó légzsák
nagy erővel fújódik fel. Egy felfúvódó
kiegészítő első légzsák gyermekének sú-
lyos sérülését vagy akár halálát is okoz-
hatja.

* Soha ne szereljen be olyan gyermekülést,
amely előtt a felső övet keresztül kellene
húznia.

* NISSAN azt javasolja, hogy a gyerekülést a

hátsó ülésre szerelje be. Ha a gyermek-
ülést az első utasülésre kell szerelnie, tolja
az utas ülést a leghátsó pozícióba.

* Csecsemők ülését hátrafelé néző pozíció-
ban kell beszerelni, ezért nem szabad azt
az első utasülésre szerelni, ha az utasoldali
légzsák aktiválva van.

* Ha a biztonsági öveket nem használja,
akkor a gyermekülés rendszer nem nyújt
megfelelő biztonságot. A gyermekülés át-
fordulhat, vagy instabillá válhat, amely a
gyermek sérülését eredményezheti egy
hirtelen megállás vagy ütközés során.

Előre néző:
A gyermekülés megfelelő használatával kapcsolat-
ban kövesse a gyártó utasításait. Kövesse ezeket a
lépéseket, hogy előre néző gyermekülést szereljen
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fel az első utasülésre hárompontos biztonsági öv
segítségével.

Ha a gyermekülés az első utasülésre van felsze-
relve, állítsa a főkapcsolót „BE” állásba. Az első
utasoldali légzsák állapotjelző lámpájának <PAS-
SENGER AIR BAG KI>, amely a tetőkonzolon talál-
ható, világítania kell. Ha ez a lámpa nem világít,
lásd “Kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS)” (61 o.).
Helyezze a gyermekülést egy másik ülésre. Ellen-
őriztesse a rendszert egy NISSAN márkakereske-
dővel, vagy szakszervizzel.

MSSS1099

Első utasoldali légzsák állapotát visszajelző lámpa
<OFF> (ha van)

MSSS0627

Előre néző: 1. és 2. lépés

1. Állítsa az ülést a leghátsó helyzetbe .

2. Állítsa be vagy távolítsa el a fejtámlát , hogy
a gyermektámla megfelelően illeszkedjen.

3. Állítsa az üléslap emelőt a legmagasabb állás-
ba.

4. Helyezze a gyermekülést az ülésre.

Mindig kövesse a gyermekülés rendszer
gyártójának előírásait a beszerelést és a
használatot illetően.

MSSS0360C

Előre néző: 5. lépés

5. Vezesse át a biztonsági öv nyelvét a gyermek-
ülésen, és helyezze be a csatba , amíg nem
hallja és érzi, hogy a retesz bekattan.

6. Annak érdekében hogy a biztonsági öv laza-
sága elkerülhető legyen, szükséges a bizton-
sági övet a helyén rögzíteni a gyermeküléshez
tartozó rögzítő egységgel.

MSSS0647B

Előre néző: 7. lépés
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7. A biztonsági öv lazaságát szüntesse meg;
nyomja lefelé és hátrafelé határozottan
a gyermekülés közepét térdével, hogy ösz-
szenyomja a jármű üléspárnáját és az ülés-
támlát, miközben felhúzza a biztonsági övet.

MSSS0302G

Előre néző: 8. lépés

8. Tesztelje a gyermekülést, mielőtt belehelyezi a
gyermeket . Nyomja a gyermekülést egyik
oldalról a másik oldalra, majd húzza meg előre,
így meggyőződhet arról, hogy megfelelően a
helyen marad-e.

9. Ellenőrizze, hogy a gyermekülés megfelelően
rögzítve van-e, mielőtt használni kezdené. Ha a
gyermekülés túl laza, ismételje meg a 6- 8
lépést.

Ha a gyermekülés még mindig laza, ne
használja. Kérjük, a gyermekülés rendszer
használatát és a beszerelését illetően tekin-
tse meg a gyártó utasításait. Tanácsért
lépjen kapcsolatba egy NISSAN márkakeres-
kedővel vagy szakszervizzel.

10. Állítsa a főkapcsolót BE állásba. Ellenőrizze az
első utasoldali légzsák állapotjelző lámpáját a
tetőkonzolon. Az első utasoldali légzsák álla-
potjelző lámpa (KI) világítania kell.
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MEVHT33A1-8856DC89-886E-4202-AE5E-C7AEFD91CAD0

KIEGÉSZÍTŐ UTASVÉDELMI RENDSZERREL
(SRS) KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

MEVHT33A1-60FC2972-4697-4A8A-931A-4A87EED5F877
A Kiegészítő utasvédelmi rendszerről (SRS) szóló
rész fontos információkat tartalmaz a vezető és az
utasok védelmére szolgáló kiegészítő első légzsá-
kokkal, a kiegészítő oldallégzsákokkal, a kiegészítő
első középső oldallégzsákokkal, a kiegészítő füg-
gönylégzsákokkal és felborulás esetén aktiválódó
légzsákokkal, és az előfeszítő biztonsági övekkel
kapcsolatban.

Kiegészítő első légzsákok
MEVHT33A1-8CD31616-7BFB-438F-9A3A-A3ECCAC2AAA5

Ez a rendszer bizonyos frontális ütközések esetén
segíthet tompítani a vezető és/vagy az első utas
fejére és mellkasára ható ütközési erőt. Az első
légzsákokat úgy tervezték meg, hogy azon az
oldalon fújódjon fel, ahol az ütközés éri a járművet.

Kiegészítő oldallégzsákok
MEVHT33A1-A8A3BF71-EDC6-4077-AA0A-75D0189227C5

Ez a rendszer segít csillapítani egy esetleges
oldalsó ütközésnél a vezető és első utas mellkasát
érő ütközési erőt. Az oldalsó légzsákokat úgy
tervezték meg, hogy azon az oldalon fújódjon fel,
ahol az ütközés éri a járművet.

Kiegészítő első központi oldallégzsákrendszer
MEVHT33A1-BFDDB454-0377-4CF4-BB27-09A252C6CCB9

Ez a rendszer bizonyos oldalirányú ütközések
esetén segíthet tompítani a vezető és az első utas
fejére ható ütközési erőt.

Az első középső oldallégzsákot úgy tervezték,
hogy az első középső részen fújódjon fel, ahol a
jármű ütközik.

Kiegészítő függönylégzsák rendszer
MEVHT33A1-88FCAD40-BCB6-4913-9A97-3FD9B5B86D64

Ez a rendszer segít csillapítani egy esetleges
oldalsó ütközés során a vezető és az első ülésen,
valamint az hátsó oldalsó üléseken utazó szemé-
lyek fejére ható ütközési erőt. Az oldallégzsákokat
úgy tervezték meg, hogy azon az oldalon fújódjon
fel, ahol az ütközés éri a járművet.

Az SRS-t úgy tervezték, hogy kiegészítés a biz-
tonsági övek által biztosított balesetvédelem és
nem tervezve helyettes nekik. Az SRS akár életet is
menthet vagy megakadályozhatja súlyos sérülé-
sek kialakulását. Azonban a felfújódó légzsákok
zúzódásokat vagy egyéb sérüléseket eredményez-
hetnek. A légzsákok nem nyújtanak védelmet az
alsó végtagoknak. A biztonsági öveket mindig
megfelelően be kell csatolni, a vezetőnek és első
utasnak pedig megfelelő távolságban kell ülnie a
kormánykeréktől, műszerfaltól és az első ajtók
burkolatától. (Lásd “Biztonsági övek” (40 o.).) Az
oldallégzsákok gyorsan fúvódnak fel, hogy meg-
védhessék az elöl utazókat. A felfújódó légzsákok
ereje sérülés kockázatát rejti magában, ha az
utasok túl közel ülnek vagy éppen felé fordulnak
a felfújódás pillanatában.

Kioldás után az elülső és oldalsó légzsákok gyor-
san leengednek. Az első központi oldallégzsákok
és a függönylégzsákok rövid ideig felfújva marad-
nak.

A SRS csak a főkapcsoló BE helyzetében üzemel.

Ha a főkapcsolót BE állásba állítja, az SRS
légzsákok visszajelző lámpája kb. 7 másodper-
cig világít, majd kialszik. Ez azt jelenti, hogy az
SRS rendszer üzemkész (Lásd “SRS légzsák
figyelmeztető lámpa” (65 o.).)
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MSSS0131A

MSSS0132A

FIGYELMEZTETÉS
* A kiegészítő légzsákok elvileg nem nyílnak

ki oldalsó, hátsó ütközés, felborulás vagy
kevésbé súlyos frontális ütközés esetén.
Mindig viselje a biztonsági övet annak
érdekében, hogy csökkenthesse az esetle-
ges balesetekben szerezhető sérülések
kockázatát vagy súlyosságát.

* A biztonsági övek és kiegészítő légzsákok

akkor a leghatékonyabbak, ha az ülésben
teljesen hátradől egyenes derékkal. Az első
kiegészítő légzsákok ütközéskor nagy erő-
vel fújódnak fel. Ha Ön illetve utasa nincs
bekötve, előre hajol, oldalt ül vagy bármi-
lyen más pozíciót foglal el, nagyobb az
esélye annak, hogy sérülést szenved vagy
életét veszti egy ütközés alkalmával. Ön és
utasa súlyos, akár halálos sérüléseket is
szenvedhet a kiegészítő légzsákok felfújó-

dása esetén, ha éppen a légzsákkal szem-
be néznek, amikor az felfújódik. Minden
esetben dőljön hátra, amennyire még ké-
nyelmes, hogy minél messzebb legyen a
kormánykeréktől vagy a műszerfaltól. Min-
den esetben használja a biztonsági övet.

* A kezeit tartsa a kormánykeréken kívül. Ha
a kezeit a kormánykeréken belül tartja,
növeli annak kockázatát, hogy megsérül,
ha a kiegészítő légzsákok felfújódnak.

MSSS0006

MSSS0007
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MSSS0008

MSSS0009

MSSS0099

MSSS0100

FIGYELMEZTETÉS
* Soha ne engedje gyermekeit biztonsági öv

bekapcsolása nélkül utazni vagy hogy
kinyújtsák a kezüket vagy fejüket az abla-
kon. Soha ne próbálja meg az ölében vagy
a karjában utaztatni a gyerekeket. A ve-
szélyes utazási formák egyes példáit az
ábrákon láthatja.

* A gyermekek súlyosan megsérülhetnek
vagy akár meg is halhatnak, ha az első
légzsákok felfúvódnak, és nincsenek ren-
desen bekötve a gyerekülésbe.

* Soha ne szereljen hátrafelé néző gyermek-
ülést az első utas oldali ülésre anélkül,
hogy meggyőződne az első utas oldali
légzsák deaktivált állapotáról. Egy felfúvó-
dó kiegészítő első légzsák gyermekének
súlyos sérülését vagy akár halálát is okoz-
hatja. (Lásd “Gyermekülések” (45 o.).)

MSSS0059A
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MSSS0140

MSSS0159

MSSS0162

FIGYELMEZTETÉS
* A kiegészítő első középső oldallégzsákok,

oldallégzsákok és függönylégzsákok álta-
lában nem fújódnak fel első ütközés, hátsó
ütközés, borulás vagy kisebb súlyosságú
oldalsó ütközés esetén. Mindig viselje a
biztonsági övet annak érdekében, hogy
csökkenthesse a balesetekben szerezhető
sérülések kockázatát vagy súlyosságát.

* A biztonsági övek és a kiegészítő első
középső oldallégzsák, a kiegészítő oldal-
légzsákok és a kiegészítő függönylégzsá-
kok akkor a leghatékonyabbak, ha minél
közelebb ül a háttámlához és egyenesen ül
az ülésben. A kiegészítő első középső
oldallégzsák, a kiegészítő oldallégzsákok
és a kiegészítő függönylégzsákok nagy
erővel fújódnak fel. Ha Ön illetve utasa
nincs bekötve, előre hajol, oldalt ül vagy
bármilyen más pozíciót foglal el, nagyobb

az esélye annak, hogy sérülést szenved
vagy életét veszti egy ütközés alkalmával.

* Ne engedje, hogy bárki a kezét, lábát vagy
arcát a vezetőülés háttámlájának közepén,
az első ülések háttámláinak oldalain vagy
az oldalsó tetősín közelében található első
középső oldallégzsák, a kiegészítő oldal-
légzsákok és a kiegészítő függönylégzsá-
kok közelébe helyezze. Ne engedje meg
senkinek sem, aki az első utasülésen vagy
a hátsó külső üléseken utazik, hogy karját
kinyújtsa, vagy kihajoljon az ablakon. A
veszélyes utazási formák egyes példáit az
ábrákon láthatja.

* Ha a hátsó ülésen ül, ne kapaszkodjon az
első ülés háttámlájába. Ha a kiegészítő
első középső oldallégzsák, a kiegészítő
oldallégzsákok és a kiegészítő függöny-
légzsákok felfúvódnak, Ön súlyosan meg-
sérülhet. Legyen különösen óvatos
gyermekek esetében, akiket mindig meg-
felelően be kell kötni gyermekülésbe.

* Ne használjon üléshuzatot az első ülések
háttámláján. Ezek zavarhatják a kiegészítő
első középső oldallégzsák és a kiegészítő
oldallégzsák felfúvódását.

Előfeszített biztonsági öv rendszer
MEVHT33A1-32B7DC7A-6FA3-4EC7-AD61-D2C633EDA99E

Bizonyos típusú ütközések esetén az előfeszített
biztonsági öv rendszer a kiegészítő légzsákrend-
szerrel együtt aktiválódhat.

A biztonsági öv visszahúzóival és az elülső ölben
lévő külső rögzítőkkel együttműködve segít meg-
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húzni a biztonsági övet abban a pillanatban,
amikor a jármű bizonyos típusú ütközésekbe
keveredik, és segít visszatartani az első és a
második sori külső ülésen ülőket. (Lásd “Előfeszí-
tett biztonsági öv rendszer” (72 o.).)

Légzsák figyelmeztető címkék
MEVHT33A1-96A7D1AB-55EC-467D-865A-E6466B19753A

MJVR0033X

A kiegészítő utasvédelmi rendszer figyelmeztető
címkéi az ábrán látható helyeken vannak elhe-
lyezve.

A figyelmeztető címke az első utasülés nap-
ellenzőjének felületén található.

MWAB0183X

A címke a következőkre figyelmeztet:

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

Első légzsákkal ellátott járművekben hátrafelé
néző gyermekülést csak a hátsó ülésen használ-
jon.

Ha a gépjárműbe gyermekülést szerel be, minden
esetben kövesse a gyermekülés rendszer gyártó-
jának utasításait. További információért lásd .
“Gyermekülések” (45 o.).

SRS légzsák figyelmeztető lámpa
MEVHT33A1-95B40408-0D83-4746-A726-7433FD0FEE9A

MSPA1097

Kiegészítő légzsák figyelmeztető lámpa, kijelzés
a mérő figyeli a légzsákrendszerek áramkö-

reit, a biztonsági öv előfeszítő rendszerét és az
összes kapcsolódó vezetéket.

Ha a főkapcsolót BE állásba állítja, az SRS légzsá-
kok visszajelző lámpája kb. 7 másodpercig világít,
majd kialszik. Ez jelzi, hogy az SRS rendszerek
működésre készek.

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

* Az SRS légzsák figyelmeztető lámpa kb. 7
másodperc eltelte után is világít.

* Az SRS légzsák figyelmeztető lámpa egyálta-
lán nem világít.

Ilyen körülmények között előfordulhat, hogy a
légzsák, az előfeszítő biztonsági öv és/vagy az
utasok besorolását érzékelő rendszerek nem mű-
ködnek megfelelően. Ellenőrizni és javítani kell
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őket. Azonnal vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN
márkakereskedővel vagy szakszervizzel.

KIEGÉSZÍTŐ LÉGZSÁK RENDSZEREK
MEVHT33A1-768CC898-B90C-429B-A8AD-5266C08A2F3F

MWAB0374X

Példa (Két üléssoros modell látható)

1. Kiegészítő első légzsák modulok
2. Utasok besorolásának érzékelője (első uta-

sülés)

3. Légzsákvezérlő- egység (ACU)
4. Kiegészítő oldallégzsák modulok

5. Kiegészítő függönylégzsákok felfúvói
6. Kiegészítő függönylégzsák modulok
7. Ütközési zóna érzékelője
8. Első ajtó nyomásérzékelője (a bal oldali ajtó

látható; a jobb oldali hasonló)
9. Kiegészítő első központi oldallégzsák mod-

ulok (vezetőülés)
10. Deréköv külső előfeszítője (első)
11. Biztonsági öv előfeszítő visszahúzók (első)
12. Szatellit érzékelő (hátsó)
13. Biztonsági öv előfeszítő visszahúzók (máso-

dik üléssor külső ülései)

FIGYELMEZTETÉS
* Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kor-

mánykerék puha közepére, a műszerfalra
valamint az első ajtókra és első ülésekre
illetve azok közelébe. Ne helyezzen sem-
milyen tárgyat a kormánykerék puha kö-
zepe és a vezető közé illetve a műszerfal,
az ajtók és a többi utas közé. Az ilyen
tárgyak veszélyessé válhatnak és sérülést
okozhatnak, ha a kiegészítő légzsákok
felfúvódnak.

* Közvetlen felfúvódás után, számtalan kie-
gészítő légzsák alkatrész forró lesz még.
Ne érintse meg őket: súlyos égési sérülé-
seket szerezhet.

* A kiegészítő légzsákrendszeren vagy an-
nak alkatrészein vagy vezetékein jogosu-
latlan módosításokat végrehajtani tilos.
Ennek célja: megelőzni a kiegészítő lég-
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zsákrendszer esetleges felfúvódását illet-
ve megelőzni annak sérüléseit.

* Ne végezzen jogosulatlan változtatásokat
járműve elektromos rendszerén, felfüg-
gesztési rendszerén, elülső szerkezetén
és oldalfalain. Ez befolyásolhatja a kiegé-
szítő légzsákrendszer megfelelő működé-
sét.

* A kiegészítő légzsákrendszer megváltoz-
tatása súlyos személyi sérülést okozhat. A
jogosulatlan módosítások magukban fog-
lalják a kormánykerék és a műszerfal
változtatásait, egyéb anyagok felhelyezé-
sét a kormánykerék puha közepére vagy a
műszerfalra vagy a kiegészítő légzsák-
rendszer egyes elemei köré.

* A kiegészítő légzsákrendszer karbantartá-
sát, vagy javítását csak NISSAN márkake-
reskedő, vagy szakszerviz végezheti el. Az
SRS kábelköteget ne válassza le vagy
módosítsa. Nem hitelesített elektronikus
tesztelő-berendezés, eszköz nem használ-
ható a kiegészítő légzsákrendszeren.

* Az SRS kábelköteg csatlakozói sárgák és/
vagy narancssárgák a könnyebb azonosít-
hatóság érdekében.

Ha az első légzsákok kinyílnak, meglehetősen
hangos puffanást hallhat, amit némi füst követhet.
Ez a füst nem ártalmas és nem utal tűzre.
Ugyanakkor ne lélegezze be, mert légúti irritációt
és nehézlégzési tüneteket okozhat. Akik eleve
légzési nehézségekkel küzdenek, minél előbb friss
levegőhöz kell jutniuk.

Kiegészítő első légzsákok
MEVHT33A1-91C5CE86-CC23-4AF9-9ACA-97772C7138AD

A vezető kiegészítő elülső légzsákja a kormányke-
rék közepében található. Az utas kiegészítő lég-
zsákja a műszerfalon, a kesztyűtartó fölött
található.

A kiegészítő légzsákokat arra tervezték, hogy
nagyobb erejű frontális ütközéseknél nyíljanak ki,
ugyanakkor a légzsákok akkor is felfúvódhatnak,
ha egy más típusú ütközésben fellépő erők nagyon
hasonlóak egy frontális ütközéshez. Elképzelhető,
hogy bizonyos frontális ütközések esetén nem
fognak kinyílni. A jármű sérülése (vagy annak
hiánya) nem mindig utal a kiegészítő első légzsák
megfelelő működésére.

Első utasoldali légzsák állapotát visszajelző
lámpa (ha van):

MSSS1099

KI lámpa

MJVR0264X

BE lámpa

FIGYELMEZTETÉS
Soha ne szereljen hátrafelé néző gyermekülést
az első utas oldali ülésre anélkül, hogy megy-
győződne az első utas oldali légzsák deaktivált
állapotáról. A gépjármű fel van szerelve egy
automatikus első utas oldali légzsák deaktivá-
ló rendszerrel. A <PASSENGER AIR BAG KI>
jelzőfény világítani kell. Frontális ütközés
esetén a kiegészítő első ütközési légzsákok
nagy erővel fújódnak fel. Egy felfúvódó kiegé-
szítő első légzsák gyermekének súlyos sérülé-
sét vagy akár halálát is okozhatja.

Az első utasülés utasosztályozási érzékelővel van
felszerelve, amely be- vagy kikapcsolja az első
utasoldali légzsákot az utas típusától vagy az első
utasülésen észlelt tárgytól függően. Az első uta-
soldali légzsák állapotát (BE vagy KI) az első
utasoldali légzsák állapotjelző lámpái jelzik <PAS-
SENGER AIR BAG KI> és <PASSENGER AIR BAG
BE> amelyek a tetőkonzolon helyezkednek el.
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Miután a főkapcsolót „BE” állásba helyezte, a
<PASSENGER AIR BAG KI> és <PASSENGER
AIR BAG BE> a jelzőlámpáknak egyidejűleg kell
világítaniuk körülbelül 7 másodpercig.

A visszajelző lámpák az első utasoldali első légzsák
állapotát mutatják:

* <PASSENGER AIR BAG BE> világít: az utas első
légzsákja engedélyezve van. Ha baleset esetén
az összes kioldási feltétel teljesül, az utas első
légzsákja kiold.

* <PASSENGER AIR BAG KI> világít: az első
utasoldali első légzsák le van tiltva. Baleset
esetén a légzsák nem fúvódik fel.

ÁLLAPOT LEÍRÁS UTAS LÉGZSÁK JELZŐLÁM-
PA

VAGY

ELSŐ UTASOLDALI LÉG-
ZSÁK ÁLLAPOTA

Üres Első utasülés üres világít LETILTVA

Nissan által javasolt
gyermekülés, gyermek-
kel

Csomag vagy gyermekülés
az első utasülésen*

világít LETILTVA

Felnőtt Felnőtt személy az első uta-
sülésen

világít AKTIVÁLVA

* Ha nem használ jóváhagyott gyermekbiztonsági rendszert, előfordulhat, hogy az utasoldali légzsák aktív
( megvilágítva).

A fentieken túlmenően az első utasülésen elhe-
lyezett egy tárgyak szintén a lámpa működését
okozhatják, a fent említett módon.

Az utas-besorolási érzékelőrendszer normál mű-
ködésével és hibaelhárításával kapcsolatos továb-
bi információkért tekintse meg a „Hibaelhárítás”
című részt ebben a részben.

Automatikus utasoldali első légzsák deaktiváló
rendszer (ha van):

FIGYELMEZTETÉS
Az utasoldali légzsákot úgy tervezték meg,
hogy bizonyos körülmények között kikapcsol-
jon. Figyelmesen olvassa el ezt a fejezetet,

hogy megismerje a működését. A leghatéko-
nyabb védelem érdekében megfelelően hasz-
nálja az ülést, a biztonsági övet és a
gyermekülést. Ha nem tartja be az ülés, a
biztonsági öv és a gyermekülés rendszer
használatára vonatkozó utasításokat, súlyos
sérüléseket szenvedhet egy esetleges baleset
során.

Annak érdekében, hogy felismerje az első utasülé-
sen lévő gyermekülést, az első utas első utasoldali
első légzsák automatikus kikapcsolási rendszere
az utasok besorolási érzékelője segítségével kate-
gorizálja az első utasülésen ülő személyt. Ettől az
eredménytől függően az első utas oldali légzsák
aktiválásra vagy deaktiválásra kerül. Ha a NISSAN
által ajánlott gyermekülést szerelik fel az első
utasülésre, akkor a <PASSENGER AIR BAG KI>
A jelzőfénynek világítania kell a rendszer öntesztje
után, és égve kell maradnia. Az első utas oldali
légzsák letiltásra kerül.

A gépjárműben lévő ülés foglaltságát jelző szen-
zort az ülésben lévő utas vagy tárgyak típusának
azonosítására tervezték. Például, ha egy jóváha-
gyott gyermekülés van az ülésen, azt a gyermekkel
együtt észleli a rendszer, és ezért a légzsák
kikapcsol.

Ha az első utasoldali ülésben egy olyan felnőtt ül,
aki megfelelő üléspozícióban van és a kézikönyv-
ben meghatározottak szerint használja a bizton-
sági övet, az utasoldali légzsáknak automatikusan
be kell kapcsolnia. Ha azonban az utas nem ül
megfelelően az üléspárnán (például ha nem ül
egyenesen, az ülés egyik szélén ül, vagy más
módon nincs a helyén), akkor az érzékelő elfordít-



(73,1)

hatja a légzsákot. KI. Minden esetben győződjön
meg arról, hogy megfelelően ül az ülésben és
megfelelően viseli a biztonsági övet, így a bizton-
sági öv és a légzsák a leghatékonyabb védelmet
biztosítja.

A NISSAN azt javasolja, hogy a tíz év alatti
gyermekek a hátsó ülésen utazzanak. A NISSAN
azt javasolja, hogy a megfelelő gyermeküléseket és
magasítókat a hátsó ülésre szerelje fel. Ha ez nem
lehetséges, az utasok besorolásának érzékelőjét
úgy tervezték, hogy a fent leírtak szerint működjön,
és KI kapcsolja az első utasoldali légzsákot a
NISSAN által javasolt gyermeküléseknél. Ha a
gyermekülést nemmegfelelően rögzíti, a gyermek-
ülés lebillenhet vagy elmozdulhat egy esetleges
balesetben vagy hirtelen megállás esetén. Ez azt is
eredményezheti, hogy egy baleset esetén a lég-
zsák felfújódik ahelyett, hogy kikapcsolna. (A meg-
felelő használattal és felszereléssel kapcsolatban
lásd a “Gyermekülések” című részt ebben a rész-
ben.)

Az utasoldali légzsákot úgy tervezték meg, hogy
nem esetleges baleset esetén nem fújódjon fel, ha
az első utasülésen nem utazik senki. Az ülésre
helyezett nehéz tárgyak azonban a légzsák felfú-
vódását okozhatják, mivel a tárgyat az utasok
osztályozási érzékelője észleli. Egyéb feltételek
esetén is felfújódhat a légzsák, például ha a
kézikönyv utasításai ellenére egy gyerek az ülésen
áll, ha két gyermek ül az ülésen, ha az ülés nedves,
vagy ha egy elektromos eszköz van az ülésen.
Minden esetben győződjön meg arról, hogy Ön is
és az utasok is megfelelően ülnek az ülésben.

Az első utasoldali légzsák állapotát felügyelő

lámpa segítségével nyomon követheti, hogy az
első utasoldali légzsák mikor van kikapcsolva.

Ha egy felnőtt utas ül az ülésen, de a <PASSENGER
AIR BAG KI> visszajelző lámpa világít (jelzi,
hogy az első utasoldali légzsák ki van kapcsolva),
előfordulhat, hogy a személy nem ül megfelelően
az ülésen. Üléshuzat, vagy kiegészítő párnázás
használata szintén megakadályozhatja az ülés
foglaltságát jelző szenzort abban, hogy megfelelő-
en érzékeljen egy felnőtt utast.

Ha gyermekülést kell használni az első ülésen,
akkor a <PASSENGER AIR BAG KI> a jelzőfény
világíthat vagy nem, a gyermek méretétől és a
használt gyermekülés típusától függően. Ha a
<PASSENGER AIR BAG KI> a lámpa nem világít
(ez azt jelzi, hogy a légzsák felfúvódhat ütközés-
kor), előfordulhat, hogy a gyermekülést vagy a
biztonsági övet nem megfelelően használják. Győ-
ződjön meg arról, hogy a gyermekülés megfelelő-
en van beszerelve, a biztonsági öv használatban
van és az utas megfelelően ül az ülésben. Ha a
<PASSENGER AIR BAG KI> a lámpa nem világít,
helyezze át az utast vagy a gyermekülést a hátsó
ülésre.

Ha a <PASSENGER AIR BAG KI> lámpa nem
világít, még akkor sem, ha úgy gondolja, hogy a
gyermekülés, a biztonsági övek és az utas meg-
felelően van elhelyezve, javasoljuk, hogy vigye el
járművét egy NISSAN márkakereskedőhöz vagy
szakszervizbe. Egy NISSAN márkakereskedés vagy
szakszerviz ellenőrizheti, hogy a rendszer állapotát
egy speciális eszközzel. Amíg egy szakszervizzel le
nem ellenőriztette, hogy a rendszer megfelelően
működik-e, ültesse az utast a hátsó ülésre vagy
helyezze a gyermekülést a hátsó ülésre.

A légzsákrendszer és az első utasoldali légzsák
állapotát figyelő lámpának kell néhány másodperc,
hogy nyugtázza az utasülés állapotváltozását. Ez a
rendszer normális működése, és nem jelez hibát.

Ha meghibásodás lép fel az első utasoldali lég-
zsákrendszerben, a kiegészítő légzsák figyelmez-
tető lámpája , amely a mérőórák és műszerek
területén található, világít (villog vagy folyamato-
san világít). Továbbá ha az ülés nedves és a
rendszer nem működik megfelelően, a rendszer
ideiglenesen kikapcsolja az utasoldali légzsákot és
felvillan a kiegészítő légzsák figyelmeztető lámpá-
ja, amíg meg nem szárad az ülés. Ellenőriztesse a
rendszert. Javasolt felkeresni egy NISSAN márka-
kereskedőt vagy szakszervizt ehhez a szervizmű-
velethez.

Normál működés:

Ahhoz, hogy az ülés foglaltságát jelző szenzor be
tudja azonosítani az első utast, kérjük, kövesse az
alábbi óvintézkedéseket és lépéseket:

Óvintézkedések:

* Ügyeljen arra, hogy a gyermekülés vagy egyéb
tárgy nem nyomódik az üléstámla hátuljához.

* Ügyeljen arra, hogy a hátsó utas nem húzza
vagy tolja az első utasülés hátsó részét.

* Ügyeljen arra, hogy az első utasülés vagy
üléstámla nincs hátranyomva egy a mögötte
lévő ülésen vagy a földön lévő tárgyhoz.

* Ügyeljen arra, hogy ne legyen semmilyen tárgy
sem az első utasülés alatt.

* Ügyeljen arra, hogy az első utasülés fejtámlá-
jának rögzítője az első utasülés beállítása
során ne érjen hozzá a tetőhöz.
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* Ügyeljen arra, hogy száraz legyen az ülés.
* Ügyeljen arra, hogy ne legyen elektromos

eszköz az ülésen.
* Ügyeljen arra, hogy nem használ kiegészítő,

nem eredeti üléshuzatokat vagy párnákat az
első utasüléshez.

* Ügyeljen arra, hogy az ülésben lévő személy
nem visel túlzottan bélelt ruhákat.

Lépések:

1. Állítsa be az ülést a megjelölt módon. (Lásd az
“Ülések” című részt korábban ebben a rész-
ben.) Üljön egyenesen, az üléstámlának dőlve,
és az üléspárna közepén helyezkedjen el úgy,
hogy a lábát kényelmesen nyújtsa a padlóra.

2. Ügyeljen arra, hogy ne legyen semmilyen tárgy
sem az ölében.

3. Csatolja be a biztonsági övet a megjelölt
módon. (Lásd a “Biztonsági övek” című részt
korábban ebben a részben.) Az első utas
biztonsági övcsatjának állapotát az utasok
osztályozási rendszere figyeli, és bemenetként
használja a foglaltsági állapot meghatározá-
sához. Ezért erősen javasolt, hogy az első
utasoldali ülésen utazó személy kösse be a
biztonsági övét.

4. Maradjon ebben a pozícióban pár másodper-
cig, lehetővé téve ezzel a rendszer számára,
hogy megfelelően be tudja azonosítani az első
utast, mielőtt elmozdulna a gépjármű.

5. Bizonyosodjon meg a megfelelő besorolásról,
az első utasoldali légzsák állapotjelző lámpá-
jának ellenőrzéséve.

MEGJEGYZÉS:

Ezen gépjármű utasoldali ülés foglaltságát jelző
szenzor rendszere legtöbbször titkosítja a be-
sorolást vezetés közben, ezért fontos, hogy
Önnek kell tudnia megerősíteni, hogy az első
utas megfelelően lett azonosítva, mielőtt meg-
kezdené a vezetést. Azonban az ülés foglaltsá-
gát je lző szenzor rendszer b izonyos
körülmények között újraszámolhatja az utas
besorolását (vezetés közben és akkor is, ha
megállt), ezért az első utasülés utasának továb-
bra is ülve kellene maradnia, a korábban leír-
taknak megfelelően.

FIGYELMEZTETÉS
Ha a <PASSENGER AIR BAG KI> világít a
visszajelző lámpa, az első utas első légzsákja
le van tiltva. Nem aktiválódik egy esetleges
baleset során és nem nyújtja azt a védelmet,
amelyre tervezték. Így az első utas oldali
ülésben utazó személy nekicsapódhat például
a gépjármű belső részeinek, különösen olyan-
kor, ha a műszerfalhoz közel ül. Ezzel jelentő-
sen megnő a súlyos, akár halálos sérülés
kockázata.

Ha az első utas oldali ülés foglalt, győződjön
meg a következőkről:

* Az első utas oldali ülésben helyet foglaló
személy besorolása megfelelő és az első
utas oldali légzsák aktiválva vagy deakti-
válva van, az első ülésben található sze-
mély besorolásának megfelelően.

* Az első utas oldali ülést a lehető legna-
gyobb mértékben hátratolta.

* A személy megfelelően ül az ülésben.

Ha gyermeket rögzít az első utasülésre egy
menetiránynak háttal gyermekülésben és az
<PASSENGER AIR BAG BE> jelzőfény világít,
az utasoldali légzsák baleset esetén kioldód-
hat. A gyermeket megütheti a légzsák. Jelen-
tősen megnő a súlyos, akár halálos sérülés
kockázata. Ilyen esetekben mindig győződjön
meg arról, hogy az utas oldali légzsák ki van a
kapcsolva. A <PASSENGER AIR BAG KI>
jelzőfénynek világítania kell.

Hibaelhárítás:

Ha úgy véli, hogy az első utasoldali légzsák
állapotát jelző lámpa helytelen:

1. Ha a <PASSENGER AIR BAG KI> a lámpa
világít, ha egy felnőtt ül az első utasülésen:

Ennek oka lehet az alábbi körülmények, amelyek
zavarhatják az utasok besorolási érzékelőjét:

* Az utas nem egyenesen ül, az üléstámlának
támaszkodik, és az üléspárnán helyezkedik el,
lábát kényelmesen a padlóra nyújtva.

* Gyermekülés vagy egyéb tárgy ne nyomódjon
az üléstámla hátuljához.

* A hátsó utas húzza vagy nyomja az első
utasülés hátsó részét.

* Az első utasülés vagy üléstámla hozzá van
nyomva egy mögötte lévő ülésen vagy a
földön lévő tárgyhoz.

* Egy tárgy lett elhelyezve az első utasülés alatt.
* Egy tárgy lett elhelyezve az üléspárna és a

középső konzol, vagy az üléspárna és az ajtó
között.
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* Az ülés nedves vagy nyirkos.
* Egy elektromos eszköz, mint például egy

okostelefon vagy egy tablet PC lett rátéve az
ülésre.

* Az első utasülésen nem eredeti üléshuzatok
vagy párnák találhatók

* Az ülésben lévő személy túlzottan bélelt ruhá-
kat visel.

Ha a gépjármű mozog, kérjük, álljon meg vele
amint ez biztonságosan megoldható. Ellenőrizze
és korrigálja a fent említett körülményeket. Indítsa
újra a gépjárművet.

MEGJEGYZÉS:

Egy rendszerellenőrzés kerül végrehajtásra,
melynek során az első utasoldali légzsák álla-
potát visszajelző lámpák kezdetben megközelí-
tőleg 7 másodpercig világítanak.

Ha a <PASSENGER AIR BAG KI> A lámpa
ezután is világít, figyelmeztetni kell a személyt,
hogy ne üljön az első utasülésen, és a lehető
leghamarabb ellenőrizze a járművet. Javasolt fel-
keresni egy NISSAN márkakereskedőt vagy szak-
szervizt ehhez a szervizművelethez.

2. Ha a <PASSENGER AIR BAG BE> lámpa
világít az első utasülésen elfoglalt gyerme-
külésnél.

Ennek oka lehet az alábbi körülmények, amelyek
zavarhatják az utasok besorolási érzékelőjét:

* A gyermekülés nem az ábrának megfelelően
lett felszerelve. (Lásd “Gyermekülések” (45 o.).)

* Gyermekülés vagy egyéb tárgy ne nyomódjon
az üléstámla hátuljához.

* A hátsó utas húzza vagy nyomja az első
utasülés hátsó részét.

* Az első utasülés vagy üléstámla hozzá van
nyomva egy mögötte lévő ülésen vagy a
földön lévő tárgyhoz.

* Egy tárgy lett elhelyezve az első utasülés alatt.
* Egy tárgy lett elhelyezve az üléspárna és a

középső konzol, vagy az üléspárna és az ajtó
között.

* Az ülés nedves vagy nyirkos.
* Egy elektromos eszköz, mint például egy

okostelefon vagy egy tablet PC lett rátéve az
ülésre.

* Az első utasülés fejtámlája érintkezik a tetővel.
Ha a gépjármű mozog, kérjük, álljon meg vele
amint ez biztonságosan megoldható. Ellenőrizze
és korrigálja a fent említett körülményeket. Indítsa
újra a gépjárművet.

MEGJEGYZÉS:

Egy rendszerellenőrzés kerül végrehajtásra,
melynek során az első utasoldali légzsák álla-
potát visszajelző lámpa kezdetben megközelí-
tőleg 7 másodpercig világít.

Ha a <PASSENGER AIR BAG BE> lámpa ezt
követően is világít, a gyermekülést vissza kell
helyezni a hátsó ülésre, és javasolt a járművet
mielőbb egy NISSAN márkakereskedőnél vagy
szakszervizben ellenőriztetni.

3. Ha a <PASSENGER AIR BAG BE> A lámpa
világít, ha nincs első utas, és nincsenek
tárgyak az első utasülésen, a járművet a
lehető leghamarabb ellenőrizni kell. Javasolt
felkeresni egy NISSANmárkakereskedőt vagy

szakszervizt ehhez a szervizművelethez.

Kiegészítő oldallégzsákok
MEVHT33A1-292062D9-9E1E-4D27-B5D8-016B8CE59B05

MWAB0324X

A kiegészítő oldallégzsákok az első ülések ülés-
támlájának oldalában találhatók.

A kiegészítő oldallégzsákokat arra tervezték, hogy
nagyobb erejű oldalsó ütközéseknél nyíljanak ki,
ugyanakkor a légzsákok akkor is felfúvódhatnak,
ha egy más típusú ütközésben fellépő erők nagyon
hasonlóak egy oldalsó ütközéshez. Elképzelhető,
hogy bizonyos oldalsó ütközések esetén nem
fognak kinyílni. A jármű sérülése (vagy annak
hiánya) nem mindig utal a kiegészítő oldallégzsák
megfelelő működésére.

Kiegészítő első központi oldallégzsákrendszer
MEVHT33A1-C797EC14-D014-403E-A1B3-9B2E821F4D60

A kiegészítő első középső oldallégzsák a vezetőü-
lés háttámlájának belső részében található.

A kiegészítő első középső oldallégzsákrendszert
úgy tervezték, hogy nagyobb fokú oldalütközés
esetén is felfúvódjon, bár felfúvódhat, ha más
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típusú ütközés esetén az erők hasonlóak a na-
gyobb erejű oldalsó ütközésekhez. Elképzelhető,
hogy bizonyos oldalsó ütközések esetén nem
fognak kinyílni. A gépjármű sérülése (vagy annak
hiánya) nem mindig utal a kiegészítő első középső
oldallégzsák megfelelő működésére.

Kiegészítő függönylégzsák rendszer
MEVHT33A1-AA6A74A0-30F5-45CD-8A71-20A7032C7A29

A kiegészítő függönylégzsák a tetőben található.

A kiegészítő függönylégzsákokat arra tervezték,
hogy nagyobb erejű oldalsó ütközéseknél nyíljanak
ki, ugyanakkor a légzsákok akkor is felfúvódhat-
nak, ha egy más típusú ütközésben fellépő erők
nagyon hasonlóak egy oldalsó ütközéshez. Elkép-
zelhető, hogy bizonyos oldalsó ütközések esetén
nem fognak kinyílni. A jármű sérülése (vagy annak
hiánya) nem mindig utal a kiegészítő függönylég-
zsák megfelelő működésére.

ELŐFESZÍTETT BIZTONSÁGI ÖV RENDSZER
MEVHT33A1-80C3FC50-BE55-4013-AADF-FBBF8BAD0906

FIGYELMEZTETÉS
* Az előfeszített biztonsági öv rendszer ak-

tiválás után nem újrafelhasználható. A
visszahúzóval és csatlakozóházzal együtt
egy egységként ki kell cserélni.

* Ha ütközik a gépjármű, de az előfeszített
öv nem aktiválódik, NISSAN márkakeres-
kedővel, vagy szakszervizzel ellenőriztesse
és szükség esetén cseréltesse le az előfe-
szítési rendszert.

* Az előfeszített biztonsági öv rendszeren
vagy annak alkatrészein vagy vezetékein
jogosulatlan módosításokat végrehajtani
tilos. Ez kiválthatja az előfeszített bizton-

sági öv rendszer véletlenszerű aktiválódá-
sát vagy sérülését.

* Az előfeszített biztonsági övrendszeren
elvégzendő feladatokat minden esetben
egy NISSAN márkakereskedőnek vagy
szakszerviznek kell elvégeznie. Az SRS
kábelköteget ne válassza le vagy módo-
sítsa. Nem hitelesített elektronikus teszte-
lő -berendezés vagy eszköz nem
használható az előfeszített biztonsági öv
rendszeren.

* Ha ki akarja dobni az előfeszített bizton-
sági öv rendszert, vagy le akarja selejtezni
a járművet, lépjen kapcsolatba egy NISSAN
márkakereskedővel, vagy szakszervizzel.
Az előfeszített biztonsági öv rendszer ár-
talmatlanítási eljárása a NISSAN Szerviz
Útmutatóban kerül bemutatásra. A helyte-
len ártalmatlanítási eljárás személyi sérü-
lést okozhat.

Bizonyos típusú ütközések esetén az előfeszített
biztonsági öv rendszer a kiegészítő légzsákrend-
szerrel együtt aktiválódhat.

A biztonsági öv-visszahúzóval együttműködve se-
gít meghúzni a biztonsági övet, ha a jármű
bizonyos típusú ütközésekbe kerül, és segít visz-
szatartani az utasokat.

Az előfeszítőt az első és a második üléssor külső
biztonsági öv visszahúzójával és rögzítőpontjával
egy burkolat alatt található. Ezek a biztonsági övek
a hagyományos övekkel megegyező módon hasz-
nálhatók.

Amikor az övfeszítő rendszer aktiválódik, nagy zajt

hallhat, amelyet füst is követhet. Ez a füst nem
ártalmas és nem utal tűzre. Ugyanakkor ne léle-
gezze be, mert légúti irritációt és nehézlégzési
tüneteket okozhat. Akik eleve légzési nehézségek-
kel küzdenek, minél előbb friss levegőhöz kell
jutniuk.

JAVÍTÁSI ÉS CSERE MŰVELET
MEVHT33A1-E2B60B7B-1FAF-4169-A358-663FE254DA22

FIGYELMEZTETÉS
* Ha a légzsákok egyszer felfújódtak, a

légzsák modul nem működik tovább, ki
kell cserélni. A légzsák modul cseréjét csak
NISSAN márkakereskedő, vagy szakszerviz
végezheti el. A felfújódott légzsák modulok
nem javíthatók.

* Minden légzsákrendszert ellenőriztessen
egy NISSAN márkakereskedővel, vagy
szakszervizzel, ha a jármű első- vagy
oldalsó részét sérülés érte.

* Ha ki akarja dobni az SRS rendszert, vagy
le akarja selejtezni a járművet, lépjen kap-
csolatba egy NISSAN márkakereskedővel,
vagy szakszervizzel. Megfelelő ártalmatla-
nítási folyamatok a NISSAN Szerviz Útmu-
tatóban kerülnek bemutatásra. A helytelen
ártalmatlanítási eljárás személyi sérülést
okozhat.

* Ha bármilyen irányból ütközés éri jármű-
vét, ellenőrizni kell az utasok besorolási
érzékelőjét, hogy megbizonyosodjon arról,
hogy továbbra is megfelelően működik.
Javasolt felkeresni egy NISSAN márkake-
reskedőt vagy szakszervizt ehhez a javí-
táshoz . Az utasok besorolásának
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érzékelőjét akkor is ellenőrizni kell, ha az
ütközés következtében nem nyílik ki lég-
zsák. Az utasok besorolási érzékelőjének
megfelelő működésének ellenőrzésének
elmulasztása a légzsák helytelen kioldását
eredményezheti, ami sérülést vagy halált
okozhat.

A légzsákokat és előfeszített biztonsági övet
egyszer-használatosra tervezték. Emlékeztetőül,
hacsak az SRS légzsák rendszer jelzőlámpája
nem sérült, az SRS légzsákrendszer jelzőlámpája
világít a felfúvódás után. Az SRS karbantartását,
vagy javítását csak NISSAN márkakereskedő, vagy
szakszerviz végezheti el.

Ha karbantartást kell elvégezni a gépjárművön, a
karbantartást végző személy figyelmét fel kell hívni
a légzsákrendszerre illetve az övfeszítő rendszerre.
A motorháztető alatt vagy a jármű belsejében
végzett munka során a főkapcsolónak mindig “KI”
állásban kell lennie.
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MEVHT33A1-0F15EA1B-A7DB-45B6-808B-E4CBE71BB2BD

BALKORMÁNYOS MODELLEK
MEVHT33A1-2B00DBF7-EE42-421B-AF8E-1F5ECFA92E12

MWAA0431X

1. Fényszóróirányító kapcsoló*
2. Kormányzás-asszisztens kapcsoló* (ProPI-

LOT Assist rendszerrel rendelkező modellek)
vagy dinamikus vezetőtámogató kapcsoló*
(ProPILOT Assist rendszer nélküli modellek)

3. Head Up Display (HUD) kapcsoló*
4. Fényszóró és irányjelző kapcsoló/ködlámpa

kapcsoló
5. Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

— Hangvezérlés
— A jármű információs kijelzőjének vezérlése

6. Kormánykerék
— Kürt

7. Ablaktörlő és mosó kapcsoló
8. Kormánykerékre szerelt vezérlők (jobb oldal)

— Sebességkorlátozó kapcsolók*
— Sebességtartó automatika kapcsolók*
— Intelligens sebességtartó automatika (ICC)
kapcsolók*

— ProPILOT Assist kapcsolók*
— Bluetooth® kihangosító rendszer kapcso-
lók

— Hangfelismerő rendszer kapcsoló*
9. Vészvillogó kapcsoló
10. EV üzemmód kapcsolója
11. e-Pedal kapcsoló
12. ProPILOT Park kapcsoló*
13. Műszerek fényerejének szabályozása
14. Elektromos hátsó ajtó kapcsoló*
15. Nyomógombos főkapcsoló
16. Váltókar

— P állás kapcsoló
17. Rögzítőfék kapcsoló
18. Automatikus féktartó kapcsoló
19. Vezetési mód választó
20. Lejtmenetvezérlő rendszer kapcsolója*
*: ha van
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JOBBKORMÁNYOS MODELLEK
MEVHT33A1-0D5DCB01-FA1E-47E2-BCA4-8DB307694C02

MWAA0432X

1. ProPILOT Park kapcsoló*
2. EV üzemmód kapcsolója
3. e-Pedal kapcsoló
4. Vészvillogó kapcsoló

5. Fényszóró és irányjelző kapcsoló/ködlámpa
kapcsoló

6. Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)
— Hangvezérlés
— A jármű információs kijelzőjének vezérlése

7. Kormánykerék
— Kürt

8. Kormánykerékre szerelt vezérlők (jobb oldal)
— Sebességkorlátozó kapcsolók*
— Sebességtartó automatika kapcsolók*
— Intelligens sebességtartó automatika (ICC)
kapcsolók*

— ProPILOT Assist kapcsolók*
— Bluetooth® kihangosító rendszer kapcso-
lók

— Hangfelismerő rendszer kapcsoló*
9. Ablaktörlő és mosó kapcsoló
10. Head Up Display (HUD) kapcsoló*
11. Kormányzás-asszisztens kapcsoló* (ProPI-

LOT Assist rendszerrel rendelkező modellek)
vagy dinamikus vezetőtámogató kapcsoló*
(ProPILOT Assist rendszer nélküli modellek)

12. Fényszóróirányító kapcsoló*
13. Vezetési mód választó
14. Lejtmenetvezérlő rendszer kapcsolója*
15. Automatikus féktartó kapcsoló
16. Rögzítőfék kapcsoló
17. Váltókar

— P állás kapcsoló
18. Nyomógombos főkapcsoló
19. Elektromos hátsó ajtó kapcsoló*
20. Műszerek fényerejének szabályozása
*: ha van
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MEVHT33A1-BFD2EC11-1644-45AC-88EF-F728562C8953

BALKORMÁNYOS MODELLEK
MEVHT33A1-F3259D13-17EA-4389-ABF3-429770A9AC8E

MWAA0433X

1. Oldalsó szellőző
2. Mérők és műszerek/Óra
3. Head Up kijelző (HUD)*
4. Középső szellőzők

5. Audiorendszer* vagy navigációs rendszer*
— Hátsó monitor*
— Intelligens körbetekintő monitor*
— Bluetooth® kihangosító rendszer
— Óra

6. Első utasoldali kiegészítő légzsák
7. Motorháztető kioldó fogantyú
8. Biztosítéktartó burkolata
9. Billenthető és teleszkópos kormányzár karja
10. Vezetői kiegészítő első ütközőlégzsák
11. Fűtés és légkondicionáló vezérlés

— Páramentesítő kapcsoló
— Ülésfűtő kapcsolók*
— Fűtött kormánykerék kapcsoló*
— Fűthető szélvédő*

12. USB (Universal Serial Bus) csatlakozó(k)
13. Vezeték nélküli töltő*
14. Elektromos csatlakozó
15. Kesztyűtartó
*: ha van
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JOBBKORMÁNYOS MODELLEK
MEVHT33A1-F8BA837A-D63E-49C6-8C86-FB21EFD952C8

MWAA0434X

1. Első utasoldali kiegészítő légzsák
2. Középső szellőzők
3. Audiorendszer* vagy navigációs rendszer*

— Hátsó monitor*
— Intelligens körbetekintő monitor*
— Bluetooth® kihangosító rendszer

— Óra
4. Head Up kijelző (HUD)*
5. Mérők és műszerek/Óra
6. Oldalsó szellőző

7. Biztosítéktartó burkolata
8. Kesztyűtartó
9. Elektromos csatlakozó
10. Vezeték nélküli töltő*
11. USB (Universal Serial Bus) csatlakozó(k)
12. Fűtés és légkondicionáló vezérlés

— Páramentesítő kapcsoló
— Ülésfűtő kapcsolók*
— Fűtött kormánykerék kapcsoló*
— Fűthető szélvédő*

13. Billenthető és teleszkópos kormányzár karja
14. Vezetői kiegészítő első ütközőlégzsák
15. Motorháztető kioldó fogantyú
*: ha van
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MEVHT33A1-DF36AE97-4508-4B81-8D84-DB4C25F6792E

ANALÓG MÉRŐVEL ÉS SZÍNES KIJELZŐVEL SZERELT MODELLEK
MEVHT33A1-36C7F4DD-ECF8-44A2-BE63-80F62F544280

MWAA0437X

1. Teljesítmény visszajelző
2. Figyelmeztető- és visszajelző lámpák
3. Gépjármű információs kijelzője

— Kilométeróra

4. Sebességmérő
5. A Li-ion akkumulátor elérhető töltöttségét

megjelenítő műszer
6. Üzemanyagszint mérő

FIGYELEM
* A tisztításhoz használjon egy puha, meg-

nedvesített ruhadarabot. Soha ne használ-
jon durva ruhát, alkoholt, benzint, hígítót
vagy oldószert, illetve vegyszeres papír-
törlőt. Megkarcolhatják vagy elszíneződést
okozhatnak a lencsén.

* Ne fújjon semmilyen folyadékot, például
vizet, a műszerek lencséjére. Ha folyadékot
fúj a műszerekre, hibás működés léphet
fel.
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TELJES KÉPERNYŐVEL SZERELT MODELLEK
MEVHT33A1-FE71CC69-0EBA-4385-B419-50A06F5D4F29

MWAA0438X

1. Teljesítmény visszajelző
2. Gépjármű információs kijelzője

— Kilométeróra
3. Figyelmeztető- és visszajelző lámpák

4. Sebességmérő
5. A Li-ion akkumulátor elérhető töltöttségét

megjelenítő műszer
6. Üzemanyagszint mérő

FIGYELEM
* A tisztításhoz használjon egy puha, meg-

nedvesített ruhadarabot. Soha ne használ-
jon durva ruhát, alkoholt, benzint, hígítót
vagy oldószert, illetve vegyszeres papír-
törlőt. Megkarcolhatják vagy elszíneződést
okozhatnak a lencsén.

* Ne fújjon semmilyen folyadékot, például
vizet, a műszerek lencséjére. Ha folyadékot
fúj a műszerekre, hibás működés léphet
fel.
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Mérő kijelző nézetének módosítása (teljes képernyővel szerelt modellek)
MEVHT33A1-48665970-36E4-455B-9AC2-8896884407FE

MWAC1011X

1. Teljesítmény visszajelző
2. A Li-ion akkumulátor elérhető töltöttségét

megjelenítő műszer
3. Személyes kijelző
4. Sebességmérő

5. Üzemanyagszint mérő

Teljes képernyővel szerelt modellek esetében a
mérő kijelző nézete megváltoztatható, hogy ezzel
megnövelhesse a gépjármű információs kijelzőjé-
nek területét.

A mérő kijelző nézetének módosítása:

1. Nyomja meg a parancsikon menü gombot a
kormánykerék bal oldalán.

A [Parancsikon menü] megjelenik a jármű
információs kijelzőjén.

2. A görgetőtárcsa elforgatásával válassza ki a
[Kijelző nézet mód.] lehetőséget, majd nyomja
meg a nézet megváltoztatásához.

SEBESSÉGMÉRŐ ÉS KILOMÉTERSZÁMLÁLÓ
MEVHT33A1-51A241D7-04C6-4D12-AE1B-0180C370F35E

Sebességmérő
MEVHT33A1-BAC86101-A78F-4954-BFF9-E2BDCDA72736

MWAC0940X

Példa

A sebességmérő a jármű sebességét mutatja
(km/h vagy MPH (ha van)).
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Tartály kiürüléséig megtehető távolság
(dte)/KILOMÉTERSZÁMLÁLÓ

MEVHT33A1-4875FEF0-726E-40B4-8040-2392D49E2AC4

MWAC0941X

Példa

Tartály kiürüléséig megtehető távolság (dte):
A tartály kiürüléséig még megtehető távolság (dte)

opcióban megtekintheti a számítógép által
becsült távolságot, hogy hány kilométert tehet
még meg a következő tankolásig. A tartály kiürü-
léséig megtehető távolságot a számítógép folya-
matosan számítja, az üzemanyagtankban lévő
üzemanyag mennyisége és az aktuális fogyasztás
alapján.

A kijelző 30 másodpercenként frissít.

A dte üzemmód tartalmazza az alacsony üzema-
nyagszintre történő figyelmeztetést. Ha az üzema-
nyag szintje alacsony, a figyelmeztetés megjelenik
a kijelzőn.

Ha az üzemanyag mennyisége még tovább csök-
ken, a kijelzés „0” üzenetre változik.

* Ha a betöltött üzemanyag mennyisége kevés,
előfordulhat, hogy a kijelző közvetlenül a
főkapcsoló „OFF” állásba állítása előtt is jelez.

* Ha hegymenetben vagy kanyargós utakon
halad, az üzemanyag a tartályban mozog, és
ettől pár pillanatra a kijelzés változhat.

Kilométerszámláló:
A kilométerszámláló a jármű információs kijel-
zőn látható és a járművel megtett összesített
távolságot jeleníti meg.

TELJESÍTMÉNY VISSZAJELZŐ
MEVGUID-3E3F4AE2-0F36-4B58-83DE-6B208361A5FD

A teljesítménymérő megjeleníti az elektromos
hajtómotor leadott teljesítmény szintjét a gázpe-
dál lenyomásakor, valamint a regeneratív fékrend-
szer által a lítium ion (Li-ion) akkumulátorba
visszatermelt áram mennyiségét.

Teljes képernyős modell
MEVGUID-385982C4-0A77-42EE-A8C9-33BC09CE2A0A

MWAC1139X

A teljesítménymérő mutatja az elektromos motor
tényleges teljesítményfelvételét a vezetés során ,

valamint a Li-ion akkumulátor regeneratív
fékteljesítményét. A kijelzőn a fehéren világító rész

az igénytől függően jobbra vagy balra mozog.

A teljesítménymérő semleges állapotban van .

A fehér megvilágított rész jobbra mozdul el, ha az
elektromos hajtómotornak áramra van szüksége
(a Li-ion akkumulátor kisül).

A fehér megvilágított rész balra mozdul el, ha a
regeneratív fékrendszer áramot generál és azt a
rendszer visszatölti a Li-ion akkumulátorba (Li-ion
akkumulátor töltése).

Analóg modell
MEVGUID-10F761D1-AB5A-4BC5-AE80-C523BA1A1307

MWAC1038X

A teljesítménymérő mutatja az elektromos motor
tényleges teljesítményfelvételét a vezetés során ,
valamint a Li-ion akkumulátor regeneratív
fékteljesítményét. A tű az igénytől függően jobbra
vagy balra mozog.

A teljesítménymérő semleges állapotban van, ami-
kor a tű „0”-ra mutat .

A tű az területen belül van, amikor az elektro-
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mos motort a hajtáshoz árammal látják el (a Li-ion
akkumulátor lemerül).

A tű a területen belül van, amikor a regeneratív
fékrendszer (Li-ion akkumulátor töltés) áramot állít
elő és szolgáltat a Li-ion akkumulátornak.

A LI-ION AKKUMULÁTOR ELÉRHETŐ
TÖLTÖTTSÉGÉT MEGJELENÍTŐ MŰSZER

MEVGUID-726EFE48-E63C-4EB1-B508-E36C8437F720

MWAC1012X

Teljes képernyős modell

MWAC1013X

Analóg modell

(1) A mérőműszer a jármű vezetéséhez rendelk-
ezésre álló hozzávetőlegesen hátralévő Li-
ion akkumulátortöltöttséget mutatja.

MEGJEGYZÉS:

A li-ion akkumulátor hőmérséklete befolyásolja
a Li-ion akkumulátor fennmaradó töltöttségi
szintjét.

ÜZEMANYAGSZINT MÉRŐ
MEVHT33A1-353F5508-A471-4C58-AF18-C779D3376019

MWAC0970X

Teljes képernyős modell

MJVI0640X

Analóg modell

Az üzemanyagszint-mérő jelzi az üzemanyag kör-
ülbelüli szintjét a tankban, amikor a főkapcsoló ON
állásban áll.

A mérőműszer lassan mozoghat fékezés, kanyaro-
dás, gyorsítás közben, lejtőn lefelé, felfelé való
haladás közben, az üzemanyag tartályban való
mozgása miatt.

Az alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés
akkor jelenik meg a kijelzőn, ha az üzemanyag
szintje nagyon alacsony az üzemanyagtartályban.
Amint lehet, töltse fel a tartályt, még mielőtt a
mutató eléri a 0 (üres) jelzést.

A nyíl, , azt jelzi, hogy az üzemanyag-betöltő
fedél a jármű jobb oldalán található.

FIGYELEM
Még az előtt tankoljon, hogy a mérőműszer
eléri az üres (0) állapotot.
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MŰSZEREK FÉNYEREJÉNEK SZABÁLYOZÁSA
MEVHT33A1-144F9E3B-4FD3-48D2-9EB4-CCA14CF254B6

MWAC0566X

MWAC0489X

A műszerek fényerejének szabályozása csak akkor
működik, ha a főkapcsoló BE helyzetben van. Ha a
kapcsolót működésbe hozza, a gépjármű informá-
ciós kijelzője átvált a fényerő beállítását elősegítő
üzemmódba.

Nyomja meg a kapcsoló + oldalát a műszerfal

fényerejének növeléséhez. A sáv jobbra mozdul
el.

Nyomja meg a kapcsoló - oldalát a fényerő
csökkentéséhez. A sáv balra mozdul el.

Ha a műszerek fényerejét szabályozó kapcsolót 5
másodpercnél hosszabb ideig nem használja, a
gépjármű információs kijelző visszaáll a normál
megjelenítési módra.

VÁLTÓKAR HELYZETJELÖLŐJE
MEVHT33A1-155741F1-1673-4782-A651-BABD38DC6C57

A sebességváltó helyzetjelzője jelzi a váltási pozí-
ciót, amikor a főkapcsoló BE vagy READY to drive
állásban van. (Lásd “Elektronikus váltásvezérlő
rendszer” (270 o.).)

FIGYELEM
Ne tartsa a váltókart a középső pozíciónál
eltérő pozícióban. A nem megfelelő pozícióban
lévő váltókarral történő vezetés kárt okozhat a
gépjárműben. Továbbá, ha nem megfelelő
pozícióban van a váltókar, villogni kezd a
helyzetjelölő.

e-Pedal VISSZAJELZŐ
MEVGUID-A21FAC65-0325-4CB2-AF53-E98F35859145

Az e-Pedal visszajelzője a jármű információs kijel-
zőjén mutatja az e-Pedal Step rendszer állapotát.
Amikor az e-Pedal Step rendszer be van kapcsolva,
a jelző kéken világít, és az [e-Pedal] felirat látható.
Amikor az e-Pedal Step rendszer ki van kapcsolva,
a visszajelző szürkére vált, és az [e-Pedal OFF]
feliratot jelzi.

További információért lásd . “e-Pedál lépés” (9 o.).

ECO DRIVE REPORT
MEVHT33A1-0AC9BFA4-8D2C-4F68-967B-4202BE84C4E0

MWAC1060X

Példa

Ha a főkapcsolót ON vagy „OFF” állásba állítja,
megjelenik az ECO Drive Report.

(1) ECO értékelés
(2) Előző 5 alkalom (Előzmények)
(3) Aktuális üzemanyagfogyasztás
(4) Legjobb üzemanyagfogyasztás
(5) Visszatermelt energia (távolság)

Az ECO értékelés eredménye akkor jelenik meg, ha
a gépjárművet 10 percig vagy még tovább vezeti.

(1) ECO értékelés
Minél gazdaságosabban vezet, annál több

jelenik meg.

(2) Előző 5 alkalom (Előzmények)
Az előző 5 alkalomra vonatkozó átlagos
üzemanyagfogyasztás megjelenik.

(3) Aktuális üzemanyagfogyasztás
A legfrissebb átlag üzemanyagfogyasztás
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megjelenik.

(4) Legjobb üzemanyagfogyasztás
A korábbi üzemanyagfogyasztások legjobb
eredménye jelenik meg.

(5) Visszatermelt energia (távolság)
A Lítium-ion (Li-ion) akkumulátorban tárolt,
egy út alatt visszatermelt energia jelenik
meg távolságban kifejezve.

Ha megjelenik az [ECO jav. Áll. be az abroncsnyo-
mást] üzenet az ECO Drive Report elemnél, a
képernyőt át lehet váltani az Abroncsnyomás
képernyőre a kormánykeréken található görgető-
tárcsa megnyomásával, hogy megjelenjen egy
további üzenet.
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MEVHT33A1-0AD04023-03AE-4553-915A-04F0D33BD0B8

12 voltos akkumulátor töltésvisszajelző
lámpája

Alacsony keréknyomás figyelmeztető lám-
pája

Hill Start Assist rendszer jelzőlámpája

Blokkolásgátló rendszer (ABS) figyelmeztető
lámpa Fő figyelmeztető lámpa Tompított fényszóró visszajelző lámpája*

Közeledő járműre figyelmeztető gyalogos-
védő hangjelző rendszer (VSP) figyelmeztető
lámpa

A hátsó automata fék (RAB) rendszer OFF
figyelmeztető lámpa*

Alacsony hőmérséklet jelző lámpa (zöld)

Fékrendszer figyelmezető lámpája (sárga) Biztonsági öv figyelmeztető lámpa és
hangjelzés

Hiba visszajelző (MIL)

Fék figyelmeztető lámpa (piros) Kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS) lég-
zsákra figyelmeztető lámpa

Teljesítménykorlátozás figyelmeztető lám-
pája

Elektronikus rögzítőfék figyelmeztető lám-
pája

Adaptív LED-es fényszóró visszajelző lámpa* READY to drive visszajelző lámpa

Elektromos rásegítésű kormány figyelmez-
tető lámpája

Automatikus féktartás visszajelző lámpája
(fehér)

Hátsó ködlámpa visszajelző lámpa

Elektronikus sebességváltó- vezérlés figyel-
meztető lámpája

Automatikus féktartás visszajelző lámpája
(zöld)

Slip visszajelző lámpa

Motorolaj-nyomás figyelmeztető lámpa Első ködlámpa visszajelző lámpa* Világítás visszajelző lámpája

e-POWER rendszer figyelmeztető lámpája
Távolsági fényszóró asszisztens visszajelző
lámpája*

Irányjelző/vészvillogó visszajelző lámpák

Kéz nélkül kormányzás figyelmeztető lám-
pa* Távolsági fényszóró visszajelző lámpa

Dinamikus menetstabilizáló rendszer (VDC)/
Elektronikus stabilizáló program (ESP) ki
visszajelző lámpa

Intelligens vészfékező rendszer, gyalogo-
sérzékelő rendszer OFF figyelmeztető lám-
pa*

Lejtmenetvezérlő rendszer bekapcsolását
jelző lámpa*

*: ha van

FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁK, VISSZA-
JELZŐ LÁMPÁK ÉS HANGJELZÉSEK

FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁK, VISSZAJELZŐ LÁMPÁK ÉS HANGJELZÉSEK
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LÁMPÁK ELLENŐRZÉSE
MEVHT33A1-C22DF306-092D-4583-8CB3-A6AC7219AD77

Zárt ajtóknál húzza be a rögzítőféket, kapcsolja be
a biztonsági öveket, és állítsa a főkapcsolót BE
állásba anélkül, hogy elindítaná az e-POWER rend-
szert. A következő lámpák (ha van) felvillannak:

, , , , ,

A következő lámpák (ha van) bekapcsolnak egy
rövid időre, majd kialszanak:

, , , , , , , , ,
, , , .

Ha valamelyik lámpa nem világít vagy a leírt
módtól eltérően világít, akkor előfordulhat, hogy
az izzó égett ki és/vagy a rendszer hibásan
működik. Ellenőriztesse a rendszert, és szükség
esetén javíttassa meg egy NISSAN márkakereske-
dőnél vagy szakszervizben.

FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁK
MEVHT33A1-CB655EAC-D167-42F6-996B-BF220E007B1D

12 voltos akkumulátor töltésvisszajelző lámpája
MEVGUID-513D9FB0-BB6C-45C0-9ED9-299C74550A19

Ha a főkapcsoló ON állásban van, 12 voltos
akkumulátor töltésre figyelmeztető lámpája felvil-
lan, majd kialszik.

Ha a 12 voltos akkumulátor töltésre figyelmeztető
lámpája felvillan amikor az e-POWER rendszer
üzemben van vagy vezetés közben felvillan, az
azt jelenti, hogy a töltőrendszer nem működik
megfelelően, javításra lehet szükség.

FIGYELEM
Előfordulhat, hogy a töltésrendszer nem mű-
ködik megfelelően, ha a 12 voltos akkumulátor
töltésére figyelmezető lámpája felvillan, mi-
közben az e-POWER rendszer működik. Az e-
POWER rendszer működése megáll, ha a 12
voltos akkumulátor lemerül. Azonnal állítsa
meg a gépjárművet egy biztonságos helyen,
és vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN márka-
kereskedéssel vagy szakszervizzel.

Blokkolásgátló rendszer (ABS) FIGYELMEZTETŐ LÁMPA
MEVHT33A1-94D8EF69-CB1A-45F8-A40A-491B3BA0299B

Ha a főkapcsoló „ON” állásban van, a blokkolásgát-
ló rendszer (ABS) figyelmeztető lámpája felvillan,
majd kialszik. Ez azt jelenti, hogy az ABS rendszer
üzemkész.

Ha az ABS figyelmeztető lámpa világít miközben az
e-POWER rendszer üzemben van, vagy vezetés
közben felvillan, az azt jelenti, hogy az ABS nem
működik megfelelően. Haladéktalanul ellenőriztes-
se a rendszert egy NISSAN márkakereskedővel
vagy szakszervizzel.

Ha az ABS rendszer hibája fellép, a blokkolásgátló
funkciók kikapcsolnak. A fékrendszer ekkor nor-
málisan működik, de a blokkolásgátló rásegítés
nélkül. (Lásd “Fékrendszer” (408 o.).)

Közeledő járműre figyelmeztető gyalogosvé-
dő hangjelző rendszer (VSP) FIGYELMEZTETŐ LÁMPA

MEVGUID-8410C71A-B277-44B8-89F9-1F0D169C48CF
A közeledő járműre figyelmeztető gyalogosvédő

hangjelző rendszer (VSP) figyelmeztető lámpa
akkor kapcsol be, ha a VSP rendszer meghibásodik.

Ellenőriztesse a VSP rendszert egy NISSAN-márka-
kereskedővel vagy szakszervizzel.

Lásd “Közeledő járműre figyelmeztető gyalogosvé-
dő hangjelző (VSP) rendszer” (12 o.).

Fékrendszer figyelmezető lámpája (sárga)
MEVHT33A1-70F1E606-FA0F-4929-BEC6-12899B01A5C9

A fékrendszer figyelmeztető lámpája a kooperatív
regeneratív fékre, az elektronikusan működtetett
intelligens fékre és az elektronikus rögzítőfékrend-
szerre működik. Ha a főkapcsoló BE állásban vagy
READY to drive állásban van, a lámpa néhány
másodpercig világít. Ha a lámpa máskor is világít,
az azt jelezheti, hogy a kooperatív regeneratív fék,
az elektronikusan hajtott intelligens fék és/vagy az
elektronikus rögzítőfékrendszer nem működik
megfelelően. Ellenőriztesse a rendszert egy NISSAN
márkakereskedővel, vagy szakszervizzel. Ha a fék
figyelmeztető lámpa (piros) is felvillan, azonnal
álljon meg a gépjárművel és vegye fel a kapcsola-
tot egy NISSAN márkakereskedővel vagy szakszer-
vizzel. További információért lásd . “Fékek” (474 o.).

FIGYELMEZTETÉS
* Ha lenyomja a fékpedált, amikor a főkap-

csoló nincs BE vagy READY to drive állás-
ban és/vagy alacsony a fékfolyadék
szintje, megnőhet a féktávolság, és a
fékezés nagyobb pedálerőt, valamint pe-
dálutat igényel.

* Amennyiben a fékfolyadékszint a mini-
mum vagy MIN jelzés alatt van a fékfo-
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lyadék tartályon, ne vezesse tovább a
járművet addig, amíg egy NISSAN márka-
kereskedő vagy szakszerviz nem ellenőriz-
te a rendszert.

* Előfordulhat, hogy a kooperatív regenera-
tív fékrendszer nem működik megfelelően,
ha a fékrendszer figyelmeztető lámpája
világít, miközben a READY to drive visz-
szajelző BE állásban van. Ha Ön mégis úgy
ítélné meg, hogy a vezetés biztonságos,
vezessen óvatosan a következő szervizál-
lomásig. Egyéb esetben úgy vontattassa a
járművet, mert a vezetés veszélyes lehet.

Fék figyelmeztető lámpa (piros)
MEVHT33A1-21F0780E-8D92-4B48-8AC5-495231853BE1

Ha a főkapcsolót BE vagy READY to drive állásba
állítja, a fék figyelmeztető lámpája körülbelül né-
hány másodpercig égve marad. Ha a fék figyel-
meztető lámpa máskor is világít, az azt jelezheti,
hogy a hidraulikus fékrendszer nem működik
megfelelően. Ha a fék figyelmeztető lámpa felvillan,
azonnal álljon meg a gépjárművel és vegye fel a
kapcsolatot egy NISSAN márkakereskedővel vagy
szakszervizzel.

Hangjelzés hallható, ha a fékrendszer tápegységé-
ben hiba lép fel.

Alacsony fékfolyadék figyelmeztető lámpa:
Amikor a főkapcsolót BE vagy READY to drive
állásba állítja, a fék figyelmeztető lámpa kigyullad,
majd kialszik. Ha a lámpa akkor gyullad ki, amikor a
főkapcsoló készen áll, és nincs behúzott rögzítő-
fék, állítsa le a járművet, és hajtsa végre a
következőket:

1. Ellenőrizze a fékfolyadék-szintet. Ha fékfolya-
dékra van szükség, töltsön be folyadékot, és
ellenőrizze a rendszert. Javasolt, hogy ezt
NISSAN márkakereskedővel, vagy szakszerviz-
zel végeztesse el. (Lásd “Fékfolyadék” (475 o.).)

2. Ha a fékfolyadék szintje megfelelő, ellenőriz-
tesse a figyelmeztető rendszert. Javasolt, hogy
ezt NISSAN márkakereskedővel, vagy szak-
szervizzel végeztesse el.

Blokkolásgátló rendszer (ABS) FIGYELMEZTETŐ:
Ha a rögzítőfék ki van engedve és a fékfolyadék
szintje megfelelő, ha mind a fékekre figyelmeztető
lámpa, mind pedig az ABS rendszer figyelmeztető
lámpája világít, az azt jelentheti, hogy az ABS
rendszer nemműködik megfelelően. Ellenőriztesse
a fékrendszert, és szükség esetén javítsa meg.
Javasolt felkeresni egy NISSAN márkakereskedőt
vagy szakszervizt ehhez a szervizművelethez.
(Lásd “Blokkolásgátló rendszer (ABS) figyelmeztető
lámpa” (89 o.).)

FIGYELMEZTETÉS
* Előfordulhat, hogy a gépjármű fékrendsze-

re nem működik megfelelően, amikor ez a
figyelmeztető lámpa felvillan. A vezetés
ilyenkor veszélyes lehet. Ha Ön mégis úgy
ítélné meg, hogy a vezetés biztonságos,
vezessen óvatosan a következő szervizál-
lomásig. Egyéb esetben úgy vontattassa a
járművet, mert a vezetés veszélyes lehet.

* Ha a fékpedált úgy nyomja meg, hogy a
főkapcsoló nem BE vagy READY (KÉSZ)
állásban van, és/vagy alacsony a fékfolya-
dék szintje, akkor megnőhet a féktávolság,

és a fékezés nagyobb pedálerőt, valamint
pedálútra tesz szükségessé.

* Ha a fékfolyadék szintje a fékfolyadék-
tartályon lévő minimum vagy MIN jelzés
alatt van, ne vezessen addig, amíg a
fékrendszert nem ellenőrizték. Javasolt
felkeresni egy NISSAN márkakereskedőt
vagy szakszervizt ehhez a szervizművelet-
hez.

Elektronikus rögzítőfék figyelmeztető lámpája
MEVHT33A1-BD89141F-C2E9-445B-A775-9855975F4EB2

Az elektronikus rögzítőfék figyelmeztető lámpája
azt jelzi, hogy az elektronikus rögzítőfék működik.

Ha a főkapcsolót BE állásba állítja, az elektronikus
rögzítőfék figyelmeztető lámpája világít. Ha elindít-
ja az e-POWER rendszert és kiengedi a kéziféket, a
figyelmeztető lámpa kialszik.

Ha a rögzítőfék nincs kiengedve, az elektronikus
rögzítőfék figyelmeztető lámpa égve marad. Veze-
tés előtt győződjön meg róla, hogy az elektronikus
rögzítőfék figyelmeztető lámpája kialudt-e. (Lásd
“Rögzítőfék” (192 o.).)

Ha az elektronikus rögzítőfék figyelmeztető lám-
pája világít vagy villog, miközben az elektronikus
rögzítőfék rendszer figyelmeztető lámpája
világít, ez azt jelezheti, hogy az elektronikus
rögzítőfékrendszer nem működik megfelelően.
Ellenőriztesse az elektronikus rögzítőfék rendszert,
és szükség esetén javíttassa meg egy NISSAN
márkakereskedőnél vagy szakszervizben.
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Elektromos rásegítésű kormány figyelmeztető lámpája
MEVHT33A1-741C61E1-031B-4E18-B5E7-CDE0E0CE451F

Amikor a főkapcsolót ON állásba fordítja, világítani
kezd az elektromos szervokormány működésére
figyelmeztető lámpa. Miután beindította az e-
POWER rendszert, az elektromos szervokormány
működésére figyelmeztető lámpa kikapcsol. Ez
jelzi, hogy az elektromos kormányrendszer meg-
felelően működik.

Ha az elektronikus szervokormány figyelmeztető
lámpája világít miközben az e-POWER rendszer
üzemel, az azt jelzi, hogy az elektromos szervokor-
mány rendszer nem működik megfelelően és
javításra van szükség. Ellenőriztesse az elektromos
szervokormányt alaposan egy NISSAN márkake-
reskedővel vagy szakszervizzel.

Amikor az elektromos szervokormány figyelmez-
tető lámpája kigyullad, a kormány szervorásegítője
korlátozódik vagy leáll, ami a kormánykerék mű-
ködésének megnehezüléséhez vezethet. Még ha
ez meg is történik, a kézi kormányzás teljesítmé-
nye biztosított. Fogja meg biztonságosan a kor-
mánykereket, és működtesse a szokásosnál
nagyobb erővel.

(Lásd “Elektromos szervokormány” (408 o.).)

Elektronikus sebességváltó- ve-
zérlés figyelmeztető lámpája

MEVHT33A1-452B1CD9-A5FB-47A2-A505-F1250D9B1D3A
Ha a főkapcsoló ON állásban van, az elektronikus
sebességváltó-vezérlés rendszer figyelmeztető
lámpája felvillan, majd kialszik. Ez jelzi, hogy az
elektronikus sebességváltó-vezérlés megfelelően
működik.

Az elektronikus sebességváltó-vezérlés rendszer
figyelmeztető lámpája kigyullad, ha hiba lép fel az
elektronikus sebességváltó-vezérlés rendszerben.
Amint lehetséges ellenőriztesse a rendszert egy
NISSAN márkakereskedővel, vagy szakszervizzel.
Ha megjelenik bármilyen figyelmeztető üzenet a
gépjármű információs kijelzőjén, kövesse a meg-
jelenített figyelmeztető üzenet utasításait.

Motorolaj-nyomás figyelmeztető lámpa
MEVHT33A1-0E186C13-021C-41D3-B6C5-037ED653F41D

Amikor a főkapcsolót ON állásba fordítja, világítani
kezd az olajnyomásra figyelmeztető lámpa. Az e-
POWER rendszer elindítása után a motor olajnyo-
mására figyelmeztető lámpa kialszik. Ez azt jelzi,
hogy az olajnyomást a motorban érzékelő szen-
zorok működnek.

Ha az olajnyomásra figyelmeztető lámpa világít
vagy villog miközben a motor jár, az azt jelenti,
hogy a motorban az olajnyomás alacsony.

Amint lehet, állítsa meg a járművet. Azonnal állítsa
le az e-POWER rendszert és hívjon egy NISSAN
márkakereskedőt vagy szakszervizt.

FIGYELEM
* Amennyiben a motort tovább üzemelteti

világító olajnyomás figyelmeztető lámpa
mellett, a motor súlyosan károsodhat.

* A motorolaj- nyomás figyelmeztető lámpa
nem az alacsony olajszintre figyelmeztet.
Az olajszintet a nívópálca használatával
lehet ellenőrizni. (Lásd “Motorolaj” (470 o.).)

e-POWER RENDSZER FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁJA
MEVGUID-FAB27B19-301D-4862-9446-88DC275977B6

Ha a főkapcsoló ON állásban van, az e-POWER
rendszer figyelmeztető lámpája felvillan, majd kial-
szik.

Ha az e-POWER rendszer figyelmeztető lámpája
világít vezetés közben, az azt jelzi, hogy hiba lépett
fel az e-POWER rendszerben.

Azonnal állítsa meg a gépjárművet egy biztonsá-
gos helyen, és vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN
márkakereskedéssel vagy szakszervizzel.

Hands KI figyelmeztető lámpa (ha van)
MEVHT33A1-B6E942B2-231A-4173-8127-3F139D0ED949

Ha a Kormányzás segítő aktiválva van, a rendszer
figyeli, a vezető hogyan mozgatja a kormánykere-
ket.

Ha a kormánykereket nem működtetik, vagy a
vezető egy időre leveszi a kezét a kormányról, a
figyelmeztető lámpa kigyullad. Ha a vezető azt
követően semmozgatja a kormánykereket, hogy a
figyelmeztető lámpa kigyulladt, egy figyelmeztető
hang szólal meg, illetve egy figyelmeztető üzenet
villog a gépjármű információs kijelzőjén, amelyet
egy gyors fékezés követ, amely azt jelzi, hogy a
vezetőnek ismét át kell venni az irányítást a
gépjármű felett. Ha a vezető továbbra sem reagál,
a gépjármű automatikusan bekapcsolja a vészjelző
lámpákat és lassít, amíg teljesen meg nem áll.
(Lásd “Kormányzás segítő rendszer” (369 o.).)
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Intelligens vészfékező rendszer, gyalogosér-
zékelő rendszer OFF figyelmeztető lámpa (ha van)

MEVHT33A1-197910F0-AE83-4B9D-82D9-A4BA89717941
Ez a lámpa akkor világít, ha az Intelligens vészfé-
kezés gyalogosészlelő rendszerrel KI állásban van
a jármű információs kijelzőjén.

Ha a lámpa világít vagy villog, amikor az Intelligens
vészfékezés gyalogosészlelő rendszerrel be van
kapcsolva, ez azt jelezheti, hogy a rendszer nem
elérhető. Lásd “Intelligens vészfékező rendszer,
gyalogosérzékelő rendszer (ha van)” (377 o.) vagy
“Intelligens ütközés előtti figyelmeztető rendszer
(ha van)” (387 o.).

Alacsony keréknyomás figyelmeztető lámpája
MEVHT33A1-E9120556-C164-4940-BED7-7C971399C735

Az Ön gépjárműve fel van szerelve egy keréknyo-
mást felügyelő rendszerrel (TPMS), amely figyeli az
összes abroncs nyomását.

Az alacsony keréknyomásra figyelmeztető lámpa
akkor villan fel ha a keréknyomás alacsony, vagy
azt jelzi, hogy a TPMS nem működik megfelelően.

Miután a főkapcsolót BE állásba helyezi, ez a
jelzőfény körülbelül 1 másodpercig világít, majd
kialszik.

Alacsony keréknyomás figyelmeztetés:
Ha a gépjárművet úgy vezeti, hogy az abroncsok
nyomása alacsony, a figyelmeztető lámpa felvillan.
A [Alacsony abroncsnyomás] figyelmeztetés jelenik
meg a gépjármű információs kijelzőjén.

Ha az alacsony keréknyomásra figyelmeztető lám-
pa felvillan álljon meg és állítsa be az abroncsok
nyomását a javasolt HIDEG értékre, amely a

gumiabroncsok címkén található. Az alacsony
keréknyomásra figyelmeztető lámpa nem alszik ki
automatikusan, miután a nyomást beállította. Azt
követően, hogy az abroncs nyomását beállította a
javasolt értékre, állítsa vissza a gépjárműben
regisztrált nyomásértékeket, majd vezesse a gép-
járművet 25 km/h-nál (16 MPH) magasabb sebes-
séggel. Ezekkel a műveletekkel aktiválható a TPMS
és kapcsolható ki az alacsony keréknyomásra
figyelmeztető lámpa. Használjon mérőműszert a
keréknyomás ellenőrzéséhez.

A [Alacsony abroncsnyomás] figyelmeztetés mind-
addig aktív, amíg az alacsony abroncsnyomásra
figyelmeztető lámpa égve marad.

A TPMS visszaállítását végre kell hajtani azt köve-
tően, hogy a kereket vagy az abroncsot kicserélte
vagy ha az abroncsokat forgatta.

A külső levegőhőmérséklettől függően az alacsony
keréknyomásra figyelmeztető lámpa felvillanhat,
még akkor is, ha a keréknyomást a megfelelő
értékre beállította. Állítsa be a keréknyomást a
javasolt HIDEG értékre, amikor az abroncsok hid-
egek és állítsa vissza a TPMS-t.

Ha az alacsony keréknyomásra figyelmeztető lám-
pa még a visszaállítást követően is világít, az azt
jelentheti, hogy a TPMS nemműködik megfelelően.
Ellenőriztesse a rendszert egy NISSAN márkake-
reskedővel, vagy szakszervizzel.

További információért lásd . “Gépjármű informáci-
ós kijelzője” (97 o.), “Keréknyomást figyelő rendszer
(TPMS)” (259 o.) és “Keréknyomást figyelő rendszer
(TPMS)” (443 o.).

TPMS hibás működése:
Ha a TPMS nem működik megfelelően, az alacsony
keréknyomásra figyelmeztető lámpa kb. 1 percig
villog, amikor a főkapcsolót BE állásba állítja. A
lámpa 1 perc eltelte után folyamatosan világít.
Ellenőriztesse a rendszert egy NISSAN márkake-
reskedővel, vagy szakszervizzel. A [Alacsony ab-
roncsnyomás] figyelmeztetés nem jelenik meg, ha
az alacsony keréknyomásra figyelmeztető lámpa a
TPMS hibás működését jelzi.

További információért lásd . “Keréknyomást figyelő
rendszer (TPMS)” (259 o.).

FIGYELMEZTETÉS
* Ha a lámpa nem világít, amikor a főkap-

csolót ON állásba állítja, ellenőriztesse a
rendszert egy NISSAN márkakereskedővel
vagy szakszervizben, amint lehet.

* Ha a lámpa vezetés közben villan fel,
kerülje a hirtelen kormánymozdulatokat
vagy az intenzív fékezést, csökkentse a
jármű sebességét, húzódjon félre egy biz-
tonságos helyre és a lehető leghamarabb
állítsa le a járművet. Ha nem megfelelően
felfújt abroncsokkal közlekedik, az abron-
csok sérülhetnek és megnőhet a defekt
valószínűsége. A gépjármű súlyosan sérül-
het, de baleset is előfordulhat, és súlyos
személyi sérülésekhez vezethet. Ellenőriz-
ze mind a négy kerék nyomását. Állítsa be
az abroncsok nyomását a javasolt HIDEG
értékre, amely a Gumiabroncsok címkén
található, hogy az alacsony guminyomás
figyelmeztető lámpája KIkapcsoljon. Ha a
keréknyomás beállítása után a lámpa még
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mindig világít, az abroncs defektes lehet,
vagy a TPMS rendszer nem működik meg-
felelően. Ha defektes abroncsunk van, a
lehető leghamarabb javítsa meg egy de-
fektjavító készlettel. Ha nincs defektes
kerék és az abroncsok is megfelelően fel
vannak fújatva, ellenőriztesse a gépjármű-
vet egy NISSAN márkakereskedőnél vagy
szakszervizben.

* A keréknyomás beállítása után állítsa visz-
sza a TPMS-t. Egyéb esetben a TPMS nem
figyelmeztet az alacsony keréknyomásra.

* Ha olyan típusú abroncsokat használ,
amelyeket a NISSAN eredetileg nem határ-
ozott meg, az befolyásolhatja a TPMS
rendszer működését.

FIGYELEM
* A TPMS nem helyettesíti a rendszeres

nyomásellenőrzést. Rendszeresen ellen-
őrizze az abroncsnyomást.

* Ha a gépjárművet kevesebb, mint 25 km/h
(16 MPH) sebességgel vezeti, előfordulhat,
hogy a TPMS nem működik megfelelően.

* Ügyeljen arra, hogy a megadott méretű
gumiabroncsokat megfelelően szerelje fel
a négy kerékre.

Fő figyelmeztető lámpa
MEVHT33A1-FE60ECDF-B81F-42DA-9241-D02C91924B2B

Amikor a főkapcsoló BE állásban van, a fő figyel-
meztető lámpa világít, ha figyelmeztető üzenet
jelenik meg a jármű információs kijelzőjén.

Lásd “Gépjármű információs kijelzője” (97 o.).

Rear Automatic Braking (RAB) KI
FIGYELMEZTETŐ LÁMPA (ha van)

MEVHT33A1-718B0657-5622-4110-BB3D-F05C70A6CDFF
A lámpa akkor is felvillan, amikor a gyújtáskap-
csolót BE állásba fordítja. Az e-POWER rendszer
elindulását követően kialszik.

Ez a lámpa akkor világít, ha a RAB rendszer ki van
kapcsolva a jármű információs kijelzőjén a váltó „R”
(hátramenet) állásával.

Ha a jelzőfény világít, amikor a RAB rendszer be
van kapcsolva, az azt jelezheti, hogy a rendszer
nem elérhető. További információért lásd . “Hátsó
automata fék (RAB) (ha van)” (397 o.).

Biztonsági öv figyelmeztető lámpa és hangjelzés
MEVHT33A1-AFBA2490-005D-4A00-BD76-5FE032801AE0

Lámpa, illetve figyelmeztető hang hívja fel a vezető
figyelmét a biztonsági öv bekapcsolására.

A lámpa bekapcsol, ha a főkapcsolót ON állásba
kapcsolják, és bekapcsolva marad a biztonsági
övek becsatolásáig.

A biztonsági öv figyelmeztető lámpája világít ha az
utasoldali ülés foglalt, de a biztonsági öv nincs
bekapcsolva.

Ha a jármű 15 km/h (10 MPH) feletti sebességgel
halad, a lámpa folyamatosan villog és 95 másod-
percen át hangjelzés hallatszik, amíg a vezető
biztonsági övét biztonságosan be nem csatolják.

Ha a jármű 15 km/h (10 MPH) feletti sebességgel
halad, és az első utasülésben vagy a hátsó ülésen
ülnek, a lámpa folyamatosan villog és 95 másod-

percen át hangjelzés hallatszik, amíg az első utas
vagy a hátsó ülés biztonsági övét biztonságosan
be nem csatolják.

(Lásd “Biztonsági övek” (40 o.).)

Kiegészítő utasvédelmi rendszer
(SRS) LÉGZSÁKRA FIGYELMEZTETŐ LÁMPA

MEVHT33A1-94669243-2339-4D53-AF63-5FF94E523E50
Ha a főkapcsolót ON állásba állítja, a kiegészítő
utasvédelmi rendszer (SRS) légzsákok visszajelző
lámpája kb. 7 másodpercig világít, majd kialszik. Ez
jelzi, hogy az SRS rendszer működésre kész.

Ha a következő feltételek közül bármelyik fellép, az
SRS légzsák és/ vagy az övfeszítő rendszert
javíttatni kell: Ellenőriztesse a rendszert, és szük-
ség esetén javíttassa meg egy NISSAN márkake-
reskedőnél vagy szakszervizben.

* Az SRS légzsák figyelmeztető lámpa 7 másod-
perc eltelte után is világít.

* Az SRS légzsák figyelmeztető lámpa egyálta-
lán nem világít.

Ellenőrzés és/ vagy javítás nélkül elképzelhető,
hogy az SRS légzsák rendszer és a biztonsági öv
előfeszítő (ha van) nem működik majd megfelelő-
en. (Lásd “Kiegészítő utasvédelmi rendszer (SRS)”
(61 o.).)
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VISSZAJELZŐ LÁMPÁK
MEVHT33A1-E36F797E-35E7-4C33-8533-A9DCFC30B452

Adaptív LED-es fényszóró visszajelző lámpa (ha van)
MEVHT33A1-FB41EEFA-3A53-4510-986B-9B075E635AF4

Az adaptív LED-es fényszóró visszajelző lámpa
akkor világít, ha az adaptív LED-es fényszórórend-
szer be van kapcsolva és működik. (Lásd “Adaptív
LED fényszóró (ha van)” (129 o.).)

Automatikus féktartás visszajelző lámpája (fehér)
MEVHT33A1-9A225898-36AF-4F11-9E3C-779320E6F052

Az automatikus féktartás jelzőfénye (fehér) világít,
amikor az automatikus féktartási rendszer készen-
léti állapotban van. (Lásd “Automatikus féktartás”
(194 o.).)

Automatikus féktartás visszajelző lámpája (zöld)
MEVHT33A1-BC32B9F0-16A1-4FCA-8CB3-27CBACB29523

Az automatikus féktartás visszajelző lámpa (zöld)
akkor világít, ha az automatikus féktartási rend-
szer működik. (Lásd “Automatikus féktartás” (194
o.).)

Hátsó ködlámpa visszajelző lámpa (ha van)
MEVHT33A1-ECA6061B-E0DA-42FF-A867-06F30FCFAD0D

Az első ködlámpa visszajelző lámpa világít, ha a
ködlámpák fel vannak kapcsolva. (Lásd “Ködlám-
pakapcsoló” (134 o.).)

Távolsági fényszóró segédfény (ha van)
MEVHT33A1-F2C083A7-51BF-4040-B37C-A983373F330D

A távolsági fényszóró-asszisztens jelzőfénye akkor
világít, ha a távolsági fényszóró-asszisztens be van
kapcsolva és működik. (Lásd “Távolsági fényszóró
asszisztens (ha van)” (127 o.).)

Távolsági fényszóró visszajelző lámpa
MEVHT33A1-849B231E-AF14-45BE-A788-A0C55B5A4C93

A távolsági fényszóró visszajelző lámpája világít, ha
a távolsági fényszóró fel van kapcsolva. A lámpa
kialszik, ha a tompított fényszóróra vált. (Lásd
“Fényszóró- és irányjelző-kapcsoló” (126 o.).)

Lejtmenetvezérlő rendszer ON
visszajelző lámpája (ha van)

MEVHT33A1-AD574563-F78A-4D7A-B36D-98179CE07558
Ha a főkapcsolót ON állásba állítja, a lejtmenetve-
zérlő rendszer bekapcsolására figyelmeztető lám-
pa röviden felvillan, majd kialszik. Ez azt jelenti,
hogy a lejtmenetvezérlő rendszer üzemkész.

A lámpa világít, ha lejtmenetvezérlő rendszer
aktiválva van.

Amikor a lejtmenetvezérlő rendszer kapcsolója ON
állásban van és a visszajelző lámpa villog, a
rendszer nincs aktiválva.

Ha a visszajelző lámpa nem villog, amikor a
lejtmenetvezérlő kapcsolót bekapcsolta, elképzel-
hető, hogy a rendszer nem fog megfelelően
működni. Ellenőriztesse a rendszert egy NISSAN
márkakereskedővel, vagy szakszervizzel.

További információért lásd . “Lejtmenetvezérlő
rendszer (ha van)” (414 o.).

Hill Start Assist rendszer jelzőlámpája
MEVHT33A1-6124AF68-9B1F-443D-8C30-55F025CA2479

Amikor a főkapcsoló „BE” állásban van, a Hill Start
Assist rendszer jelzőlámpája kigyullad, majd kial-
szik.

Ez a lámpa akkor világít, amikor a visszagurulás-
gátló rendszer működik.

Lásd “Visszagurulás-gátló rendszer” (413 o.).

Tompított fényszóróra figyelmeztető lámpa (ha van)
MEVHT33A1-9D853A41-DBB2-4A6E-8E31-78C3431071C6

A tompított fényszóró visszajelző lámpája világít,
ha a tompított fényszóró be van kapcsolva. A
lámpa kialszik, ha távolsági fényszóróra vált. (Lásd
“Fényszóró- és irányjelző-kapcsoló” (126 o.).)

Alacsony hőmérséklet jelző lámpa (zöld)
MEVGUID-2B314465-4D44-4EEE-B2A4-61C660080B20

Alacsony hőmérséklet esetén a jelzőlámpa felvillan,
jelezve, hogy a motor hűtőfolyadékának hőmér-
séklete alacsony.

Ha az alacsony hőmérsékletet jelző lámpa még
akkor is világít, amikor a motor már megfelelően
felmelegedett, az azt jelzi, hogy az alacsony
hőmérsékletet jelző lámpa hibás, és javításra van
szüksége. Ellenőriztesse a rendszert, és szükség
esetén javíttassa meg egy NISSAN márkakereske-
dőnél vagy szakszervizben.

Hiba visszajelző (MIL)
MEVHT33A1-3B681144-EF74-4505-9B69-EFF12ED397F0

FIGYELEM
* A jármű további üzemeltetése a káros-

anyag-kibocsátáscsökkentő rendszer
megfelelő szervizelése nélkül rossz vezet-
hetőséghez, alacsonyabb üzemanyag-fo-
g y a s z t á s h o z é s a k á r o s a n y ag -
kibocsátáscsökkentő rendszer károsodá-
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sához vezethet, ami befolyásolhatja a jár-
mű garanciális idejét.

* A károsanyag-kibocsátást szabályozó
rendszer nem megfelelő beállítása a kibo-
csátást szabályozó helyi és nemzeti tör-
vények és jogszabályok megsértését
eredményezheti.

Amikor a főkapcsolót ON állásba fordítja, világítani
kezd a hiba visszajelző lámpa. Az e-POWER rend-
szer elindítása után a MIL kikapcsol. Ez azt jelenti,
hogy a károsanyag-kibocsátást szabályozó rend-
szer üzemkész.

Ha a főkapcsoló ON állásban van, néha a MIL
lámpa 20 másodpercre felvillanhat, majd 10 má-
sodpercig villoghat anélkül, hogy a motor járna. Ez
a károsanyag-kibocsátást szabályozó rendszer
ellenőrzése miatt van és nem jelent üzemzavart.
Néhány normál módonmegtett utat követően ez a
funkció nem lép működésbe és a MIL világít,
amikor a főkapcsoló ON állásban van.

Ha a MIL világít vagy villog, amikor a READY to drive
jelzőfény világít, az a kibocsátáscsökkentő rend-
szer lehetséges meghibásodását jelezheti. Ebben
az esetben a kipufogó rendszer nem működik
megfelelően, és javításra lehet szükség. Ellenőriz-
tesse a rendszert, és szükség esetén javíttassa
meg egy NISSAN márkakereskedőnél vagy szak-
szervizben.

Óvintézkedések:
Annak érdekében, hogy a motor vezérlőrendsze-
rének esetleges sérüléseit elkerülje vagy csökken-
tse, amikor a MIL 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.

Teljesítménykorlátozás figyelmeztető lámpája
MEVGUID-2D69F61E-2181-4F7A-8C47-1123B1807B17

Amikor a főkapcsoló BE állásban van, a teljesít-
ménykorlátozás jelzőfénye világít, majd kialszik.

Ha a teljesítménykorlátozás jelzőfénye világít, mi-
közben a főkapcsoló READY to drive állásban van,
az elektromos hajtómotorba és generátorba jutta-
tott tápellátás lecsökken. Ezért a jármű nem reagál
annyira, ha lenyomja a gázpedált, miközben a
teljesítménykorlátozást jelző lámpa világít.

Ha ez a lámpa világít, és bármilyen üzenet meg-
jelenik a jármű információs kijelzőjén, kövesse az
utasításokat.

Ez a lámpa a következő feltételek mellett világít.

* A Li-ion akkumulátor töltöttsége rendkívül
alacsony.

* A Li-ion akkumulátor hőmérséklete nagyon
alacsony.

* Ha az e-POWER rendszer hőmérséklete magas
(motor, hűtőfolyadék rendszer, Li-ion akkumu-
látor stb.).

* Ha az elektromos generátor teljesítménye
korlátozva van.

Közvetlenül a Li-ion akkumulátor lemerülése előtt,
és amikor a jármű információs kijelzőjén meg-

jelenik az alacsony üzemanyagszint figyelmezte-
tés, a lehető leghamarabb tankoljon.

Ha ez a lámpa azért világít, mert a Li-ion akkumu-
látor lehűlt az alacsony külső hőmérséklet miatt,
vigye a járművet melegebb helyre.

Ha a lámpa azért világít, mert a Li-ion akkumulátor
vagy az e-POWER rendszer hőmérséklete rendkívül
magas, álljon meg a gépjárművel egy biztonságos
helyen és várja meg, amíg ki nem alszik a lámpa.

Ez a lámpa a következő feltételek mellett is világít.

* Ha a gázpedált lenyomja, miközben a gép-
jármű áll, a váltókart pedig „N” (üres) állásba
állítja.

Ebben az esetben lecsökken a gyorsítás, akkor is,
ha a váltókart a D (haladás) állásban állítja.
Miközben le van nyomva a gázpedál, a lámpa
világít, egy üzenet jelenik meg a jármű információs
kijelzőjén és egy hangjelzés lesz hallható. Ha
felengedi a gázpedált, a visszajelző lámpa és az
üzenet kikapcsol, a hangjelzés pedig megszűnik.

Ha a lámpa a fent leírtaktól eltérő helyzetben
világít, vagy ha nem alszik ki, akkor a rendszer
hibája lehet. Vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN
márkakereskedővel vagy szakszervizzel.

FIGYELMEZTETÉS
A teljesítménykorlátozó üzemmód csökkentett
erőt és gépjármű sebességet eredményez. A
lecsökkentett sebesség alacsonyabb lehet,
mint a forgalom átlagos sebessége, így meg-
nőhet az ütközés lehetősége. Legyen óvatos,
különösen ha éppen vezet. Ha gépjármű nem
tudja fenntartani a biztonsági haladási sebes-
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séget, húzódjon le az útról egy biztonságos
helyre.

/ READY to drive visszajelző lámpa
MEVGUID-328CA938-30A0-45C5-AE64-3CA0E52B3741

A READY to drive visszajelző lámpa akkor világít, ha
az e-POWER rendszer áram alatt van és a gép-
jármű kész a haladásra.

Ha a lámpa villog, tartsa a tápkapcsolót és a
fékpedált lenyomva, amíg a lámpa abba nem
hagyja a villogást (folyamatosan világít).

Hátsó ködlámpa visszajelző lámpa
MEVHT33A1-77FFDDB6-B0C9-4759-98FE-8C29F4458A8B

A hátsó ködlámpa visszajelző lámpája akkor világít,
ha a hátsó ködlámpa fel van kapcsolva. (Lásd
“Ködlámpakapcsoló” (134 o.).)

Slip visszajelző lámpa
MEVHT33A1-49E24159-6B65-4CE1-B634-94370CE76A1E

Amikor a főkapcsoló BE állásban van, a csúszás-
jelző lámpa világít, majd kialszik.

A lámpa villog, amikor a menetstabilizáló rendszer
(VDC)/elektronikus menetstabilizáló rendszer (ESP)
vagy a kipörgésgátló rendszer működésbe lép, így
figyelmezteti a vezetőt arra, hogy a gépjármű
elérte a kipörgés határát. Az útfelület csúszós
lehet.

Ha a lámpa akkor világít, amikor a VDC/ESP
rendszer be van kapcsolva, ez a jelzőfény figyel-
mezteti a vezetőt, hogy a VDC/ESP rendszer
hibamentes üzemmódja működik, például előfor-
dulhat, hogy a VDC/ESP rendszer nem működik
megfelelően. Ellenőriztesse a rendszert, és szükség

esetén javíttassa meg egy NISSAN márkakereske-
dőnél vagy szakszervizben. Ha rendellenességet
tapasztal a rendszerben, a VDC/ESP rendszer
funkciója lehet, hogy törölve lesz, de ettől függet-
lenül a jármű továbbra is vezethető marad. Továb-
bi információért lásd . “Dinamikus menetstabilizáló
rendszer (VDC)/Elektronikus stabilizáló program
(ESP)” (410 o.) ennek a kézikönyvnek.

Világítás visszajelző lámpája
MEVHT33A1-B9DA9F59-94DD-479E-A4ED-F9B3237B5784

Ez a jelzőfény akkor világít, ha a fényszóró kap-
csolóját „AUTO” állásba állítják, vagy
helyzetjelző lámpák, hátsó kombinált lámpák,
rendszámtábla lámpák vagy fényszórók világíta-
nak. A jelzőfény kialszik, ha ezeket a lámpákat
kikapcsolják.

Irányjelző/vészvillogó visszajelző lámpák
MEVHT33A1-938BCB58-C7D0-4656-B2E2-A3F2D5C472C5

Az irányjelző/vészvillogó visszajelző lámpák villog-
nak, ha az irányjelző kapcsolója vagy a vészvillogó
kapcsolója ON állásba van állítva. (Lásd “Fényszó-
ró- és irányjelző-kapcsoló” (126 o.) vagy “Vészvillo-
gó-kapcsoló” (442 o.).)

Menetstabilizáló rendszer (VDC) KIKAPCSO-
LÁSÁRA FIGYELMEZTETŐ LÁMPA (kivéve Európa)/
ELEKTRONIKUS MENETSTABILIZÁLÓ RENDSZER (ESP)
KIKAPCSOLÁSÁRA FIGYELMEZTETŐ LÁMPA (Európa)

MEVHT33A1-5708F032-0868-4A79-BBAB-8EBEC2356AFE
A lámpa kigyullad, ha a VDC/ESP ki van kapcsolva.
Ez jelzi, hogy a VDC/ESP rendszer és a kipörgés-
gátló rendszer nem működik megfelelően.

Kapcsolja be a VDC/ESP-t a jármű információs
kijelzőjén, vagy indítsa újra az e-POWER rendszert,
és a rendszer megfelelően fog működni. (Lásd
“Dinamikus menetstabilizáló rendszer (VDC)/Elekt-
ronikus stabilizáló program (ESP)” (410 o.).)

A lámpa akkor is kigyullad, ha a főkapcsolót BE
állásba helyezi. A lámpa kb. 2 másodperc múlva
elalszik, ha a rendszer üzemképes. Ha a lámpa
égve marad, vagy együtt világít a visszajelző
lámpa világít, mikor vezet, ellenőriztesse a rend-
szert egy NISSAN márkakereskedőnél vagy szak-
szervizben.

FIGYELMEZTETÉS
A VDC/ESP-nek bekapcsolva kell maradnia,
hacsak nem szabadítja meg a járművet a
sártól vagy a hótól.

Amíg a VDC/ESP rendszer működik, enyhe vibráci-
ót érezhet, vagy hallhatja a rendszer működését a
jármű indításakor vagy gyorsításakor, de ez nem
hibás működés.

EMLÉKEZTETŐ HANGJELZÉSEK
MEVHT33A1-42904A1A-6A75-4B8C-8F34-6D9818D98A82

Fékpofa kopására figyelmeztető hang
MEVHT33A1-EF2EB7E0-B227-4E63-9DC8-B730CC13FB1B

A járművén található tárcsafékek betétei hallható
kopásfigyelmeztetővel vannak ellátva. Ha a fékbe-
téteket ki kell cserélni, akkor erős karcoló hangot
hall, amikor a gépjármű mozgásban van. A karcoló
hang először csak akkor hallható, amikor a fékpe-
dált lenyomja. További elhasználódás után a
karcoló hang már akkor is hallható lesz, amikor a
fékpedál nincs lenyomva. A lehető legrövidebb
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időn belül ellenőriztesse a fékeket, ha a hangot
hallja.

Lámpára figyelmeztető hangjelzés
MEVHT33A1-72168721-DFA8-448A-961A-A3FACAB0A8E3

Ha a fényszóró kapcsolóját a készülékbe helyezi,
megszólal a lámpa emlékeztető hangjelzése
vagy pozícióba, miután az e-POWER rendszert
kikapcsolták, és a vezetőoldali ajtót bekapcsolt
világítás mellett kinyitották.

Fordítsa a világításkapcsolót „AUTO” állásba, ami-
kor elhagyja a járművet.

Az ajtózár figyelmeztető hangjelzése
MEVHT33A1-CDD39E88-C73A-4269-A594-36A1C7E4BD29

Amikor megszólal a hangjelzés, ellenőrizze mind a
járművet, mind az intelligens kulcsot. Lásd “Hiba-
kereső útmutató” (173 o.).

Vezetést segítő hangjelzés (ha van)
MEVHT33A1-C7A87EDE-C625-4350-A10C-264BD4A3EC94

Hangos riasztás/hangjelzés hallható, ha a követ-
kező rendszerek (ha van) bármelyik aktív:

* Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)
* Intelligent Lane Intervention
* Emergency Lane Assist (ELA)
* Holttér figyelmeztető rendszer (BSW)
* Intelligens holttér beavatkozó rendszer
* Hátsó keresztforgalmi figyelmeztető funkció

(RCTA)
* Intelligent Cruise Control (ICC)
* ProPILOT Assist
* Intelligens vészfékezés gyalogosészleléssel
* Intelligens elülső ütközési figyelmeztetés

* Intelligent Driver Alertness
* Rear Automatic Braking (RAB)
* Parkolószenzor (szonár) rendszer
További információkért lásd az “5. Elindulás és
haladás” című fejezetben.

MEVHT33A1-6D9C121F-66F2-4E94-B825-8FDBDA9E3881

MJVI1272X

Példa

A jármű információs kijelzője a fentiek szerint
található, és a figyelmeztetéseket és információkat
jeleníti meg. A következő elemek jelennek meg, ha
a gépjármű fel van szerelve velük:

* Gépjármű beállításai
* Fedélzeti számítógép információi
* Vezetőasszisztens
* Sebességtartó rendszer információi
* ProPILOT Assist
* Intelligens kulcs működésével kapcsolatos in-

formációk
* Audio információ
* Navigáció - műveletenként
* Visszajelzők és figyelmeztetések
* Keréknyomás információt
* Egyéb információ
Kérjük vegye figyelembe, hogy a kézikönyvben a
jármű információs kijelzőn megadott információk
brit angol verziói láthatók. A rendszerben használt
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információk brit és amerikai angol verziója között
van némi eltérés.

A nyelvi beállításokkal kapcsolatban lásd: “Egység/
Nyelv” (106 o.).

MÉRŐ KIJELZŐ NÉZETÉNEK MÓDOSÍTÁ-
SA (teljes képernyővel szerelt modellek)

MEVHT33A1-9F076286-B7EA-46DF-85A0-5AECC1466B5F
Teljes képernyővel szerelt modellek esetében a
mérő kijelző nézete megváltoztatható, hogy ezzel
megnövelhesse a gépjármű információs kijelzőjé-
nek területét. Lásd “Mérő kijelző nézetének módo-
sítása (teljes képernyővel szerelt modellek)” (83 o.)
a nézet módosításához.

HOGYAN HASZNÁLJA A GÉPJÁRMŰ INFORMÁCIÓS KIJELZŐJÉT
MEVHT33A1-F8D0322A-B22A-4766-9C1E-40C705DBD19A

MWAC0822X

A jármű információs kijelző beállításai a scroll
tárcsával módosíthatók, , és

amely a kormánykeréken található.

(1) Görgető tárcsa - navigáljon az elemek kö-
zött, és módosítson vagy válasszon egy
elemet a jármű információs kijelzőjén

ez a görgetőtárcsa fel/le navigációt tesz
lehetővé, és nyomja meg a kiválasztáshoz

(2) - visszaléphet az előző menübe
(3) - az egyik kijelző képernyőről egy

másikra vált (pl.: út, üzemanyagfogyasztás)
(4) - a [Parancsikon menü] képernyő meg-

jelenítése

HELYI MENÜ
MEVHT33A1-249C72A3-AEBB-4CBF-87FF-7AC598DFFA1F

Amikor az gomb megnyomásakor a
[Parancsikon menü] képernyő megjelenik a jármű
információs kijelzőjén. Válassza ki a menüt a
görgetőtárcsa elforgatásával, és nyomja meg.

A következő menük állnak rendelkezésre:

* [Vészh. sáv. a.] (ha van)
Lehetővé teszi a felhasználó számára az
Emergency Lane Assist (ELA) rendszer be-
vagy kikapcsolását (ON/OFF).

* [Kijelző nézet mód.] (ha van)
Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy
módosítsa a mérőképernyő nézetét. (Lásd
“Mérő kijelző nézetének módosítása (teljes
képernyővel szerelt modellek)” (83 o.).)

* [Audioforrás] (ha van)
Lehetővé teszi a felhasználó számára az
elérhető hangforrás kiválasztását. (Lásd az
audiorendszer különálló NissanConnect hasz-
nálati útmutatóját.)

* [Vezetőasszisztens] (ha van)
Lehetővé teszi a felhasználó számára egyes
funkciók módosítását a [Vezetőasszisztens]
beállításokban. (Lásd “[Vezetőasszisztens]” (99
o.).)

* [Személyes kijelző] (ha van)
Lehetővé teszi a felhasználó számára a [Sze-
mélyes kijelző] beállításainak módosítását.
(Lásd “Személyes kijelző (ha van)” (101 o.).)

INDULÓ KÉPERNYŐ
MEVHT33A1-90A3D848-634B-472C-AF5E-15E3842FBF27

Ha a főkapcsoló BE állásba van állítva, a jármű
információs kijelzője a következő képernyőket
jelenítheti meg, ha a jármű fel van szerelve ezekkel:

* [Kezdőoldal]
* [Üres]
* [Sebesség]
* [Fedélzeti számítógép]
* [Üzemanyag. Előzmények]
* [ECO pedál útmutató]
* [Abroncsnyomás]
* [Energiaáramlás]
* [Navigáció]
* [Iránytű]
* [Audio]
* [Vezetési segédrendszerek]
* [Intelligens sebességtartó automatika] (ICC)
* [ProPILOT Assist]
* [Közlekedési jelzőtábla]
* [Warnings]
* [Beállítások]
A figyelmeztetések csak akkor jelennek meg, ha
van elérhető. A figyelmeztetésekről és jelzőfények-
ről további információkért lásd: “A gépjármű infor-
mációs k i je lző jének f igye lmeztetése i és
visszajelzői” (108 o.).

Ahhoz, hogy beállíthassa mely elemek jelenjenek
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meg a gépjármű információs kijelzőjén, lásd: “[Be-
állítások]” (99 o.).

[BEÁLLÍTÁSOK]
MEVHT33A1-E233C786-3E74-4173-8958-C7A5639566C3

A beállítások lehetővé teszik, hogy a felhasználó
megváltoztassa a gépjármű információs kijelzőjén
megjelenített információkat és egyes beállításokat:

* [VDC] Setting (kivéve Európa) / [ESP] Setting
(Európa)

* [Vezetőasszisztens]
* [Személyes kijelző] (ha van)
* [Szélvédő-kijelző] (ha van)
* [ECO mód beáll.]
* [Abroncsnyomás]
* [Óra]
* [Járműbeállítások]
* [Karbantartás]
* [Kijelző testreszab.]
* [Egység/Nyelv]
* [I-Key csatolt beáll.] (ha van)
* [Gyári visszaállítás]

[ESP beállítások]/[ESP beállítások]
MEVHT33A1-96070DCB-ACAE-48CC-8334-FDE687F7C9E8

A beállítás módosításához használja a görgetőtár-
csát , hogy kiválassza és nyomja meg.

* [Rendszer]
Lehetővé teszi a felhasználó számára a dina-
mikus menetstabilizáló rendszer (VDC)/elekt-
ronikus stabilizáló program (ESP) rendszer be-
vagy kikapcsolását (ON/OFF). Alapesetben a
VDC/ESP rendszer ON állásban van. Ha a VDC/
ESP rendszer ki van kapcsolva, a VDC/ESP OFF
visszajelző lámpa világít.

MEGJEGYZÉS:

A járművet a legtöbb esetben bekapcsolt (ON)
VDC/ESP rendszerrel érdemes vezetni. (Lásd
“Dinamikus menetstabilizáló rendszer (VDC)/
Elektronikus stabilizáló program (ESP)” (410 o.).)

[Vezetőasszisztens]
MEVHT33A1-4BAE8C7C-F73E-403E-98F8-E2D0124F6AD9

Az állapot, a figyelmeztetések megváltoztatásá-
hoz, illetve a [Vezetőasszisztens] menüben meg-
jelenő rendszerek/figyelmeztetések be- és
kikapcsolásához használja a görgetőtárcsát
egy menüelem kiválasztásához és módosításához:

* [Korm. seg. ren.] (ha van)
* [Sáv] (ha van)
* [Holttér] (ha van)
* [Vészfék] (ha van)
* [Közlekedési jelzőtábla] (ha van)
* [Nav. cs. SEBSZ.] (ha van)
* [Csat. sebkor.] (ha van)
* [Sebkor. kie.] (ha van)
* [Parkolássegítő] (ha van)
* [Hátsó forg. figy.] (ha van)
* [Konc. figy. ren.] (ha van)
* [Időzített riasztás]
* [Al. hőm. figy.]
* [Kormányerő]
* [Alvázvezérlés]

[Korm. seg. ren.] (ha van):
Lehetővé teszi a felhasználó számára a kormány-
zási asszisztens ON vagy OFF állásba kapcsolását.
(Lásd “ProPILOT Assist (ha van)” (345 o.).)

[Sáv] (ha van):
* [Figyelmeztetés]

Lehetővé teszi a felhasználó számára a Sável-
hagyásra figyelmeztető (LDW) rendszer be-
vagy kikapcsolását (ON/OFF).

* [Beavatkozás] (ha van)
Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy
BE/KI kapcsolja az intelligens sávbeavatkozó
rendszert.

* [Vészh. sáv. a.] (ha van)
Lehetővé teszi a felhasználó számára az
Emergency Lane Assist (ELA) rendszer be-
vagy kikapcsolását (ON/OFF).

* [Sávtartó érz.] (ha van)
Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az
alábbiakból válasszon ki egy elemet.
— [Erős]
— [Normál]
— [Enyhe]

* [Rezgésszint]
Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy az
alábbiakból válasszon ki egy elemet.
— [Magas]
— [Közepes]
— [Alacsony]

(Lásd “Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)
(ha van)” (288 o.), “Intelligent Lane Intervention (ha
van)” (292 o.) és “Emergency Lane Assist (ELA) (ha
van)” (297 o.).)

[Holttér] (ha van):
* [Figyelmeztetés]

Lehetővé teszi a felhasználó számára a Holttér
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figyelmeztető (BSW) rendszer be- vagy kikap-
csolását (ON/OFF).

* [Beavatkozás] (ha van)
Lehetővé teszi a felhasználó számára az
Intelligens holttér beavatkozó rendszer be-
vagy kikapcsolását (ON/OFF).

(Lásd “Holttér figyelmeztető rendszer (BSW) (ha
van)” (305 o.) és “Intelligens holttér beavatkozó
rendszer (ha van)” (311 o.).)

[Vészfék] (ha van):
Hátsó automata fék (RAB) rendszer nélküli model-
lek:

Lehetővé teszi a gyalogosérzékelő rendszerrel
ellátott intelligens vészfékező rendszer és az
intelligens ütközés előtti figyelmeztető rendszer
ON/OFF állásba kapcsolását.

Hátsó automata fék (RAB) rendszerrel szerelt
modellek:

* [Első]
Lehetővé teszi a gyalogosérzékelő rendszerrel
ellátott intelligens vészfékező rendszer és az
intelligens ütközés előtti figyelmeztető rend-
szer ON/OFF állásba kapcsolását.

* [Hátsó]
Lehetővé teszi a felhasználó számára a Hátsó
automata fék (RAB) rendszer be- vagy kikap-
csolását (ON/OFF).

(Lásd “Intelligens vészfékező rendszer, gyalogosér-
zékelő rendszer (ha van)” (377 o.), “Intelligens
ütközés előtti figyelmeztető rendszer (ha van)”
(387 o.) és “Hátsó automata fék (RAB) (ha van)”
(397 o.).)

[Közlekedési jelzőtábla] (ha van):
Lehetővé teszi a felhasználó számára a közleke-
dési táblák felismerésének (TSR) be- vagy kikap-
csolását (ON/OFF). (Lásd “Közlekedési táblák
felismerése (TSR) (ha van)” (285 o.).)

[Nav. cs. SEBSZ.] (ha van):
Lehetővé teszi a felhasználó számára a CRUISE
Navi Link funkció be- és kikapcsolását.

[Csat. sebkor.] (ha van):
ProPILOT Assist nélküli modellek Navi-linkkel:

Lehetővé teszi a felhasználó számára a Csat.
sebkor. funkció BE/KI kapcsolását.

ProPILOT Assist rendszerrel rendelkező modellek
Navi-linkkel:

Lehetővé teszi a felhasználó számára a Csat.
sebkor. funkció testreszabását.

* [KI]
* [Rákérdezés]
* [Auto]

[Sebkor. kie.] (ha van):
Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy be-
állíthassa a Speed Limit Link funkció által használt 
sebességkorlátozás pontosan, vagy -10 km/h (–5 
MPH) és +10 km/h (+5 MPH) tűréssel legyen-e 
elfogadva.

[Parkolássegítő]:
Az állapot megváltoztatásához vagy a 
[Parkolássegítő] menüben megjelenő egyes 
rendszerek be-, kikapcsolásához használja   a scroll 
tárcsát      az adott menüelem kiválasztásához és 
módosításához:

* [Mozgó tárgy] (ha van)
Lehetővé teszi a felhasználó számára a mozgó
tárgy felismerés funkció (MOD) be- vagy kikap-
csolását (ON/OFF).

* [Kijelző]
Lehetővé teszi a felhasználó számára a parko-
lóérzékelő (szonár) rendszer kijelzőjének BE/KI
kapcsolását.

* [Első] (ha van)
Lehetővé teszi a felhasználó számára az elülső
érzékelők BE/KI kapcsolását.

* [Hátsó]
Lehetővé teszi a felhasználó számára a hátsó
érzékelők BE/KI kapcsolását.

* [Side] (ha van)
Lehetővé teszi a felhasználó számára az
oldalsó érzékelők BE/KI kapcsolását.

* [Távolság]
Lehetővé teszi a felhasználó számára a szonár
szenzor érzékelési tartományának módosítá-
sát (távoli, közepes vagy közeli).

* [Hangerő]
Lehetővé teszi a felhasználó számára a hang-
jelzés hangerejének kiválasztását (Magas, Kö-
zepes vagy Alacsony).

(Lásd “Mozgó tárgy felismerés (MOD) (ha van)” (221
o.) és “Parkolószenzor (szonár) rendszer” (416 o.).)

[Hátsó forg. figy.] (ha van):
Lehetővé teszi a felhasználó számára a Hátsó
keresztforgalmi figyelmeztető (RCTA) rendszer
be- vagy kikapcsolását (ON/OFF). (Lásd “Hátsó
keresztforgalmi figyelmeztető funkció (RCTA) (ha
van)” (319 o.).)
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[Konc. figy. ren.] (ha van):
Lehetővé teszi a felhasználó számára az Intelligent
Driver Alertness be- vagy kikapcsolását (ON/OFF).
(Lásd “Intelligent Driver Alertness (ha van)” (394 o.).)

[Időzített riasztás]:
Lehetővé teszi a felhasználó számára az időzítő
beállítását vagy visszaállítását.

* (Jelenlegi idő)/(Idő beállítása)
* [Visszaállítás]

[Al. hőm. figy.]:
Lehetővé teszi a felhasználó számára az alacsony
hőmérsékleti riasztás funkció be- vagy kikapcso-
lását (ON/OFF).

[Kormányerő]:
Lehetővé teszi a felhasználó számára a szervokor-
mány beállítását, a kormány elforgatásához szük-
séges erő csökkentéséhez vagy növeléséhez.

* [Vezetési üzemmód]
* [Standard]
* [Sport]

[Alvázvezérlés]:
* [Menetstabilizátor]

Lehetővé teszi a felhasználó számára a funk-
ció be- és kikapcsolását.

(Lásd “Intelligent Trace Control” (413 o.).)

Személyes kijelző (ha van)
MEVHT33A1-AAE638FC-42EB-4197-A94F-E4D2A5ADF88D

A „Személyes kijelző” menüben a kijelzés meg-
változtatásához használja a görgetőtárcsát egy
menüelem kiválasztásához és módosításához:

* [Üres]
* [Navigáció] (ha van)
* [Idő az érkez.] (ha van)
* [Út]

— [Vissz. óta]
— [Ind. óta]
— [Tank. óta]

* [Sebességváltó helyzete]
* [Átlagsebesség]

— [Vissz. óta]
— [Ind. óta]
— [Tank. óta]

* [Féklámpa]

[Szélvédő-kijelző] (ha van)
MEVHT33A1-858B3DE8-E1C5-4BE9-BFAB-A0FA03F7AA39

Az állapot megváltoztatásához vagy a [Szélvédő-
kijelző] menüben megjelenített rendszerek be-
vagy kikapcsolásához használja a görgetőtárcsát

egy menüelem kiválasztásához és módosításá-
hoz:

* [Fényerő]
* [Magasság]
* [Forgatás]
* [Tartalom kiválasztása]

— [Navigáció] (ha van)
— [Vezetési segédrendszerek]
— [Közlekedési jelzőtábla]
— [Audio]
— [Telefon]

* [Visszaállítás]
(Lásd “[Head Up Display (HUD)] (ha van)” (124 o.).)

ECO beállítások
MEVHT33A1-62C1E47D-282E-46D7-9B40-8F52F1174644

Ez a beállítás lehetővé teszi a felhasználó számára,
hogy megváltoztassa az ECO üzemmód rendszer-
beállításait.

Az állapot megváltoztatásához vagy az egyes
rendszerek be-, kikapcsolásához, amelyek az
[ECO mód beáll.] menüben jelennek meg, használja
a scroll tárcsát az adott menüelem kiválasztá-
sához és módosításához:

* [ECO üzemmód]
— [ECO seb. szab.]
— [ECO klímavezérlő]

* [ECO-infó beá.]
— [ECO visszajelző]
— [ECO jelentés]

* [Előzm. megt.]
Az Előzmények megtekintése visszaállításá-
hoz:
1) Válassza ki a [Előzm. megt.] elemet a

görgetőtárcsa segítségével és nyomja
meg.

2) Nyomja meg a scroll tárcsát .
3) Válassza ki a [Igen] lehetőséget és nyomja

meg a scroll tárcsát .
* [ECO abrnym. jav.] (ha van)

Nyomja meg a scroll tárcsát az [ECO
abrnym. jav.] be- vagy kikapcsolásához (ON/
OFF).
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Gumiabroncsok nyomása
MEVHT33A1-82A0193C-FDEF-44BE-93FE-476A5CD771E7

A [Abroncsnyomás] menü beállításai mind a kerék-
nyomás ellenőrző rendszer (TPMS) elemeihez tar-
toznak. (Lásd “Keréknyomást figyelő rendszer
(TPMS)” (259 o.) és “Gumiabroncs címke” (506 o.).)

* [Előírt nyomás elöl]
* [Előírt nyomás hátul]
* [Abroncsnyomás: Egység]
* [Calibrate]

[Előírt nyomás elöl]:
A [Előírt nyomás elöl] keréknyomás az az érték,
amelyet a keréknyomás címkén az első abron-
csokhoz meghatároztak.

A görgetőtárcsával válassza ki és módosítsa a
„Előírt nyomás elöl” gumiabroncsnyomás értékét.

[Előírt nyomás hátul]:
A [Előírt nyomás hátul] keréknyomás az az érték,
amelyet a keréknyomás címkén az hátsó abron-
csokhoz meghatároztak.

A görgetőtárcsával válassza ki és módosítsa a
[Előírt nyomás hátul] gumiabroncsnyomás értékét.

[Abroncsnyomás: Egység]:
A gépjármű információs kijelzőjén megjelenített
abroncsnyomás mértékegysége megváltoztatha-
tó erre:

* [psi]
* [bar]
* [kPa]
* [kgf/cm2]
Használja a scroll tárcsát a mértékegység
kiválasztásához és megváltoztatásához.

Ha szükséges, az egységek közötti átváltáshoz
lásd a következő táblázatot.
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Kalibrálás:
A keréknyomást az abroncs hőmérséklete befo-
lyásolja; az abroncs hőmérséklete növekszik, ha a
gépjárművel halad. Ahhoz, hogy az abroncs leve-
gőszivárgását megfelelően ellenőrizhesse, illetve
megelőzhesse a TPMS figyelmeztetést, amelyet a
hőmérséklet változása okoz, a TPMS rendszer
hőmérsékletérzékelőket használ az abroncsban a
hőmérséklet- kompenzációs számításokhoz.

Ritka esetekben előfordulhat, hogy a TPMS rend-
szer referencia hőmérsékletét újra kell kalibrálni.
Ezt a műveletet csak akkor kell elvégezni, ha a
tényleges keréknyomást beállította és közben az
aktuális környezeti hőmérséklet jelentősen eltér az
aktuális kalibrálási hőmérséklettől. (Lásd “Kerék-
nyomást figyelő rendszer (TPMS)” (259 o.).)

Használja a görgetőtárcsát a kalibrálási folya-
mat elindításához vagy megszakításához. (Lásd
“TPMS visszaállítása” (261 o.).)

Óra
MEVHT33A1-8F1CA551-D7A7-4C32-A0C6-E40F2801FF12

Lehetővé teszi a felhasználó számára az órabeállí-
tások és az idő módosítását a gépjármű informá-
ciós kijelzőjében.

* [Kijelző]
* [Óra üzemmód] (ha van)
* [Időformátum]
* [Nyári időszám.] (ha van)
* [Időzóna] (ha van)
* [Óra man. beáll.] (ha van)
Az órát továbbá a középső kijelzőn is beállíthatja.
Lásd “Az audiorendszer működése” (236 o.) (Ha
van) vagy a NissanConnect rendszer különálló
használati útmutatóját (ha van).

Gépjármű beállításai
MEVHT33A1-3672DC67-1462-4A3A-A242-4C0FA84E3384

A gépjármű beállításai lehetővé teszik a felhaszná-
ló számára, hogy a következő menük beállításait
módosíthassa.

* [Elektromos hátsó ajtó] (ha van)
* [Világítás]
* [Irányjelző]
* [Zárás]
* [Ablaktörlők]
* [Riasztórend.] (ha van)
* [Vezetési pozíció] (ha van)
* [Hátsó ajtó figy.] (ha van)
* [Tükörbehajt]
A jármű beállításai a görgetőtárcsával módosít-
hatók.

[Elektromos hátsó ajtó] (ha van):
Lehetővé teszi, hogy az elektromos hátsó ajtót ON
vagy OFF állásba kapcsolja.

[Világítás]:
A [Világítás] menü a következő opciókkal rendel-
kezik:

* [Üdvözlőfény]
Az üdvözlő világítás be-, illetve kikapcsolható
(ON vagy OFF). A scroll tárcsát használva ON
vagy OFF állásba állíthatja ezt a funkciót.

* [Auto belső vil.]
A belső lámpa ON vagy OFF állásba állítható. A
scroll tárcsát használva ON vagy OFF
állásba állíthatja ezt a funkciót.

* [Hangulatvilágítás] (ha van)
A hangulatvilágítás fényereje itt állítható be. A
fényerő kiválasztásához használja a scroll
tárcsát .
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[Irányjelző] (ha van):
A „3 flash On” opció ON vagy OFF állásba állítható.
Az [Irányjelző] menüben válassza ki a [3 Flash On]
opciót. A scroll tárcsát használva ON vagy OFF
állásba állíthatja ezt a funkciót.

[Zárás]:
A [Zárás] menü a következő opciókkal rendelkezik:

* [I-Key ajtózár] (ha van)
Amikor ez az elem be van kapcsolva, a zár
vagy a kapacitív nyitásérzékelők (az első
ajtókilincseken) és a kéréskapcsoló aktiválód-
nak. Használja a scroll tárcsát a funkció
aktiválásához vagy deaktiválásához.

* [Szelektív nyitás]
Ha ez az elem be van kapcsolva, csak a
megfelelő ajtózár nyílik ki, ha az ajtó fogan-
tyúján található kapacitív nyitásérzékelőt vagy
a kéréskapcsolót (ha van) használja. Bármely
ajtó kinyitható, ha megérinti a zárérzékelőt 5
másodpercen belül azután, hogy a kapacitív
nyitásérzékelőt vagy kéréskapcsolót ismét
megnyomta a kéréskapcsoló megnyomását
követő 5 másodpercen belül. Ha ez az elem ki
van kapcsolva, a kapacitív nyitásérzékelő vagy
a kéréskapcsoló egyszeri használatakor min-
den ajtó kinyílik. Használja a scroll tárcsát a
funkció aktiválásához vagy deaktiválásához.

[Ablaktörlők]:
Az [Ablaktörlők] menü a következő opciókkal
rendelkezik:

* [Sebességfüggő]
A „Speed Dependent” tulajdonság aktiválható
vagy deaktiválható. A scroll tárcsát hasz-

nálva ON vagy OFF állásba állíthatja ezt a
funkciót.

* [Auto ablaktörlő]
Az „Auto Wipe” funkció aktiválható vagy deak-
tiválható. A scroll tárcsát használva ON vagy
OFF állásba állíthatja ezt a funkciót.

* [Hátrameneti kap.]
A „Hátrameneti kap.” ablaktörlő funkció ON
vagy OFF állásba állítható. A scroll tárcsát
használva ON vagy OFF állásba állíthatja ezt a
funkciót.

[Riasztórend.] (ha van):
A [Riasztórend.] menü a következő opciókkal
rendelkezik:

* [Mindig legyen bekapcsolva]
Ha kiválasztja, az ultrahangos érzékelő és a
dőlésérzékelő (ha van) minden riasztáskor
aktiválódik.

* [Kiszálláskor kérd.]
Ha kiválasztja, a riasztórendszer lehetőséget
ad az ultrahangos érzékelő és a dőlésérzékelő
(ha van) letiltására, miután a főkapcsolót „KI”
állásba helyezték.

* [Egyszeri lekapcsolás]
Ha kiválasztja, az ultrahangos érzékelő és a
dőlésérzékelő le lesz tiltva a riasztórendszer
következő hatástalanításáig.

[Vezetési pozíció] (ha van):
* [Ülés csúsz. ki.]

Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy
ezt a funkciót BE vagy KI kapcsolja. (Lásd

“Automatikus vezetőülés-beállítás (ha van)”
(190 o.).)

[Hátsó ajtó figy.] (ha van):
Lehetővé teszi a felhasználó számára az alábbi
elem kiválasztását.

* [Hangjel. és figy.]
* [Csak figyelmeztetés]
* [KI]

[Tükörbehajt]:
Lehetővé teszi a felhasználó számára az alábbi
elem kiválasztását.

* [Auto. beh. ki]
* [Kihajtás gyújtáskor]
* [Kihajtás nyitáskor]

Karbantartás
MEVHT33A1-C4CD29BE-A25A-4D00-A0C8-876E59C65704

A karbantartási mód lehetővé teszi a felhasználó
számára, hogy ellenőrizze az olajcseréig még
megtehető távolságot vagy riasztásokat állítson
be a karbantartási intervallumok emlékeztetőihez.
Egy elem megváltoztatásához:

Válassza ki a „Karbantartás” elemet a görgetőtár-
csa segítségével és nyomja meg.

* [Szervizelés]
* [Légszűrő]
* [Abroncs]
* [Egyéb]
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[Szervizelés]:
A szervizelés (olajszabályozó rendszer) visszajelző
megjeleníti a következő olajcseréig hátralévő tá-
volságot. Soha ne lépje túl az egy évet vagy 15 000
km-t (9000 mérföldet) (kivéve Ukrajna esetében)
vagy 10 000 km-t (6250 mérföldet) (Ukrajna
esetében) az olajcsere-intervallumok között.

Megjele-
nik, ha be
van kap-
csolva a
tápfe-
szültség

Időzítés megjelení-
tése

Beavatkozás szük-
séges

Motorolaj
szerviz
esedékes
xxx km
(mérföld)
múlva

A hátralévő olaj
élettartam keve-
sebb, mint 1 500
km (940 mérföld),
1 000 km (625
mérföld), 500 km
(312,5 mérföld),
400 km (250 mér-
föld), 300 km (187,5
mérföld), 200 km
(125 mérföld), 100
km (62,5 mérföld).

Tervezze be a gép-
jármű szervizelé-
sét.

Motorolaj
szerviz
esedékes

A hátralévő olaj
élettartam 0 km (0
mérföld).

Vigye el szervizbe a
gépjárművét a kö-
vetkező két héten
vagy legfeljebb
800 km-en (500
mérföld) belül.

Az olajcsere intervallumok nem állíthatók be kéz-
zel.

Az olajcseréig még megtehető távolságot a rend-

szer az olajvezérlő rendszer által automatikusan
megadott vezetési körülmények alapján számítja
ki. Egy emlékeztető lesz megjelenítve, ha kezdi
elérni a szerviz intervallum végét.

Ha kiválasztja a gyári visszaállítás opciót a gép-
jármű információs kijelzőjén, az olajszabályozó
rendszer is visszaáll a kezdeti értékre. Kérjük, a
gyári visszaállítás kiválasztásakor cserélje ki a
motorolajat.

FIGYELEM
Ha megjelenik az olajcsere visszajelző, cserélje
ki a motorolajat a következő két héten vagy
legfeljebb 800 km-en (500 mérföld) belül.

Ha leromlott minőségű olajjal használja a
gépjárművet, a motor sérülhet.

Ellenőrizze az olajszabályozó rendszert:

1. Állítsa a főkapcsolót BE állásba.

2. Nyomja meg a és gombokat a
kormánykeréken, amíg a jármű információs
kijelzőn megjelenik a [Beállítások] opció. Hasz-
nálja a scroll tárcsát a [Karbantartás] opció
kiválasztásához. Ezt követően nyomja meg a
scroll tárcsát .

3. Válassza ki a [Szervizelés] lehetőséget, majd
nyomja meg a scroll tárcsát .

4. Nyomja meg a scroll tárcsát a [Szervizelés]
elem karbantartási képernyőjének alján meg-
jelenített visszaállítási utasításoknak megfe-
lelően.

Ha a felhasználó riasztást állít be a motorolaj
cseréhez egy másik menüben, a motorolaj

cseréje után állítsa vissza a [Szervizelés] elemet
és az adott menüt is.

[Légszűrő]:
Ez a visszajelzés akkor jelenik meg, amikor a
levegőszűrő cseréjére a felhasználó által beállított
távolság lejárt. Ezeknek az egységek az ellenőrzé-
séhez vagy cseréjéhez az időpont beállítható vagy
lenullázható. A tervezett karbantartási elemekkel
és intervallumokkal kapcsolatban lásd a különálló
karbantartási útmutatót.

[Abroncs]:
Ez a jelzés akkor jelenik meg, ha a felhasználó által
beállított távolság elérkezik a gumiabroncsok
cseréjéhez. A gumiabroncs-csere időpontja beállít-
ható vagy lenullázható.

FIGYELMEZTETÉS
Az abroncsok cseréjére figyelmeztető visz-
szajelzés nem helyettesíti a rendszeres ellen-
őrzéseket, beleértve a nyomás ellenőrzését is.
(Lásd “Gumiabroncsok és kerekek cseréje” (492
o.).) Számos tényező, többek között az abron-
csok nyomása, a kerékbeállítás, vezetési szo-
kások és útviszonyok, befolyásolják az
abroncsok kopását, illetve azt, hogy az abron-
csokat mikor kell cserélni. Az abroncsok for-
gatására beállított emlékeztetőnél megadott
távolság nem jelenti azt, hogy az abroncsok
valójában addig is tartanak. Az abroncsok
cseréjére figyelmeztető jelzést csak irányadó-
ként használja és rendszeresen végezze el az
abroncsok ellenőrzését. Ha elmulasztja az
abroncsok ellenőrzését, beleértve az abroncs-
nyomás ellenőrzését is, az abroncsok meg-
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hibásodhatnak. A gépjármű súlyosan károsod-
hat és ütközéshez is vezethet, amely súlyos,
vagy halálos sérüléssel is járhat.

[Egyéb]:
Ez a visszajelzés akkor jelenik meg, ha a motorolaj,
légszűrő és a gumiabroncsok cseréjén kívül egyéb
egységre a vevő által beállított távolság lejárt.
Egyéb karbantartási elemek állíthatók be, mint
például az abroncsok forgatása. Az egységek
ellenőrzéséhez vagy cseréjéhez az időpont beállít-
ható vagy lenullázható.

Képernyő beállításai
MEVHT33A1-F20D3FC2-CB7C-4785-AF30-9F40E9B4FFC3

A kijelző beállításai lehetővé teszik a felhasználó
számára, hogy különböző műszerek megjeleníté-
séből válasszon.

A kijelző beállításai a görgetőtárcsával módo-
síthatók.

Tartalom kiválasztása:
Megjeleníti a gépjármű információs kijelzőjén meg-
jeleníthető képernyőket.

Navigáció (ha van):
A beállítás módosításához használja a görgetőtár-
csát , hogy kiválassza és nyomja meg.

* [Riasztás(ok)]
A [Riasztás(ok)] lehetővé teszi a felhasználó szá-
mára a navigációs beállítások riasztásainak be-
vagy kikapcsolását.

AUTO Cruise Display (ha van):
Az [AUTO seb. szab. kijelző] lehetővé teszi a

felhasználó számára a sebességszabályozó kép-
ernyő átmenet be- vagy kikapcsolását.

Üdvözlő effektus:
A [Üdvözlő effekt.] megjeleníti az elérhető üdvözlő
effektus beállításokat.

* Animáció
* Hang

Kezelési útmutató:
A [Működési útmutató] megjeleníti az elérhető
műveleti útmutatás beállításokat.

* [Világítás]
* [Ablaktörlő]

— [Első]
— [Hátsó]

* [Táv. fénysz. assziszt.] (ha van)
* [Adaptív LED fényszóró] (ha van)
* [Ülés memória] (ha van)
* [Sebességkorlátozó] (ha van)
* [Sebességszab.] (ha van)

Egység/Nyelv
MEVHT33A1-39CD3CB2-7EC3-477A-B1A8-B21D4F076815

A jármű információs kijelzőjén megjelenő mérté-
kegységek vagy nyelv megváltoztatható:

* [Távolság / Ü.anyag]
* [Abroncsnyomás]
* [Hőmérséklet]
* [Nyelv]
A görgetőtárcsával válassza ki és módosítsa a
jármű információs kijelzőjének mértékegységeit.

[Távolság/Üzemanyag]:
A jármű információs kijelzőjén megjelenő futástel-
jesítmény mértékegysége módosítható.

* [miles, MPG] (ha van)
* [km, l/100km]
* [km, km/l]
* [miles, MPG(UK)] (ha van)
* [miles, MPG(US)] (ha van)
Használja a scroll tárcsát a mértékegység
kiválasztásához és megváltoztatásához.

[Abroncsnyomás]:
A gépjármű információs kijelzőjén megjelenített
abroncsnyomások mértékegysége megváltoztat-
ható erre:

* [psi]
* [bar]
* [kPa]
* [kgf/cm2]
(Lásd “Gumiabroncsok nyomása” (102 o.).)

[Hőmérséklet]:
A gépjármű információs kijelzőjén megjelenő hő-
mérséklet mértékegysége megváltoztatható ehe-
lyett:

* [°C]
* [°F]
Használja a scroll tárcsát , hogy az opciók között
váltani tudjon.

[Nyelv]:
A gépjármű információs kijelzőjén megjelenő nyelv
a következők valamelyikére állítható be.
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Használja a scroll tárcsát , hogy kiválaszthassa
és megváltoztathassa a jármű információs kijelző
nyelvét.

I-Key Link (ha van)
MEVHT33A1-079C8A88-134F-403F-AA99-7E3CA67FA5BD

Az I-Key Link a görgetőtárcsa segítségével
kapcsolható be vagy ki (ON/OFF). Megjeleníti a
gépjármű szinkronizált és használatban lévő kul-
csát.

Gyári visszaállítás
MEVHT33A1-B12D8C53-7B17-459E-B18A-0A7D125A54F1

A gépjármű információs kijelzőjén található infor-
mációk visszaállíthatók az alapértelmezett gyári
beállításokra. A gépjármű információs kijelzőjének
visszaállításához:

1. A görgetőtárcsával válassza a [Gyári visz-
szaállítás] lehetőséget, és nyomja meg.

2. Válassza az [Igen] lehetőséget, hogy a görge-
tőtárcsa (1) megnyomásával visszaállítsa az
összes beállítást az alapértelmezett értékre.
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A GÉPJÁRMŰ INFORMÁCIÓS KIJELZŐJÉNEK FIGYELMEZTETÉSEI ÉS VISSZAJELZŐI

MEVHT33A1-CA7D0C05-2E4C-40FB-9EFB-185514B7E532

MWAC1057X
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MWAC1058XV2
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MWAC1059X

A modellektől függően a megjelenített képek
eltérhetnek.

1. e-POWER RENDSZER INDÍTÁSI VISSZAJELZŐJE
MEVHT33A1-0D73D198-9373-456B-BC09-DCA7D1B28AA7

Ez a jelzés akkor jelenik meg, ha a váltókar P
(parkolás) állásban van.

Ez a visszajelző azt jelenti, hogy az e-POWER
rendszer beindul a főkapcsoló megnyomásával és
a fékpedál lenyomásával. A főkapcsoló bármilyen
állapotában közvetlenül elindíthatja az e-POWER
rendszert.

2. [Kulcs nem érzékelhető] figyelmeztetés
MEVHT33A1-A8E495E1-3BB6-4137-9793-4ED36995E1AE

Ez a figyelmeztetés jelenik meg, amikor az ajtó
csukva van, az intelligens kulcs a járművön kívül
maradt és működik az e-POWER rendszer. Mindig
győződjön meg róla, hogy az intelligens kulcs a
járműben van-e.

Lásd “Intelligens kulcsrendszer” (167 o.) további
részletekért.

3. Váltson parkolás állásba figyelmeztetés
MEVHT33A1-1738B34C-3D60-4521-BFE5-56625B5C83DB

Ez a figyelmeztetés az ajtó/hátsó ajtó nyitási
figyelmeztetésével együtt jelenik meg, ha a veze-
tőoldali ajtó nyitva van és a választókar P (parko-
lás) állástól eltérő egyéb állásban van.

Ha megjelenik ez a figyelmeztetés, nyomja meg a P
pozíció kapcsolót, hogy a sebességváltó P (parko-
lás) állásba váltson.

Egy belső figyelmeztető hangjelzés is megszólal.
(Lásd “Intelligens kulcsrendszer” (167 o.).)
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4. [Kulcs akkumulátor töltöttsége alacsony] figyelmeztetés
MEVHT33A1-9DBCCBD2-E0A3-41CA-882F-B0A9F2668A9F

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az
intelligens kulcs eleme lemerül.

Ha ez a visszajelzés megjelenik, cserélje ki az
elemet egy újra. Lásd “Intelligens kulcs eleme”
(480 o.).

5. A motor indítása, az intelligens kulcsrendszer visszajelzője
MEVHT33A1-28B9DEE1-5616-442D-BFAA-07799C87BAAC

Ez a visszajelző akkor jelenik meg, amikor az
intelligens kulcs eleme lemerül és az intelligens
kulcs nem kommunikál megfelelően a gépjármű-
vel.

Ha ez a visszajelző megjelenik, érintse meg a
főkapcsolót az intelligens kulccsal miközben
nyomja a fékpedált. (Lásd “Intelligens kulcs elemé-
nek lemerülése” (266 o.).)

6. [Kulcs rendszerh. Lásd a használati útmutatót] figyelmeztetés
MEVHT33A1-2FA0B297-40CF-4C7C-91DF-7A1FFFF76AEC

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az
intelligens kulcsrendszer működésében hiba lépett
fel.

Ha ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, amikor
az e-POWER rendszer le van állítva, az e-POWER
rendszer nem indítható el. Ha ez a figyelmezetés
akkor jelenik meg, amikor az e-POWER rendszer
működik, a gépjármű még vezethető. Azonban,
ajánlatos felvenni a kapcsolatot egy NISSAN már-
kakereskedővel vagy egy szakszervizzel, amint
lehet.

7. [Engedje fel a rögzítőféket] figyelmeztetés
MEVHT33A1-06AD7F99-6D58-4B3F-9BFD-B383D31FCE28

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha lenyomja
a gázpedált, amikor az elektronikus rögzítőfék
automatikus kioldó funkciója nem használható.
Kézzel oldja ki az elektronikus rögzítőféket.

8. [Alacsony üzemanyagszint] figyelmeztetés
MEVHT33A1-D1E2AB22-8C58-47D3-950F-0B0ACC5CE0F6

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az
üzemanyagszint a tartályban csökkenni kezd.
Tankoljon minél előbb, de még az előtt, hogy a
mutató eléri a 0 (üres) szintet. Az üzemanyagtar-
tályban kell még lennie valamennyi tartaléknak,
amikor az üzemanyagszint-mérő eléri a 0 (üres)
állást.

9. [Door/back door open] figyelmeztetés
MEVHT33A1-41D2C188-83A9-4E12-AD35-9EC6F0E720A4

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha valame-
lyik ajtó és/vagy a hátsó ajtó nincs rendesen
becsukva. A kijelzés a gépjármű ikonján jelzi, hogy
melyik ajtó van nyitva.

10. Biztonsági öv figyelmeztetése
MEVHT33A1-D70FB3FA-7C7A-48A1-904F-DEAE1C096D2A

Ez a figyelmeztetés jelenik meg, miután a főkap-
csolót ON állásba állítják, amíg a biztonsági öve
nincs becsatolva.

A vezetőülésnél, ha az öv be van csatolva, az adott
ábra zölden jelenik meg. Ha az öv nincs becsatolva,
az adott ábra pirosan jelenik meg. Ha nem utazik
utas az első utasülésben vagy hátsó üléssorban, a
vonatkozó biztonsági öv ábra szürkén jelenik meg.
Ha az egyik ülésben utas ül, és ha az öv be van
csatolva, az adott ülés biztonsági öv ábrája zölden
jelenik meg. Ha az öv nincs becsatolva vagy
kicsatolják, az adott biztonsági öv ábrája pirosan

jelenik meg. Ha ez történik, miközben a jármű
meghaladja a 15 km/h (10 MPH) sebességet,
hangjelzés hallatszik. A figyelmeztetés bekapcsol-
hat, ha az első utasülésre és/vagy hátsó üléssorra
tárgyakat helyeznek.

A biztonsági öv használatával kapcsolatos óvin-
tézkedéseket lásd “Biztonsági övek” (40 o.).

11. [Alacsony abroncsnyomás] figyelmeztetés
MEVHT33A1-06BEE7F2-1217-4662-A4BA-9DB172D80DD6

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az
alacsony keréknyomásra figyelmeztető lámpa vi-
lágít a műszeren és a rendszer alacsony kerék-
nyomást érzékel. A figyelmeztetés minden
alkalommal megjelenik, amikor a főkapcsolót BE
állásba helyezik, mindaddig, amíg az alacsony
abroncsnyomásra figyelmeztető lámpa égve ma-
rad. Ha ez a figyelmeztetés megjelenik, álljon meg
a gépjárművel és állítsa be az abroncsnyomást a
HIDEG értékre, amely a címkén látható. (Lásd
“Alacsony keréknyomás figyelmeztető lámpája”
(92 o.) és “Keréknyomást figyelő rendszer (TPMS)”
(259 o.).)

12. [Ellenőrizze a sebességváltó helyzetét] figyelmeztetés
MEVHT33A1-E4D81E54-517B-4B17-9A4D-C9DF6C1F8BC9

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a
váltókar az középső állás kivételével bármilyen
más állásba van.

Győződjön meg róla, hogy a váltókar a középső
állásban van-e. Ha akkor jelenik meg ez a figyel-
meztetés, miközben a váltókar a középső állásban
van, azonnal vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN
márkakereskedővel vagy szakszervizzel.
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13. [Parkoláskor húzza be a rögzítőféket] figyelmeztetés
MEVHT33A1-20DB20C2-1DD0-49F7-9742-15DC79DD6405

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az
elektronikus sebességváltó-vezérlésben hiba lép
fel. Lépjen kapcsolatba egy NISSAN- márkakeres-
kedővel, vagy szakszervizzel A gépjármű leparko-
lásakor győződjön meg róla, hogy behúzta a
rögzítőféket. Ha a rögzítőfék nincs behúzva, elő-
fordulhat, hogy a főkapcsolót nem lehet kikap-
csolni.

14. Váltókar helyzetjelölője
MEVGUID-9C58E72A-BE68-4929-BA7D-6A0A3E3DEA6B

Ez a visszajelző jelzi a váltó pozíciót, amikor ON
állásban van a főkapcsoló.

Lásd “Elektronikus váltásvezérlő rendszer” (270 o.).

15. Vezetési mód választó jelzőfény
MEVHT33A1-637F9EC0-C23E-4F81-BDC2-9F7EB0329EEF

Ha egy vezetési módot választ ki a vezetési
módválasztóval, a kiválasztott üzemmód jelzője
megjelenik.

* [OFF-ROAD] (4WD modellek)
* [SNOW] (4WD modellek)
* [STANDARD]
* [ECO]
* [SPORT]
(Lásd “Vezetési mód választó” (267 o.).)

16. EV üzemmód visszajelző
MEVGUID-5D873FC8-6D18-4669-A85C-778831BF08D3

Az EV üzemmód visszajelző akkor jelenik meg, ha
az EV üzemmód ki van választva.

(Lásd “EV üzemmód” (11 o.).)

17. [4WD rendszerhiba Lásd a használati
útmutatót] figyelmeztetés (ha van)

MEVHT33A1-3FC048A7-D896-431F-8571-A5D3D60F2A88
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az
intelligens négykerék-meghajtás (4WD) nem mű-
ködik megfelelően de az e-POWER rendszer üze-
mel. Csökkentse a gépjármű sebességét és
ellenőriztesse a gépjárművet, amint lehet. Javasolt
felkeresni egy NISSANmárkakereskedőt vagy szak-
szervizt ehhez a javításhoz. (Lásd “Négykerék-
meghajtás (4WD) (ha van)” (274 o.).)

18. [Nyomja be tartós tárolás során használatos
biztosíték kapcsolóját] figyelmeztetés (ha van)

MEVHT33A1-F81A2702-EE27-4658-923D-E54153C21737
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a tartós
tárolás kapcsolót nem nyomják be. Ha ez a
figyelmeztetés látható, nyomja be a tartós tárolás
kapcsolóját, hogy a figyelmeztetést kikapcsolhas-
sa. (Lásd “Hosszabb tárolás esetén használandó
kapcsoló (ha van)” (484 o.).)

19. [Az elektromos ellátás megszakad az akku-
mulátor kímélése érdekében] figyelmeztetés

MEVHT33A1-313F3D56-B01E-4E59-89E3-48AF58BF9B11
Bizonyos körülmények között ez a figyelmeztetés
akkor jelenhet meg, ha a főkapcsoló egy bizonyos
ideig BE állásban van.

20. [Elektromos ellátás megszakítva az akku-
mulátor kímélése érdekében] figyelmeztetés

MEVHT33A1-29EF4A19-807B-4B27-9E20-F7B5506933F2
Adott körülmények között ez a figyelmeztetés
akkor jelenhet meg, ha a főkapcsolót a 12 voltos
akkumulátor kímélése érdekében automatikusan
KI kapcsolja.

21. [Emlékeztető Kapcsolja OFF állásba
a fényszórókat] figyelmeztetés

MEVHT33A1-A324E152-FEBA-47A3-9A2A-A94658E8BA99
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a
vezetőoldali ajtót úgy nyitják ki, hogy a fényszóró
kapcsolója BE állásban van, és a főkapcsoló „KI”
állásban van. Állítsa a fényszóró kapcsolót „AUTO”
állásba. További információkért (lásd “Fényszóró-
és irányjelző-kapcsoló” (126 o.).)

22. [Fényszórórendszer hiba Lásd a
használati útmutatót] figyelmeztetés

MEVHT33A1-A34B1E87-18EF-4A73-89E9-5A81184809D0
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a LED
fényszórók működésében hiba lépett fel. Ellenőriz-
tesse a rendszert. Javasolt felkeresni egy NISSAN
márkakereskedőt vagy szakszervizt ehhez a javí-
táshoz.

23. [Szünetet tartana?] visszajelző
MEVHT33A1-DE3CB92D-E3ED-4CD7-A646-CFC9FCCA8DED

Ez a jelzés akkor jelenik meg, ha a beállított időzítő
riasztás aktiválódik. Az időt maximum 6 órára lehet
beállítani.

24. [Alvázvezérlő rendszer hiba Lásd a
használati útmutatót] figyelmeztetés

MEVHT33A1-2C4A0C79-9CAE-4F9D-B77F-266F4117A5ED
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az
alvázvezérlő modul hibát érzékel az alvázvezérlő
rendszerben. Ellenőriztesse a rendszert. Javasolt
felkeresni egy NISSANmárkakereskedőt vagy szak-
szervizt ehhez a javításhoz. (Lásd “Alvázvezérlés”
(413 o.).)
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25. [Hátsó ajtó riasztás bekapcsolva] visszajelző (ha van)
MEVHT33A1-32C869FC-BEA9-45D5-B565-563F29C621BC

Ha ez a rendszer engedélyezve van, ez az üzenet
jelenik meg, ha a hátsó ajtó riasztási rendszer aktív,
és emlékezteti a vezetőt arra, hogy ellenőrizze a
hátsó ülést.

* A kormánykapcsoló segítségével a vezető
kiválaszthatja az [Üzenet bezárása] lehetősé-
get, hogy kis idő elteltével törölni tudja a
kijelzőt.

* A kormánykapcsoló segítségével a vezető
kiválaszthatja a [Riasztás kikapcsolva] lehető-
séget, hogy letiltsa a kürttel és üzenettel
történő figyelmeztetést a jelenlegi út végéig.

További információért lásd . “Hátsó ajtó riasztás
(ha van)” (139 o.).

FIGYELMEZTETÉS
Ha az út során megáll és kiválasztja az [Üzenet
bezárása] lehetőséget, azzal ideiglenesen el-
veti az üzenetet az aktuális megálló viszony-
latában, anélkül, hogy kikapcsolná a rendszert.
Az utazás során a többi megálló esetében is
biztosítható riasztás. A [Riasztás kikapcsolva]
lehetőség kiválasztása kikapcsolja a hátsó ajtó
riasztási rendszert az utazás végéig, és nem
biztosít több hallható riasztást.

MEGJEGYZÉS:

Ez a rendszer addig le van tiltva, amíg a vezető
nem engedélyezi a beállítások menüben. Lásd
“Gépjármű beállításai” (103 o.).

26. [Ell., hogy van-e bármi a hátsó ülésen] visszajelző (ha van)
MEVHT33A1-998BFE48-8367-43B6-902F-6B553F891219

Ha ez a rendszer engedélyezve van, ez az üzenet
jelenik meg, amikor a gépjármű teljesen megáll, a
sebességváltót D (haladás) állásból P (parkolás)
állásba állítják, és a vezető elhagyja a gépjárművet.
Ez az üzenet egy kis idő elteltével arra figyelmez-
teti a vezetőt, hogy ellenőrizze nem hagyott-e
valamit a hátsó ülésen, a hallható riasztást köve-
tően.

MEGJEGYZÉS:

Ez a rendszer addig le van tiltva, amíg a vezető
nem engedélyezi a beállítások menüben. Lásd
“Gépjármű beállításai” (103 o.).

27. Sávelhagyásra figyelmeztető (LDW)/INTELLI-
GENT LANE INTERVENTION/VÉSZHELYZETI SÁVEL-
HAGYÁSI ASSZISZTENS (ELA) VISSZAJELZŐ (ha van)

MEVHT33A1-8A9EA83F-4015-4066-BA81-A46333989FF5
Ez a visszajelző akkor jelenik meg, ha a következő
rendszerek (ha vannak) bekapcsolva.

* Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)
* Intelligent Lane Intervention
* Emergency Lane Assist (ELA)
(Lásd “Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)
(ha van)” (288 o.), “Intelligent Lane Intervention (ha
van)” (292 o.) vagy “Emergency Lane Assist (ELA) (ha
van)” (297 o.).)

28. Emergency Lane Assist (ELA) KI VISSZAJELZŐ (ha van)
MEVGUID-48C2DD09-39F4-4C74-BECA-9764DC8876A1

Ez a jelzőfény akkor jelenik meg, ha az Emergency
Lane Assist (ELA) rendszer ki van kapcsolva. (Lásd
“Emergency Lane Assist (ELA) (ha van)” (297 o.).)

29. Holttér figyelmeztető (BSW)/INTELLIGENS
HOLTTÉR-BEAVATKOZÓ RENDSZER (ha van)

MEVHT33A1-BD61E225-6FEF-4793-9B0A-C921C0FEFEAE
Ez a jelző akkor jelenik meg, ha a holttérfigyelmez-
tető (BSW) és/vagy az intelligens holttér-beavat-
kozó (ha van) rendszer bekapcsolt állapotban van.

(Lásd “Holttér figyelmeztető rendszer (BSW) (ha
van)” (305 o.) vagy “Intelligens holttér beavatkozó
rendszer (ha van)” (311 o.).)

30. Elöl haladó jármű észlelése visszajelző (ha van)
MEVHT33A1-9422B98B-1FEE-4D70-81EC-B675F0C584C3

Ez a jelző a következő rendszerek állapotát mu-
tatja:

* Intelligens vészfékezés gyalogosészleléssel
* Intelligens elülső ütközési figyelmeztetés
(Lásd “Hagyományos (fix sebességes) sebesség-
szabályozó üzemmód” (342 o.) vagy “Hagyomá-
nyos (fix sebességes) sebességszabályozó
üzemmód” (374 o.).)

31. Sebességszabályozó rendszer visszajelzője (ha van)
MEVHT33A1-3675ECAF-4159-44CF-8B20-7B9E0203D539

Intelligens sebességtartó (ICC) rendszer nélküli
modellek:

Ez a visszajelző jeleníti meg a sebességszabályozó
rendszer állapotát. Az egyes állapotokat színek
jelölik.

(Lásd “Automatikus sebességszabályozó berende-
zés (ha van)” (327 o.).)

Intelligens sebességtartó rendszerrel (ICC) fel-
szerelt modellek:

Ez a visszajelző jeleníti meg a hagyományos (fix
sebességes) sebességszabályozó állapotát. Az
egyes állapotokat színek jelölik.
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(Lásd “Intelligent Cruise Control (ICC) rendszer (ha
van)” (328 o.) vagy “Intelligent Cruise Control (ICC)”
(356 o.).)

32. Intelligens sebességtartó automatika
(ICC) RENDSZER ÁLLAPOTJELZŐJE (ha van)

MEVGUID-F7A7BAEA-7904-4ADD-B594-BBE6DC23AFFD
Ez a jelző mutatja az intelligens sebességtartó
automatika (ICC) rendszer állapotát (ProPILOT
Assist rendszer nélkül). Az állapotot a szín és a
forma mutatja.

(Lásd “Intelligent Cruise Control (ICC) rendszer (ha
van)” (328 o.).)

33. Sebességszabályozás állapota/be-
állított távolság/sávjelző jelző (ha van)

MEVHT33A1-2D404846-90B1-471A-88D4-3DA7F30A7B90
Ez a kijelző az intelligens sebességtartó vezér-
lőrendszer (ICC) állapotát és a sávelválasztó jelek
észlelését mutatja. Az állapotot a szín és a forma
mutatja. (Lásd “ProPILOT Assist (ha van)” (345 o.).)

34. [Rendszerhiba Lásd a használati
útmutatót] figyelmeztetés (ha van)

MEVHT33A1-2EFE0245-17D1-44E4-9CB5-E72DE3A1791B
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a
következő rendszerek (ha vannak) hibásan mű-
ködnek.

* Traffic Sign Recognition (TSR)
* Rear Automatic Braking (RAB)
* Hátsó keresztforgalmi figyelmeztető funkció

(RCTA)
* Intelligens vészfékezés gyalogosészleléssel
* Intelligens elülső ütközési figyelmeztetés

* Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)
* Intelligent Lane Intervention
* Emergency Lane Assist (ELA)
* Holttér figyelmeztető rendszer (BSW)
* Intelligens holttér beavatkozó rendszer
* Intelligent Cruise Control (ICC)
* ProPILOT Assist
* Kormányzás segítő rendszer
* Intelligent Driver Alertness
(Lásd “Közlekedési táblák felismerése (TSR) (ha
van)” (285 o.), “Hátsó automata fék (RAB) (ha van)”
(397 o.), “Hátsó keresztforgalmi figyelmeztető funk-
ció (RCTA) (ha van)” (319 o.), “Intelligens vészfékező
rendszer, gyalogosérzékelő rendszer (ha van)” (377
o.), “Intelligens ütközés előtti figyelmeztető rend-
szer (ha van)” (387 o.), “Sávelhagyásra figyelmezte-
tő rendszer (LDW) (ha van)” (288 o.), “Intelligent
Lane Intervention (ha van)” (292 o.), “Emergency
Lane Assist (ELA) (ha van)” (297 o.), “Holttér figyel-
meztető rendszer (BSW) (ha van)” (305 o.), “Intelli-
gens holttér beavatkozó rendszer (ha van)” (311 o.),
“Intelligent Cruise Control (ICC) rendszer (ha van)”
(328 o.), “ProPILOT Assist (ha van)” (345 o.), “Kor-
mányzás segítő rendszer” (369 o.) vagy “Intelligent
Driver Alertness (ha van)” (394 o.).)

35. [Nem elérhető A kamera hőmérs.
magas] figyelmeztetés (ha van)

MEVHT33A1-4C5FE882-4E4F-4E8D-9678-DB2B8817F20D
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a jármű
belső hőmérséklete olyan magas hőmérsékletet
ért el, hogy a következő rendszerek érzékelője (ha
van) már nem tud megbízhatóan működni.

* Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)
* Intelligent Lane Intervention
* Intelligens holttér beavatkozó rendszer
* Kormányzás segítő rendszer
Ha az utastér eléri a normál hőmérsékletet, a
figyelmeztetés eltűnik.

Ha a figyelmeztetés továbbra is látható, ellenőriz-
tesse a rendszert. Javasolt felkeresni egy NISSAN
márkakereskedőt vagy szakszervizt ehhez a javí-
táshoz.

További információkért lásd: “Sávelhagyásra figyel-
meztető rendszer (LDW) (ha van)” (288 o.), “Intelli-
gent Lane Intervention (ha van)” (292 o.),
“Intelligens holttér beavatkozó rendszer (ha van)”
(311 o.) vagy “Kormányzás segítő rendszer” (369 o.).

36. [Jelenleg nem elérhető] figyelmeztetés (ha van)
MEVHT33A1-2B0801BE-A3FB-41AD-81ED-82AB16428BE1

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az
Intelligent Lane Intervention (ha van) az intelligens
holttér beavatkozó rendszer (ha van) vagy az
Intelligens sebességszabályozó (ICC) rendszer (ha
van) nem elérhető a következő feltételek követ-
keztében:

* A dinamikus menetstabilizáló rendszer (VDC)
vagy az elektronikus stabilizáló program (ESP)
ki van kapcsolva.

* A SNOW vagy az OFF-ROAD üzemmódot
választják ki (4WD modellek).

További információkért lásd: “Intelligent Lane In-
tervention (ha van)” (292 o.), “Intelligens holttér
beavatkozó rendszer (ha van)” (311 o.), “Intelligent
Cruise Control (ICC) rendszer (ha van)” (328 o.),
vagy “Intelligent Cruise Control (ICC)” (356 o.).
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37. [Ideiglenesen letiltva Első radar
blokkolva] figyelmeztetés (ha van)

MEVHT33A1-CAADB6C8-4EF4-40C1-B6FD-42FBF9C08AA2
Ha az elülső radarérzékelő területet a jármű elején
szennyeződés borítja vagy akadályozza, ami lehe-
tetlenné teszi az elöl haladó jármű észlelését, a
következő rendszerek (ha van) automatikusan
kikapcsolnak.

* Emergency Lane Assist (ELA) rendszer
* Intelligent Cruise Control (ICC)
* ProPILOT Assist
* Intelligens vészfékezés gyalogosészleléssel
* Intelligens elülső ütközési figyelmeztetés
Ha a figyelmeztető üzenet megjelenik, parkoljon a
gépjárművel egy biztonságos helyen és állítsa le az
e-POWER rendszert.

Ellenőrizze, hogy a szenzor környéke szennyezett-
e. Ha a szenzor környéke szennyezett, tisztítsa
meg a területet. Indítsa újra az e-POWER rendszert.
Ha a figyelmeztető üzenet továbbra is látható,
ellenőriztesse a rendszert. Javasolt felkeresni egy
NISSAN márkakereskedőt vagy szakszervizt ehhez
a javításhoz.

A részletekért lásd: “Emergency Lane Assist (ELA)
(ha van)” (297 o.), “Intelligent Cruise Control (ICC)
rendszer (ha van)” (328 o.), “ProPILOT Assist (ha
van)” (345 o.), “Intelligens vészfékező rendszer,
gyalogosérzékelő rendszer (ha van)” (377 o.) vagy
“Intelligens ütközés előtti figyelmeztető rendszer
(ha van)” (387 o.).

38. [Nem elérhető Oldalsó radar blokkolva] figyelmeztetés (ha van)
MEVHT33A1-EF197E75-B2C3-4F66-A0A2-4123D7A6028C

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a
következő rendszerek (ha vannak) elérhetetlenné
válnak, mert radar-elzáródást észlel.

* Emergency Lane Assist (ELA) rendszer
* Holttér figyelmeztető rendszer (BSW)
* Intelligens holttér beavatkozó rendszer
* Hátsó keresztforgalmi figyelmeztető funkció

(RCTA)
(Lásd “Emergency Lane Assist (ELA) (ha van)” (297
o.), “Intelligens holttér beavatkozó rendszer (ha
van)” (311 o.), “Holttér figyelmeztető rendszer (BSW)
(ha van)” (305 o.) vagy “Hátsó keresztforgalmi
figyelmeztető funkció (RCTA) (ha van)” (319 o.).)

39. Intelligens sávintervenció BE/Intelligens holttér-inter-
venció BE/ProPILOT Assist rendszer állapotjelző (ha van)

MEVHT33A1-2552F4E6-43B4-4656-A468-EC9193C05C2E
Ez a jelző akkor jelenik meg, ha a következő
rendszerek (ha vannak) bekapcsolva:

* Intelligent Lane Intervention
* Intelligens holttér beavatkozó rendszer
* ProPILOT Assist
Lásd “Intelligent Lane Intervention (ha van)” (292
o.), “Intelligens holttér beavatkozó rendszer (ha
van)” (311 o.) vagy “ProPILOT Assist (ha van)” (345 o.).

40. Kormányzást segítő visszajelző (ha van)
MEVHT33A1-7B5E881C-B8D4-419A-9A7F-40601EA19D9D

Ez a visszajelző akkor jelenik meg, ha a kormány-
zást segítő rendszer be van kapcsolva.

Lásd “ProPILOT Assist (ha van)” (345 o.).

41–43. Figyelmeztetés a “Hands on” észlelésre (ha van)
MEVHT33A1-47FEFB2C-5187-4E8E-8069-AEEBE403F837

Előfordulhat, hogy megjelenik ez a figyelmeztetés,
ha a Kormányzást segítő rendszer be van kap-
csolva és az alábbi körülmény(ek) lép(nek) fel:

* Ha nem fogja a kormánykereket
* Ha a kormánykereket nem mozgatják
Azonnal fogja meg a kormánykereket. A kormány-
működés észlelésekor a figyelmeztetés kikapcsol,
és a Kormányzás-asszisztens funkció automatiku-
san visszaáll. További információkért lásd: “ProPI-
LOT Assist (ha van)” (345 o.).

44. [Nyomja le a fékpedált] visszajelző (ha van)
MEVHT33A1-53843ADB-5EEA-4D77-B988-6D84D5AA8F02

Ez az üzenet akkor jelenhet meg, ha a ProPILOT
Assist rendszer bekapcsolt állapotban van, és a
következő állapot fordul elő:

* Amíg a járművet a ProPILOT Assist rendszer
leállítja, a vezetőoldali ajtó nyitva van, de az
elektronikus rögzítőfék nem aktiválódott.

Azonnal nyomja le a fékpedált.

45. [Nem elérhető Csúszós út] figyelmeztetés (ha van)
MEVHT33A1-C156DCC3-1718-4AF2-8939-8860B29D0682

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a
következő rendszerek (ha vannak) nem érhetők
el, mert az út csúszós.

* Intelligent Lane Intervention
* Intelligens holttér beavatkozó rendszer
* Intelligent Cruise Control (ICC)
* ProPILOT Assist
(Lásd “Intelligent Lane Intervention (ha van)” (292
o.), “Intelligens holttér beavatkozó rendszer (ha
van)” (311 o.), “Intelligent Cruise Control (ICC)
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rendszer (ha van)” (328 o.) vagy “Intelligent Cruise
Control (ICC)” (356 o.).)

46. [Nem elérhető A biztonsági öv nincs bekötve] jelző (ha van)
MEVHT33A1-3591A0F5-16CE-4B3E-9409-A2CE367A322F

Előfordulhat, hogy megjelenik ez az üzenet, ha
bekapcsolja a ProPILOT Assist rendszert.

A következő feltételek mellett a ProPILOT Assist
rendszer automatikusan törlődik:

* Ha a vezetőoldali biztonsági öv nincs bekap-
csolva.

A ProPILOT Assist rendszer nem használható, ha a
vezető biztonsági öve nincs becsatolva.

47. [Nem elérhető Rossz látási viszonyok] visszajelző (ha van)
MEVHT33A1-24B4051F-5518-4370-8F54-1A519A234B4E

Előfordulhat, hogy megjelenik ez az üzenet, ha
bekapcsolja a Kormányzást segítő rendszert.

A következő esetekben a Kormányzást segítő
rendszer működése automatikusan törlődik:

* Az ablaktörlő (HI) működése közben.
* Ha a rendszer például hó, tükröződések, vagy

helytelen felfestés miatt nem képes érzékelni a
sávjelzéseket.

Ha ismét használni szeretné a Kormányzást segítő
rendszert, kapcsolja ki a ProPILOT Assist egységet,
majd kapcsolja vissza, ha a sávjelzések már jól
láthatók.

48. [Nem elérhető rossz látási viszonyok] jelző (ha van)
MEVHT33A1-E7E1B752-A31C-4B72-9EB1-467FAEB91C08

Ez az üzenet akkor jelenhet meg, ha a Kormányzás
segítő rendszer és/vagy az Emergency Lane Assist
(ELA) be van kapcsolva.

A következő feltételek mellett a kormányzás-asz-

szisztens rendszer és/vagy az Emergency Lane
Assist (ELA) automatikusan törlődik:

* A szélvédő kamera területe párás vagy szeny-
nyeződés, vízcseppek, jég, hó, stb. fedi

* Erős fény, például napsütés vagy a szembe
haladó járművek fényszórója, esik az első
kamerára

49. [Kormányzást segítő funkció nem
elérhető Sáv nem észlelhető] jelző (ha van)

MEVHT33A1-CAF4FE68-2901-4C67-83C2-A916FBF7EE58
Ez a visszajelző akkor jelenhet meg, ha a kormány-
zást segítő rendszer be van kapcsolva. A Kormány-
zást segítő rendszer automatikusan kikapcsol, ha
a rendszer például hó, tükröződések, vagy helyte-
len felfestés miatt nem képes érzékelni a sávjelzé-
seket.

Ha ismét használni szeretné a Kormányzást segítő
rendszert, kapcsolja ki a ProPILOT Assist egységet,
majd kapcsolja vissza, ha a sávjelzések már jól
láthatók.

50. [Nem elérhető Rögzítőfék behúzva] visszajelző (ha van)
MEVHT33A1-10108F2A-7C93-4BBD-9952-9E44EFE3CF21

Előfordulhat, hogy megjelenik ez az üzenet, ha
bekapcsolja a ProPILOT Assist rendszert.

A következő feltételek mellett a ProPILOT Assist
rendszer automatikusan törlődik:

* Az elektronikus rögzítőfék behúzásra kerül.
A fenti rendszer nem használható, ha az elektro-
nikus rögzítőfék be van kapcsolva.

51. Intelligens vészfékező rendszer vészjelzés visszajelző (ha van)
MEVHT33A1-F3054CF4-3184-45B6-8AEE-3CF2B44793BB

Ez a figyelmeztető jelzés egy hangjelzéssel együtt
jelenik meg, amikor az intelligens vészfékezés
gyalogosérzékelővel észleli az ütközés lehetősé-
gét.

Lásd “Intelligens vészfékező rendszer, gyalogosér-
zékelő rendszer (ha van)” (377 o.).

52. A Rear Automatic Braking (RAB)
FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁJA (ha van)

MEVHT33A1-C13D9964-E090-4A2C-A45A-DFCC2D385620
Ez a figyelmeztető jelzés a Rear Automatic Braking
(RAB) állapotát jelzi.

Lásd “Hátsó automata fék (RAB) (ha van)” (397 o.).

53. Parkoló szenzor (szonár) RENDSZER VISSZAJELZŐ (ha van)
MEVHT33A1-84F82BD8-264A-4777-8CE7-5CD989891997

Úgy tűnik, hogy ez a jelző jelzi a parkolóérzékelő
(szonár) rendszer állapotát.

Lásd “Parkolószenzor (szonár) rendszer” (416 o.).

54. [Parkoló szenzor rendszer hiba Lásd a
használati útmutatót] figyelmeztetés (ha van)

MEVHT33A1-86A107F8-A0BB-43A2-AF6A-A2FEF6E04BD1
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a
parkolóérzékelő (szonár) rendszer hibásan műkö-
dik. (Lásd “Parkolószenzor (szonár) rendszer” (416
o.).)

55. [Gurulás elkerüléséhez nyomja be a fékpedált] /
[Érzékelő hiba Lásd a használati útmutatót] figyelmeztetés

MEVHT33A1-0FB14AA5-3FBD-4FAE-8D68-18A1E53D6D49
Ez a figyelmeztetés a következő helyzetekben
jelenik meg:

* A vezető megpróbálja kiengedni az elektro-
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nikus rögzítőféket manuálisan anélkül, hogy
lenyomná a fékpedált.

* A gépjárművel egy meredek emelkedőn állt
meg és fennáll annak a lehetősége, hogy a
gépjármű elmozdul hátrafelé, még akkor is, ha
a rögzítőfék be van húzva.

* Ez a figyelmeztetés megjelenik, és hangjelzés
hallható, ha a jármű elmozdul, miközben az
automatikus féktartás funkció be van kapcsol-
va. Használja a lábféket a gépjármű megállítá-
sához.

56. [A kapcsoló használatához nyomja le a fékpedált] jelző
MEVHT33A1-C119538B-F9CF-4422-B79D-D0AA30D34243

Ez a visszajelzés akkor jelenik meg, ha az automa-
tikus féktartás kapcsolóját a fékpedál lenyomása
mellett nyomja be, aktivált automatikus féktartás
mellett. Nyomja le a fékpedált és nyomja meg a
kapcsolót az automatikus féktartás funkció kikap-
csolásához. (Lásd “Automatikus féktartás” (194 o.).)

57. [Vigyázat Meredek lejtő] jelző
MEVHT33A1-C12F654F-6082-41FB-8ACF-A67F0B59261A

Ez a jelző jelenik meg és hangjelzés hallatszik, ha
az automatikus féktartás funkció aktiválva van,
miközben a jármű meredek lejtőn áll. Használja a
lábféket a gépjármű megállításához. (Lásd “Auto-
matikus féktartás” (194 o.).)

58. [Meredek lejtőHasználja a lábféket] jelző
MEVHT33A1-807A2C58-46EF-483C-B45A-979FA24E59E0

Ez a visszajelző jelenik meg és szólal meg a
hangjelzés, ha a [Figyelem Meredek lejtő] visz-
szajelző már körülbelül 3 perce megjelent. Ekkor
a rögzítőfék automatikusan behúzódik, és az
automatikus féktartás fékereje megszűnik, és a
jármű váratlanul elmozdulhat vagy elgurulhat.

Használja a lábféket a gépjármű megállításához.
(Lásd “Automatikus féktartás” (194 o.).)

59. [Szünetet tartana?] visszajelző (ha van)
MEVHT33A1-60380D3C-B516-4F82-8B0F-F8DCF042AC04

Ez a jelzés akkor jelenik meg, ha az intelligens
vezetőfigyelő rendszer azt észleli, hogy a vezető
figyelme csökken. (Lásd “Intelligent Driver Alertness
(ha van)” (394 o.).)

60. Üresjárat tartás útmutatás visszajelző (ha van)
MEVGUID-0E2F48E6-D486-4DAE-BBB9-10BA39A19B22

Ez a jelző akkor jelenik meg, ha a főkapcsoló „KI”
állásban van, miközben a váltóállás N (üres)
állásban van (elérhető a semleges tartási mód).
(Lásd “Üresjárat tartás funkció” (273 o.).)

61. [Neutral Hold Mode activated] visszajelző (ha van)
MEVGUID-2B98FDF2-7438-4E9C-80E9-020AD63DFE49

Ez a jelzés akkor jelenik meg, ha a semleges tartási
mód aktiválva van. A semleges tartási módból való
kilépéshez állítsa a járművet N (üres) állástól eltérő
helyzetbe. (Lásd “Üresjárat tartás funkció” (273 o.).)

62. [Üresben tartás üzemmód nincs
bekapcsolva] visszajelző (ha van)

MEVGUID-AFA596E4-1F4C-47E4-BC70-A94BFBE9A417
Ez a jelzés akkor jelenik meg, ha a semleges tartási
mód nem elérhető. Az Üresjárat tartás aktiválásá-
hoz várjon egy kis ideig sebességváltás nélkül,
majd végezze el újra a műveletet. (Lásd “Üresjárat
tartás funkció” (273 o.).)

63. [Alacsony olajszint] figyelmeztetés
MEVHT33A1-B20AA7FC-86CA-4529-8656-E47E0CB61C62

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a motor-
olaj szintje alacsony. Melegítse fel a motort egy sík
felületen állva. Hamár legalább 10 perc eltelt, mióta
a motort leállították, ellenőrizze az olajszintet a

szintmérő pálcával. (Lásd “Motorolaj” (470 o.).) Ha
az olajszint alacsony, töltsön be motorolajat vagy
végezzen olajcserét.

Ha ismételten megjelenik a figyelmeztetés, mielőtt
elérné a külön karbantartási füzetben megadott
olajcsere intervallumot, ellenőrizze az olajszintet.
Ha megjelenik a figyelmeztetés és az olajszint
alacsony, ellenőriztesse a járművet. Javasolt felke-
resni egy NISSAN márkakereskedőt vagy szakszer-
vizt ehhez a javításhoz.

MEGJEGYZÉS:

Ha a jármű nem sík felületen áll, lehet, hogy az
olajszint pontos mérése nem lehetséges. Ha az
[Alacsony olajszint] figyelmeztető üzenet jelenik
meg, de a nívópálcával jelzett szint normális,
állítsa a gépjárművet vízszintes talajra és állítsa
le az e-POWER rendszert. Miután legalább 10
perc eltelt, nyissa ki a vezetőoldali ajtót és állítsa
a főkapcsolót ON állásba. Ha ismét megjelenik
az [Alacsony olajszint] figyelmeztető üzenet,
töltsön bele motorolajat vagy cserélje ki azt, a
fent leírt utasításoknak megfelelően.

64. [Érzékelő hiba Lásd a használati útmutatót] figyelmeztetés
MEVHT33A1-AA1FF1A0-8D8E-4762-AF9A-54C1D70D3693

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a motor-
olaj szintérzékelő meghibásodása lehetséges. Ja-
vaso l t azonna l fe lkeresn ie egy NISSAN
márkakereskedőt vagy szakszervizt.

65. [Motorolaj szerviz esedékes – – – km
(mérföld) MÚLVA] VISSZAJELZŐ

MEVHT33A1-C9491093-9E0E-4EB0-8F19-3C02EE268B6F
Az olajcseréig még megtehető távolság akkor
jelenik meg, ha az kevesebb, mint 100 km (62
mérföld).
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66. [Állítsa meg a járművet] figyelmeztetés (ha van)
MEVHT33A1-34142C4C-C100-4545-AB57-3002E9E24ECD

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az
elektronikus sebességváltó-vezérlés rendszer úgy
ítéli, hogy a jármű megfordult egy emelkedőn,
miközben a váltási helyzet D (Hajtás), vagy egy
lefelé vezető úton halad előre, miközben a váltási
helyzet R (Hátramenet). Ilyenkor a motor lefullad-
hat, ezért a fékpedál lenyomásával állítsa meg
teljesen a járművet.

67–68. Kipufogó szűrő visszajelző (ha van)
MEVHT33A1-0C471910-1503-4462-9A6F-94C5754135AD

Ezek az üzenetek akkor jelennek meg, ha a gázolaj
részecskeszűrő (GPF) telítődik vagy eltömődik.
Bizonyos vezetési körülmények között a szűrő
automatikus regenerációja történhet. Tekintse át
a gázolaj részecskeszűrő (GPF) részt, vagy vegye
fel a kapcsolatot egy NISSAN márkakereskedővel,
vagy szakszervizzel.

69. [Akkumulátorkezelési hiba Szerviz szükséges] figyelmeztetés
MEVGUID-FA2E04F7-2182-43B0-86B9-DF206BCCF110

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az
akkumulátorrendszer meghibásodása lehetséges.
Ellenőriztesse a rendszert. Javasolt felkeresni egy
NISSAN márkakereskedőt vagy szakszervizt ehhez
a javításhoz.

70. [Nem elérhető Válassza ki a vezetési segédrend-
szereket a Beállítások menüben] jelzőfény (ha van)

MEVGUID-519DCBFE-A1F1-43B0-9C61-560685C166B5
Ez a jelző akkor jelenik meg, ha sem az Intelligens
sávintervenciós rendszer, sem az Intelligens holt-
tér-beavatkozó rendszer nincs engedélyezve a
beállítások menüben.

71. [Csak ezzel érhető el: Sebességtartó
rendszer bekapcsolva] visszajelző (ha van)

MEVGUID-36158E12-3EEF-4D2C-A363-DA3C75137C73
Ez a jelzőfény akkor jelenik meg, ha a kormány-
zássegéd kapcsolót megnyomják, miközben az
intelligens sebességtartó automatika (ICC) nincs
bekapcsolva. (Lásd “ProPILOT Assist (ha van)” (345
o.).)

72. [T/M rendszer hiba Szerviz szükséges] figyelmeztetés
MEVGUID-34ED97AE-E220-4CF5-85F5-814A301293D4

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az
elektronikus sebességváltó-vezérlésben hiba lép
fel.

Lépjen kapcsolatba egy NISSAN- márkakereskedő-
vel, vagy szakszervizzel

Mivel a váltó pozíció nem feltétlenül vált azonnal,
tartsa a váltókart abban a pozícióban és ellenőriz-
ze, hogy megtörtént a váltás, meg engedje el a
váltókart.

Ha a gépjármű nem vált automatikusan a P
(parkolás) pozícióba a főkapcsoló „OFF” állásba
kapcsolásakor, nyomja meg a P kapcsolót amikor
leparkolja a járművet, majd ellenőrizze, hogy a
váltókar helyzetjelölője P állásban van a gépjármű
információs kijelzőjén.

73. [Csökkentett teljesítmény] figyelmeztetés
MEVGUID-05BDF890-B40A-4001-A56F-C736BD5D2DAA

Ez a figyelmeztetés jelenik meg, ha világít a
teljesítménykorlátozás figyelmeztető lámpa. Ha
ez a figyelmeztetés megjelenik, a gépjármű sebes-
sége nem növekszik a teljesítményhatároló miatt,
még akkor sem, ha a gázpedált lenyomja.

Ez a figyelmeztetés jelenik meg abban az esetben
is, ha a gázpedált lenyomja, miközben a gépjármű

áll, a váltókart pedig „N” (üres) állásba állítja. Ebben
az esetben engedje fel a gázpedált.

74. [ePower rendszer hiba Csökkentett
teljesítmény] figyelmeztetés

MEVGUID-36066E5B-6CA7-4E4D-941A-D069DD3C3AB5
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha meg-
hibásodik az e-POWER rendszer, és csökken az
elektromos motor teljesítménye.

A megjelenített üzenet a rendszer meghibásodá-
sának állapotától függően változhat. Feltétlenül
kövesse a megjelenő utasításokat.

75. [e-Power rendszer kikapcsolva] figyelmeztetés
MEVGUID-8A445F09-1EC9-4AFB-9B24-A07C5E3018DB

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a Lítium-
ion (Li-ion) akkumulátor hibásan működik, és a Li-
ion akkumulátor hőkifutásának veszélyét észleli a
jármű leállításakor.

Hagyja el a gépjárművet és lépjen kapcsolatba egy
NISSAN márkakereskedővel vagy szakszervizzel.

76. [e-Power rendszer kikapcsolva Álljon
meg biztonságos helyen] figyelmeztetés

MEVGUID-9726C9D1-B7D9-4EC5-8F99-9F328C21EEC0
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha a Lítium
ion (Li-ion) akkumulátor hibásan működik, és
vezetés közben a Li-ion akkumulátor hőkifutásá-
nak veszélyét észleli.

Azonnal térjen le az útról egy biztonságos helyre,
hagyja el a járművet, és lépjen kapcsolatba egy
NISSAN márkakereskedővel vagy szakszervizzel.
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77. [e-Pedál ren. hiba! Nyomja le a fékpedált
a lass. vagy megálláshoz] figyelmeztetés

MEVGUID-432D1871-C831-4234-A123-F3EB5D684DF8
Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az e-
Pedal Step rendszer hibásan működik. Ellenőriz-
tesse mihamarabb a rendszert egy NISSAN-már-
kakereskedővel vagy szakszervizzel.

78. [A hűtőfolyadék hőmérséklete túl magas Állítsa le
a járművet Lásd a haszn. Útmutatót] figyelmeztetés

MEVGUID-2D264EB3-A28A-4777-A607-7B73632239E9
Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a motor
hűtőfolyadékának hőmérséklete nagyon magas.

FIGYELEM
* Ha a figyelmeztető lámpa megjelenik,

amikor a főkapcsoló ON állásban van,
állítsa meg a gépjárművet, amint lehet.

* Ha a gépjármű túlmelegszik, a motor sú-
lyosan károsodhat, ha a tovább folytatja az
útját. (Lásd “Ha a gépjármű túlmelegszik”
(449 o.) a szükséges azonnali intézkedé-
seket illetően.)

79. [EV üzemmód nem elérhető] figyelmeztetés
MEVGUID-53148C10-AE43-4C05-A577-F8981459E92D

Ez a figyelmeztetés akkor jelenik meg, ha az EV
üzemmód nem felel meg a működési feltételeknek.

A megjelenített üzenet a rendszer állapotától függ.

Az EV üzemmód használatához javítsa ki a hibát és
várjon, amíg a figyelmeztetés eltűnik, majd nyomja
meg az EV üzemmód kapcsolót. Lásd “EV üzem-
mód” (11 o.).

FEDÉLZETI SZÁMÍTÓGÉP ADATAI
MEVHT33A1-E2015E9D-D3F4-4EF3-AE80-101D529BD40E
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MWAC0313X

A fedélzeti számítógép kapcsolói a kormánykerék
bal oldalán találhatók.

(1) Görgető tárcsa - navigáljon az elemek kö-
zött, és módosítson vagy válasszon egy
elemet a jármű információs kijelzőjén
ez a görgetőtárcsa fel/le navigációt tesz
lehetővé, és nyomja meg a kiválasztáshoz

(2) - visszaléphet az előző menübe
(3) - az egyik kijelző képernyőről egy

másikra vált (pl.: út, üzemanyagfogyasztás)

A modellektől függően a megjelenített képek
eltérhetnek.

1. Lakcím
MEVHT33A1-8CAE5A35-4F60-4FF7-8737-68DDD321D873

A kezdőlap mód a következő információkat jeleníti
meg.

* Gépjármű sebessége
* Navigáció (ha van)
* Audio

2. Sebesség és átlagsebesség (ha van)
MEVHT33A1-22ED4961-284D-4D1C-8D89-C3754203E3A2

A sebesség és átlagsebesség üzemmód jelzi az
aktuális sebességet és az átlagsebességet a leg-
utóbbi visszaállítás óta. A sebesség és átlagsebes-
ség opció három üzemmóddal rendelkezik. A
görgetőtárcsa megnyomásával válthat a Vissz.
óta, Ind. óta és Tank. óta elemek között.

Mivel a Visszaállítás manuálisan visszaállítható a
görgetőtárcsa használatával.

Az Ind. óta automatikusan visszaállításra kerül az
e-POWER rendszer minden indításakor.

A Since Refuel automatikusan visszaállításra kerül
minden újratöltéskor.

3. [Fedélzeti számítógép]
MEVHT33A1-77390CC3-25C6-46A0-9DE6-135AEC8D94E7

Átlagos üzemanyagfogyasztás:
Az átlagos üzemanyag-fogyasztás a legutóbbi
visszaállítás óta érvényes átlagos üzemanyag-
fogyasztást mutatja.

Átlagsebesség:
Az átlagsebesség a legutóbbi újraindítás óta
érvényes átlagsebességet mutatja.

Kilométerszámláló:
A kilométerszámláló a teljes távolságot mutatja,
amelyet a gépjármű megtett a legutolsó lenullázás
óta.

Eltelt idő:
Az út időtartama a legutóbbi újraindítás óta eltelt
időt mutatja.

A Drive Computer módnak három üzemmódja van.

A görgetőtárcsa megnyomásával válthat a
Vissz. óta, Ind. óta és Tank. óta elemek között.

Mivel a Visszaállítás manuálisan visszaállítható a
görgetőtárcsa használatával.

Az Ind. óta automatikusan visszaállításra kerül az
e-POWER rendszer minden indításakor.

A Since Refuel automatikusan visszaállításra kerül
minden újratöltéskor.

4. Üzemanyag takarékosság
MEVHT33A1-B382A276-91CF-41F7-B87C-D5A672589AFC

Az Üzemanyag-takarékosság előzmény mód az
átlagos üzemanyag-fogyasztást mutatja 2 perces
időközönként, az elmúlt 20 percben.

5. [ECO pedál útmutató]
MEVHT33A1-31846132-743B-4C8D-9AD1-C58F748E7E8D

ECO üzemmód kiválasztása esetén az üzema-
nyag-gazdaságosság fokozásának érdekében te-
kintse meg az ECO Pedal Guide funkciót.

Az ECO Pedal Guide üzemmód három üzemmód-
dal rendelkezik. A görgetőtárcsa megnyomásá-
val válthat a Vissz. óta, Ind. óta és Tank. óta elemek
között.

Mivel a Visszaállítás manuálisan visszaállítható a
görgetőtárcsa használatával.

Az Ind. óta automatikusan visszaállításra kerül az
e-POWER rendszer minden indításakor.

A Since Refuel automatikusan visszaállításra kerül
minden újratöltéskor.

(Lásd “ECO pedál útmutató funkció” (269 o.).)
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6. [Abroncsnyomás]
MEVHT33A1-F8135618-5ED0-44DA-A550-CE3301EF8FFF

A Gumiabroncsnyomás mód mind a négy gumi-
abroncs nyomását mutatja menet közben.

Ha a [ECO abrnym. jav.] funkció be van kapcsolva,
és amikor a gumiabroncsok nyomása csökken,
megjelenik az [ECO jav. Áll. be az abroncs- nyo-
mást] felirat. (Lásd “ECO beállítások” (101 o.) és “ECO
abrnym. jav. (ha van)” (269 o.).)

Amikor megjelenik az Alacsony abroncsnyomás
figyelmeztetés, a kijelző a görgetőtárcsa meg-
nyomásával átkapcsolható a gumiabroncsnyomás
üzemmódba, hogy további részletek jelenjenek
meg a megjelenített figyelmeztetésről.

7. Energiaáramlás
MEVGUID-EE455A32-FF89-4738-9404-63E72A539A4C

MWAC1039X

2WD modellek

MWAC1015X

4WD modellek

Az Energiaáramlás mód megjeleníti a motor, a
lítium ion (Li-ion) akkumulátor és a kerekek közötti
aktuális energiaáramlást.

(1) Motor
(2) Li-ion akkumulátor

A motor, a Li-ion akkumulátor és a Li-ion akkumu-
látor töltöttségének energiaállapota az alább
meghatározott színnel vagy világítási mintával
jelenik meg.

Motor megjelenítési színe Lítium-ion (Li-ion) akkumulátor megjelenítési színe

Szürke: Amikor üzemanyag fogyasztására nem
kerül sor.
Narancssárga: Amikor üzemanyag fogyasztásá-
ra kerül sor.

Kék: Az akkumulátor töltésszintje megfelelő.
Sárga: Az akkumulátor töltésszintje alacsony.
(Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, az általánosnál
kevesebb energiát fog biztosítani a hajtáshoz.)

MEGJEGYZÉS:
* Az e-POWER rendszer esetében a motor

akkor is elindulhat, ha a generátor nem
termel energiát. Az energiaáramlás nem

jelenik meg, ha nem termelődik elektromos
energia.

* Ha a gépjármű féklámpái bekapcsolnak, az
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Energiaáramlásban szereplő féklámpák is
bekapcsolnak.

A gépjármű normál működése közben a töltész-
szintet jelző kijelző folyamatosan változhat, függő-
en attól, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje nő
vagy csökken.

8. Iránytű (ha van)
MEVHT33A1-DF376C40-E93E-4CBD-9285-326D17C4FAC0

Ez a kijelző mutatja a gépjármű haladási irányát.

9. Navigáció (ha van)
MEVHT33A1-418BC504-B5B5-47F5-B18F-71043322AF9F

Ha a navigációs rendszerben útvonal navigálást
állított be, ez az elem mutatja a navigációs
információkat.

10. Audio
MEVHT33A1-C64ACA93-070B-4BEA-9D33-8E15617DB074

Az Audio mód az audio információk állapotát
mutatja.

11. Driver Assistance (ha van)
MEVHT33A1-A71E5616-4BCD-4B19-8AE3-30F2F0B1007E

A Vezetőasszisztens mód a következő rendszerek
működési állapotát mutatja (ha van).

* Előre:
— Intelligens vészfékezés gyalogosészleléssel
— Intelligens elülső ütközési figyelmeztetés

* Sáv:
— Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

(LDW)
— Intelligent Lane Intervention

* Holttér:
— Holttér figyelmeztető rendszer (BSW)

— Intelligens holttér beavatkozó rendszer
A részletekért lásd: “Sávelhagyásra figyelmeztető
rendszer (LDW) (ha van)” (288 o.), “Intelligent Lane
Intervention (ha van)” (292 o.), “Holttér figyelmezte-
tő rendszer (BSW) (ha van)” (305 o.), “Intelligens
holttér beavatkozó rendszer (ha van)” (311 o.),
“Intelligens vészfékező rendszer, gyalogosérzékelő
rendszer (ha van)” (377 o.) vagy “Intelligens ütközés
előtti figyelmeztető rendszer (ha van)” (387 o.).

12. Intelligent Cruise Control (ICC) RENDSZER (ha van)
MEVGUID-B88294A6-F3D6-4DDF-A93A-17DC0A6512C5

Az Intelligent Cruise Control (ICC) mód az ICC
rendszer működési állapotát mutatja. (Lásd “Intel-
ligent Cruise Control (ICC) rendszer (ha van)” (328
o.).)

13. ProPILOT Assist (ha van)
MEVHT33A1-8F87DAE4-2C00-4A8D-B3EB-231468B00F0D

A ProPILOT Assist üzemmód a következő rend-
szerek működés állapotát jeleníti meg:

* Intelligent Cruise Control (ICC)
* Kormányzás segítő rendszer
A kijelző a ProPILOT Assist rendszer bekapcsolá-
sakor is megjelenik. További információért lásd .
“ProPILOT Assist (ha van)” (345 o.).

14. [Közlekedési jelzőtábla] (ha van)
MEVHT33A1-D5DC289C-51B0-4061-9195-BB9363BCD117

A Traffic Sign Recognition (TSR) (közlekedési táb-
lákat felismerő) rendszer tájékoztatja a vezetőt az
aktuálisan érzékelt sebességkorlátozásról. Lásd
“Közlekedési táblák felismerése (TSR) (ha van)”
(285 o.) további részletekért.

ÓRA ÉS KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET
MEVHT33A1-0636D535-FEBB-4612-BCFD-61FB2DA5D77E

MWAC0708X

Az óra és a külső hőmérséklet a gépjármű
információs kijelzőjének felső részén jelenik meg.

Óra
MEVHT33A1-FB9172E6-E0B4-427A-AE21-841F7D17FD33

Az óra beállításával kapcsolatban, lásd “Óra” (103
o.) vagy a NissanConnect rendszer különálló hasz-
nálati útmutatóját (ha van).

Külső hőmérséklet (°C vagy °F)
MEVHT33A1-38E7D581-B9BE-4D16-9B8A-819340AE43CF

A külső hőmérséklet megjeleníthető °C-ban vagy
°F-ban, −40 - 60°C között (−40 - 140°F között).

A külső levegő hőmérséklet figyelmeztetés mód
tartalmazza az alacsony külső hőmérsékletre fi-
gyelmeztetést. Ha a külső levegő hőmérséklete –
3°C (27°F) alatt van, megjelenik a (3) jelző.

A külső levegőérzékelő a hűtő előtt található. Az
érzékelőt az út vagy a motor hőmérséklete, a
széljárás vagy egyéb vezetési körülmények befo-
lyásolhatják. A kijelző eltérhet a tényleges külső
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hőmérséklettől vagy a különböző táblákon, kijel-
zőkön vagy médiákon látható hőmérséklettől.

MEVHT33A1-90C008C4-AFBC-4618-9D8B-57554B157EDC

MWAC0717X

MWAC0718X

FIGYELMEZTETÉS
* A megjelenített kép fényerejének és pozí-

ciójának nem megfelelő beállítása akadá-
lyozhatja a vezetőt abban, hogy kilásson a
szélvédőn, ami súlyos sérülést vagy halált
okozó balesetet eredményezhet.

* Ne használja hosszabb ideig a Head Up
Display-t (HUD), mivel ez azt okozhatja,

hogy nem vesz észre más gépjárműveket,
gyalogosokat vagy tárgyakat, ami súlyos
sérülést vagy halált okozó balesetet ered-
ményezhet.

A [Head Up Display (HUD)] képes egyszerre több
funkciót is megjeleníteni az alábbiak közül (ha van):

(1) Gépjármű sebessége
(2) [Navigáció]
(3) [Vezetési segéd.]
(4) [Közlekedési jelzőtábla]
(5) [Audio]
(6) TELEFON/SMS

FIGYELEM
* Ne helyezzen semmiféle folyadékot a pro-

jektor közelébe. Ha nem így tesz, az a
berendezés meghibásodásához vezethet.

MWAC0515X

* Ne nyúljon a projektor belső alkatrészei-

[HEAD UP DISPLAY (HUD)] (ha van)[HEAD UP DISPLAY (HUD)] (ha van)
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hez. Ha nem így tesz, az a berendezés
meghibásodásához vezethet.

* A projektor üveg karcolódásának elkerülé-
se érdekében ne helyezzen éles tárgyakat
a projektor nyílásába vagy annak közelé-
be.

* Ne helyezzen olyan tárgyakat a műszer-
falra, amelyek akadályozhatják a HUD
megjelenítését.

* A tisztításhoz használjon egy puha, meg-
nedvesített ruhadarabot. Soha ne használ-
jon durva ruhát, alkoholt, benzint, hígítót
vagy oldószert, illetve vegyszeres papír-
törlőt. Megkarcolhatják vagy elszíneződést
okozhatnak a projektor lencsén.

* Ne fújjon semmilyen folyadékot, például
vizet, a projektor lencséjére. Ha folyadékot
fúj a műszerekre, hibás működés léphet
fel.

MEGJEGYZÉS:
* Polarizált napszemüveg viselete esetén elő-

fordulhat, hogy nehezen fogja látni a kijel-
zőt. Növelje meg a HUD fényerejét a
gépjármű információs kijelzőben, vagy tá-
volítsa el a napszemüvegét.

* Az időjárási körülmények függvényében
(eső, hó, napfény, stb.) előfordulhat, hogy
nehezen fogja látni a kijelzőt.

* Ha a megjelenített kép el van torzulva,
javasolt ellenőriztetnie a rendszert egy
NISSAN márkakereskedővel vagy szakszer-
vizzel.

* A HUD egy speciális szélvédőt használ, mely
lehetővé teszi, hogy tisztán megjeleníthető
legyen a kép. Szélvédőcsere esetén minden-
képp forduljon NISSAN márkakereskedőhöz
vagy szakszervizhez.

A HUD HASZNÁLATA
MEVHT33A1-D17E0B9D-96BE-460E-8116-D4DF151C0B3E

MJVI1787X

A HUD bekapcsolásához nyomja meg a HUD
kapcsolót. A HUD kikapcsolásához nyomja meg
újból a kapcsolót.

A HUD kikapcsolt állapotban akkor is kikapcsolva
marad, ha a gépjárművet ismét elindítják.

A következő beállításokat módosíthatja a gép-
jármű információs kijelzőjén:

* [Fényerő]
* [Magasság]
* [Forgatás]
* [Tartalom kiválasztása]

— [Navigáció] (ha van)

— [Vezetési segédrendszerek]
— [Közlekedési jelzőtábla]
— [Audio]
— [Telefon]

* Visszaállítás

MEGJEGYZÉS:

A vészhelyzeti információk akkor is megjelen-
hetnek, ha a HUD ki van kapcsolva.

Ez a termék a következő szoftvert tartalmazza.

(1) Panasonic Corporation vagy a Panasonic Cor-
poration számára kifejlesztett szoftver

(2) Harmadik féltől származó szoftver, amelyet a
Panasonic Corporation licencelt

(3) Nyílt forráskódú szoftver

Ami a (3) nyílt forráskódú szoftvert illeti, ez
magában foglalja a nyílt forráskódú szoftvereket
(OSS), beleértve a különféle szoftvereket, amelyek-
re licencinformáció vonatkozik.

Tekintse meg a licenc webhelyét: http://car.pana-
sonic.jp/oss/i02lln39

Kijelző fényereje
MEVHT33A1-54292B14-A82C-4832-8F53-6AD8195E108D

A kijelző fényerejét a gépjármű információs kijelző-
jén szabályozhatja. A fényerő ezen felül automati-
kusan a külső környezeti fények fényereje alapján
van automatikusan beállítva.
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MWAC0516X

MEGJEGYZÉS:
* A HUD beépített érzékelővel rendelkezik,

amely szabályozza a megjelenített kép
fényerejét. Ha egy tárggyal blokkolja a
szenzort, elsötétedik a kijelző, amitől nehe-
zebben láthatóvá válik.

* Ne tegye ki erős fénynek a HUD érzékelőjét.
Ez meghibásodást okozhat.

VEZETÉSI SEGÉDRENDSZEREK/NAVIGÁCIÓ/KÖZLEKE-
DÉSI TÁBLÁK/AUDIO/ÖSSZEKAPCSOLÁS TELEFONNAL

MEVHT33A1-8EC59E11-0567-4894-BBA4-CD024536372D
A HUD vezetési segédrendszereket és navigációs
információkat (ha van) jelenít meg.

A vezetőasszisztens kijelző a következő rendsze-
rek figyelmeztetési helyzeteit jeleníti meg (ha van):

* Intelligens vészfékezés gyalogosészleléssel
* Intelligens elülső ütközési figyelmeztetés
* Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)
* Intelligent Lane Intervention

* Emergency Lane Assist (ELA)
* Kihangosító figyelmeztetés (ProPILOT Assist

rendszerrel felszerelt járművekhez)
A navigációs rendszer (ha van) összekapcsolásával
kapcsolatos kijelző a következőket elemeket jele-
níti meg:

* A kereszteződések nevei
* Kanyarodás irányát jelző nyilak
* A következő kereszteződésig hátralévő távol-

ság
* Javasolt sáv visszajelző
A Traffic Signs Recognition (TSR) rendszer ösz-
szekapcsoló képernyőjén a következő elemek
jelennek meg:

* Sebességkorlátozó tábla
* Belépés tilos tábla
Az audio rendszer összekapcsolásával kapcsolatos
kijelző a következőket elemeket jeleníti meg:

* Számok
* Rádióállomások
A telefon összekapcsolásával kapcsolatos kijelző a
következőket elemet jeleníti meg:

* Hívó fél neve vagy telefonszáma

MEVHT33A1-2608E54F-A0CB-4CE9-8864-9C61F01ED6F7

FÉNYSZÓRÓKAPCSOLÓ
MEVHT33A1-78F7386F-88AF-48CA-8EC4-39D87DBFEDF9

MWBC0123X

Példa

A lámpák használatát illetően, a NISSAN azt
javasolja, hogy kísérje figyelemmel a helyi szabá-
lyozásokat.

helyzete
MEVHT33A1-C0F3013B-CF92-43DC-9A70-1B5E53135316

A pozícióban az első helyzetjelző lámpák, a
műszerfal világítása, a hátsó lámpák és a rend-
számtábla világítása kapcsolódik fel.

helyzete
MEVHT33A1-EBF2FBA0-9CDF-4E37-9331-D6BDBD9866DC

A pozíció felkapcsolja a többi lámpa mellett a
fényszórókat is.

AUTO pozíció
MEVHT33A1-CD0C7ABD-BD4A-4442-BD8D-04F1E41B1ACC

Ha a főkapcsoló ON állásban van, illetve a fény-
szóró kapcsolója „AUTO” állásban van, a fényszó-
rók, helyzetjelző lámpák, a műszerfal világítása, a
hátsó lámpák és a rendszámtábla világítása fel-
kapcsolódik a környezet fényviszonyaitól függően.

FÉNYSZÓRÓ- ÉS IRÁNYJELZŐ-KAPCSOLÓFÉNYSZÓRÓ- ÉS IRÁNYJELZŐ-KAPCSOLÓ
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A fényszórók automatikusan felkapcsolnak szür-
kületkor vagy esős időben (amikor az ablaktörlő
folyamatosan működik).

Ha a főkapcsolót „OFF” állásba állítja, az összes
lámpa automatikusan lekapcsolódik.

MWAC0522X

FIGYELEM
Az érzékelő tetejére ne helyezzen semmi-
lyen tárgyat. Az érzékelő érzékeli a fényesség
mértékét és automatikusan vezérli az Intelli-
gens automata fényszóróvezérlés funkciót. Ha
a szenzor le van takarva, úgy reagál, mintha
sötét lenne és a fényszórók felkapcsolódnak.

Az ábrán látható elrendezés balkormányos jármű-
vet mutat. Jobbkormányos modellek esetében az
érzékelő az ellenkező oldalon található.

Fényszóró fénynyaláb
MEVHT33A1-65D36B20-DAE3-4840-AD10-0068CB054884

MWBC0125X

Példa

(1) A távolsági fényszóró kiválasztásához nyom-
ja előre és engedje el a kart. Kigyulladnak a
távolsági fényszórók és a fény világít.

(2) Húzza hátra a kart és engedje el a tompított
fényszóró kiválasztásához.

(3) A fényszórók villogásához, amikor a távolsági
fényszóró nincs kiválasztva, húzza a kart
hátsó helyzetbe. A fényszórók villogásához
a távolsági fényszóró kiválasztásakor kétszer
húzza a kart a hátsó helyzetbe.

Ha a kart a leghátsó helyzetbe húzza, miután a
gyújtáskapcsolót „OFF” állásba helyezi, a fényszóró
bekapcsol, és 30 másodpercig égve marad. A kart
4-szer húzhatja meg, így egészen 2 percig világ-
íthatnak a fényszórók.

Távolsági fényszóró asszisztens (ha van)
MEVHT33A1-A3D2752C-E800-4D86-B43B-DFF9EA758B6C

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

Óvintézkedések a távolsági fényszóró asszisz-
tenssel kapcsolatban:

FIGYELMEZTETÉS
* A távolsági fényszóró asszisztens kényel-

mi szolgáltatás, de nem helyettesíti a
biztonságos közlekedéshez szükséges
műveleteket. A vezetőnek minden esetben
a gépjárműre kell összpontosítania és
alkalmaznia kell a biztonságos vezetéshez
elengedhetetlen helyes gyakorlatokat és
manuálisan kell váltania a távolsági és
tompított fényszóró között, ha az szüksé-
ges.

* Előfordulhat, hogy a távolsági és tompított
fényszóró közötti váltás nem jön létre a
következő feltételek esetén. Ekkor a távol-
sági fényszórót manuálisan kapcsolja át
tompított fényszóróra.

— Rossz időjárási viszonyok között (eső,
köd, hó, szél, stb.)

— Ha a fényszóróra vagy hátsó lámpára
hasonlító fényforrás van a gépjármű
közelében.

— Ha a közeledő vagy távolodó gépjár-
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mű fényszóróit lekapcsolták, ha a lám-
pa színét idegen anyagok befolyásolják
vagy ha a fényszóró beállítása nem
megfelelő.

— Ha a fényesség hirtelen, huzamosabb
időre megváltozik.

— Ha olyan úton közlekedik, amely hegy-
ek mellett halad el vagy ha az úton
szintkülönbségek vannak.

— Ha kanyarokkal tűzdelt úton halad.

— Ha egy közlekedési tábla vagy tükör-
szerű felület erős fényt ver vissza a
gépjármű eleje felé.

— Ha egy konténer, stb., amelyet az elöl
haladó gépjármű vonatott, erős fényt
ver vissza.

— Ha a gépjármű fényszórója sérült vagy
szennyeződött.

— Ha a gépjármű valamilyen szögben áll
defektes keréknek vagy vontatásnak
köszönhetően, stb.

* A tompított és a távolsági fényszóró kö-
zötti váltás ideje a következők függvényé-
ben változhat.

— A szembejövő vagy ez elöl haladó
gépjármű fényszórójának fényereje.

— A szembejövő vagy az elöl haladó
gépjármű mozgása és iránya.

— Ha a szembejövő vagy az elöl haladó
gépjárművön csak az egyik lámpa vi-
lágít.

— Ha a szembejövő vagy az elöl haladó
gépjármű egy nyomvonalon halad.

— Útviszonyok (emelkedő, kanyargós,
útfelület, stb.).

— Az utasok száma és a rakomány
mennyisége.

A távolsági fényszóró asszisztens működése:

MWBC0126X

Példa

A távolsági fényszóró segédrendszer aktiválásá-
hoz nyomja meg a kapcsolót az ábrán látható
módon, „AUTO” állásban. A távolsági fényszóró
asszisztens visszajelző lámpája világít, miközben
a fényszók fel vannak kapcsolva.

A távolsági fényszóró visszajelző lámpája akkor is
világít, ha a távolsági fényszórót kiválasztotta a
távolsági fényszóró segédrendszer segítségével.

Ha a távolsági fényt jelző segédfény nem világít a
fenti körülmények között, az azt jelezheti, hogy a
rendszer nem működik megfelelően. Javasolt,

hogy ellenőriztesse a rendszert egy NISSAN már-
kakereskedővel, vagy szakszervizzel.

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

A távolsági fényszóró-asszisztens kikapcsolásához
nyomja meg ismét a kapcsolót.

Környezeti képalkotó szenzor karbantartása:

MWAC0523X

A távolsági fényszóró segédrendszer környezeti
képalkotó szenzorja a belső visszapillantó tükör
előtt található. Ahhoz, hogy a távolsági fényszóró
asszisztens megfelelő működése fenntartható le-
gyen és a rendszer hibás működése elkerülhető
legyen, ügyeljen a következőkre:

* A szélvédő legyen mindig tiszta.
* Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát

sem) vagy szereljen fel más kiegészítőt a
környezeti képalkotó szenzor környékére.

* Ne üsse meg vagy törje össze a környezeti
képalkotó szenzor körüli területeket. Ne érin-



(133,1)

tse meg a környezeti képalkotó szenzor len-
cséjét.

Ha a környezeti képalkotó szenzor baleset követ-
keztében megsérül, vegye fel a kapcsolatot egy
NISSAN márkakereskedővel vagy szakszervizzel.

Akkumulátorkímélő rendszer
MEVHT33A1-E8409034-D45E-48DE-A071-E3A41898289B

* Amikor a fényszóró kapcsolója a vagy
pozícióban, miközben a főkapcsoló BE

állásban van, a lámpák automatikusan kikap-
csolnak egy bizonyos időn belül, miután a
főkapcsolót „KI” állásba helyezték.

* Amikor a fényszóró kapcsoló a helyén marad
vagy pozícióba, miután a lámpák

automatikusan kialszanak, a lámpák felgyul-
ladnak, ha a főkapcsolót BE állásba helyezik.

FIGYELEM
* Ha a fényszórókat felkapcsolja azután,

hogy azok automatikusan lekapcsolódtak,
a lámpák nem fognak ismét automatiku-
san lekapcsolódni. Amikor hosszabb időre
elhagyja a járművet, gondoskodjon róla,
hogy a fényszórók kapcsolóját „AUTO”
állásba állítja, egyéb esetben a 12 voltos
akkumulátor lemerülhet.

* Soha ne hagyja bekapcsolva a világítás-
kapcsolót, ha az e-POWER rendszer hosz-
szabb ideig nem működik, még akkor sem,
ha a fényszórók automatikusan kikapcsol-
nak.

Adaptív LED fényszóró (ha van)
MEVHT33A1-58FA8196-64F8-4961-AD56-86AD6876E852

MWBC0085X

Példa

Az adaptív LED-es fényszórórendszer akkor mű-
ködik, ha a jármű körülbelül 40 km/h (25 MPH) vagy
annál nagyobb sebességgel halad. Ha egy szem-
bejövő jármű vagy az elöl haladó jármű jelenik meg
járműve előtt, amikor a fényszóró távolsági fény-
szórója be van kapcsolva, a rendszer automatiku-

san megvá l toztat ja a fényszórók á l ta l
megvilágított területet.

Példa:

Csak jobb oldali fényszóró (szembejövő jár-
mű esetén)
Csak a bal oldali fényszóró (első járműve-
khez)
Osztott gerenda (vezető járműhöz)

Óvintézkedések az adaptív LED-es fényszóróval
kapcsolatban:

FIGYELMEZTETÉS
* Az adaptív LED-es fényszórórendszer ké-

nyelem, de nem helyettesíti a biztonságos
vezetést. A vezetőnek minden esetben a
gépjárműre kell összpontosítania és alkal-
maznia kell a biztonságos vezetéshez
elengedhetetlen helyes gyakorlatokat és
manuálisan kell váltania a távolsági és
tompított fényszóró között, ha az szüksé-
ges.

* Előfordulhat, hogy a távolsági és tompított
fényszóró közötti váltás nem jön létre a
következő feltételek esetén. Ekkor a távol-
sági fényszórót manuálisan kapcsolja át
tompított fényszóróra.

— Rossz időjárási viszonyok között (eső,
köd, hó, szél, stb.)

— Ha a fényszóróra vagy hátsó lámpára
hasonlító fényforrás van a gépjármű
közelében.

— Ha a közeledő vagy távolodó gépjár-
mű fényszóróit lekapcsolták, ha a lám-
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pa színét idegen anyagok befolyásolják
vagy ha a fényszóró beállítása nem
megfelelő.

— Ha a fényesség hirtelen, huzamosabb
időre megváltozik.

— Ha olyan úton közlekedik, amely hegy-
ek mellett halad el vagy ha az úton
szintkülönbségek vannak.

— Ha kanyarokkal tűzdelt úton halad.

— Ha egy közlekedési tábla vagy tükör-
szerű felület erős fényt ver vissza a
gépjármű eleje felé.

— Ha egy konténer, stb., amelyet az elöl
haladó gépjármű vonatott, erős fényt
ver vissza.

— Ha a gépjármű fényszórója sérült vagy
szennyeződött.

— Ha a gépjármű valamilyen szögben áll
defektes keréknek vagy vontatásnak
köszönhetően, stb.

* A tompított és a távolsági fényszóró kö-
zötti váltás ideje a következők függvényé-
ben változhat.

— A szembejövő vagy ez elöl haladó
gépjármű fényszórójának fényereje.

— A szembejövő vagy az elöl haladó
gépjármű mozgása és iránya.

— Ha a szembejövő vagy az elöl haladó
gépjárművön csak az egyik lámpa vi-
lágít.

— Ha a szembejövő vagy az elöl haladó
gépjármű egy nyomvonalon halad.

— Útviszonyok (emelkedő, kanyargós,
útfelület, stb.).

— Az utasok száma és a csomagok
mennyisége.

Adaptív LED-es fényszórók működése:

MWBC0126X

Példa

Az adaptív LED-es fényszórórendszer aktiválásá-
hoz nyomja meg a kapcsolót az ábrán látható
módon, miközben a fényszórókapcsoló “AUTO”
állásban van. Az adaptív LED-es fényszóró visz-
szajelző lámpája a mérőben világít, amíg a fény-
szórók be vannak kapcsolva.

A távolsági fényszóró visszajelző lámpája akkor is
világít, ha a távolsági fényszóró be van kapcsolva.

Ha az adaptív LED-es fényszóró visszajelző lámpá-
ja a fenti körülmények között nem világít, az azt
jelezheti, hogy a rendszer nem működik meg-
felelően. Ellenőriztesse a rendszert egy NISSAN
márkakereskedővel, vagy szakszervizzel.

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

Az adaptív LED-es fényszórórendszer kikapcsolá-
sához nyomja meg ismét a kapcsolót.

Környezeti képalkotó szenzor karbantartása:

MWAC0523X

Az adaptív LED-es fényszórórendszer környezeti
képérzékelője a belső visszapillantó tükör előtt
található. Az adaptív LED fényszórórendszer meg-
felelő működésének megőrzése és a rendszer
meghibásodásának elkerülése érdekében ügyeljen
a következőkre:

* A szélvédő legyen mindig tiszta.
* Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát

sem) vagy szereljen fel más kiegészítőt a
környezeti képalkotó szenzor környékére.

* Ne üsse meg vagy törje össze a környezeti
képalkotó szenzor körüli területeket. Ne érin-
tse meg a környezeti képalkotó szenzor len-
cséjét.

Ha a környezeti képalkotó szenzor baleset követ-
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keztében megsérül, vegye fel a kapcsolatot egy
NISSAN márkakereskedővel vagy szakszervizzel.

Daytime Running Light (DRL) RENDSZER
MEVHT33A1-181527A2-63B6-45DF-BA28-677487A443EE

Ha a fényszóró kapcsolója le van kapcsolva, a
nappali világítás akkor is felkapcsolódik, miután az
e-POWER rendszert elindította.

Amikor a fényszóró kapcsolóját a(z) vagy
állásba kapcsolják, a nappali menetfény kikapcsol.

FÉNYSZÓRÓTISZTÍTÓ (ha van)
MEVHT33A1-B25C169D-F550-49A8-8832-F73518E72374

A fényszórótisztító akkor működik, ha a fényszóró
be van kapcsolva, és a főkapcsoló BE állásban van.

Húzza az ablaktörlő kapcsolóját felfelé. A fényszó-
rómosó a szélvédőmosóval együtt működik. Ez a
művelet a főkapcsoló minden egyes ki- és bekap-
csolásakor aktiválódik.

FIGYELEM
Ha a folyadékszint alacsony, töltse fel az
ablakmosó folyadékot.

FÉNYSZÓRÓMAGASSÁG- SZABÁLYOZÓ
MEVHT33A1-9927AD39-AB76-4F2B-BD19-6F23C13EFDC4

MWAC0736X

Kézi típusú (ha van)
MEVHT33A1-E73CACDA-9543-449A-A573-9AFBB351F0E4

A fényszórómagasság- szabályozó csak akkor
működik, ha a főkapcsoló ON állásban van és a
fényszóró fel van kapcsolva, lehetővé téve így a
fényszóró tengelyének állítását a vezetési körül-
mények függvényében.

Ha nagyobb teher/ csomag nélkül halad egyenes
úton, akkor válassza a normál “0” pozíciót.

Ha az utasok száma, illetve a teher/ csomagok
mérete változik, a tényszóró tengelye feljebb kerül,
mint normál esetben.

Dombos területen a fényszórók közvetlenül az Ön
előtt haladó jármű visszapillantó tükrébe és külső
visszapillantó tükrébe, vagy a szembe jövő jármű
szélvédőjére világíthatnak, amely zavarhatja más
vezetők látását.

A megfelelő magasság beállításához forgassa el a
kapcsolót a megfelelő irányba. Minél magasabb

számra állítja a kapcsolót, a fényszóró tengelye
annál lejjebb mutat.

A következő példákra hivatkozva válassza meg a
kapcsoló pozícióját.
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Két üléssorral szerelt modellek:

Kapcsoló pozíciója Első ülésen utazók száma Hátsó ülésen utazók száma A csomagtér terhelése

0 1 vagy 2 Nincs utas Nincs terhelés

1 2 3 Nincs terhelés

2 2 3 kb. 105 kg (232 lb)

3 1 Nincs utas kb. 350 kg (772 lb)
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Három üléssorral szerelt modellek:

Kapcsoló pozíciója Első ülésen utazók száma A második üléssoron tar-
tózkodó utasok száma

A harmadik üléssoron tar-
tózkodó utasok száma

A csomagtér terhelése

0 1 vagy 2 Nincs utas Nincs utas Nincs terhelés

1 2 Nincs utas vagy 3 2 Nincs terhelés

2 2 3 2 kb. 95 kg (209 lb)

3 1 Nincs utas Nincs utas kb. 445 kg (981 lb)
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Automatikus (ha van)
MEVHT33A1-1F217A57-D519-4DD3-BD5F-E9139002FD81

A fényszórók automatikus szintezővel vannak
felszerelve. A fényszóró tengelyének magassága
automatikusan kerül beállításra.

IRÁNYJELZŐ KAPCSOLÓ
MEVHT33A1-DF12F6F8-A1D7-4024-A4DF-46D972E49E9C

MWBC0127X

Példa

Irányjelző
MEVHT33A1-3CF2F736-4960-4B96-B5CF-1271A559F90A

Tolja a kart felfelé, vagy lefelé így jelezheti fordu-
lásának irányát. Az irányváltás befejezése után az
irányjelzés automatikusan törlődik.

Sávváltás jelző
MEVHT33A1-BCAE5264-DA08-4A37-B0F2-FDE7D90FCC8F

Mozgassa a kart felfelé vagy lefelé, amíg az
irányjelző villogni nem kezd, de a kar nem rete-
szelődik a sávváltás jelzéséhez. Tartsa lenyomva a
kart, amíg a sávváltás be nem fejeződik.

Mozgassa a kart felfelé vagy lefelé, amíg az
irányjelző villogni nem kezd, de a kar nem rete-
szelődik, majd engedje el a kart. Az irányjelző
automatikusan háromszor felvillan.

Válassza ki a megfelelő módot a sávváltás jelzésé-
re az út- és forgalmi viszonyok alapján.

MEVHT33A1-8A44D476-039A-440B-9B7F-71C22E22C8D1

MWBC0128X

MWBC0129X

Példa

ELSŐ KÖDLÁMPÁK (ha van)
MEVHT33A1-D1A305E5-A96D-4571-8501-B1992E1090A9

A ködlámpák felkapcsolásához állítsa a fényszóró
kapcsolóját vagy állásba, majd kapcsolja
a ködlámpakapcsolót a(z) pozíció.

Ha be akarja kapcsolni a ködlámpákat, mikor a
fényszóró kapcsolója „AUTO” állásban van, a fény-
szórónak vagy a helyzetjelző lámpáknak bekap-
csolt állapotban kell lenniük, és a ködlámpa

KÖDLÁMPAKAPCSOLÓKÖDLÁMPAKAPCSOLÓ
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kapcsolójának állapota legyen a(z) pozíció.
(Ha a fényszórókat, az első helyzetjelző lámpákat
és a ködlámpákat bekapcsolják, miközben a fény-
szórókapcsoló „AUTO” állásban van, továbbra is
világítanak, még akkor is, ha a környezet meg-
világosodik.)

A kikapcsoláshoz fordítsa a ködlámpa kapcsolóját
OFF állásba.

HÁTSÓ KÖDLÁMPA
MEVHT33A1-069C2BB8-3B2A-47AB-8D3F-D9AD34EA9595

A hátsó ködlámpát akkor használja, ha jelentősen
lecsökken a látótávolság [általában 100 m (328 ft)
alá].

A ködlámpa felkapcsolásához állítsa a fényszóró
kapcsolóját pozícióba vagy kapcsolja be a
ködlámpákat (ha vannak), majd állítsa a ködlámpa
kapcsolót a(z) pozíció.

Ha be akarja kapcsolni a ködlámpát, mikor a
fényszóró kapcsolója „AUTO” állásban van és a
fényszóró be van kapcsolva, állítsa a ködlámpa
kapcsolóját a(z) pozíció.

A kikapcsoláshoz fordítsa a ködlámpa kapcsolóját
OFF állásba.

MEVHT33A1-E3EA3376-5066-42DB-890F-056CE8D3AF95

ABLAKTÖRLŐ ÉS ABLAKMOSÓ MŰKÖDÉS
MEVHT33A1-5D62D6DA-D084-4A1A-9D95-62ADEFE70EF9

FIGYELMEZTETÉS
Hideg hőmérsékleti viszonyok között az ab-
lakmosó folyadék ráfagyhat a szélvédőre,
amely korlátozhatja a kilátást, és balesethez
vezethet. Melegítse fel a szélvédőt a párátla-
nítóval, 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 töltsön
az ablakmosó tartályba. Néhány metil
alkohol bázisú mosófolyadék károsíthatja
a hűtőt, ha a tartály feltöltése közben a
folyadék kiömlik.

* Az ablakmosó tartályba való beöntés előtt
keverje össze az ablakmosófolyadékot víz-
zel, a gyártó utasításai szerint. Ne az
ablakmosó tartályban keverje össze az
ablakmosófolyadékot vízzel.

* Ne működtesse az ablaktörlőt miközben
az ablaktörlő karja fel van húzva. Az
ablaktörlő karja sérülhet.

Ha az ablaktörlő működését hó vagy jég meg-
szakítja, az ablaktörlő megállhat, hogy a motort
megvédje. Ha ez előfordul, állítsa a kapcsolót KI
pozícióba és távolítsa el a havat vagy jeget az
ablaktörlő környékéről. Körülbelül 1 perc után
ismét indítsa el az ablaktörlőt.

MWAC0887X

Az ablaktörlő és szélvédő mosó csak akkor műkö-
dik, ha a főkapcsoló BE helyzetben van.

Nyomja le a kart az ablaktörlő működtetéséhez a
következő sebességeken:

(1) AUTO — lásd “Esőérzékelős ablaktörlés” (136
o.).

(2) Alacsony — folyamatos alacsony fordulats-
zámú működés

(3) Magas — folyamatos nagy sebességű mű-
ködés
Ha a főkapcsolót „KI” állásba állítja, miközben
az ablaktörlő nagy sebességű állásban mű-
ködik, az ablaktörlő nem fog működni, ami-
kor a bekapcsoló kapcsolót legközelebb BE
állásba helyezi. Az ablaktörlő működtetésé-
hez mozgassa a kart a nagy sebességtől
eltérő bármely pozícióba.

Nyomja felfelé a kart az ablaktörlő egyszeri
sepréshez.
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Húzza maga felé a kart a mosógép működteté-
séhez. Az ablaktörlő is töröl néhányat.

A fényszórómosó (ha van) szintén működésbe lép
a szélvédőmosóval együtt. (Lásd “Fényszórótisztító
(ha van)” (136 o.).)

MEGJEGYZÉS:

A sebességfüggő funkció le van tiltva. További
információkért lásd: “Gépjármű beállításai” (103
o.).

Fényszórótisztító (ha van)
MEVHT33A1-31E21B37-5355-4A2B-8D5A-FBE393594AD9

Húzza a kart a jármű hátulja felé .

A fényszórómosó működésbe lép a szélvédőmo-
sóval együtt.

* A fényszórómosó a szélvédőmosóval együtt
működik. Ez a művelet a főkapcsoló minden
egyes ki- és bekapcsolásakor aktiválódik.

* Az első működtetés után a fényszórómosó
csak minden ötödik szélvédőmosásra kapcsol
be.

FIGYELEM
Ha a folyadékszint alacsony, töltse fel az
ablakmosó folyadékot.

ESŐÉRZÉKELŐS ABLAKTÖRLÉS
MEVHT33A1-C3DA0905-9EBF-4814-8E98-41180361A122

MWBC0049X

Az esőérzékelős ablaktörlő rendszer automatiku-
san bekapcsol és az eső intenzitásától, illetve a
gépjármű sebességétől függően beállítja annak
sebességét, a szélvédő felső részén elhelyezett
esőérzékelőnek köszönhetően.

Az esőérzékelős automatikus ablaktörlő rendszer
beállításához nyomja le a kart “AUTO” állásba . Az
ablaktörlő egyet töröl, ha a főkapcsoló BE állásban
van.

Az esőérzékelő érzékenységi szintje a gomb
(alacsony) vagy (3) (magas) irányába forgatásával
állítható be.

* Magas— Magas érzékenység
* Alacsony— Alacsony érzékenység
Az esőérzékelős automatikus ablaktörlő rendszer
kikapcsolásához tolja fel a kart “KI” állásba, vagy
húzza le a kart a másikhoz.

FIGYELEM
Ne érintse meg az esőérzékelőt és a körülötte
lévőket, ha az ablaktörlő kapcsolója “AUTO”
állásban van, és a főkapcsoló BE állásban van.
Az ablaktörlők váratlanul működésbe léphet-
nek és sérülést okozhatnak vagy az ablaktör-
lők sérülhetnek.

* Az esőérzékelős ablaktörlést esős időben
kell beállítani. Ha a kapcsolót “AUTO” állás-
ban hagyja, az ablaktörlők akkor is elin-
d u l h a t n a k , h a s z e n n y e z ő d é s ,
ujjlenyomatok, olajréteg vagy rovarok ke-
rülnek a szenzorra vagy annak környékére.
Az ablaktörlők akkor is működésbe lép-
hetnek, ha kipufogógázok vagy nedvesség
megzavarják az érzékelőket.

* Ha a szélvédő vízlepergető bevonattal van
bevonva, az esőérzékelős ablaktörlő se-
bessége magasabb lehet, még akkor is, ha
kis mennyiségű eső esik a szélvédőre.

* Az esőérzékelős rendszert kapcsolja ki, ha
a járművet autómosóban mosatja le.

* Előfordulhat, hogy az esőérzékelős ablak-
törlő nem működik még akkor sem, ha eső
esik az érzékelőre.

* Annak érdekében, hogy az esőérzékelős
ablaktörlő rendszer megfelelően működ-
jön, használjon eredeti ablaktörlő lapáto-
kat. (Lásd “Szélvédő törlőlapátok” (477 o.)
ablaktörlő lapát cseréhez.)
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HÁTSÓ ABLAKTÖRLŐ ÉS SZÉLVÉDŐ MOSÓ MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-0013655D-0D88-4D9F-87AB-B359910F5671

FIGYELMEZTETÉS
Fagypont alatti hőmérséklet esetén a mosó
oldat ráfagyhat a hátsó ablakra ezáltal akadá-
lyozva a kilátást. Melegítse fel a hátsó szélvé-
dőt a párátlanítóval, mielőtt lemosná a hátsó
szélvédőt.

FIGYELEM
* 30 másodpercnél hosszabb ideig ne mű-

ködtesse folyamatosan a mosót.

* Ne működtesse a mosót, ha a folyadéktar-
tály üres.

* Hígítatlan ablakmosófolyadékot ne töltsön
az ablakmosó tartályba. Néhány metil
alkohol bázisú mosófolyadék károsíthatja
a hűtőt, ha a tartály feltöltése közben a
folyadék kiömlik.

* Az ablakmosó tartályba való beöntés előtt
keverje össze az ablakmosófolyadékot víz-
zel, a gyártó utasításai szerint. Ne az
ablakmosó tartályban keverje össze az
ablakmosófolyadékot vízzel.

Ha a hátsó ablaktörlő működését hó vagy jég
megszakítja, az ablaktörlő megállhat, hogy a
motort megvédje. Ha ez előfordul, állítsa a
kapcsolót KI pozícióba és távolítsa el a havat
vagy jeget az ablaktörlő környékéről. Körülbelül
1 perc után ismét indítsa el az ablaktörlőt.

MWAC0888X

A hátsó ablaktörlő és -mosó akkor működik, ha a
főkapcsoló BE állásban van.

Forgassa el a kapcsolót az óramutató járásával
megegyező irányba a KI pozícióból, hogy elindítsa
az ablaktörlőket.

(1) Szakaszos (INT) — szakaszos működés (nem
állítható)

(2) Alacsony (BE) — folyamatos alacsony fordu-
latszámú működés

Nyomja előre a kapcsolót a mosógép működte-
téséhez. Az ablaktörlő is töröl néhányat.

Fordított link funkció:

Ha az ablaktörlő kapcsolója be van kapcsolva és a
sebességváltó karját R (Hátramenet) állásba állítja,
a hátsó ablaktörlő és mosó elindul.

MEGJEGYZÉS:

Lehetséges, hogy a fordított kapcsolat funkció le
van tiltva. További információkért lásd: “Gép-
jármű beállításai” (103 o.).

MEVHT33A1-42DFB5C9-1242-42C6-9C81-3035F0339A9D

MWAC0956X

A fűtött szélvédő gomb az első légkondicionáló
vezérlőpanelen található.

A szélvédő párátlanításához/jégmentesítéséhez
indítsa el a e-POWER rendszert és nyomja meg a
fűtött szélvédő gombot. A visszajelző lámpa
kigyullad.

Nyomja meg a gombot újra, hogy a rendszert
kikapcsolja.

A rendszer adott idő elteltével automatikusan
kikapcsol. Ha a szélvédő ez előtt letisztul, nyomja
meg újra a gombot a rendszer kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS:
* A rendszert csak akkor lehet bekapcsolni, ha

az e-POWER rendszer működik.
* A rendszer aktiválása előtt távolítsa el a

felesleges havat/jeget a szélvédőről.
* A szélvédőbe épített elektromos vezetők

biztosítják a szélvédő letisztításához szük-
séges hőt. Ha a szélvédő megsérül, ellen-
őr iz tesse a rendszert egy NISSAN
márkakereskedéssel vagy szakszervizzel.
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* A 12 voltos akkumulátor kímélése érdekében
a fűtött szélvédő csökkent teljesítménye
vagy kikapcsolása észlelhető. Ez nem hiba.

* A NISSAN a rendszer használatát javasolja a
szélvédő páramentesítésének támogatásá-
ra. Részletes információkért ld.: “Fűtés és
légkondicionáló” (225 o.).

MEVHT33A1-3B91CBF8-3714-4097-A2DD-A61CFF95B18A

MWAC0957X

Példa

A párátlanító kapcsoló az első légkondicionáló
vezérlőpanelen található.

A hátsó ablaküveg és a külső visszapillantó tükrök
pára- és jégmentesítéséhez indítsa el az e-POWER
rendszert, és nyomja be a kapcsolót. A visszajelző
lámpa kigyullad. Nyomja meg a kapcsolót
ismételten a páramentesítő kikapcsolásához.

Körülbelül 20 perc múlva automatikusan kikapcsol.

FIGYELEM
* Ha a páramentesítőt folyamatosan mű-

ködteti, indítsa el az e-POWER rendszert.
Egyéb esetben a 12 voltos akkumulátor
lemerülhet.

* Amikor a szélvédő belső oldalát tisztítja,
ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg, sértse
fel a fűtőszálakat az üvegfelületen.

MEVHT33A1-BCFDC961-0310-45F1-A715-1044C3AF17A3

MWAC0565X

A jelzőkürt a főkapcsoló pozíciójától függet-
lenül is működik, kivéve, ha az 12 voltos akkumu-
látor le van merülve.

Ha a jelzőkürt gombját megnyomja és nyomva
tartja, a jelzőkürt megszólal. Ha a gombot elengedi,
a jelzőkürt elhallgat.

PÁRAMENTESÍTŐ KAPCSOLÓPÁRAMENTESÍTŐ KAPCSOLÓ JELZŐKÜRTJELZŐKÜRT
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MEVHT33A1-33197EEF-5D77-4332-96A1-3D3EF363B858

MWAC0981X

Példa

A fűtött kormánykerék kapcsolója az első légkon-
dicionáló vezérlőpanelen található.

Nyomja meg a fűtött kormánykerék kapcsolóját,
hogy felmelegíthesse a kormánykereket, miután a
főkapcsoló ON állásba állította. A visszajelző lámpa

kigyullad. Nyomja meg a kapcsolót ismételten a
rendszer kikapcsolásához.

Ha a kormánykerék felületi hőmérséklete 20°C
(68°F) alatti, a rendszer felmelegíti a kormánykere-
ket és hőmérsékletét 20°C (68°F) felett tartja. Amíg
a rendszer bekapcsolt állapotban van, a visszajelző
lámpa is világít (kb. 30 percen át).

Nyomja meg a gombot ismét, hogy a rendszert
manuálisan kikapcsolhassa. A kapcsoló színe na-
rancssárgáról fehérre vált át, miközben a funkció
ON állásból OFF állásba vált át.

MEGJEGYZÉS:

Bekapcsolást követően a fűtött kormánykerék
automatikusan be- és kikapcsolja magát, hogy
20°C (68°F) fölött tartsa a hőmérsékletet.

Ha a kormánykerék hőmérséklete magasabb,
mint 50°C (122°F) amikor a fűtött kormánykerék
kapcsolóját bekapcsolja, a rendszer nem fogja
felmelegíteni a kormánykereket. Ez nem hiba.

MEVGUID-4E5AC158-EA2F-4CAC-9E1F-A219C971D0F6
A hátsó ajtó riasztás rendszer bizonyos körülmé-
nyek között jelzi, hogy van-e tárgy vagy utas a
hátsó ülés(ek)en. A járműből való kilépés előtt
ellenőrizze az ülés(ek)et.

A hátsó ajtó riasztás rendszer kezdetben ki van
kapcsolva. A vezető a jármű információs kijelző
használatával engedélyezheti a rendszert. (Lásd
“Gépjármű beállításai” (103 o.).)

Ha a rendszer engedélyezve van:

* A rendszer aktiválva van, mikor a hátsó ajtót
kinyitják vagy becsukják. Ha a járművet elin-
dítják és a rendszer aktiválva van, vizuális
üzenet jelenik meg a jármű információs kijel-
zőn. (Lásd “25. [Hátsó ajtó riasztás bekapcsol-
va] visszajelző (ha van)” (113 o.).)

* Ha a hátsó ajtót kinyitják és becsukják a jármű
vezetése nélkül, a rendszer nem kerül aktivá-
lásra. A rendszer aktiválásához a hátsó ajtót ki
kell nyitni és be kell csukni, valamint vezetni
kell a járművet.

* A rendszer aktiválásához szükséges, hátsó
ajtó nyitása és csukása és a jármű elindítása
között eltelt intervallum körülbelül 10 perc. A
hosszabb intervallum nem jelent hibás műkö-
dést.

Ha a hátsó ajtó riasztás aktiválódik:

* Ha a vezető a járművet P (Parkolás) állásba
állítja, értesítés jelenik meg a jármű informáci-
ós kijelzőn, [Üzenet bezárása] és [Riasztás
kikapcsolva] lehetőségekkel.
— A [Riasztás kikapcsolva] kiválasztásával át-

menetileg letilthatja a riasztásokat.
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— Ha nem választ ki semmit vagy a [Üzenet
bezárása] opciót választja, a riasztás enge-
délyezve marad.

* Ha a riasztás engedélyezve van, mikor a vezető
elhagyja a járművet, [Ell., hogy van-e bármi a
hátsó ülésen] üzenet jelenik meg a jármű
információs kijelzőn.
A [Hangjel. és figy.] beállítás választása esetén:
— Rövid időn át hangjelzés hallatszik, kivéve,

ha a hátsó ajtó rövid időn belül való
kinyitásával és becsukásával deaktiválják a
riasztást.

— Ha az ajtókat a hátsó ajtó kinyitásával
bezárják a riasztás deaktiválása előtt, hang-
jelzés hallatszik.

— Ha a csomagtérajtót kinyitják, mielőtt a
hátsó ajtót kinyitnák, a hangjelzés annak
becsukásáig késleltetve lesz.

MEGJEGYZÉS:

Ha az [Csak figyelmeztetés] beállítás van kivá-
lasztva, a riasztás üzenet továbbra is megjelenik
a jármű információs kijelzőn, de nem hallatszik
hangjelzés.

FIGYELMEZTETÉS
* Ha a vezető a [Riasztás kikapcsolva] opciót

választja, nem lesz hangjelzés vagy üze-
net, a hátsó ajtó nyitás/zárás állapotától
függetlenül.

* Előfordulhat, hogy nem szólal meg hang-
jelzés, mikor tárgy vagy utas van a hátsó
ülés(ek)en. Ez történhet például, ha a hátsó
ülésen utazók beszállnak vagy elhagyják a
járművet egy utazás során.

* A rendszer közvetlenül nem észleli a hátsó
ülés(ek)en tartott tárgyakat és ott utazó
utasokat. A hátsó ajtó nyitását és csukását
érzékeli, jelezve, hogy lehet valami a hátsó
ülés(ek)en.

MEGJEGYZÉS:

Előfordulhat, hogy a hangjelzés megszólal, de
nincs tárgy vagy utas a hátsó ülés(ek)en.

(Lásd “25. [Hátsó ajtó riasztás bekapcsolva] visz-
szajelző (ha van)” (113 o.).)

MEVHT33A1-850FEE13-D4FF-4D25-97B5-E92230D21302

MWAC0325X

Műszerfal panel (példa)

MWAC0972X

Csomagtér (példa)

Az elektromos csatlakozók a műszerfal alsó ré-
szén* és a csomagtérben találhatók.

*: Az ábrán látható elrendezés balkormányos
járművet mutat. Jobbkormányos (RHD) modellek
esetében az érzékelő az ellenkező oldalon találha-
tó.

ELEKTROMOS CSATLAKOZÓKELEKTROMOS CSATLAKOZÓK
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FIGYELEM
* A csatlakozó és a dugó forró lehet hasz-

nálat közben és közvetlenül utána.

* Ne használja olyan tartozékokkal, melyek
meghaladják a 12 voltos, 120 W (10 A)-os
értékeket. Ne használjon dupla adaptert
vagy több, mint egy elektromos tartozé-
kot.

* A jármű 12 voltos akkumulátorának leme-
rülésének elkerülése érdekében használ-
jon konnektort, miközben az e-POWER
rendszer működik.

* Kerülje az elektromos csatlakozó haszná-
latát akkor, amikor a légkondicionáló,
fényszórók vagy hátsó páramentesítő be
van kapcsolva.

* Ezt az elektromos csatlakozót nem tervez-
ték szivargyújtóval való használatra.

* A dugót mindig teljesen ütközésig nyomja
be. Ha nem jön létre jó érintkezés, a
csatlakozó túlmelegedhet.

* Mielőtt behelyez, vagy leválaszt egy dugót,
győződjön meg róla, hogy a használt
elektromos tartozék KI van kapcsolva.

* Ha nincs használatban, zárja le a kupakot.
Ügyeljen arra, hogy víz vagy egyéb folya-
dék ne érintkezzen az elektromos csatla-
kozóval.

USB (Universal Serial Bus) TÖLTŐCSATLAKOZÓ (ha van)
MEVHT33A1-F92B57E4-B6FF-4777-91E1-880F1FD5F9F8

MWAC0326X

Példa

Az USB töltőcsatlakozó a középkonzol dobozának
hátulján található.

Az USB töltőcsatlakozó csak külső eszköz töltésére
használható.

Csatlakoztasson egy USB-eszközt a csatlakozó-
hoz. A töltés automatikusan megkezdődik. USB
töltöcsatlakozóhoz (USB-A típus), maximum telje-
sítmény legfeljebb 5 volt, 12W, 2,4A. USB töltöcsat-
lakozóhoz (USB-C típus), maximum teljesítmény
legfeljebb 5 volt, 15W, 3A.

A külső eszköz folyamatosan töltődik, amíg a
főkapcsoló BE állásban van.

Egyes mobileszközök nem tölthetők a specifikáci-
ójuk függvényében.

FIGYELEM
* Ne erőltesse az USB eszközt a csatlakozó-

ba. Az USB-csatlakozótól függően, ha az
USB-eszközt megdöntve vagy fejjel lefelé

helyezi be, az károsíthatja a csatlakozót.
Győződjön meg róla, hogy az USB egység
megfelelően van-e csatlakoztatva a csat-
lakozóba.

* Ne használjon reverzibilis USB kábelt. A
reverzibilis USB kábel használata kárt
okozhat a csatlakozóban.

VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTŐ (ha van)
MEVHT33A1-8C56C6CB-4197-4E63-8A1C-C2EA53136748

MWAC0327X

Példa

1. Töltőpad

2. Visszajelző

A vezeték nélküli töltő szenzor a középső konzol
elején található. Helyezze az okostelefont a veze-
ték nélküli töltő talpára. A töltés automatikusan
megkezdődik. Az okostelefon folyamatosan töltő-
dik, amíg a főkapcsoló BE állásban van.
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FIGYELMEZTETÉS
* Soha ne helyezzen fémes anyagokat a

vezeték nélküli töltő és az okostelefon
közé.

* Azok, akik pacemakerrel vagy más egyéb
gyógyászati segédeszközzel rendelkez-
nek, vegyék fel a kapcsolatot az elektro-
nikus gyógyászati segédeszközt gyártó
céggel a használat előtt.

* Soha ne tegyen ruhadarabot az okostele-
fonra a töltési folyamat során.

* Soha ne töltse az okostelefont, ha nedves.

* Soha ne helyezzen fémes anyagokat vagy
apró tárgyakat, például szivargyújtót, in-
telligens kulcsot vagy memóriameghajtót.

FIGYELEM
* Ne helyezzen RFID-t/NFC-t/bankkártyát a

vezeték nélküli töltő és az okostelefon
közé. Ez a kártya adatainak károsodását
okozhatja.

* Ne használjon olyan vezeték nélküli töltőt,
amelyen felhalmozódott a szennyeződés,
vagy amelynek a töltőpadja szennyezett.

* Ne ütögesse meg a vezeték nélküli töltő
felületét.

* Ne öntsön folyadékot (víz, üdítők, stb.) a
töltőpadra.

* Ne használjon zsírt, olajat vagy alkoholt a
töltőpad tisztításához.

Vezeték nélküli töltő visszajelző
MEVHT33A1-D6A4C239-0F9C-49E3-8DBF-C47AACDB7620

A mutató narancssárgán világít, amikor a
töltési folyamat elindul.

Amikor a töltés befejeződött, a jelzőfény zölden
világít.

Ha meghibásodás következik be vagy megszakad
a töltési folyamat, a visszajelző 8 másodpercen
keresztül narancssárgán fog villogni, majd kikap-
csol.

A vezeték nélküli töltő működése
MEVHT33A1-6569096D-CD21-427D-BC4A-D15F679A08E2

A vezeték nélküli töltő használatához megfelelően
el kell helyeznie az okostelefont a töltőpadon. A
töltési teljesítmény maximalizálása érdekében
győződjön meg arról, hogy az okostelefon teljesen
a töltőlap közepén, a „Qi” logó felett helyezkedik
el. Mivel a töltés vevőegységének helye okostele-
fontól függően eltérhet, meg kell keresnie az
okostelefonjának legmegfelelőbb pontot.

Mivel bizonyos okostelefon tokok vagy tartozékok
negatívan befolyásolhatják a töltést, távolítsa el
őket a vezeték nélküli töltés megkezdése előtt.

Vezeték nélküli töltés előtt kapcsolja ki az okoste-
lefon rezgés funkcióját.

MEGJEGYZÉS:
* Csak Qi-kompatibilis okostelefon használ-

ható.
* Az okostelefon vagy a vezeték nélküli töltő

felmelegedhet a töltési folyamat során, és a
töltés leállhat az okostelefon vagy a vezeték
nélküli töltő védelmi funkciója miatt. Ez nem
hiba. Ha ez előfordul, indítsa újra a töltést,
miután az okostelefon vagy a vezeték nél-

küli töltő lehűlt. A visszajelző narancssárgán
fog villogni, majd kialszik.

* A vezeték nélküli töltési folyamatot az okos-
telefon adott állapota is megszakíthatja
(akkumulátor hőmérséklet, stb.).

* Ha a töltés során rádiózaj lép fel, helyezze az
okostelefont a vezeték nélküli töltő középső
(“Qi” logója) helyzetébe.

* A vezeték nélküli töltési folyamat az intelli-
gens kulcs keresésének folyamata alatt leáll.

* A vezeték nélküli töltési folyamat nem indul
el, ha csatlakoztatva van egy USB (Universal
Serial Bus) kábel az okostelefonhoz. A visz-
szajelző narancssárgán fog világítani vagy
villogni, ha az okostelefont úgy rakja a
vezeték nélküli töltőre, hogy USB kábellel
csatlakozik. Azonban ilyenkor nem megy
végbe töltés.

* Az okostelefon típusától függően a visz-
szajelző a töltési folyamat végeztével is
narancssárgán fog világítani.
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MEVHT33A1-ACBEA04E-07DC-4FC6-9000-62282BECF92A
A gépjármű a 112-es hívószámon alapuló mentő-
szolgálat-hívó rendszerrel (eCall) van ellátva, ame-
lyet a gépjárműben történő felhasználásra
terveztek. Ezzel közúti baleset esetén egy auto-
matikus hívással értesíteni lehet a sürgősségi
segélyszolgálatok telefonközpontját. A rendszerrel
manuálisan is lehet hívni a sürgősségi segély-
szolgálatok kezelőjét.

A 112-es hívószámon alapuló eCall szolgáltatás egy
általános érdekű közszolgáltatás és díjmentesen
használható.

A NISSAN csak a vészhelyzeti kommunikációs
rendszer műszaki teljesítményéért felelős egy
esetleges baleset során a garancia időszakon
belül.

AUTOMATA ECALL
MEVHT33A1-E1D3A762-310C-438F-8020-8CC2B437A161

Ha a légzsák vezérlő egysége frontális ütközést,
oldalsó ütközést vagy hátsó ütközést (ha van)
érzékel, a rendszer automatikusan segélyhívást
indít a segélyhívásokat fogadó központba. Ezzel
egy időben a gépjármű-információk is továbbítás-
ra kerülnek. Ha a központ fogadta a segélyhívást, a
kezelő megpróbálja felvenni a kapcsolatot a gép-
jármű utasával.

MEGJEGYZÉS:
* Segélyhívás esetén a kezelő hangjának

hangereje nem állítható.
* Segélyhívás esetén a gépjármű audiorend-

szere lenémításra kerül.

Az eCall rendszer alapértelmezett esetben mindig
engedélyezve van. Súlyos baleset esetén automa-
tikusan aktiválódik, a gépjárműben található szen-
zorok segítségével.

Az eCall rendszer nem követhető nyomon, és
normál működési állapotában semmilyen folya-
matos nyomkövetésnek alávetve. A rendszer belső
memóriájában tárolt adatok a fedélzeti rendszeren
kívül senkinek sem érhetők el az eCall aktiválódása
előtt.

A személyes adatoknak a 112-es segélyhívó jármű-
be épített rendszeren keresztül történő bármely
feldolgozásának meg kell felelnie a 95/46/EK és a
2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irány-
elvben meghatározott személyes adatok védelmé-
re vonatkozó szabályoknak, és különösen , a
95/46/EK irányelv 7. cikkének d) pontjával össz-
hangban az egyének létfontosságú érdekeinek
védelmének szükségességén kell alapulnia.

Az ilyen adatok feldolgozására kizárólag a 112-es
egységes európai segélyhívó számra kezdeménye-
zett e-segélyhívások kezelése céljából kerül sor.

A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer
által feldolgozott adatok címzettjei azon ország-
nak – amelynek területén a rendszer éppen
található – a hatóságai által kijelölt megfelelő
közbiztonsági válaszpontok, amelyek elsőként fo-
gadják és kezelik a 112-es egységes európai segély-
hívó számra kezdeményezett e-segélyhívásokat.

Ütközés esetén a vészhívó rendszer a következő
információkat küldi a központba:

* Gépjármű-azonosító (VIN)
* Jármű típusa
* Aktiválás típusa (automata/manuális)
* Hívás típusa (teszt/vészhelyzet)
* Pozíció (megbízható/kevéssé megbízható)

* Időbélyeg (mikor történt az ütközés vagy az
incidens)

* Gépjármű utolsó három helyzete és a gép-
jármű iránya

* Gépjármű sebessége
* Utasok száma (ha van)
A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rendszer
úgy van kialakítva, hogy a rendszer belső memó-
riájában tárolt adatok automatikusan és folyama-
tosan törlődjenek.

A rendszer belső memóriájában folyamatosan
felülíródnak a jármű helymeghatározó adatai,
hogy a memória mindig legfeljebb a járműnek a
rendszer rendes működéséhez elegendő utolsó
három naprakész helymeghatározó adatát őrizze
meg.

A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó rend-
szerben tárolt tevékenységi adatok naplója csak
addig kerül megőrzésre, amíg az az e-segélyhívás
kezeléséhez szükséges, de az e-segélyhívás kez-
deményezésétől számított 13 óránál semmi esetre
sem tovább.

FIGYELEM
* Az intelligens segélyhívás csak akkor indul

el, ha a jármű légzsákrendszere az ütközés
során aktiválódik.

* Ha létrejött az intelligens segélyhívás, vi-
gye el járművét egy NISSAN márkakeres-
kedőhöz vagy szakszervizbe. Erre azért
van szükség, mert az intelligens segély-
hívó rendszert alaphelyzetbe kell állítani,
hogy elkerüljük a nem szándékos e-se-
gélyhívást.

Műszerek és kezelőszervek 143

MENTŐSZOLGÁLATOK HÍVÁSA
ECALL/SOS RENDSZER (ha van)
MENTŐSZOLGÁLATOK HÍVÁSA
ECALL/SOS RENDSZER (ha van)



(148,1)

144 Műszerek és kezelőszervek

* A gépjárművet a vészhelyzeti telefonköz-
ponttal összekötő mobilhálózati szolgál-
tatót a gép jármű a vészhe lyzet i
hívórendszerén kívül határozza meg és
kezeli.

* A segélyhívás első percében a segélyhívás
kezelője megpróbálja meghatározni, hogy
a hívás eredeti-e. Ha a kezelő megállapítja,
hogy nem eredeti hívásról van szó, leállítja
a hívást, és többé nem próbálja visszahívni
a járművet. Ez a művelet nem akadályozza
meg a gépjármű utasait abban, hogy
manuálisan további segélyhívásokat kez-
deményezzenek.

A segélyhívás funkció nem használható a
következő feltételek mellett:

* A gépjármű olyan területen van, ahol nincs
mobilhálózati lefedettség.

* A gépjármű olyan helyen található, ahol a
vételi jel gyenge, például alagútban, mély-
garázsban, épület között vagy hegyes
területen.

* A TCU (Telematics Control Unit) vagy egyéb
rendszerek nem működnek megfelelően a
gépjárműben.

* A gépjármű tartózkodási helye szerint
elérhető mobiltelefon-hálózat nincs kije-
lölve segélyhívások indítására.

* A segélyhívó központ kommunikációs vo-
nala foglalt.

MANUÁLIS ECALL (SOS gomb)
MEVHT33A1-C0F90624-BE9D-4230-8CC6-E1D2868A9AF2

A kézi eSegélyhívó „BE” állásban lévő főkapcsolóval,
a térképlámpák mellett található SOS hívás gomb
megnyomásával hajtható végre.

Ha a főkapcsolót „KI” állásba állította, és nem
kezdeményezett segélyhívást, az eSegélyhívó
rendszer kikapcsol.

FIGYELEM
* Parkolja le a járművet biztonságos helyen,

és húzza be a rögzítőféket, mielőtt meg-
nyomná az SOS gombot.

* Ezt a szolgáltatást csak vészhelyzetben
használja. Számtalan esetben előfordul,
hogy a szolgáltatást nem rendeltetész-
szerűen használják.

MWAC0768X

1. Állítsa a főkapcsolót „BE” állásba.

2. Nyomja meg az SOS gomb burkolatának
felnyitásához.

3. Nyomja meg az SOS gombot . Így segély-
hívást indít a segélyhívásokat fogadó központ-
ba. Ezzel egy időben a gépjármű-információk
is továbbításra kerülnek.

4. Amikor a hívást a központ fogadja, beszélhet a
személyzettel.

Ha törölni szeretné a segélyhívást, nyomja meg és
tartsa lenyomva néhány másodpercig az SOS
gombot. A hívás nem törölhető azt követően, hogy
a kapcsolat létrejött.

MEGJEGYZÉS:
* Segélyhívás esetén a kezelő hangjának

hangereje nem állítható.
* Segélyhívás esetén a gépjármű audiorend-

szere lenémításra kerül.
* Az SOS gomb megnyomása után a technikai

környezettől és attól függően, hogy a TCU-t
más szolgáltatások használják-e, eltarthat
egy ideig, amíg a rendszer elindítja a kap-
csolatot.

* A hívás megszakításának elkerülése érde-
kében ne kapcsolja ki az e-POWER rend-
szert.

* A segélyhívás közben a Bluetooth® kihango-
sítós telefon letiltásra kerül, és a telefon-
szolgáltatás csak a mobilkészüléken
keresztül érhető el.

* Ha a segélyhívás valamilyen ok miatt meg-
szakad, a segélyhívásokat fogadó központ
megkísérli a visszahívást. Ez a művelet nem
akadályozza meg a gépjármű utasait abban,
hogy manuálisan további segélyhívásokat
kezdeményezzenek.
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RENDSZERÁLLAPOT-VISSZAJELZŐ
MEVHT33A1-BFE6A846-7A80-4898-BA6B-4B80C7AFDFB7

MWAC0760X

Az SOS gomb feletti jelzőlámpák és jelzik a
jármű segélyhívó rendszerének állapotát. Ha a
jelzőfény pirosan világít, vagy nem világít a jelző-
fény, előfordulhat, hogy a segélyhívás nem csatla-
kozik a segélyhívó központhoz az SOS gomb
megnyomásakor. Előfordulhat, hogy intelligens
segélyhívást sem küldenek, ha ütközés történik.

* A gépjármű indítása során a rendszer önelle-
nőrzést futtat le és a piros visszajelző lámpa
akár 15 másodpercig is villoghat.

* Ha ettől eltérő időpontban a visszajelző lámpa
pirosra vált, vegye fel a kapcsolatot egy
NISSAN márkakereskedővel vagy szakszerviz-
zel. A 112-es hívószámú fedélzeti e-segélyhívó
rendszert is kikapcsoló kritikus rendszerhiba
esetén figyelmeztetésként a piros visszajelző
lámpa is világít.

MEGJEGYZÉS:

Ha a visszajelző lámpa pirosan világít, vagy ha a
lámpa nem világít, a mentőszolgálatokat (ren-
dőrség vagy egyéb hivatalok) normál kommu-
nikációs eszközök (telefon) segítségével kell
értesíteni egy baleset során.

AZ ÉRINTETT JOGAI GYAKORLÁSÁNAK MÓDJAI
MEVHT33A1-AF741674-4CBF-483A-B895-871DC99A73B9

Az érintettnek (a gépjármű tulajdonosának) jog-
ában áll hozzáférni az adatokhoz, és adott esetben
kérni az olyan, rá vonatkozó adatok helyesbítését,
törlését vagy zárolását, amelyek feldolgozása nem
felel meg a 95/46/EK irányelv rendelkezéseinek. Az
adatokról tudomást szerző minden harmadik felet
értesíteni kell az ezen irányelvvel összhangban
végzett szóban forgó helyesbítésről, törlésről vagy
zárolásról, hacsak ez lehetetlennek nem bizonyul,
vagy aránytalanul nagy erőfeszítést nem igényel.

Az érintettnek joga van panaszt tenni az illetékes
adatvédelmi hatóságnál, ha úgy ítéli meg, hogy
személyes adatainak feldolgozása következtében
jogai sérültek.

MEVHT33A1-11FFEB74-6D4E-4717-B00A-F5FBAB2E5908

POHÁRTARTÓK
MEVHT33A1-FC8FAFBC-BCD6-43B2-98A8-26203EF5F9DB

FIGYELEM
* Kerülje a hirtelen elindulást vagy fékezést

a pohártartó használata közben, hogy ne
ömöljön ki az ital. Ha a folyadék forró,
leforrázhatja az utasokat.

* Csak puha poharakat használjon a pohár-
tartóban. A kemény tárgyak baleset esetén
sérülést okozhatnak.

Első
MEVHT33A1-1A4FBEC5-2F7E-4330-AFDC-3E00F421B6AB

MWAC1008X

Középső konzol
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Második üléssor
MEVHT33A1-BF2AA628-64D0-45CC-986A-8EB2E1457628

MJVI0873X

Két üléssorral szerelt modellek

MWAC0974X

Három üléssorral szerelt modellek

A pohártartók a lehajtható kartámaszban találha-
tók.

Harmadik üléssor (ha van)
MEVHT33A1-D1F8A193-4D3F-45F3-BC7A-EF03B80C356F

MWAC0755X

PUHA PALACKTARTÓK
MEVHT33A1-DB73E00A-24BD-4615-AB61-2C372E74F0A9

FIGYELEM
* Ne használja a palacktartót egyéb olyan

tárgyak tárolására, amelyek előrerepülhet-
nek a járműben és sérülést okozhatnak a
benne ülők számára hirtelen fékezés vagy
baleset esetén.

* Ne használja a palacktárolót nyitott folya-
déktárolók tárolására.

MWAC0423X

Ajtó (első és második üléssor)

KESZTYŰTARTÓ
MEVHT33A1-EA635502-9936-47A9-B2CA-4F1ACC30F00B

MWAC0532X

FIGYELMEZTETÉS
Tartsa a kesztyűtartó fedelét zárva vezetés
közben, hogy megelőzze a sérülést egy eset-
leges baleset, vagy hirtelen megállás során.

A kesztyűtartó kinyitásához húzza meg a kart.
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A bezáráshoz nyomja a fedelet felfelé, amíg a zár
be nem kattan.

A kesztyűtartó világítása (ha van) akkor kapcsol be,
ha a fényszóró kapcsolója be van kapcsolva.

KÖZÉPKONZOLON LEVŐ TÁROLÓ
MEVHT33A1-ADA88A77-3AEE-4F5D-BBFF-71DB3B593347

MWAC0424X

A konzolon lévő doboz tetejének kinyitásához
nyomja be a gombot hátrafelé.

A bezáráshoz nyomja az összes fedelet lefelé, amíg
a zár a helyére nem kattan.

Ha valami a fedelek széleihez került, előfordulhat,
hogy az oldalsó fedél nem csukódik le. Távolítsa el
az akadályt és a fedél felnyitásához nyomja be
ismét a gombot.

ALSÓ KONZOL TÁLCA
MEVHT33A1-AF98C85D-4779-46E5-939C-EBBAE6B14863

MWAC1009X

FIGYELEM
Ne helyezzen olyan tárgyakat az alsó konzol
tálcára, amelyek előrerepülhetnek a járműben
és sérülést okozhatnak hirtelen fékezés vagy
ütközés esetén.

NAPSZEMÜVEGTARTÓ
MEVHT33A1-9740085B-7C25-48E2-9040-6492C96040BC

MWAC0425X

FIGYELMEZTETÉS
A napszemüvegtartót tartsa lezárva, így nem
korlátozza a kilátást vezetés közben és segít
elkerülni a baleseteket.

FIGYELEM
* Ne használja másra, csak napszemüveg

tárolására.

* Ne hagyja a napszemüveget a napszemü-
vegtartóban, ha közvetlen napfényben
parkol. A hő károsíthatja a napszemüve-
get.

A napszemüvegtartó kinyitásához, nyomja meg,
majd engedje el. A tartóban csak egy napszemü-
veget tároljon.

KÁRTYATARTÓ
MEVHT33A1-176CE38E-4DA7-4D06-862E-0B740A92232E

MWAC0490X

Csúsztasson egy kártyát a kártyatartóba.
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KABÁTAKASZTÓ
MEVHT33A1-14BC9462-D0C7-4458-822C-8AB095F87999

MSIC3505

A kabátakasztó a hátsó ablak felett található.

FIGYELEM
Ne tegyen ki egy akasztót 1 kg-nál (2 lb)
nagyobb terhelésnek.

RAKTÉRFEDŐ
MEVHT33A1-8A96D1DE-86B5-4930-A671-18AAE82748CD

MWAC0329X

A raktérfedő külső szemlélő számára elrejti a
csomagtér tartalmát.

A csomagtértakaró használatához először húzza
ki azt és helyezze be mindkét oldalon a helyére
.

A csomagtértakaró eltávolításához tegye el a
takarót és nyomja meg a gombot .

FIGYELMEZTETÉS
* Semmilyen tárgyat, legyen az bármilyen

kicsi, se helyezzen a raktérfedőre. Bármi-
lyen tárgy sérülést okozhat egy esetleges
baleset vagy fékezés esetén.

* Ne hagyja a raktérfedelet az autóban,
amikor az ki van véve a helyéről.

* A gyermekülés felső rögzítő hevedere
megsérülhet, ha hozzáér a raktérfedőhöz,
vagy a csomagtérben lévő tárgyakhoz.
Vegye ki a raktérfedőt a járműből, vagy
rögzítse a csomagtérben. Rögzítsen min-
den egyéb tárgyat a raktérben. Ha a
gyermekülés felső rögzítő hevedere sérült,
ütközés estén a gyermek súlyosan, vagy
akár halálosan megsérülhet.

CSOMAGTÉRI HORGOK
MEVHT33A1-EA4A76B1-7DD2-46D6-9893-57F9CDC1A8E5

MWAC0534X

A horog használatához húzza le az ábrán látható
módon.
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FIGYELMEZTETÉS
* Minden esetben győződjön meg róla, hogy

a csomag megfelelően van- e rögzítve.
Megfelelő köteleket és horgokat használ-
jon.

* A rögzítetlen csomagok veszélyesek lehet-
nek egy baleset vagy hirtelen megállás
során.

* Ne tegyen ki egy kampót 3 kg-nál (7 lb)
nagyobb terhelésnek.

ÁLLÍTHATÓ CSOMAGTÉRPADLÓ (ha van)
MEVHT33A1-5C20B0EA-9D07-4B88-995D-16F0BDCFAD16

Az állítható csomagtérdeszkák segítségével több-
féleképpen használhatja a csomagteret.

FIGYELMEZTETÉS
Ne helyezzen 75 kg-nál (165 lbs) nehezebb
tárgyakat a padlóra, amikor az a felső állásban
van.

FIGYELEM
* Ne nyomja meg erővel a csomagtér padló-

jának első részét. Ha mégis így tesz, a
csomagtér padlója meghajolhat, amely
személyi sérüléshez vezethet.

* Ne mozgassa erővel a csomagtér padlóját,
eldeformálódhat.

* Ha felső állásban van, ne hajtsa le az
üléstámlákat.

* Ne pakolja a rakományt az üléstámlánál
magasabbra. Hirtelen megállás vagy ütkö-

zés esetén a rögzítetlen rakomány szemé-
lyi sérülést okozhat.

MWAC0527X

Mielőtt elmozdítaná a hátsó (külső) padlóelemet,
az ábra szerint oldja ki a két oldalon található
zárakat (ha van).
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Kétlépéses üzemmód
MEVHT33A1-7972901E-CE07-46FB-9900-F1147087E205

MWAC1138X

1. Távolítsa el a hátsó lapot a csomagtartóból .

2. Húzza felfelé az elülső lapot körülbelül 30°-ra,
majd a jármű hátulja felé .

3. Nyomja meg az elülső lapot a csomagtér alsó
részébe .

4. Cserélje ki a hátsó lapot .

Függőleges mód
MEVHT33A1-8EACB7D3-2B7A-49FD-9D33-3CA03A6752EB

MWAC0526X

1. Húzza fel a hátsó lapot 90°-ig.

2. Nyomja le a lemezt, amíg meg nem akad.
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CSOMAGTARTÓ PADLÓELEME
GUID-0EA3F9CC-F7B6-4F74-9C13-ECE80F165357

Függőleges mód (három üléssoros modell)
GUID-6851D5D5-E8C2-4909-8A72-4F693E4CE32E

WAC0780X

A függőleges mód használatához helyezze be a
csomagtartó padlóelemét a burkolat nyílásába.

FIGYELEM
Ne legyen vezetés közben függőleges pozíció-
ban a csomagtartó padlóeleme. Ez kárt tehet a
padlóelemben. A csomagtartó padlóeleme ve-
zetés közben normál pozícióban legyen.

CSOMAGTÉR ALATTI RÉSZ (ha van)
MEVHT33A1-7FDEE1B0-6C2D-44A2-9FB4-EC653294A6A1

MWAC0561X

Ahhoz, hogy a csomagtér alatti területet használni
tudja húzza ki a hátsó lemezt.

MEVHT33A1-0E8ADE11-9CF2-4318-863C-208E8323D6BE

MWAC0889X

A tetősíneket ne terhelje közvetlenül. Teher/cso-
mag/rakomány felrakodása előtt keresztrudakat
kell felhelyezni a gépjármű tetejére. További infor-
mációért javasolt felkeresnie egy NISSAN márka-
kereskedőt vagy szakszervizt.

A tetősínek terhelhetősége 100 kg (221 lb), ugya-
nakkor ne lépje túl a keresztrudak terhelhetőségét.

FIGYELMEZTETÉS
* Teher felrakodása előtt minden esetben

szerelje fel a keresztrudakat a tetősínekre.
Ha a terhet közvetlenül a tetősínekre rakja
fel, a gépjármű teteje sérülhet.

* Óvatosan vezessen, ha a gépkocsi terhel-
hetősége maximálisan vagy közel maxi-
málisan kihasználásra került, különösen
akkor, ha a rakomány egy része a kereszt-
rudakon van.

* Ha nehéz rakományt tesz a keresztrudak-
ra, meg van a lehetősége annak, hogy a
gépjármű stabilitása és kezelhetősége
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megváltozik, különösen hirtelen vagy szo-
katlan manőverek esetén.

* A tetőn lévő keresztrudakra kerülő rako-
mányokat egyenletesen kell elosztani.

* Ne lépje túl a tetőn lévő keresztrudak
maximális terhelhetőségét.

* Rögzítse a rakományt kötelekkel, hevede-
rekkel, hogy azok ne csúszhassanak, ne
eshessenek előre. Hirtelen megállás vagy
ütközés esetén a rögzítetlen rakomány
személyi sérülést okozhat.

FIGYELEM
Gondosan járjon el, amikor elemeket helyez fel
vagy vesz le a tetőcsomagtartóról. Ha nem
tudja kényelmesen felhelyezni a tárgyakat a
földről a tetőcsomagtartóra, használjon létrát,
vagy egy széket.

MEVHT33A1-ECC58B2D-F250-41F5-B8E8-7EBD4B79C5CA

ELEKTROMOS MŰKÖDTETÉSŰ ABLAKOK
MEVHT33A1-6A23709F-5277-4229-B1AD-2B7DC859B673

FIGYELMEZTETÉS
Mindig a vezető felelős az elektromos ablakok
működéséért, ideértve az utasok általi működ-
tetést is. Feltétlenül tartsa be a következő
biztonsági figyelmeztetéseket.

* Soha ne hagyja, hogy bármely testrésze
vagy bármilyen tárgy kilógjon a járműből,
mikor az mozgásban van. Ha ez meg-
történik, a járművön kívüli tárgyakkal való
érintkezés és a hirtelen fékezés komoly
sérülést vagy kárt okozhat.

* Győződjön meg róla, hogy minden utas
keze, stb. a járművön belül van, mielőtt
működtetné az elektromos ablakokat. Ne
kapcsolja be szándékosan az automatikus
hátramenet funkciót. Ha kezük vagy fejük
beakadna az ablakba, az súlyos sérülést
okozhat.

* Soha ne engedje, hogy az elektromos
ablakot gyermek működtesse. A gyermek-
ek általi helytelen használat balesetet
okozhat. Nyomja le az ablakok zárása
gombot, mivel a gyermekek vagy más
személyek beleakadhatnak az elektromos
ablakba és ez súlyos sérülést okozhat.

* Az elektromos ablakok használata esetén
tájékoztassa a gyerekeket és biztosítsa,
hogy kezük, karuk stb. ne legyen az
elektromos ablakok közelében. Ezek be-
szorulhatnak az elektromos ablakokba.

* Győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló
„OFF” állásban van és ne hagyja az intelli-

gens kulcsot és felügyelet nélküli gyer-
mekeket a gépjárműben. Tudtukon kívül
aktiválhatnak gombokat vagy vezérlőket.
Felügyelet nélkül hagyott gyermekek sú-
lyos sérüléseket szenvedhetnek egy eset-
leges baleset során.

* Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/
vagy a rendszerek nem szándékos mű-
ködtetéséből fakadó esetleges sérüléseket
vagy halálos baleseteket, beleértve az
ablak vagy az ajtózár figyelmetlen működ-
tetéséből fakadó problémákat, gyermek-
eket, mások támogatására szoruló
felnőtteket vagy háziállatokat ne hagyjon
magukra a járműben. Ezen felül meleg
napokon a hőmérséklet a zárt gépjármű
belsejében nagyon megemelkedhet,
amely az emberek és háziállatok sérülését,
akár halálát is okozhatják.

Az elektromos ablakemelők akkor működnek, ha
az elektromos kapcsoló BE állásban van.

ABLAKOKABLAKOK
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Vezetőoldali kapcsoló
MEVHT33A1-F0D006F2-BA97-4BA8-9004-BA0E645371B0

MWAC0757X

Példa

Vezetőoldali kapcsoló, a fő kapcsoló minden
ablakot üzemeltet.

Az ablakok lehúzásához nyomja le az elektro-
mos ablakemelő kapcsolót.

Az ablakok felhúzásához húzza fel az elektro-
mos ablakemelő kapcsolót.

Az utasok ablakának blokkolása:
Ha megnyomja az ablakzár gombot (a visszajelző
világít), a hátsó utasoldali ablakok nem működtet-
hetők a hátsó utasoldali elektromos ablakemelő
kapcsolójával. A hátsó utasoldali ablakok csak a
főkapcsolóval (vezetőoldali kapcsolókkal) működ-
tethetők. Az utasoldali ablakzár kikapcsolásához
nyomja meg ismét az ablakzár gombot.

Utas oldali ablak kapcsolója
MEVHT33A1-04E2B8E0-31B6-4403-9F3E-482646F08AA7

MWAC0758X

Az utasok mellett található kapcsoló csak az adott
ablakot működteti. Ha megnyomja a vezetőoldali
kapcsoló ablakzár gombját, a hátsó utasoldali
kapcsolót nem lehet működtetni.

Automatikus funkció
MEVHT33A1-F2AEDE5F-326B-4FB9-9763-AE7CE69B0980

MWAC0756X

Példa

Az automatikus funkció lehetővé teszi, hogy az

ablakot anélkül húzza fel vagy le, hogy a kapcsolót
hosszan lenyomva kellene tartania.

Az ablak teljes lehúzásához egy másodpercig
tartsa lenyomva a kapcsolót, majd engedje fel. Az
ablak teljes felhúzásához egy másodpercig tartsa
felhúzva a kapcsolót, majd engedje el. A kapcsolót
nem kell tartani, miközben az ablak működik.

Ha az ablakot az automatikus működés közben
szeretné megállítani, nyomja meg vagy húzza meg
a gombot, a működéssel éppen ellentétes irányba.

Automata visszaállítási funkció:

FIGYELMEZTETÉS
A teljesen zárt állás és a még éppen nyitott
állás között nagyon kicsi a távolság, amit
nehéz észrevenni. Győződjön meg róla, hogy
minden utas keze, stb. a járművön belül van,
mielőtt felhúzná az ablakokat.

Az automatikus visszahúzás funkció lehetővé teszi,
hogy az ablak automatikusan visszahúzódjon,
amikor valami becsípődik az automatikus felhúzás
közben. Amikor a vezérlő rendszer valamilyen
akadályt észlel, az ablak azonnal leereszkedik.

A környezettől vagy vezetési feltételektől függően
az automatikus visszaállítási funkció aktiválódik,
ha az ablak felhúzásakor ütés vagy terhelés éri az
ablakot, ami hasonló hatású, mint valaminek a
becsípése.

Ablak időzítője:
Az ablakidőzítő lehetővé teszi az ablakkapcsoló
rövid ideig történő működtetését még akkor is, ha
a főkapcsoló „KI” állásban van. Az ablakidőzítő
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törlődik, ha kinyitják a vezető vagy az utas oldali
ajtót, vagy lejár az előre beállított idő.

Az ablakok működtetése az intelligens kulcs segítségével.
MEVHT33A1-EE4722C3-CAE7-4702-B9CE-D4BFAF419106

Az ablakok nyitása vagy zárása az „UNLOCK” vagy
„LOCK” gombok intelligens kulcson történő meg-
nyomásával. Ez a funkció nem működik, ha az
ablak időzítője aktiválva van vagy az ablakot
inicializálni kell. Az intelligens kulcs gomb haszná-
latával kapcsolatos részletekért lásd: “A kulcsnél-
küli távvezérlési funkció használata” (175 o.).

Nyitás:
Az ablakok kinyitásához nyomja meg a “KIOLDÁS”
gombot gombot az intelligens kulcson kör-
ülbelül 3 másodpercig az ajtó kinyitása után.

A nyitás leállításához engedje fel a “KIOLDÁS”
gombot gomb.

Ha az ablaknyitási művelet útközben leáll, miköz-
benmegnyomja a “KIOLDÁS” gombot, engedje
fel, majd nyomja meg újra a gombot, amíg az
ablakok teljesen ki nem nyílnak.

Zárás:
Az ablakok becsukásához nyomja meg a LOCK
gombot gombot az intelligens kulcson kör-
ülbelül 3 másodpercig az ajtó bezárása után.

A zárás leállításához engedje el a BEZÁRÁS gombot
gomb.

Ha az ablakzárás működés közben leáll a BEZÁRÁS
megnyomásakor gombot, engedje el, majd
nyomja meg ismét a gombot, amíg az ablakok
teljesen be nem záródnak.

Ha az elektromos ablak kapcsolója nemműködik
MEVHT33A1-B6340D93-45A3-48B4-BE8B-20DD3A8E0867

Ha az elektromos ablakemelő automatikus funk-
ciója nem működik megfelelően, hajtsa végre a
következő eljárást az elektromos ablakemelő funk-
cióinak inicializálásához.

1. Zárja be az ajtót.

2. Állítsa a főkapcsolót BE állásba.

3. Húzza meg és tartsa lenyomva az elektromos
ablakemelő kapcsolóját az ablak teljes bezá-
rásához.*1

4. Engedje el a kapcsolót.

5. Húzza meg az elektromos ablakemelő kap-
csolóját, és tartsa lenyomva körülbelül 5 má-
sodpercig vagy tovább.*2

6. Nyomja le az elektromos ablakemelő kapcso-
lóját, és tartsa lenyomva az ablak teljes kinyi-
tásához.

7. Engedje el a kapcsolót.

8. Nyomja le az elektromos ablakemelő kapcso-
lóját, és tartsa lenyomva körülbelül 5 másod-
percig vagy tovább.*2

9. Húzza meg és tartsa lenyomva az elektromos
ablakemelő kapcsolóját az ablak teljes bezá-
rásához.*1

10. Működtesse az ablakot az automatikus funk-
cióval (ablak nyitása és bezárása), hogy meg-
erősítse, hogy az inicializálás befejeződött.

*1: Ha az ablak a teljesen zárt helyzet elérése előtt
megáll, engedje el a kapcsolót, majd ismét húzza
meg és tartsa lenyomva az ablak teljes bezárásá-
hoz.

*2: Miután meghúzta vagy megnyomta az elektro-
mos ablakemelő kapcsolóját, és körülbelül 5 má-
sodpercig vagy tovább tartotta, az ablak ismét
elmozdul.

Ha az ablakot nem lehet automatikusan bezárni,
mivel az automatikus hátramenet funkció meg-
hibásodás miatt aktiválódott, hajtsa végre a kö-
vetkező eljárást az automatikus hátramenet
funkció törléséhez.

1. Húzza felfelé az elektromos ablakemelő kap-
csolóját, amíg az automatikus hátramenet
funkció nem aktiválódik, ekkor az ablak auto-
matikusan visszafordul.

2. Ismételje meg az eljárást kétszer.

3. Húzza meg és tartsa lenyomva az elektromos
ablakemelő kapcsolóját az ablak bezárásához,
hogy megbizonyosodjon arról, hogy a törlés
befejeződött.

FIGYELMEZTETÉS
Az automatikus hátramenet funkció törlésekor
az ablak nem fog automatikusan visszafordul-
ni, még akkor sem, ha a vezérlőegység aka-
dályt észlel. Győződjön meg róla, hogy minden
utas keze, stb. a járművön belül van, mielőtt
felhúzná az ablakokat.

Ha a végrehajtott folyamatok után az elektromos
ablak funkciók még mindig nem működnek meg-
felelően, ellenőriztesse járművét egy NISSAN már-
kakereskedővel vagy szakszervizzel.
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MEVHT33A1-763E28EB-A953-4A35-A10F-6F137F82E26B

FIGYELMEZTETÉS
* Baleset esetén Ön kieshet a nyitott tetejű

gépjárműből. Mindig csatolja be a bizton-
sági övet és használjon gyermeküléseket.

* Soha ne engedje meg senkinek, hogy
felálljon, vagy testének bármely részét
kinyújtsa a napfénytető nyílásán, ha a
gépjármű mozgásban van, vagy a nap-
fénytető éppen záródik be.

FIGYELEM
* Távolítsa el a vízcseppeket, havat, jeget

vagy homokot a napfénytetőről, mielőtt
kinyitja.

* Ne helyezzen semmiféle nehéz tárgyat a
napfénytetőre vagy környékére.

AUTOMATIKUS NAPFÉNYTETŐ ÉS ÁRNYÉKOLÓ
MEVHT33A1-60D1BFD6-832F-432D-8BEE-8F0AE9FFB2B4

MWAC0759X

A napfénytető vagy árnyékoló elcsúsztatása
MEVHT33A1-F2AE68AD-35BC-4AA8-83C0-4AA506392BF1

Ha a napernyő kapcsolóját NYITVA állásba tolja,
a napernyő kinyílik. (Ha a napfénytető a zárt és a
félig nyitott pozíció között van a nyitás meg-
kezdésekor, félúton megáll. A kapcsoló ismételt
megnyomásakor a napfénytető teljesen kinyílik.)
Ha a napfénytető kapcsolóját NYITÁS állásba
tolja, a napfénytető komfort módba nyílik. (Ha a
napernyő közel van, a napernyő először félig
kinyílik. A kapcsoló ismételt megnyomásakor a
napfénytető teljesen kinyílik.)

Ha a napfénytető kapcsolóját ZÁRVA állásba
tolja, a napfénytető automatikusan bezáródik. Ha a
napernyő kapcsolóját ZÁRVA állásba tolja, a
napernyő bezárul. (Ha a napfénytető a teljesen és
félig nyitott pozíció között van a nyitás meg-
kezdésekor, félúton megáll. A kapcsoló ismételt
megnyomásakor a napfénytető teljesen becsukó-
dik. Azonban ha a napfénytető nyitva van vagy fel
van hajtva, csak félig csukódik be.)

A napellenző vagy a napfénytető működés közbeni
leállításához nyomja a napfénytető kapcsolóját a
NYITÁS ((1), (3)), ZÁRÁS , (4) vagy FEL állásba.
pozíció.

A napfénytető megdöntése
MEVHT33A1-5A375FB1-2459-4E69-B8C9-A8D87A6925A0

A napfénytető feldöntéséhez tolja a napfénytető
kapcsolóját felső helyzetbe .

A napfénytető lefelé billentéséhez nyomja ZÁRT
helyzetbe a kapcsolót .

Komfort állás
MEVHT33A1-F85D3D5F-862B-4CED-BA76-75CBE0FDAF74

A rendszer ezt a pozíciót használja, amikor nyitott
napfénytetővel vezet. Ha csak úgy vezet, hogy a
napfénytető teljesen ki van nyitva, a menetzaj
nagyon hangos lehet. Vezetés közben használja a
komfort üzemmódot.

Automata visszaállítási funkció
MEVHT33A1-05D9BD58-A278-4709-A03A-80DC088F07EC

FIGYELMEZTETÉS
A zárt állás előtt közvetlenül van egy minimális
távolság, ami nem mindig észrevehető. Győ-
ződjön meg róla, hogy az összes utas keze, stb.
a járművön belül van és távol a napfénytető és
napellenző nyílásától, amikor becsukja azt.

Az automatikus visszaállítási funkció lehetővé
teszi, hogy a napfénytető és az napellenző auto-
matikusan kinyíljon, ha valami a napfénytető vagy
napellenző elé csípődött zárás közben. Amikor az
ellenőrzőegység akadályt észlel, a napfénytető és
napellenző azonnal kinyílik.

A környezettől, vagy vezetési körülményektől füg-
gően, az automata visszaállítási funkció aktiválód-
hat, ha a napfénytetőt vagy napellenzőt ütés, vagy
terhelés éri menet közben.

Ha az automatikus visszaállítási funkció folyama-
tosan működik, vagy a 12 voltos akkumulátor
lemerülőben van, előfordulhat, hogy a napfénytető
és napellenző nem zár megfelelően. Ebben az
esetben nyomja meg és tartsa a kapcsolót ZÁRVA

állásban a napfénytető bezárásához.
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Ha a napfénytető nem működik
MEVHT33A1-375D2428-A2C2-47EB-BFE4-FA7A4BDC9925

Ha a napfénytető és napellenző nem működik
rendesen, a következő lépéseket hajtsa végre a
rendszer inicializálásához.

1. Ha a napfénytető és a napernyő nyitva van,
zárja be teljesen a napfénytető kapcsolójának
ZÁRVA és (4) állásba való többszöri meg-
nyomásával.

2. Nyomja meg és tartsa a napfénytető kapcso-
lóját ZÁRVA állásban 10 másodpercig.

3. Azt követően, hogy a napfénytető és napel-
lenző bezáródott és egy kicsit visszahúzódott,
engedje el a napfénytető kapcsolóját.

4. Nyomja meg és tartsa a napfénytető kapcso-
lóját ZÁRVA állásban, és az üveg és az
árnyékoló elmozdul.

5. Engedje fel a napfénytető gombját. Ekkor a
napfénytető és a napernyő teljesen kinyílik,
majd teljesen bezárul.

6. Ellenőrizze, hogy a napfénytető megfelelően
működik- e.

FIGYELMEZTETÉS
A vezető mindig felelős a napfénytető meg-
felelő működtetéséért, beleértve az összes
utas általi működtetést is. A napfénytető meg-
felelő használatára vonatkozó figyelmezteté-
sek és utasítások be nem tartása súlyos
sérülést vagy halált okozhat.

* Ne engedje, hogy gyermekek kezeljék a
napfénytetőt. Gyermekek általi helytelen
használat balesetet okozhat. Ha gyermek-

ek vagy mások beakadnak a napfénytető-
be, az súlyos sérülést okozhat.

* A napfénytető nem szándékos működte-
tése miatti sérülések vagy halálesetek
elkerülése érdekében, amikor elhagyja a
járművet, állítsa a főkapcsolót „KI” állásba,
és ne hagyjon gyermekeket és az intelli-
gens kulcsot a járműben.

* Ne kapcsolja be szándékosan az automa-
tikus hátramenet funkciót. Ha a keze vagy
az arc stb. beakad a napfénytetőbe, az
súlyos sérülést okozhat.

FIGYELEM
* Ne helyezzen tárgyakat (például újság-

okat, zsebkendőket stb.) a napernyőre,
amikor az kinyúlik vagy visszahúzódik,
ami helytelen működést vagy a napernyő
károsodását okozhatja.

* Ne nyomja a napernyő kart a kezével stb.,
mert ez deformálódhat. Nem megfelelő
működés vagy a napernyő károsodása
következhet be.

* Ne helyezzen semmilyen tárgyat a naper-
nyő bemeneti nyílásába, mert ez helytelen
működést vagy a napernyő sérülését
okozhatja.

* Ne akasszon fel semmilyen tárgyat a
karsínre, mert ez helytelen működést vagy
a napernyő sérülését okozhatja.

* Ne húzza erővel a napernyőt. Ez meg-
nyújthatja a napernyőt. Nem megfelelő

működés vagy a napernyő károsodása
következhet be.

Ha a végrehajtott folyamatok után a napfénytető
és árnyékoló még mindig nem működik meg-
felelően, ellenőriztesse gépjárművét egy NISSAN
márkakereskedővel, vagy szakszervizzel.
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MEVHT33A1-0C588194-A689-4766-88CA-BC25DAECEE47

MSIC2872

1. Az elölről érkező tükröződés megakadályozá-
sához hajtsa le a fő napellenzőt .

2. Az oldalsó tükröződés megakadályozásához
vegye le a fő napellenzőt a középső tartóról, és
fordítsa oldalra .

MEVHT33A1-4EA2B96C-4004-43D9-A0D7-6184A011A025

MWAD0237X

FIGYELEM
* Működés közben ne engedje el a hátsó

napellenzőt. Ez károsíthatja a napernyőt
vagy sérülést okozhat.

* Ne húzza erővel a napernyőt. Ez meg-
nyújthatja a napernyőt. Ez helytelen mű-
ködést okozhat, vagy károsíthatja a
napernyőt.

* Ne helyezzen tárgyakat a hátsó napernyő-
re vagy annak közelébe. Ez helytelen
működést okozhat, vagy károsíthatja a
napernyőt.

A hátsó napernyők a hátsó ülések ablakain vannak
felszerelve.

A napernyő felemeléséhez húzza fel a gombot ,
és akassza fel a napellenzőt a kampókra .

A napernyő tárolásához vegye le a napernyőt a
horgokról, és engedje le.

MEVHT33A1-AC8C958B-C3DE-4C13-A406-ED56FDB6824E

FIGYELEM
* Na hagyja hosszabb ideig felkapcsolva a

lámpákat ha az e-POWER rendszer nem
működik, így megelőzheti a 12 voltos
akkumulátor lemerülését.

* Kapcsolja le a lámpákat, ha kiszáll a
járműből.

BELSŐ LÁMPÁK KAPCSOLÓJA
MEVHT33A1-E92247E6-514A-49F6-8C49-3DBA37FB2AC2

MWAC0066X

(1) A belső lámpák az ajtó pozíciójától függetle-
nül felkapcsolhatók (ON). A lámpa egy idő
után kialszik, hacsak a főkapcsolót nem
helyezik BE állásba, amikor bármelyik ajtót
kinyitják.

(2) A belső lámpák úgy is beállíthatók, hogy
akkor lépjenek működésbe, amikor az ajtó-
kat kinyitja. Ahhoz, hogy a lámpákat kikapc-
solhassa, miközben nyitva van egy ajtó,
nyomja meg a kapcsolót és a lámpák kials-
zanak, függetlenül az ajtó pozíciójától. A
lámpák kialszanak, ha a főkapcsolót BE
állásba helyezik, vagy ha a vezetőoldali ajtó

Műszerek és kezelőszervek 157

NAPELLENZŐKNAPELLENZŐK HÁTSÓ NAPROLÓ (ha van)HÁTSÓ NAPROLÓ (ha van) BELSŐ LÁMPÁKBELSŐ LÁMPÁK



(162,1)

158 Műszerek és kezelőszervek

be van csukva és be van zárva.

TÉRKÉPOLVASÓ LÁMPÁK
MEVHT33A1-1B5DECC4-5E3F-4B04-8666-6F7000099558

MWAC0067X

A térképolvasó lámpák felkapcsolásához nyomja
meg a gombot. A kikapcsoláshoz nyomja meg újra
a gombot.

A lámpák egy bizonyos idő után is kialszanak, ha
a lámpák égve maradnak, hogy megakadályoz-
zák a 12 voltos akkumulátor lemerülését.

BELSŐ LÁMPÁK (ha vannak)
MEVHT33A1-1BA5ED2D-B7A1-4328-B776-B27422235D9C

MWAC0090X

A belső lámpák felkapcsolásához nyomja meg a
gombot. A kikapcsoláshoz nyomja meg újra a
gombot.

A lámpák egy bizonyos idő után is kialszanak, ha
a lámpák égve maradnak, hogy megakadályoz-
zák a 12 voltos akkumulátor lemerülését.

HÁTSÓ SZEMÉLYES VILÁGÍTÁS (ha van)
MEVHT33A1-508E4ED4-61D6-4A70-9A10-CE6690B67E4A

MWAC0509X

A hátsó személyes világítás bekapcsolásához
nyomja meg a gombot. A kikapcsoláshoz nyomja
meg újra a gombot.

A lámpák egy bizonyos idő után is kialszanak, ha
a lámpák égve maradnak, hogy megakadályoz-
zák a 12 voltos akkumulátor lemerülését.

CSOMAGTÉR VILÁGÍTÁSA
MEVHT33A1-4E7D7193-19FC-43A7-8050-94552D64EF00

MJVI0248X

A csomagtér világítását egy háromállású kapcsoló
működteti.

ON pozíció

Amikor a csomagtér világítása kapcsoló ON állás-
ban van, a csomagtér lámpa világítani fog,
függetlenül az egyéb fennálló körülményektől.

DOOR pozíció

Ha a csomagtér világítása kapcsoló DOOR állásban
van, a csomagtér lámpa addig világít, amíg a

hátsó ajtó ki van nyitva.

OFF (Ki) helyzet

Amikor a csomagtér világítása kapcsoló „OFF”
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állásban van , a csomagtér lámpa nem fog
világítani, függetlenül az egyéb fennálló körülmé-
nyektől.

Meghatározott idő elteltével a lámpa is kialszik,
ezzel óvja meg a 12 voltos akkumulátort a
lemerüléstől, ha a lámpát felkapcsolva felejti.

SMINKTÜKÖR-MEGVILÁGÍTÁS (ha van)
MEVHT33A1-1BEB966D-9B4F-4493-95BF-A267E52CAD5C

MWAC0492X

Példa

A sminktükrön lévő lámpa bekapcsol, amikor a
sminktükör borítóját kinyitja.

Ha a burkolatot lecsukja, a lámpa kialszik.
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MEVHT33A1-F7866A38-D962-41BD-9D0D-7935A4B2CC6C
Csak az Ön gépjárművéhez meghatározott kul-
csokkal lehet a járművet vezetni. A kulcshoz kap
egy kulcsszám táblát. Jegyezze fel a kulcs számát
és tartsa a táblát egy biztonságos helyen, arra az
esetre ha másoltatnia kellene a kulcsot.

A kulcsot csak akkor lehet másoltatni, ha az
eredeti kulcs, vagy a kulcs száma elérhető. A kulcs
száma akkor szükséges, ha elvesztette az összes
kulcsot és nincs meg az eredeti, amelyről másol-
tatni lehetne. Ha a kulcs elveszett, vagy extra
kulcsra lenne szükséges, küldjön el egy eredeti
kulcsot vagy a kulcs számát egy NISSAN márkake-
reskedőhöz vagy egy szakszervizhez.

FIGYELEM
Amikor kiszáll a járműből, ne hagyja benne a
kulcsot.

MWBD0014X

A típus

MWBD0015X

B típus

1. Intelligens kulcs (2)
2. Mechanikus kulcs (az intelligens kulcsban) (2)
3. Kulcsszám tábla (1)

INTELLIGENS KULCS
MEVHT33A1-70B1A049-A959-47AA-AA04-4D59E2864492

A gépjármű csak olyan intelligens kulccsal vezet-
hető, amely az intelligens kulcs rendszerben, illetve
a NISSAN lopásgátló rendszerében (NATS*) regiszt-
rálásra kerültek. Egy gépjárműben 4 kulcsot lehet
regisztrálni és használni. Az új kulcsot NISSAN
márkakereskedővel vagy szakszervizzel kell az
intelligens kulcs rendszerben és az NATS rend-
szerben regisztráltatni. A regisztráció alkalmával
az intelligens kulcs rendszer memóriáját törölni
kell, ezért győződjön meg róla, hogy az összes
intelligens kulcs Önnél van, amikor a NISSAN
márkakereskedőhöz vagy szakszervizbe megy.

*: Immobilizer - indításgátló

FIGYELEM
* Győződjön meg arról, hogy az intelligens

kulcs Önnél van. Ne hagyja úgy ott a
járművet, hogy az intelligens kulcs a jár-
műben van.

* Győződjön meg arról, hogy az intelligens
kulcs Önnél van, amikor vezet. Az intelli-
gens kulcs egy precíziós egység, beépített
jeladóval. Hogy a sérülését elkerülje, vegye
figyelembe a következőket.

— Az intelligens kulcs vízálló; azonban a
nedvesség tönkre is teheti azt. Ha az
intelligens kulcs nedves lesz, azonnal
törölje szárazra.

— Ne hajlítsa meg, dobja le vagy üsse
neki más tárgyaknak.

— Ha a külső hőmérséklet –10°C (14°F) fok
alatt van, előfordulhat, hogy az intelli-
gens kulcs akkumulátora nem működik
megfelelően.

— Az intelligens kulcsot ne hagyja tartó-
san olyan helyen, ahol a hőmérséklet
meghaladja a 60°C- ot (140°F).

— Ne módosítsa az intelligens kulcsot.

— Ha használjon mágneses kulcstartót.

— Ne helyezze az intelligens kulcsot
olyan elektromos berendezések mellé,
mint televízió, személyi számítógép
vagy mobiltelefon.

— Ne hagyja, hogy az intelligens kulcs
vízzel vagy sós vízzel érintkezzen, és ne
mossa ki a kulcsot mosógépben. Ez

Indulás előtti ellenőrzések és beállítások 163
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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
rendszerből. Ezzel elkerülheti, hogy az
intelligens kulccsal illetéktelenek kinyit-
hassák a járművet. A törléssel kapcsolat-
ban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy
NISSAN kereskedővel vagy szakszervizzel

Mechanikus kulcs
MEVHT33A1-EED60269-A431-4073-A19B-5A82DD409AD0

MWBD0016X

A mechanikai kulcs eltávolításához oldja ki az
intelligens kulcs hátulján található gombot.

A mechanikai kulcs összeszereléséhez finoman
nyomja a kulcsot az intelligens kulcsba, amíg a
rögzítő gomb vissza nem ugrik az eredeti helyére.

A vezetőoldali ajtó zárásához vagy kinyitásához
használja a mechanikus kulcsot. (Lásd “Ajtók” (164
o.).)

FIGYELEM
Az intelligens kulcsba szerelt mechanikus kul-
csot minden esetben vigye magával.

MEVHT33A1-A67171A1-8A0F-4CD6-B876-B41D1675EF9C

FIGYELMEZTETÉS
* Mielőtt kinyitná az ajtót, mindig ellenőrizze

és kerülje el a forgalmat.

* Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/
vagy a rendszerek nem szándékos mű-
ködtetéséből fakadó esetleges sérüléseket
vagy halálos baleseteket, beleértve az
ablak vagy az ajtózár figyelmetlen működ-
tetéséből fakadó problémákat, gyermek-
eket, mások támogatására szoruló
felnőtteket vagy háziállatokat ne hagyjon
magukra a járműben. Ezen felül meleg
napokon a hőmérséklet a zárt gépjármű
belsejében nagyon megemelkedhet,
amely az emberek és háziállatok sérülését,
akár halálát is okozhatják.

SUPER LOCK RENDSZER (ha van)
MEVHT33A1-66AFF87D-AC59-4051-8D46-72695ACC60B7

FIGYELMEZTETÉS
A biztonsági reteszelő rendszerrel ellátott
járművek esetén az óvintézkedések be nem
tartása veszélyes szituációkhoz vezethet. Győ-
ződjön meg arról, hogy a Super Lock rendszer
aktiválása mindig biztonságosan történik.

* Ha a járműben tartózkodik valaki, sose
zárja le az ajtókat az intelligens kulccsal.
Mivel a biztonsági reteszelő rendszer meg-
gátolja az ajtó belülről való kinyitását, a
járműben tartózkodók bent rekednek a
járműben.

* Az intelligens kulcsrendszert csak akkor
használja, ha tisztán rálát a járműre. Ezzel
megakadályozhatja, hogy a biztonsági re-

AJTÓKAJTÓK
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teszelő rendszer miatt bárki bent rekedjen
a járműben.

Ha az ajtókat az intelligens kulccsal vagy a
zárérzékelővel (az első ajtón - ha van) zárja be, az
összes ajtó bezárul, beleértve a csomagtérajtót is,
és aktiválja a biztonsági reteszelő rendszert.

A Super Lock rendszer aktiválásához nyomja meg
kétszer a BEZÁRÁS gombot gombot az
intelligens kulcson, vagy zárja be az ajtókat a
zárérzékelő kétszeri megnyomásával. A vészvillo-
gók hosszabb ideig villognak, jelezve a Biztonsági
reteszelő rendszer aktiválását.

Ez azt jelenti, hogy egyik ajtót sem lehet belülről
kinyitni, hogy a lopás megelőzhető legyen.

A rendszer akkor old fel, ha az ajtókat az intelligens
kulcs gombjával vagy a kapacitív nyitásérzékelővel
(az első ajtókilincseken, ha van) nyitja ki.

A Super Lock rendszer nem aktiválódik, ha az
ajtókat az elektromos ajtózár kapcsolóval zárják.

Vész esetén
MEVHT33A1-356D722C-13D6-44A7-A362-3E40B0469BBD

Ha a biztonsági reteszelő rendszer aktiválódik
közlekedési baleset vagy egyéb nem várt körül-
mény miatt, mialatt Ön a járműben tartózkodik:

* Állítsa a főkapcsolót BE állásba, a Super Lock
rendszer kiold, és az összes ajtó kinyitható az
elektromos ajtózár kapcsolóval. Ekkor már
nyithatók az ajtók.

* Az ajtók kinyitása az intelligens kulccsal. A
biztonsági reteszelő rendszer kioldódik és az
ajtó nyithatóvá válik.

* Nyissa ki vagy törje be a vezetőoldali ablakot,
és illessze a kulcsot kívülről az ajtó kulcshen-
gerébe és forgassa a jármű hátulja felé. Ekkor
kinyílik a vezetőoldali ajtó retesze, és az ajtó a
jármű belsejéből is nyithatóvá válik.

Lezárás a Biztonsági reteszelő rendszer használata nélkül
MEVHT33A1-F3C0501B-0E70-406E-9D9B-ADDF6894DAE9

FIGYELMEZTETÉS
Ne hagyja benne a kulcsot, amikor kiszáll a
járműből.

Az ajtók zárása az ajtókulcs hengerével, vagy az
intelligens kulcson lévő LOCK gomb egyszeri meg-
nyomásával, vagy a zárérzékelő (ha van) egyetlen
megnyomásával nem aktiválja a Super Lock rend-
szert.

ZÁRÁS KULCCSAL
MEVHT33A1-09541342-6724-4CE2-895E-4D3E3867B102

MWBD0017X

A vezetőoldali ajtó zárásához fordítsa a vezetőol-
dali ajtó kulcshengerét a jármű hátulja felé .

A vezetőoldali ajtó bezárása a többi ajtót is
egyszerre bezárja.

A vezetőoldali ajtó kinyitásához fordítsa a veze-
tőoldali ajtó kulcshengerét a jármű eleje felé .

A többi ajtó és a csomagtérajtó zárásához vagy
nyitásához az intelligens kulcs funkciót is használ-
hatja. (Lásd “Intelligens kulcsrendszer” (167 o.).)

NYITÁS BELSŐ FOGANTYÚVAL (ha van)
MEVHT33A1-67CE94FD-F542-452E-BA5B-04DB4EEBEE83

MWAD0367X

Az ajtók nyitásához húzza a belső zárógombot az
ábrán látható pozícióba.

Az egyik ajtó kinyitási módról a másikra való
kapcsoláshoz nyomja egyszerre a „LOCK” és „UN-
LOCK” gombokat az intelligens kulcson vagy lásd:
“Gépjármű beállításai” (103 o.).

* Szelektív ajtónyitási mód
Csak az adott ajtó nyílik ki.

* Minden ajtó kinyitása mód
— Belső elülső ajtónyitó kar:

Minden ajtó kinyílik.

Indulás előtti ellenőrzések és beállítások 165
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— Belső hátulsó ajtónyitó kar:
Csak az adott ajtó nyílik ki.

Az ajtókat nem lehet a belső ajtónyitó karral
kinyitni, ha a biztonsági reteszelő rendszer (ha
van) aktiválva van.

LEZÁRÁS AJTÓZÁR-RENDSZER KAPCSOLÓVAL
MEVHT33A1-5256BBAD-C319-43C6-9C66-55957ADC778F

MWAD0239X

Vezetőoldali könyöktámasz

MWAD0240X

Első utas kartámasz

Az elektromos ajtózáró gomb működtetésével

(amely a vezetőoldali és az utasoldali első ajtón
található) az összes ajtót bezárhatja vagy kinyit-
hatja.

Az ajtók bezárásához állítsa az elektromos ajtózár
kapcsolót zárás állásba .

Az ajtózár visszajelző lámpa a tetőkonzolon
kigyullad, ha az ajtók zárva vannak.

Az ajtók kinyitásához tolja az elektromos ajtózár
kapcsolóját nyitási helyzetbe .

FIGYELEM
Ha kiszáll a járműből, soha ne hagyja az
intelligens kulcsot a járműben.

MEGJEGYZÉS:

Super Lock rendszer nélküli modellek: Ha egy
ajtót kézzel nyitnak ki belülről az intelligens
kulcszár megnyomása után gombot, az ajtó
kinyílik, és az ajtózár jelzőfénye kialszik.

Kizárás-védelem
MEVHT33A1-44F7A60E-83C3-4161-B6E9-F0CE6E62B151

A reteszelő védelmi funkció segít megelőzni a
kulcsok véletlen bezáródását a járműben.

Ha az elektromos ajtózár kapcsolót úgy állítja záró
állásba, hogy bármelyik ajtó nyitva van, minden
ajtó automatikusan kinyílik, és egy hangjelzést is
hall, miután az ajtót becsukta.

MEGJEGYZÉS:

Előfordulhat, hogy az ajtó nem záródik be, ha az
intelligens kulcs ugyanabban a kézben van, mint
amellyel a zárérzékelőt (ha van) működteti az
ajtó lezárásához. Tegye az intelligens kulcsot a
tárcájába, a zsebébe vagy tartsa a kezében.

FIGYELEM
A kizárás-védelem az alábbi körülmények
között előfordulhat, hogy nem működik:

* Ha az intelligens kulcsot a műszerfal tete-
jére helyezte.

* Ha az intelligens kulcs a kesztyűtartóban
vagy a tároló rekeszben van.

* Ha az intelligens kulcs az ajtó belső táro-
lózsebében van.

* Ha az intelligens kulcs fémmel érintkezik
vagy annak közelében van.

Biztonsági reteszelő rendszerrel szerelt
modellek (jobbkormányos modellek)

MEVHT33A1-A399933D-EC06-4F63-AF17-6CA9EB4222EC
Ha az ajtók az Intelligens Kulcszár kétszeri meg-
nyomásával záródnak vagy egy zárérzékelő
(ha van) kétszeri megnyomásával, bekapcsol a
biztonsági reteszelő rendszer. Az ajtózár visz-
szajelző lámpa a tetőkonzolon kigyullad,
jelezve, hogy az összes ajtó be van zárva, de az
elektromos ajtózár kapcsoló KIOLDÁS gombjával
nem lehet kinyitni az ajtókat.

Az ajtók lezárása az elektromos ajtózárral nem
aktiválja a Biztonsági reteszelő rendszert.
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HÁTSÓ AJTÓ GYERMEKZÁR
MEVHT33A1-23BE1446-C8BC-4A11-8767-2B460D5530B1

MWAD0021X

A gyermek biztonsági zárak és a hátsó ajtózár
segít megelőzni a hátsó ajtók véletlen történő
kinyitását, különösen akkor, ha kisgyerekek utaz-
nak a gépjárműben.

Amikor a karok zárt helyzetben vannak , a
hátsó ajtók csak kívülről nyithatók.

A kioldáshoz mozgassa a karokat a nyitási hely-
zetbe .

MEVHT33A1-469FCA8B-4CA7-4AE5-9396-44D8FD1027E9

MWBD0014X

A típus

MWBD0015X

B típus

1. Intelligens kulcs (2)
2. Mechanikus kulcs (az intelligens kulcsban) (2)
3. Kulcsszám tábla (1)

FIGYELMEZTETÉS
* A rádióhullámok negatívan befolyásolhat-

ják az elektromos orvosi műszereket. Az
elektromos szívstimulátorral rendelkezők

a lehetséges hatások tekintetében hasz-
nálat előtt lépjenek kapcsolatba az elekt-
romos orvosi berendezés gyártójával.

* Az intelligens kulcs rádiójeleket bocsát ki,
ha valamelyik gombot megnyomja. A rádi-
óhullámok zavarhatják a repülőgépek na-
vigációját, illetve a kommunikációs
rendszereket. Az intelligens kulcsot ne
működtesse repülőgépen. Győződjön meg
róla, hogy a gombok véletlenül sem nyo-
módhatnak be repülés közben.

Az intelligens kulcsrendszer képes működtetni az
összes ajtózárat a integrált kulcskártyával, az
érintős zár vagy kapacitív nyitásérzékelő (ha van)
megérintésével vagy a jármű nyitáskérő gombjá-
nak (ha van) megnyomásával úgy, hogy közben a
kulcsot nem kell kivennie a zsebéből vagy a
táskájából. A működési környezet és/ vagy felté-
telek befolyásolhatják az intelligens kulcsrendszer
működését.

Feltétlenül olvassa el az alábbiakat az intelligens
kulcsrendszer működtetése előtt.

FIGYELEM
* Győződjön meg róla, hogy Önnél van-e az

intelligens kulcs, ha működteti a járművet.

* Ha kiszáll a járműből, soha ne hagyja az
intelligens kulcsot a járműben.

Az intelligens kulcs folyamatosan kommunikál a
járművel, mivel rádióhullámokat fog. Az intelligens
kulcsrendszer gyenge rádióhullámokat közvetít. A
külső környezeti körülmények interferenciába lép-
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hetnek az intelligens kulcsrendszer működésével
az alábbi körülmények között.

* Ha erős rádióhullámokat kibocsátó objektum
közelében működik, mint pl. tévétorony, erő-
mű és rádióállomás.

* Ha vezeték nélküli eszköz közelébe kerül, mint
pl. mobiltelefon, adóvevő-készülék és CB-rá-
dió.

* Ha az intelligens kulcsrendszer fémtárgy taka-
rásába vagy közelébe kerül.

* Ha bármely típusú rádióhullámmal működő
távirányítót használnak a közelben.

* Ha az intelligens kulcs elektromos felszerelés
közelébe kerül, mint pl. személyi számítógép.

* Ha a gépjármű parkolóóra közelében parkol.
Ezen esetekben változtasson a körülményeken,
mielőtt az intelligens kulcs funkciót használná,
vagy használja a mechanikus kulcsot.

Bár az elem élettartama a működtetés körülmé-
nyeitől függően változik, az elem élettartama kb. 2
év. Ha az elem lemerül, cserélje ki újra.

Ha az intelligens kulcs akkumulátora lemerülőben
van, egy jelzőfény világít a jármű információs
kijelzőjén. (Lásd “4. [Kulcs akkumulátor töltöttsége
alacsony] figyelmeztetés” (111 o.).)

Mivel az intelligens kulcs folyamatosan rádióhullá-
mokat fog, amennyiben Ön a kulcsot erős rádió-
hullámokat kibocsátó eszköz közelében tartja,
mint pl. tévé vagy személyi számítógép, az elem
élettartama rövidebb lehet.

Az elemek cseréjével kapcsolatos további informá-
ciókért, lásd “Intelligens kulcs eleme” (480 o.).

Egy gépjárműben 4 kulcsot lehet regisztrálni és

használni. A további intelligens kulcsok vásárlásá-
val és használatával kapcsolatos információkért
javasoljuk, hogy lépjen kapcsolatba egy NISSAN
márkakereskedővel vagy szakszervizzel.

FIGYELEM
* Vigyázzon, hogy az elektromos alkatrésze-

ket tartalmazó intelligens kulcs ne érint-
kezzen vízzel vagy sós vízzel . Ez
befolyásolhatja a rendszer hatékonyságát.

* Ne ejtse le az intelligens kulcsot.

* Vigyázzon, hogy az intelligens kulcs ne
ütődjön erősen más tárgyaknak.

* Ne módosítsa az intelligens kulcsot.

* A nedvesség rongálhatja az intelligens
kulcsot. Ha az intelligens kulcs nedves lesz,
azonnal törölje szárazra.

* Ha a külső hőmérséklet –10°C (14°F) fok
alatt van, előfordulhat, hogy az intelligens
kulcs akkumulátora nem működik meg-
felelően.

* Ne tartsa hosszú ideig az intelligens kul-
csot olyan helyen, ahol a hőmérséklet
magasabb, mint 60°C (140°F).

* Ne akasszon az intelligens kulcsra mág-
nest tartalmazó kulcstartót.

* Ne helyezze az intelligens kulcsot mágne-
ses mezőt kibocsátó berendezések, példá-
ul TV, audioberendezés , személy i
számítógép, mobiltelefon vagy vezeték
nélküli töltő közelébe.

Ha az intelligens kulcs elvész, vagy ellopják, a

NISSAN azt javasolja, hogy törölje az intelligens
kulcs azonosító kódját a járműből. Ezzel megaka-
dályozhatja, hogy illetéktelenek használják a kul-
csot a jármű működtetéséhez. A törlési eljárással
kapcsolatos információkért javasoljuk, hogy vegye
fel a kapcsolatot egy NISSAN márkakereskedővel
vagy szakszervizzel.

Zárérzékelővel szerelt modellek: Az intelligens
kulcs funkció inaktiválható. Az intelligens kulcs
funkció kikapcsolásával kapcsolatos információért
kérjük, vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN márka-
kereskedővel vagy szakszervizzel.
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INTELLIGENS KULCS MŰKÖDÉSI TÁVOLSÁGA (zárérzékelővel vagy nyitáskérő kapcsolóval szerelt modellek)
MEVHT33A1-91774517-D9C2-4D6B-B56E-0CB1563C54AD

MSPA2074

Az intelligens kulcs funkciói csak akkor használha-
tók, ha az intelligens kulcs a zárolási vagy kapacitív
feloldó érzékelőktől/kéréskapcsolótól meghatá-
rozott működési tartományon belül van.

Ha az intelligens kulcs eleme lemerül vagy ha erős
rádióhullámok vannak a működés helyének köz-
elében, az intelligens kulcsrendszer hatótávolsága
csökkenhet, és előfordulhat, hogy az intelligens
kulcs nem működik szabályszerűen.

A működési tartomány 80 cm-en (31,50 hüvelyk)
belül van minden egyes érzékelőtől vagy kéréskap-
csolótól .

Ha az intelligens kulcs túl közel van az ajtóüveg-
hez, a fogantyúhoz vagy a hátsó lökhárítóhoz,
előfordulhat, hogy az érzékelők vagy a kéréskap-
csoló nem működnek.

Ha az intelligens kulcs a működési tartományon
belül van, bárki, aki nem hordja az intelligens
kulcsot, használhatja a zárat vagy a kapacitív

nyitásérzékelőket, vagy kérheti a kapcsolót az
ajtók zárásához/kinyitásához, beleértve a hátsó
ajtót is.

AJTÓ NYITÁSÁVAL/ZÁRÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉS
(zárás érzékelővel vagy nyitáskérő kapcsolóval ellátott modellek)

MEVHT33A1-A4BC8E7F-38FC-4B38-9CDF-60990152CE23

MWBD0035X

* Ne használja a zár vagy kapacitív nyitásérzé-
kelőket, illetve a nyitáskérő kapcsolót, ha az
intelligens kulcsot a kezében tartja, az ábra
szerint. Ha túl közel kerül az ajtó kilincséhez, az
intelligens kulcsrendszer nehezen képes felis-
merni a járművön kívüli intelligens kulcsot.

* A zárérzékelőkkel vagy a kéréskapcsolóval
történő bezárás után ellenőrizze, hogy az ajtók
biztonságosan zártak-e, tesztelve őket.

* Az intelligens kulcs járműben való hagyása
megelőzéséhez győződjön meg róla, hogy az
intelligens kulcsot magával vitte, majd zárja be
az ajtókat.

* Ne húzza meg az ajtókilincset, mielőtt a
kapacitív nyitásérzékelővel vagy a kéréskap-
csolóval kinyitotta.

INTELLIGENS KULCSOS MŰKÖDÉS (zárérzékelő-
vel vagy nyitáskérő kapcsolóval szerelt modellek)

MEVHT33A1-6456B930-7647-4AFE-BD16-B7ABE41384AC

MSPA2408
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MWBD0034X

Példa

MWBD0036X

Példa

kinyithatja vagy bezárhatja az ajtókat úgy, hogy a
kulcsot ki sem veszi a zsebéből vagy a táskából.

Ha magával viszi az intelligens kulcsot, a működési
tartományon belül minden ajtót bezárhat vagy
kinyithat a zárérzékelővel (az első ajtókilincse-
ken található) vagy a hátsó ajtó nyitáskérő kap-
csolójával .

Amikor az ajtókat nyitja vagy zárja az elakadásjelző

felvillan a művelet visszaigazolásaként. Részletes
információkért nézze meg a “Elakadásjelző mű-
ködtetése” (177 o.).

Üdvözlőfény funkció
MEVHT33A1-D0F7A970-B7BB-47FC-A02D-47523A2633F4

Amikor az ajtókat vagy a hátsó ajtót is kinyitja vagy
bezárja, a helyzetjelző lámpák, és hátsó lámpák
meghatározott ideig világítanak. Az üdvözlőfény
funkció letiltható. Az üdvözlőfény funkció letiltásá-
val kapcsolatos információkért lásd “Gépjármű
beállításai” (103 o.).

Ajtók bezárása
MEVHT33A1-FBCFDD0D-7E86-418A-8AC6-81E178864EEE

1. Nyomja meg a P kapcsolót a választókaron a
„P” (parkolás) pozíció kiválasztásához. Állítsa a
főkapcsolót „KI” állásba, és ügyeljen arra, hogy
magával vigye az intelligens kulcsot.

2. Az összes ajtót zárja be.

3. Érintse meg a zárérzékelőt , vagy nyomja
meg a hátsó ajtó nyitáskérő kapcsolót ,
miközben magával viszi az intelligens kulcsot.

4. Minden ajtó bezáródik, beleértve a hátsó ajtót
is. A vészjelző lámpák egyszer felvillannak.

Biztonsági reteszelő rendszerrel szerelt mo-
dellek:

A biztonsági reteszelő rendszer aktiválásához
zárja be az ajtókat a zárérzékelő kétszeri
megnyomásával. A vészvillogók hosszabb ide-
ig villognak, jelezve a biztonsági reteszelő
rendszer aktiválását.

MEGJEGYZÉS:
* Minden ajtózár érzékelője deaktiválható a

jármű információs kijelző járműbeállításai-
nak „I-Key Door Lock” opciójának kikapcso-
lásával. További információért lásd .
“Gépjármű beállításai” (103 o.).

* Az ajtók a zárérzékelővel vagy a hátsó ajtó
nyitáskérő kapcsolóval zárhatók, amikor a
főkapcsoló nem „OFF” állásban van

* Az ajtókat a vezetőoldali ajtózár érzékelőjé-
nek érintése nem zárja be, amíg a vezetőol-
dali ajtó nyitva van. Az ajtók azonban a
mechanikus kulccsal záródnak akkor is, ha
bármelyik ajtó nyitva van.

* Az ajtók nem zárhatók be a zárérzékelővel
vagy a hátsó ajtó nyitáskérő kapcsolóval, ha
az intelligens kulcs a járműben van, erre
hangjelzés figyelmezteti Önt. Ha azonban
intelligens kulcs van a járműben, az ajtók
egy másik intelligens kulccsal is zárhatók.

* Az ajtók nem zárhatók be a zárérzékelővel,
ha a e-POWER rendszer még üzemel.

* Ha az ajtó kilincse vizes lesz, mikor az
intelligens kulcs hatótávon belül van, az ajtó
ismétlődően záródhat is kinyitódhat. Ebben
az esetben kövesse a következő korrekciós
eljárásokat a jármű mosásához:
— Tegye az intelligens kulcsot legalább 2 m

(6 ft) távolságra a járműtől. (Figyeljen,
nehogy ellopják a kulcsot.)

— Ha az intelligens kulcs a jármű belsejében
van és a kilincs vizes lesz az autómosó-
ban, a járművön kívül is hallható hang-
j e l z é s h a l l a t s z i k . A r i a s z t á s



(175,1)

kikapcsolásához vegye ki az intelligens
kulcsot a járműből.

* Előfordulhat, hogy a zárérzékelő jég, hó, sár
stb. miatt nem működik megfelelően. Tisz-
títsa le a zárérzékelőt és próbálkozzon újra.

* Ha a kilincs vizes lesz pl. eső esetén, az
elnyújthatja vagy megakadályozhatja a zá-
rási műveletet. Ebben az esetben fogja meg
erősen az érzékelőt legalább 1 másodpercen
át.

* Előfordulhat, hogy a zárérzékelő nem reagál
azonnal, ha az ajtófogantyú nedves lesz az
esőtől stb. Tartsa érintse meg a zárérzéke-
lőt, amíg az ajtók be nem záródnak, vagy
érintse meg a zárérzékelőt, miután meg-
fogta az ajtókilincset.

FIGYELEM
* Miután bezárta az ajtókat a zárérzékelővel

vagy a hátsó ajtó nyitáskérő kapcsolóval,
az ajtókilincsek vagy a hátsó jató nyitó
kapcsolójának működtetésével győződjön
meg arról, hogy az ajtók biztonságosan
bezáródtak.

* Amikor az ajtókat a zárérzékelővel vagy a
hátsó ajtó nyitáskérő kapcsolóval zárja,
győződjön meg arról, hogy Önnél van az
intelligens kulcs, mielőtt a zárérzékelőt
vagy a hátsó ajtó nyitáskérő kapcsolót
működtetné, nehogy az intelligens kulcsot
a járműben hagyja.

* A zárérzékelő vagy nyitáskérő kapcsoló
csak akkor működik, amikor az intelligens

kulcsot az intelligens kulcs rendszer fel-
ismeri.

Ajtók nyitása
MEVHT33A1-7D2E138F-DB95-4FC9-B4BF-88DB18ADEF5F

Az ajtónyitás üzemmód egyik állapotból a másikba
való átváltásához nyomja meg és tartsa lenyomva
a „LOCK” és „UNLOCK” gombokat az
intelligens kulcson, illetve lásd: “Gépjármű beállítá-
sai” (103 o.) (ha van).

Szelektív ajtónyitási mód:
1. Tartsa magánál az intelligens kulcsot.

2. Tekerje be a vezető vagy az első utas oldali
ajtókilincset (kapacitív nyitásérzékelő) , vagy
nyomja meg a hátsó ajtó nyitáskérő kapcso-
lóját .

3. Csak az adott ajtó nyílik ki. A vészvillogó
kétszer gyorsan felvillan.

4. Érintse meg a zárérzékelőt az ajtókilincs
elengedése után 5 másodpercen belül.

5. Minden ajtó kinyílik. A vészvillogó kétszer
lassan felvillan.

Minden ajtó kinyitása mód:
1. Tartsa magánál az intelligens kulcsot.

2. Tekerje be az első ajtó fogantyúját (kapacitív
nyitásérzékelő) vagy nyomja meg a hátsó
ajtó nyitáskérő kapcsolót .

3. Minden ajtó kinyílik.

4. Használja a kilincseket az ajtók nyitásához.

FIGYELEM
Ha egy ajtókilincset meghúz az ajtók nyitása
közben, lehet, hogy az ajtó nem nyílik ki. Ha az
ajtókilincs visszatér eredeti helyzetébe, az ajtó
kinyílik. Ha az ajtó nem nyílik ki, az ajtókilincs
visszahelyezése után érintse meg a kapacitív
nyitásérzékelőt, vagy nyomja meg a kérés
kapcsolót az ajtó kinyitásához.

Automatikus visszazárás:
Minden ajtó automatikusan bezárul, hacsak nem
hajtják végre a következő műveletek egyikét a
kapacitív nyitásérzékelő megérintése vagy a ké-
réskapcsoló megnyomása után 30 másodpercen
belül, miközben az ajtók zárva vannak.

* Bármely ajtó kinyitása.
* A főkapcsoló megnyomása.
Ha az előre beállított időtartam alatt, a “KIOLDÁS”

Az Intelligens Kulcs gombjának megnyomá-
sakor további 30 másodperc elteltével minden ajtó
automatikusan bezárul.

Hátsó ajtó kinyitása
MEVHT33A1-831C2138-5229-4F3F-B568-8B9686722EC1

1. Vigye magával az intelligens kulcsot.

2. Nyomja meg a hátsó ajtó nyitókapcsolóját .

3. A hátsó ajtózár kiold, majd az ajtó kinyílik.
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AKKUMULÁTORKÍMÉLŐ RENDSZER
MEVHT33A1-817AD6BA-79E5-43BC-A0CC-216A5D867A2A

Ha a következő feltételek hosszabb ideig fennáll-
nak, az akkumulátorkímélő rendszer megszünteti
az elektromos ellátást, hogy megelőzze a 12 voltos
akkumulátor lemerülését.

* A főkapcsoló BE helyzetben van. (Lásd “Főkap-
csoló állásai” (265 o.).)

Figyelmeztető lámpák és figyelmeztető hangok
MEVHT33A1-9651A744-FFA0-4CDB-B228-1C2F7BB0B640

Az alábbi táblázatban felsorolt intelligens kulcs
hibás működtetése miatti váratlan elmozdulás
elkerülése érdekében, vagy a jármű ellopásának
megakadályozása érdekében hangjelzés vagy sí-
poló hang hallható a járművön belül és kívül, és a
figyelmeztető kijelző megjelenik a jármű informá-
ciós kijelzőjén.

Ha hangjelzés vagy sípoló hang hallatszik, vagy
megjelenik a figyelmeztető kijelző, feltétlenül ellen-
őrizze a járművet és az intelligens kulcsot.

Lásd “Hibakereső útmutató” (173 o.) és “Gépjármű
információs kijelzője” (97 o.).
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HIBAKERESŐ ÚTMUTATÓ
MEVHT33A1-FD003181-723A-472E-84F6-40154676082B

Ellenőrizze a járműhöz programozott összes intelligens kulcs helyét. Ha egy másik intelligens kulcs van a hatótávolságon belül vagy a járműben, a jármű
rendszere a várttól eltérően reagálhat.

Tünetek Lehetséges okok Teendők

Amikor leállítja az e-POWER rend-
szert

Váltson parkolás állásba figyelmeztetés jelenik
meg a kijelzőn és a belső figyelmeztető hang-
jelzés folyamatosan szól.

A váltó nem P (parkolás) állásban van.
Nyomja meg a P pozíció kapcsolóját a
választókaron a P (parkolás) pozíció kivá-
lasztásához.

[Tartsa nyomva kikapcs.hoz] üzenet jelenik
meg a kijelzőn.

Az intelligens kulcs nincs a járműben.
Helyezze az intelligens kulcsot a járműbe és
nyomja meg egyszer a főkapcsolót a e-
POWER rendszer leállításához.

Nincs intelligens kulcs vagy az akkumu-
látor töltöttsége alacsony.

A e-POWER rendszer leállításához gyorsan
egymás után 3-szor nyomja meg a főkap-
csolót vagy nyomja meg és tartsa lenyomva
a főkapcsolót 2 másodpercnél tovább.

Amikor kinyitja a vezetői oldal
ajtaját, hogy kiszálljon a járműből.

Az ajtó/hátsó ajtó nyitva figyelmeztetés jelenik
meg a kijelzőn. A főkapcsoló BE helyzetben van. Állítsa a főkapcsolót „KI” állásba.

Amikor becsukja az ajtót a jár-
műből való kiszállást követően.

A Kulcs nem érzékelhető figyelmeztetés jelenik
meg a kijelzőn, és a külső figyelmeztető
hangjelzés háromszor, a belső figyelmeztető
hangjelzés körülbelül 3 másodpercig szól.

Az e-POWER rendszer működik. Állítsa a főkapcsolót „KI” állásba.

A hátsó ajtó riasztás figyelmeztető üzenet (ha
van) jelenik meg a kijelzőn, a kürt háromszor
megszólal, majd szünetel és ismét megszólal
háromszor, vagy megjelenik a kijelzőn egy
figyelmeztetés, hogy ellenőrizze a hátsó ülést.

A hátsó ajtó riasztás be van kapcsolva.

Ellenőrizze, hogy nem található-e bármi a
hátsó ülésen, majd a kormánykerék kap-
csolók segítségével törölje a hátsó ajtó
riasztás figyelmeztetést.

Ha az ajtók bezárásához meg-
érintik a zárás érzékelőt (ha van)
vagy benyomják a hátsó ajtó
nyitáskérő gombját

A külső harang hangjelzés kb. 3 másodpercig
szól.

Az intelligens kulcs a gépjármű belsejé-
ben van.

Tartsa magánál az intelligens kulcsot.
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Tünetek Lehetséges okok Teendők

Amikor megnyomja a főkapcsoló
gombot az e-POWER rendszer
elindításához

A Kulcs akkumulátor töltöttsége alacsony
figyelmeztetés jelenik meg a kijelzőn.

Az intelligens kulcs elemének töltöttsé-
ge alacsony.

Cserélje ki az elemet egy újjal. (Lásd “Intelli-
gens kulcs eleme” (480 o.).)

Amikor a főkapcsolót megnyom-
ja.

A Kulcs rendszerhiba figyelmeztetés jelenik
meg a kijelzőn.

Arra figyelmeztet, hogy az intelligens
kulcsrendszer működésében hiba lépett
fel.

Javasolt felkeresnie egy NISSAN márkake-
reskedőt vagy szakszervizt.
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A KULCSNÉLKÜLI TÁVVEZÉRLÉSI FUNKCIÓ HASZNÁLATA
MEVHT33A1-CF76A4ED-43D7-44C7-A605-BA799B1A10EE

FIGYELMEZTETÉS
* A rádióhullámok negatívan befolyásolhat-

ják az elektromos orvosi műszereket. Az
elektromos szívstimulátorral rendelkezők
a lehetséges hatások tekintetében hasz-
nálat előtt lépjenek kapcsolatba az elekt-
romos orvosi berendezés gyártójával.

* Az intelligens kulcs rádiójeleket bocsát ki,
ha valamelyik gombot megnyomja. A rádi-
óhullámok zavarhatják a repülőgépek na-
vigációját, illetve a kommunikációs
rendszereket. Az intelligens kulcsot ne
működtesse repülőgépen. Győződjön meg
róla, hogy a gombok véletlenül sem nyo-
módhatnak be repülés közben.

FIGYELEM
* Vigyázzon, hogy az elektromos alkatrésze-

ket tartalmazó intelligens kulcs ne érint-
kezzen vízzel vagy sós vízzel . Ez
befolyásolhatja a rendszer hatékonyságát.

* Ne ejtse le az intelligens kulcsot.

* Vigyázzon, hogy az intelligens kulcs ne
ütődjön erősen más tárgyaknak.

* Ne módosítsa az intelligens kulcsot.

* A nedvesség rongálhatja az intelligens
kulcsot. Ha az intelligens kulcs nedves lesz,
azonnal törölje szárazra.

* Ha a külső hőmérséklet –10°C (14°F) fok
alatt van, előfordulhat, hogy az intelligens

kulcs akkumulátora nem működik meg-
felelően.

* Ne tartsa hosszú ideig az intelligens kul-
csot olyan helyen, ahol a hőmérséklet
magasabb, mint 60°C (140°F).

* Ne akasszon az intelligens kulcsra mág-
nest tartalmazó kulcstartót.

* Ne helyezze az intelligens kulcsot mágne-
ses mezőt kibocsátó berendezések, példá-
ul TV, audioberendezés , személy i
számítógép, mobiltelefon vagy vezeték
nélküli töltő közelébe.

A távirányítós kulcsnélküli nyitás funkció az összes
ajtózárat működtetheti az intelligens kulcs távirá-
nyítós kulcs nélküli nyitási funkciójával. A távirá-
nyítós kulcsnélküli nyitás funkció a járműtől
körülbelül 1 m (3,3 láb) távolságban működhet. (A
működési távolság a jármű körüli körülményektől
függ.)

A kulcsnélküli távvezérlés funkció nem működik:

* Ha az intelligens kulcs a hatótávolságon kívül
van.

* Ha az intelligens kulcs eleme lemerült.
A távirányítós kulcsnélküli beléptető funkció a
járműriasztót is működtetheti.

MWBD0020X

A típus

MWBD0021X

B típus

BEZÁRÁS gomb
KIOLDÁS gomb
Elektromos hátsó ajtó gombja

Amikor az ajtókat és a hátsó ajtót zárja vagy nyitja,
a vészvillogó megerősítésként felvillan. Részletes
információkért nézze meg a “Elakadásjelző mű-
ködtetése” (177 o.).
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Ajtók bezárása
MEVHT33A1-D5262080-ABD1-4D76-9C95-01FC9F73DFE8

1. Állítsa a főkapcsolót „KI” állásba.

2. Vigye magával az intelligens kulcsot.*

3. Csukja be valamennyi ajtót.

4. Nyomja meg a „LOCK” gombot az
intelligens kulcson.

5. Minden ajtó és a hátsó ajtó bezáródik.

*: Az ajtók záródnak az intelligens kulccsal, ha
a főkapcsoló BE állásban van.

Működtesse az ajtók kilincsét, hogy meggyőződ-
hessen az ajtók bezáródásáról.

Ajtók nyitása
MEVHT33A1-A93EF8B5-C1CC-498F-91E8-A405D427718F

Az ajtónyitás üzemmód egyik állapotból a másikba
való átváltásához nyomja meg és tartsa lenyomva
a „LOCK” és „NYIT” gombokat az
intelligens kulcson, illetve lásd “Gépjármű beállítá-
sai” (103 o.).

Szelektív ajtónyitási mód:
1. Nyomja meg az „UNLOCK” gombot gom-

bot az intelligens kulcson.

2. A vezetői oldal ajtaja kinyílik.

3. Nyomja meg az „UNLOCK” gombot gom-
bot 5 másodpercen belül.

4. Minden ajtó kinyílik.

5. Használja a kilincseket az ajtók nyitásához.

Minden ajtó kinyitása mód:
1. Nyomja meg az „UNLOCK” gombot gom-

bot az intelligens kulcson.

2. Minden ajtó kinyílik.

3. Az ajtókilincseket használva nyissa ki az ajtót.

Automatikus visszazárás:
Minden ajtó automatikusan bezárul, hacsak nem
hajtják végre a következő műveletek egyikét 30
másodpercen belül, miután megnyomták az „UN-
LOCK” gombot , miközben az ajtók zárva
vannak.

* Bármely ajtó kinyitása (beleértve a hátsó ajtót
is).

* A főkapcsoló megnyomása.

Az ablakok nyitása vagy zárása
MEVHT33A1-684BC735-6E1F-4782-ACBB-1A986342127E

Az ablakok az intelligens kulcs segítségével nyit-
hatók, vagy zárhatók. Ez a funkció nem működik,
ha az ablak időzítője aktiválva van vagy az ablakot
inicializálni kell.

Lásd “Elektromos működtetésű ablakok” (152 o.).

Nyitás:
Az ablakok kinyitásához nyomja meg a “KIOLDÁS”
gombot gombot az intelligens kulcson
körülbelül 3 másodperc erejéig, miután meg-
történt az ajtó kioldása.

A nyitás leállításához engedje fel a “KIOLDÁS”
gombot gombot .

Ha az ablaknyitási művelet útközben leáll, miköz-
ben megnyomja a “KIOLDÁS” gombot ,
engedje el és nyomja meg ismét a gombot, amíg
az ablak teljesen ki nem nyílik.

Zárás:
Az ablakok becsukásához nyomja meg a LOCK
gombot gombot az intelligens kulcson

körülbelül 3 másodperc erejéig, miután meg-
történt az ajtó bezárása.

A zárás leállításához engedje el a BEZÁRÁS gombot
gombot .

Ha az ablakzárás működés közben leáll a BEZÁRÁS
megnyomásakor gombot , engedje el, és
nyomja meg újra a gombot, amíg az ablak teljesen
be nem csukódik.

Hátsó ajtó nyitása/zárása (ha van)
MEVHT33A1-0DA123D0-F598-4E45-B294-F407DCE2783B

1. Nyomja be az elektromos hátsó ajtót
gombot több mint 1 másodpercig.

2. A hátsó ajtó automatikusan kinyílik.

A külső hangjelzés 3 alkalommal szól.

A hátsó ajtó bezárásához nyomja meg az elektro-
mos hátsó ajtó gombot több mint 1
másodpercig.

A hátsó ajtó automatikusan becsukódik.

Ha a gombot , miközben a hátsó ajtót
nyitják vagy csukják, a hátsó ajtó azonnal megáll.
Nyomja meg a gombot újra, ami meg-
fordítja a hátsó ajtó irányát. Azonban, ha a hátsó
ajtó teljesen nyitott állásban van, úgy becsukódik,
és ha teljesen csukott állásban van, úgy kinyílik.
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Intelligens kulcs gombműködtető lámpa
MEVHT33A1-4F8C060A-30F0-42D7-895F-1F47A95892F9

MWBD0037X

A lámpa csak akkor villog, ha megnyomja az
intelligens kulcs bármely gombját. A villogó lámpa
kizárólag azt jelöli, hogy az Intelligens kulcs továb-
bította a jelet. Ellenőrizheti, hogy a gépjármű
végrehajtotta-e a kívánt műveletet. Ha a lámpa
nem villog, lehet, hogy az akkumulátor túl gyenge
ahhoz, hogy kommunikáljon a járművel. Ilyen
esetben előfordulhat, hogy ki kell cserélni az
elemeket.

Az akkumulátor cseréjével kapcsolatos további
információkért lásd: “Intelligens kulcs eleme” (480
o.).

ELAKADÁSJELZŐ MŰKÖDTETÉSE
MEVHT33A1-4226B99C-5BF8-41AF-A0AE-CDA694EB2A3C

Amikor kinyitja vagy bezárja az ajtókat a zár, a
kapacitív nyitásérzékelők (ha van), a nyitáskérő
kapcsoló (ha van) segítségével vagy a kulcsnélküli
rendszerrel, a vészvillogó megerősítésként felvillan.

A következő leírásban azt láthatja, hogy az elaka-
dásjelző hogyan aktiválódik, amikor az ajtókat
nyitja vagy zárja.

Működtetés AJTÓ ZÁRÁSA AJTÓ NYITÁSA

A zár vagy a kapacitív nyitásérzékelő (ha
van) megérintése

vagy a hátsó ajtó nyitáskérő kapcsolójának
(ha van) megnyomása

VESZÉLY - egyszer VESZÉLY - kétszer

Toló vagy gomb VESZÉLY - egyszer VESZÉLY - kétszer
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MEVHT33A1-E521ED90-7BA2-4FC3-91C7-F35E3C88DAF5
Az Ön gépjárműve a következő biztonsági rend-
szerekkel van felszerelve:

* Riasztórendszer (ha van)
* NISSAN Lopásgátló rendszer (NATS)*
(* indításgátló)

RIASZTÓRENDSZER (ha van)
MEVHT33A1-FAE37A89-2583-4992-9463-291C502A9190

A riasztórendszer vizuális és audio riasztási jeleket
bocsát ki, ha a jármű valamely részét megzavarják.

Ultrahangos érzékelővel és dőlésérzé-
kelővel ellátott modellek (ha van)

MEVHT33A1-203757E2-4EC2-4A81-9804-E82407C97F9E

Hogyan aktiváljuk a rendszert:
1. Zárjon be minden ablakot és napfénytetőt (ha

van).

2. Állítsa a főkapcsolót „KI” állásba.

3. Fogja az intelligens kulcsot és szálljon ki a
gépkocsiból.

4. Győződjön meg róla, hogy a motorháztető
megfelelően le van zárva. Csukja be és zárja le
az összes ajtót az intelligens kulccsal, a
zárérzékelővel (az első ajtókilincseken) (ha
van) vagy a nyitáskérő kapcsolóval (ha van).

Ha a motorháztető nyitva van, megszólal a
hangjelzés. A hangjelzés elhallgat, ha a motor-
háztető megfelelően le van zárva.

Még akkor is, ha a vezető és/vagy az utasok a
járműben ülnek, a rendszer akkor is aktiválódik,
ha az összes ajtó zárva van, és a tápfeszültség ki
van kapcsolva. Állítsa a főkapcsolót BE állásba,
hogy a rendszert kikapcsolja.

Ha a rendszer nem megfelelően működik, akkor

5 rövid sípolást hall, amikor a rendszer aktivá-
lásra kerül. Ellenőriztesse a rendszert egy
NISSAN márkakereskedővel, vagy szakszerviz-
zel.

Riasztórendszer működése:
A rendszer a következő riasztást fogja adni:

* A vészjelző lámpák villognak, és a kürt szag-
gatottan szólal meg körülbelül 30 másodper-
cig.

* A riasztás automatikusan megszűnik 30 má-
sodperc után. A riasztás ismét megszólal, ha a
járművet ismét megkísérlik feltörni.

A riasztó akkor aktiválódik, ha

* az ajtó vagy a hátsó ajtó működtetése az
intelligens kulcs, a kapacitív nyitásérzékelő (az
első ajtókilincseken) (ha van) vagy a nyitáskérő
kapcsoló használata nélkül történik.

* a motorháztető kinyitása (ha van).
* a volumetrikus érzékelő rendszer (ultrahangos

érzékelő) bekapcsol (ha aktiválva van).
* az elektromos ellátás megszakításra került.
* a dőlésérzékelő a gépjármű dőlését érzékelik

(ha aktiválva van) (ha van).

Hogyan állítsuk meg a riasztást:
* A riasztás leállításához nyissa ki az ajtót

kapacitív nyitás érzékelővel (ha van), nyitáské-
rő kapcsolóval (ha van), vagy az „UNLOCK”
gomb segítségével gombot az intelligens
kulcson.

* A riasztás leáll, ha a főkapcsolót BE állásba
helyezi.

Az ultrahangos érzékelő és a dőlésérzékelő (ha
van) MŰKÖDÉSE:
Az ultrahangos érzékelő (volumetrikus érzékelő)
észleli a mozgást az utastérben. A dőlésérzékelő
(ha van) észleli a jármű dőlését. Amikor a riasztó-
rendszert élesíti, automatikusan bekapcsolja az
ultrahangos érzékelőt és dőlésrzékelőt (ha van) is.

Lehetőség van az ultrahangos érzékelő és a
dőlésérzékelő (ha van) kikapcsolására (például a
jármű kompon történő szállításakor).

Az ultrahangos érzékelő és a dőlésérzékelő (ha
van) kiiktatása:

1. Húzza fel az összes ablakot.

2. Állítsa a főkapcsolót „KI” állásba.

3. Nyomja meg a gombot, amíg a
„Beállítások” meg nem jelenik a jármű informá-
ciós kijelzőjén, majd nyomja meg a görgető-
tárcsát. Használja a görgetőtárcsát a
„Járműbeállítások” kiválasztásához. Majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

4. Válassza a „Riasztórendszer” lehetőséget. Majd
nyomja meg a scroll tárcsát. A következő
opciók elérhetők:
. Always ON

Ha kiválasztja, az ultrahangos érzékelő és a
dőlésérzékelő (ha van) minden riasztáskor
aktiválódik.

. Kérdezzen kilépéskor

Kiválasztása esetén a rendszer lehetőséget
ad az ultrahangos érzékelő és a dőlésérzé-
kelő (ha van) letiltására, miután a főkap-
csolót „KI” állásba helyezték.

BIZTONSÁGI RENDSZERBIZTONSÁGI RENDSZER
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. Egyszeri letiltás

Ha kiválasztja, az ultrahangos érzékelő és a
dőlésérzékelő le lesz tiltva a riasztórendszer
következő hatástalanításáig.

Válassza az „Egyszeri letiltás” vagy a „Kérdez-
zen kilépéskor” lehetőséget. Majd nyomja meg
a scroll tárcsát.

5. Zárja be az ajtókat, a motorháztetőt és a hátsó
ajtókat. Zárja le őket az intelligens kulccsal, a
zárérzékelővel (ha van) vagy a nyitáskérő
kapcsolóval (ha van).

Az ultrahangos érzékelő és dőlésérzékelő (ha van)
most ki van iktatva a riasztórendszerből. A rend-
szer összes többi funkciója ettől függetlenül akti-
vá lva marad egészen addig , amíg nem
ártalmatlanítja a rendszert újra.

Ultrahangos érzékelővel és dőlésérzéke-
lővel nem rendelkező modellek (ha van)

MEVHT33A1-2B635DBD-84C7-400A-AD1D-C52D516EF8AA

Hogyan aktiváljuk a rendszert:
1. Zárjon be minden ablakot és napfénytetőt (ha

van).

A rendszert nyitott ablakok mellett is élesít-
heti.

2. Állítsa a főkapcsolót „KI” állásba.

3. Távolítsa el az intelligens kulcsot a járműből.

4. Zárja be az összes ajtót, a motorháztetőt és a
hátsó ajtót is beleértve. Zárja be az összes
ajtót. Az ajtók zárhatók intelligens kulccsal,
zárérzékelővel (az első ajtókilincseken) (ha
van), kérőkapcsolóval (ha van), elektromos
ajtózár kapcsolóval vagy mechanikus kulccsal.

Még akkor is, ha a vezető és/vagy az utasok a
járműben ülnek, a rendszer akkor is aktiválódik,
ha az összes ajtó, motorháztető és hátsó ajtó
zárva van, és a főkapcsoló „OFF” állásban van.
Ha a főkapcsolót BE állásba helyezi, a rendszer
kiold.

Riasztórendszer működése:
A gépjármű biztonsági rendszere a következő
riasztásokat adja:

* A vészjelző lámpák villognak, és a kürt szag-
gatottan megszólal.

* Az ébresztő körülbelül 27 másodperc után
automatikusan kikapcsol. A riasztás ismét
megszólal, ha a járművet ismét megkísérlik
feltörni.

A riasztó akkor aktiválódik, ha:

* Az ajtó vagy a hátsó ajtó kinyitása az intelli-
gens kulcson lévő gomb, a kapacitív nyitásér-
zékelő (az első ajtókilincseken) (ha van), a
kérőkapcsoló (ha van) vagy a mechanikus
kulcs használata nélkül. (Ha az ajtót a belső
nyitókar használatával nyitja ki, a riasztó akkor
is aktiválódik.)

* Motorháztető felnyitása.

Hogyan állítsuk meg a riasztást:
* A riasztó leáll, ha kinyit egy ajtót a „NYIT”

megnyomásával gombot az intelligens
kulcson.

* A riasztás nem áll le, ha a főkapcsolót BE
állásba helyezi.

NISSAN LOPÁSGÁTLÓ RENDSZER (NATS)
MEVHT33A1-82475EC2-840C-467B-A31D-97F570513B2F

A NATS (NISSAN lopásgátló rendszer) nem engedi
elindítani az e-POWER rendszert a regisztrált kulcs
nélkül.

Ha az e-POWER rendszer nem indul el az intelligens
kulcsot használva, lehet, hogy valamilyen egyéb
eszköz interferenciát okoz, amely lehet:

* Egy másik intelligens kulcs.
* Automata útdíj fizető eszköz.
* Automata fizető eszköz.
* Egy olyan eszköz, amely hasonló jeleket bo-

csát ki.
Indítsa el az e-POWER rendszert a következő
folyamat segítségével:

1. Távolítsa el a intelligens kulcs közeléből az
interferenciát okozó elemeket.

2. Indítsa újra az e-POWER rendszert.

Amennyiben ezzel a művelettel el tudja indítani a
e-POWER rendszert, a NISSAN azt javasolja, hogy az
interferencia elkerülése érdekében, hogy helyezze
az intelligens kulcsot távol minden egyéb eszköz-
től.
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MEVHT33A1-DDF67E0E-97E9-454E-A431-36E50A96E436

FIGYELMEZTETÉS
* Mielőtt elindulna győződjön meg róla,

hogy a motorháztető megfelelően le van-
e zárva. Ennek elmulasztása esetén a
motorháztető felcsapódhat és ezzel bale-
setet okozhat.

* A sérülések elkerülése érdekében soha ne
nyissa fel a motorháztetőt, ha gőz vagy
füst jön ki a motorból.

FIGYELEM
A motor nyitott motorháztetővel is elindul, ha
az e-POWER rendszer üzemel (a karbantartás
alatti balesetek elkerülése érdekében).

MWAD0150X

1. Húzza meg a motorháztető zár kioldó fogan-
tyúját , amely a vezetőoldali műszerfal alatt
található; a motorháztető enyhén felugrik.

2. Tolja oldalra a motorháztető eleje alatt talál-
ható kart az ábrán látható módon az
ujjbegyével.

3. Emelje fel a motorháztetőt.

4. Távolítsa el a tartórudat, és helyezze be a
nyílásba .

A burkolt részeket tartsa meg, amikor a
támasztó rudat visszateszi a helyére vagy kive-
szi a helyéről. Ügyeljen rá, hogy érintkezzen
közvetlenül fém felületekkel, mivel azok mele-
gek lehetnek a motor leállítása után is.

Amikor a motorháztetőt zárja le:

1. A motorháztető kitámasztásakor állítsa a
rudazatot az eredeti állapotába.

2. Lassan engedje le a motorháztetőt kb. 20 – 30
cm-re (8 – 12 in) a zár fölé, majd engedje el.

3. Győződjön meg róla, hogy megfelelően bezá-
ródott.

MOTORHÁZTETŐMOTORHÁZTETŐ
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MEVHT33A1-9CA202EA-33F9-40ED-9CE7-79784558EBE6

FIGYELMEZTETÉS
* Mindig ellenőrizze, hogy a hátsó ajtó ren-

desen be van-e zárva, nehogy menet
közben kinyíljon.

* Ne vezessen nyitott hátsó ajtóval. Ez eset-
ben veszélyes kipufogó gázok áramolhat-
nak az utastérbe. További információkért
lásd: “Kipufogógáz (szén-monoxid)” (257
o.).

* Ahhoz, hogy elkerülhesse a gépjármű és/
vagy a rendszerek nem szándékos mű-
ködtetéséből fakadó esetleges sérüléseket
vagy halálos baleseteket, beleértve az
ablak vagy az ajtózár figyelmetlen működ-
tetéséből fakadó problémákat, gyermek-
eket, mások támogatására szoruló
felnőtteket vagy háziállatokat ne hagyjon
magukra a járműben. Ezen felül meleg
napokon a hőmérséklet a zárt gépjármű
belsejében nagyon megemelkedhet,
amely az emberek és háziállatok sérülését,
akár halálát is okozhatják.

* Minden esetben győződjön meg arról,
hogy az utasok keze, illetve lába nincs az
ajtókeret közelében, amikor az ajtó becsu-
kásra kerül, így a sérülések elkerülhetők.

FIGYELEM
Ne használjon a hátsó ajtóhoz rögzíthető
tartozéktartókat. Ha mégis így cselekedne, a
gépjármű megsérülhet.

HÁTSÓ AJTÓ KÉZI MŰKÖDTETÉSE (ha van)
MEVHT33A1-C3186821-96BC-4777-9B19-B50C79CECD5E

MWAD0151X

A hátsó ajtó kinyitásához oldja ki a zárat. Húzza fel
a hátsó ajtót a kinyitáshoz.

A hátsó ajtó nyitható:

* megnyomja a „KIOLDÁS” gombot gombot
az intelligens kulcson.

* a hátsó ajtó nyitáskérő kapcsolójának meg-
nyomása (ha van).

* a kapacitív nyitásérzékelő (ha van) megérinté-
sével.

A hátsó ajtó becsukásához húzza le addig, amíg
biztonságosan le nem záródik.

HÁTSÓ AJTÓ ELEKTROMOS MŰKÖDTETÉSE (ha van)
MEVHT33A1-1D2742E0-29C9-4A49-A058-A3B906739A19

Az elektromos hátsó ajtó kinyitásához a járművet a
P (Parkolás) pozícióba kell állítani.

Az elektromos hátsó ajtó nem működik ha az 12
voltos akkumulátor feszültsége alacsony.

Ha a hátsó ajtó körülbelül 150 mm-re (5,9 hüvelyk)
vagy kevesebbre van nyitva a teljesen zárt hely-

zethez képest, az elektromos hátsó ajtó semmi-
lyen kapcsoló művelettel nem működtethető. Az
elektromos hátsó ajtó működtetéséhez manuáli-
san zárja be a hátsó ajtót.

Az elektromos hátsó ajtó a jármű információs
kijelzőn aktiválható vagy deaktiválható. (Lásd
“Gépjármű beállításai” (103 o.).)

MEGJEGYZÉS:
* Mozgáskapcsolós hátsó ajtóval rendelkező

modelleknél: A jármű mosásakor, gyantázá-
sakor vagy karbantartásakor, a karosszéri-
aburkolat felhelyezésekor vagy cseréjekor,
vagy ha vizet fröcsköl a rúgás-mozgásérzé-
kelő környékére, kapcsolja ki az elektromos
hátsó ajtót.

* Ha az elektromos nyitás/zárás műveletet
többször egymás után végrehajtja, a bizton-
sági üzemmód aktiválódik, a művelet nem
hajtható végre egy meghatározott időtarta-
mig. Ebben az esetben várjon egy darabig,
majd ismét hajtsa végre a műveletet.
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Elektromos nyitás (kapcsolókkal)
MEVHT33A1-94B10E98-9AF8-402B-9D59-B15A1E5F954A

MWAD0233X

Elektromos hátsó ajtó kapcsolója — Műszerfal

MWAD0236X

Hátsó ajtó nyitókapcsolója

MWBD0026X

Elektromos hátsó ajtó gomb - Kulcs (példa)

MWAD0153X

Elektromos hátsó ajtó csukó és záró kapcsolók —
Hátsó ajtó

Amikor a hátsó ajtó teljesen csukva van, a hátsó
ajtó automatikusan teljesen nyitható:

* a műszerfalon található elektromos hátsó ajtó
kapcsoló benyomása több mint 1 másod-
percig

* hátsó ajtó nyitókapcsoló megnyomása

* a kulcson található elektromos hátsó ajtó
gomb benyomása több mint 1 másodpercig

A külső figyelmeztető hangjelzés megszólal, ha a
hátsó ajtó kezd kinyílni.

MEGJEGYZÉS:

A hátsó ajtó nyitható az elektromos hátsó ajtó
kapcsolóval vagy az elektromos hátsó ajtó
gombbal akkor is, ha a hátsó ajtó zárva van. A
hátsó ajtó kinyitható a többi ajtótól függetlenül,
még akkor is, ha azok zárva vannak. A hátsó ajtó
zára nyitva kell (illetve az intelligens kulcs
hatótávon belül kell), hogy legyen a hátsó ajtó
kapcsolójának használatához.

Elektromos zárás (kapcsolókkal)
MEVHT33A1-E6699078-A030-4219-9D44-E361789E00B1

Amikor a hátsó ajtó teljesen nyitva van, a hátsó
ajtó automatikusan teljesen csukható:

* a műszerfalon található elektromos hátsó ajtó
kapcsoló benyomása több mint 1 másod-
percig

* a kulcson található elektromos hátsó ajtó
gomb benyomása több mint 1 másodpercig

* a hátsó ajtó alsó részén található elektromos
hátsó ajtó zárókapcsoló megnyomása

A külső figyelmeztető hangjelzés megszólal, ha a
hátsó ajtó kezd bezáródni.

Elektromos becsukás és zár
MEVHT33A1-DE002D69-3EE4-4998-94E9-D8F7A6AFD5CA

Amikor a hátsó ajtó teljesen kinyílik, és az intelli-
gens kulcsot magával viszi a csomagtérajtó köz-
elében, az összes ajtó és a hátsó ajtó is bezárul, és
a hátsó ajtó automatikusan teljesen bezáródik a
hátsó ajtó alsó részén található elektromos hátsó
ajtó kapcsoló megnyomásával.
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A külső figyelmeztető hangjelzés megszólal, ha a
hátsó ajtó kezd bezáródni.

Megállítás és ellentétes irányú mozgás funkció (ha van)
MEVHT33A1-32C0255D-5C8B-4CEB-8EBB-80B59DDCF3FC

A hátsó ajtó azonnal megáll, ha az elektromos
nyitás vagy zárás közben az alábbi műveletek
valamelyikét végrehajtja.

* az elektromos hátsó ajtó kapcsolójának
megnyomása

* hátsó ajtó nyitókapcsoló megnyomása
* a hátsó ajtó alsó részén található elektromos

hátsó ajtó zárókapcsoló megnyomása
* a hátsó elektromos ajtó gombjának meg-

nyomása a kulcson
Az elektromos hátsó ajtó mozgása az ellenkező
irányba indul el, ha a fenti műveletek valamelyikét
újra végrehajtja.

A külső figyelmeztető hangjelzés megszólal, ha a
hátsó ajtó kezd visszaállni.

Automata visszaállítási funkció
MEVHT33A1-C9AA93A1-CBF3-4EA4-AD9B-6CFC13236886

Az automata visszaállítási funkció lehetővé teszi,
hogy a hátsó ajtó automatikusan visszaálljon,
amikor valami becsípődik a hátsó ajtóba nyitás
vagy csukás közben. Amikor a vezérlőegység
akadályt észlel, a hátsó ajtó visszaáll és megáll.

Ha egy második tárgyat érzékel, a hátsó ajtó
mozgása leáll.

A hátsó ajtó mindkét oldalába egybecsípés érzé-
kelő van beépítve. Ha a becsípés érzékelő akadályt
észlel az elektromos csukás során, a hátsó ajtó
visszaáll és megáll.

MEGJEGYZÉS:

Ha a becsípés érzékelő megsérül vagy eltávolít-
ják, az elektromos csukási funkció nem műkö-
dik.

FIGYELMEZTETÉS
Van egy minimális távolság közvetlenül a
csukott a helyzet előtt, amely nem érzékelhe-
tő. Győződjön meg róla, hogy minden utas a
kezét stb. távol tartja a hátsó ajtótól, mielőtt
csukni kezdené az ajtót.

Kézi mód
MEVHT33A1-7EB39826-6304-4883-8641-FCB1271BF5C1

Ha nem lehetséges az elektromos működtetés, a
hátsó ajtó kézzel működtethető. Előfordulhat,
hogy az áramellátás nem elérhető, ha a 12 voltos
akkumulátor feszültsége alacsony, vagy ha a hátsó
ajtó körülbelül 150 mm-re (5,9 hüvelyk) vagy
kevesebbre van nyitva a teljesen zárt helyzettől.
Amikor az elektromos hátsó ajtó ki van kapcsolva,
az ajtó kinyitható manuálisan, a hátsó ajtó nyitó-
kapcsoló megnyomásával. Ha az elektromos hátsó
ajtó nyitókapcsolóját megnyomjuk az elektromos
nyitás vagy csukás alatt, az elektromos működte-
tés leáll és a hátsó ajtó kézzel nyitható. Ez lehetővé
teszi a normál elektromos üzemeltetési funkciók
folytatását.

MOZGÁSSAL AKTIVÁLHATÓ HÁTSÓ AJTÓ (ha van)
MEVHT33A1-87A9726B-668E-457D-9749-EC329ADB0E46

MWAD0154X

MJVP0487X

A hátsó ajtó a hátsó lökhárító közepe alá irányzott
gyors rúgó mozdulattal is működtethető.

A rúgás mozgásérzékelője a hátsó lökhárító
hátulján található. Amikor a lábát a működési
tartomány alá mozdítja egy rúgó mozdulathoz
hasonlóan, miközben az intelligens kulcsot ma-
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gánál tartja, a hátsó ajtó automatikusan kinyílik
vagy bezáródik.

Megfelelő működtetéshez szükséges technika

* Miközben a gépjármű hátsó felénél van, kezd-
jen hozzá egy gyors rúgó mozdulathoz.

* Emelje fel a lábát közvetlenül a hátsó lökhárító
közepe alá, majd egy folyamatos mozdulat
keretében rögtön húzza is vissza a lábát a
földre.

* Nem szükséges a lábát a lökhárító alatt
tartania, vagy balra-jobbra mozgatnia. Azon-
nal húzza vissza a lábát a földre.

* A rúgó mozdulatnak egyenesnek, szakadat-
lannak és egyenletesnek kell lennie.

* Miután befejezte a rúgó mozdulatot, lépjen
vissza és hagyja, hogy a hátsó ajtó kinyíljon/
lecsukódjon.

* Három hangjelzést fog hallani, és a hátsó ajtó
a rúgás után 2 másodperccel el fog kezdeni
mozogni.

FIGYELMEZTETÉS
Kerülje a hátsó ajtó nem kívánt nyitását/
lecsukását. Bizonyos feltételek esetén nem
kívánatos a hátsó ajtó nyitása/lecsukása. Mo-
sás, vagy a gépjármű mögött történő munka-
végzés esetén tartsa az intelligens kulcsot a
hátsó ajtó hatótávolságán kívül (2 m (7 láb)
vagy több), vagy a gépjármű belsejében.

MEGJEGYZÉS:
* A rúgási mozdulatot érzékelő szenzor

nem működik a következő körülmények
között:
— Ha erős rádióhullámokat kibocsátó ob-

jektum közelében működik, mint pl. tévé-
torony, erőmű vagy rádióállomás.

— Ha a gépjármű parkolóóra közelében
parkol.

* Előfordulhat, hogy az elektromos hátsó ajtó
nem működik, ha lábát a szenzor működési
tartományában hagyja .

FIGYELEM
* Ha az intelligens kulcs Önnél van és a

hátsó ajtó közelében tartózkodik, olyan
személy is kinyithatja a hátsó ajtót egy
rúgó mozdulattal, aki nem is rendelkezik
intelligens kulccsal.

* A kipufogórendszer közelében ne hajtson
végre rúgó mozdulatot, mivel az alkatré-
szek melegek lehetnek. Súlyos égési sérü-
lést szenvedhet.

* Ne hajtson végre rúgó mozdulatot instabil
talajon (például lejtőn vagy sáros talajon,
stb.).

Elektromos nyitási vagy zárási funkció
MEVHT33A1-94248880-4054-45A3-8FA5-C721B521EEE2

A rúgó mozdulatot érzékelő szenzor segítségével a
hátsó ajtó teljesen kinyitható.

1. Vigye magával az intelligens kulcsot.

2. Helyezze a lábát a lökhárító alá, majd húzza
vissza, mintha egy rúgó mozdulatot hajtana

végre, a mozgást érzékelő szenzor érzékelési
tartományában.

3. A hátsó ajtó automatikusan kinyílik vagy bezár.

Megállítás és ellentétes irányú mozgás
MEVHT33A1-765D1EB4-6DF0-44CA-A8A2-32368545D371

A hátsó ajtó azonnal megáll, ha az elektromos
nyitás vagy zárás közben a rúgó mozdulatot
végrehajtja. A hátsó ajtó akkor is megállítható, ha
az intelligens kulcs nincs is Önnél.

Az elektromos hátsó ajtó mozgása az ellenkező
irányba indul el, ha rúgó mozdulatot újra végre-
hajtja. A hátsó ajtó mozgása akkor fordítható meg,
ha az intelligens kulcs Önnél van.

GARÁZS ÜZEMMÓD RENDSZER (ha van)
MEVHT33A1-52632399-52A3-41DB-8244-C0725D0158B1

Beállítható, hogy a hátsó ajtó egy bizonyos ma-
gasságig nyíljon fel, ehhez a következőket hajtsa
végre:

1. Nyissa ki a hátsó ajtót.

2. Húzza le a hátsó ajtót a kívánt magasságba és
tartsa meg az ajtót (a hátsó ajtónál némi
ellenállást tapasztal, amikor kézzel állítja be).

3. Miközben a hátsó ajtót az adott pozícióban
tartja, nyomja meg és tartsa lenyomva az
elektromos hátsó ajtó kapcsolóját , amely a
hátsó ajtón található, kb. 3 másodpercig vagy
amíg 2 sípolást nem hall.

A hátsó ajtó a beállított magasságig nyílik ki.
Ahhoz, hogy a hátsó ajtó pozícióját megváltoztat-
hassa, ismételje meg az 1-3 lépéseket a beállítás-
hoz.
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FIGYELEM
A hátsó ajtó pozícióját ne állítsa be a padlótól
mért magasság kb. 1/3 részénél alacso-
nyabbra garázs üzemmódba. Ha a magassá-
got a padlótól mért magasság kb. 1/3 részénél
alacsonyabbra állítja be, a rendszer automati-
kusan kb. a magasság 1/3 részét állítja be.

AUTOMATIKUS ZÁRÁS (ha van)
MEVHT33A1-E67016E4-7E72-4C61-871D-F1C8E81D9324

Amikor a hátsó ajtó eléri a másodlagos helyzetet, a
zárómotor bekapcsol és az elsődleges reteszhely-
zetbe húzza a hátsó ajtót.

Az automata zárás művelete alatt ne próbálja
ennek, nagy erőkifejtéssel való megakadályozá-
sát. A nagy erőkifejtéssel végzett akadályozás a
szerkezet meghibásodását okozhatja.

FIGYELEM
* A hátsó ajtó automatikusan bezáródik a

másodlagos helyzetből. A becsípődés
megelőzéséhez a kezeket és ujjakat tart-
sák távol a hátsó ajtó nyílásától.

* Ne engedje, hogy gyermekek működtes-
sék a hátsó ajtót.

HÁTSÓ AJTÓ KIOLDÓ KARJA
MEVHT33A1-84B20BF7-6050-413C-B943-F274AE14B550

MWAD0155X

Ha a hátsó ajtót nem lehet kinyitni mivel a 12 voltos
akkumulátor lemerült, kövesse a következő lépé-
seket.

1. Hajtsa le a hátsó üléseket. (Lásd “Ülések” (28
o.).)

2. Illesszen be egy megfelelő szerszámot a nyí-
lásba. Mozdítsa el a kioldó kart balra. A hátsó
ajtó ilyenkor már ki van oldva.

3. Nyomja a hátsó ajtót felfelé a kinyitáshoz.

A javításhoz a lehető leghamarabb vegye fel a
kapcsolatot egy NISSAN-márkakereskedővel vagy
szakszervizzel.

MEVHT33A1-00F653FB-C04F-403C-85F5-83A24D3090E8

FIGYELEM
* Ne érje közvetlen víznyomás, például

nagynyomású szórófejből, az üzema-
nyag-betöltőnyílás fedelét vagy annak
környékét.

* Ügyeljen arra, hogy automatikus autómo-
só vagy nagynyomású autómosó haszná-
lata előtt csukja le az üzemanyag-
betöltőnyílás fedelét.

* Soha ne használjon üzemanyag adalé-
kanyagokat. Az adalékanyagoktól a motor
károsodhat (Európa).

ÜZEMANYAG-BETÖLTŐNYÍLÁS FEDELÉNEK NYITÁSA
MEVHT33A1-232776DC-41D5-442C-B49A-681435FB8699

MWAD0231X

Az üzemanyag-betöltőnyílás fedelének nyitásához
nyomja meg a fedél bal középső részét.
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A TANKOLÁS MŰVELETE
MEVHT33A1-D78C472D-DEB1-43D1-82E6-5180D4CDB920

MJVP0524X

Az üzemanyagtartály nem rendelkezik üzema-
nyagtöltő sapkával. Az üzemanyag-betöltőnyílás
fedelének nyitását követően helyezze közvetlenül
az üzemanyag-betöltő nyílásba a töltőpisztolyt. Ha
kihúzza az üzemanyagszivattyú fúvókáját, az
üzemanyag-betöltőnyílás lezárul.

Tankoláshoz:

Ügyeljen arra, hogy az üzemanyag töltése előtt
helyezze be a töltőpisztolyt egy mozdulattal az
üzemanyag-betöltő nyílásba, és annyira, ameny-
nyire csak lehet.

Soha ne mozgassa a fúvókát tankolás közben.

Húzza ki a fúvókát nagyjából 5 másodperccel
azután, hogy az üzemanyagszivattyú fúvókája
automatikusan leáll (kezdeti leállás).

A tankolást követően zárja le az üzemanyag-
betöltőnyílás fedelét.

Ha hordozható üzemanyagkannából tankol, hasz-
nálja a gépjárműhöz biztosított tölcsért. (Lásd

“Hordozható üzemanyagkannából tankolás” (187
o.).)

FIGYELEM
* Az üzemanyagszivattyú fúvókáján kívül ne

kísérelje meg más szerszámmal kinyitni az
üzemanyag-betöltőnyílásban lévő fedőt.

* Ez az üzemanyag-betöltőnyílás kizárólag a
tankolóállomásokon található normál
üzemanyagszivattyú fúvókákat fogad be.
Kis átmérőjű fúvóka használata kárt okoz-
hat a nyílásban és az üzemanyagrendszer-
ben.

* Ha üzemanyag ömlik a gépjármű karosz-
szériájára, öblítse le vízzel, hogy elkerülje a
festék károsodását.

FIGYELMEZTETÉS
* Az üzemanyag gyúlékony és bizonyos

körülmények között robbanásveszélyes.
Ha nem megfelelően kezeli az üzema-
nyagot, megéghet vagy súlyosan megsé-
rülhet. Minden esetben állítsa le a
gépjármű e-POWER rendszerét, illetve ne
dohányozzon vagy használjon nyílt lángot
a gépjármű mellett, amikor újratölti azt.

* 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.

* Soha ne kísérelje meg úgy elindítani a
járművet, hogy feltölti a gázszabályozó
szelepet üzemanyaggal.

* A hordozható üzemanyagkannát soha ne
a gépkocsi belsejében töltse fel. A statikus
elektromosság a gyúlékony folyadék, gő-
zök és gázok robbanását eredményezheti
a járműben. Annak érdekében, hogy a
súlyos sérülések veszélye csökkenthető
legyen, amikor a hordozható üzema-
nyagkannát 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 kannákat
használjon.
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HORDOZHATÓ ÜZEMANYAGKANNÁBÓL TANKOLÁS
MEVHT33A1-E9A389E1-7406-470E-87AB-94F4A5257AB9

MWAD0214X

Ha hordozható üzemanyagkannából kell tankolnia,
használja a szerszámos táskát (a csomagtartó
padlója alatt) található tölcsért .

Ügyeljen arra, hogy lassan és teljesen helyezze bele
a tölcsért az üzemanyag-betöltőnyílásba. Helyezze
a hordozható üzemanyagkanna fúvókáját a nyí-

lásba a tölcsér mentén, és tankolja meg az
üzemanyagtartályt.

A tankolást követően távolítsa el a tölcsért az
üzemanyag-betöltőnyílásből. Tisztítsa le a tölcsért
és helyezze vissza a szerszámos táskába.

FIGYELEM
* Ne helyezze a hordozható üzemanyagkan-

na fúvókáját közvetlenül az üzemanyag-
betöltőnyílásba. Ez a nyílás és az üzema-
nyagrendszer károsodását okozhatja.

* Csak a gépjárművéhez adott tölcsért hasz-
nálja. Ellenkező esetben kárt okozhat az
üzemanyag-betöltőnyílásban és az üzem-
anyagrendszerben.

MEVHT33A1-7AAC6169-F454-4DB3-8227-6004975E411D

FIGYELMEZTETÉS
* Ne állítsa a kormányoszlopot vezetés köz-

ben. Ez esetben elvesztheti az uralmat a
jármű felett és balesetet okozhat.

* Annak érdekében, hogy a kormányzás a
lehető legkényelmesebb legyen, ne állítsa
túl közel a kormányt. A vezetőoldali lég-
zsák nagy erővel fújódik fel. Ha nincs
bekötve, előre dől, oldalt ül, vagy nem a
megfelelő formában bármilyen szempont-
ból, sokkal nagyobb a súlyos sérülés, vagy
akár halál lehetősége egy esetleges bale-
set során. A légzsák maga is súlyos, vagy
akár halálos sérülést okozhat, ha az útjá-
ban van, amikor felfúvódik. Minden eset-
ben dőljön hátra, amennyire még
kényelmes, hogy minél messzebb legyen
a kormánykeréktől. Minden esetben hasz-
nálja a biztonsági övet.

BILLENTŐ ÉS TELESZKÓPOS MŰKÖDÉS
MEVHT33A1-98D4C859-8310-413D-B671-8D41BD53A06D

MWAD0127X
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Húzza le a rögzítőkart , és állítsa a kormányke-
reket fel, le, előre vagy hátra a kívánt helyzetbe.
Nyomja a zárókart felfelé, hogy biztonságosan
rögzítse a kormányoszlopot a helyére.

MEVHT33A1-7EFE8433-9BF0-4D21-9989-FB2D38316637

BELSŐ VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR
MEVHT33A1-9C609EA8-A3B9-4975-983B-54EA13FA811E

MSPA2447

Állítsa be a belső visszapillantó tükröt a kívánt
állásba.

Manuális tükröződésmentes típus (ha van)
MEVHT33A1-DDCAE70E-4A99-41B9-9B31-42A97C1BBADF

MSPA2143

Az éjszakai helyzet csökkenti az Ön mögötti
járművek fényszóróiból származó vakító fényt.

Használja a nappali pozíciót ha nappali órákban
vezet.

FIGYELMEZTETÉS
Csak akkor használja az éjszakai helyzetet , ha
feltétlenül szükséges, mivel ez csökkenti a
visszapillantóban látható kép tisztaságát.

Automatikus tükröződésmentes típus (ha van)
MEVHT33A1-D65B8BA1-A543-4DF1-8D0E-D83CAFB8F8E5

MSPA2162

A belső visszapillantó tükör úgy van kialakítva,
hogy automatikusan változtatja a visszaverődést a
jármű mögött haladó jármű fényszóróinak intenzi-
tásának megfelelően.

A tükröződésgátló rendszer automatikusan be-
kapcsol, ha a főkapcsolót BE állásba helyezi.

Amikor a tükröződésgátló rendszer be van kap-
csolva, a visszajelző lámpa kigyullad, és csökken
a mögötte haladó jármű fényszóróinak túlzott
tükröződése.

Nyomja meg a kapcsolót , hogy a belső
visszapillantó tükör megfelelően működjön. A visz-

TÜKRÖKTÜKRÖK
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szajelző lámpa kialszik. Nyomja meg a kap-
csolja újra a rendszer bekapcsolásához.

Ne akasszon tárgyakat a tükörre, és ne fújjon rá
üvegtisztítót. Ezzel csökkenti az érzékelő érzé-
kenységét , ami helytelen működést eredmé-
nyez.

KÜLSŐ VISSZAPILLANTÓ TÜKRÖK
MEVHT33A1-510D14F7-96A8-42DE-A36F-11C39E241D3B

FIGYELMEZTETÉS
* Soha se érjen hozzá kézzel a külső visz-

szapillantó tükrökhöz miközben azok
mozgásban vannak. Ha mégis így tenne,
becsípheti az ujját vagy tönkreteheti a
tükröt.

* Soha se vezessen behajtott külső visz-
szapillantó tükrökkel. Ez csökkenti a hát-
rafelé történő kilátást és balesethez
vezethet.

* A külső tükörben megjelenő tárgyak a
valóságban közelebb vannak, mint ahogy
az a tükörben látszik.

* A külső tükörben látható tárgyak méretei
és távolsága nem realisztikus.

Beállítás
MEVHT33A1-8B70B968-C9B3-4093-8096-7A9C567F354D

MWAD0229X

A külső visszapillantó tükör vezérlőkapcsolója a
vezető kartámaszán található.

A külső visszapillantó tükör csak akkor működik,
ha a főkapcsoló ON állásban van.

Nyomja meg a jobb vagy a bal oldali kapcsolót a
jobb vagy bal oldali tükör kiválasztásához (a
kiválasztott tükör kapcsolón lévő visszajelző lámpa

világít), majd állítsa be a vezérlőkapcsoló
segítségével.

Párátlanítás
MEVHT33A1-14D9F667-0B94-4F18-87C9-A3D0BA517EA3

Ha a hátsó ablak páramentesítőjét bekapcsolja,
akkor a külső visszapillantó tükrök páramentesí-
tése is megkezdődik. (Lásd “Páramentesítő kap-
csoló” (138 o.).)

Behajtás
MEVHT33A1-A82EEE6A-D258-422C-8E76-9A4E1A98209A

MWAD0308X

A külső visszapillantó tükör távirányítója akkor
működik, ha a főkapcsoló BE állásban van.

A külső visszapillantó tükrök automatikusan be-
csukódnak, ha a külső visszapillantó tükör behaj-
tási kapcsolóját benyomják. A kihajtáshoz
nyomja meg ismét a kapcsolót.

FIGYELEM
* A külső visszapillantó tükrök behajtó/ki-

hajtó gombjának folyamatos nyomogatá-
sa következtében a művelet leállhat.

* Ne érintse meg a tükröket miközben mo-
zognak. Becsíphetik a kezét, és a tükör
működésében is hiba léphet fel.

* Ne vezessen úgy, hogy a tükrök be vannak
hajtva. Így nem látja a hátul haladó forgal-
mat.

* Ha tükröket kézzel hajtotta be vagy ki,
előfordulhat, hogy a tükrök vezetés köz-
ben elmozdulnak előre vagy hátra. Ha a

Indulás előtti ellenőrzések és beállítások 189



(194,1)

190 Indulás előtti ellenőrzések és beállítások

tükröket kézzel hajtotta ki vagy be, indulás
előtt állítsa be őket elektronikusan.

Automatikus tartás:

A külső visszapillantó tükrök automatikusan be-
csukódnak, amikor az ajtókat az intelligens kulcs-
csal, a zárérzékelőkkel (ha vannak) vagy a
kéréskapcsolóval (ha van) zárják. A tükrök kinyíl-
nak, ha az ajtókat az intelligens kulccsal, a kapa-
citív nyitásérzékelőkkel (ha vannak) vagy a
kéréskapcsolóval (ha van) nyitják, vagy ha a
főkapcsolót ON állásba helyezik.

Lebillentés tolatáskor (ha van)
MEVHT33A1-A4E4C8ED-7C99-4090-AE3A-FB1DE37D796D

Tolatás közben a jobb vagy a bal külső tükör
automatikusan lebillen, hogy jobb kilátást biztosít-
son.

1. Állítsa a főkapcsolót „BE” állásba.

2. Állítsa a sebességváltót „R” (Hátramenet) hely-
zetbe.

3. Válassza a jobb vagy a bal tükröt úgy, hogy a
külső tükrök választógombját használja.

4. A kiválasztott tükör lefelé billen.

Ha az alábbi feltételek valamelyike bekövetkezik, a
külső tükörfelület visszaáll eredeti helyzetébe.

* A sebességváltót az „R” (hátramenet) állásból
más állásba állítják.

* A jármű sebessége meghaladja a 8 km/h-t (5
MPH).

* A kiválasztott külső tükör kijelölése a külső
tükör vezérlőkapcsolójával törlődik.

* A főkapcsoló „KI” állásban van.
* Az e-POWER rendszer leáll.

SMINKTÜKÖR
MEVHT33A1-21E8F75F-AC0C-4F4E-9E32-61A89D0A8B52

MWAD0238X

Az első sminktükör használatához hajtsa le a
napellenzőt és húzza fel a borítást.

MEVHT33A1-AAD2D952-EBAA-47C4-9350-802524DBC0CF
Az automatikus vezetőülés-beállítás a következő
tulajdonságokkal rendelkezik:

* Memóriafunkció
* Be-/kiszálláskönnyítő funkció

MWAD0228X

Automatikus vezetőülés-beállító kapcsoló (a képen
a vezetőoldali oldal látható, az utasoldal hasonló)

MEMÓRIAFUNKCIÓ
MEVHT33A1-6CE8018B-A18D-44AB-AE48-5C55D7EDEB86

A vezetőülés, az első utasülés (ha van), és a külső
tükrök (ha van) két pozíciója tárolható az automa-
tikus vezetőülés-beállító kapcsolóban. A következő
eljárásokat kövesse a memóriarendszer használa-
tához.

1. Állítsa be a vezetőülést vagy az első utasülést
(ha van) és a külső tükröket (ha van) a kívánt
helyzetbe az egyes beállító kapcsolók kézi
működtetésével. További információkért lásd:
“Ülések” (28 o.) és “Külső visszapillantó tükrök”
(189 o.).

2. Nyomja meg a SET kapcsolót, és 5 másodper-
cen belül nyomja meg a kívánt automatikus
vezetőülés-beállító kapcsolót (1 vagy 2).

AUTOMATIKUS VEZETŐÜLÉS-BEÁLLÍTÁS (ha van)AUTOMATIKUS VEZETŐÜLÉS-BEÁLLÍTÁS (ha van)
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3. A megnyomott automatikus vezetőülés-beál-
lító kapcsoló jelzőfénye kigyullad, és körülbelül
5 másodpercig égve marad.

4. A hangjelzés megszólal, ha a memória tárolva
van.

MEGJEGYZÉS:

Ha egy új memóriahelyet tárol ugyanabban az
automatikus vezetőülés-beállító kapcsolóban,
akkor az előző memóriapozíciót felülírja az új
tárolt pozíció.

Memóriatárolás megerősítése
MEVHT33A1-A7FCB21D-8B1E-4CD3-A052-F0BAB238A23D

Nyomja meg a SET kapcsolót. Ha a kapcsolóban (1
vagy 2) tároltak egy memóriapozíciót, akkor a
megfelelő kapcsoló jelzőfénye körülbelül 0,5 má-
sodpercig világít. Ha a kapcsolóban (1 vagy 2)
tároltak egy memóriapozíciót, akkor a megfelelő
kapcsoló jelzőfénye körülbelül 5 másodpercig
világít.

A kapcsoló memória pozícióinak előhívása
MEVHT33A1-C64C4511-C531-4150-97EB-8A18D53BA53C

A manuálisan tárolt pozíciók előhívásához nyomja
meg az automatikus vezetőülés-beállító kapcsolót
(1 vagy 2). A vezetőülés és a külső tükrök (ha van)
az automatikus vezetőülés-beállító kapcsolóban
tárolt pozíciókba állnak.

Bejelentkezés funkció összekapcsolása egy rögzített
pozícióval (navigációs rendszerrel szerelt modellek)

MEVHT33A1-FB4B571E-A7C4-4D67-B2EC-E5A0D2DD0B9D
A bejelentkezési funkció hozzákapcsolható egy
tárolt memóriahelyzethez a következő eljárással.

1. Állítsa a főkapcsolót „BE” állásba, miközben
magánál tartja az intelligens kulcsot, amely

bejelentkezési funkcióval volt regisztrálva a
járműben.

MEGJEGYZÉS:
Ügyeljen arra, hogy az intelligens kulcsok
egymástól távol legyenek. Ellenkező eset-
ben a gépjármű a helytelen intelligens kul-
csot érzékelheti.

2. Állítsa be a vezetőoldali ülést és a külső visz-
szapillantó tükröket (ha vannak). (Lásd “Ülések”
(28 o.) és “Külső visszapillantó tükrök” (189 o.).)

3. Állítsa a főkapcsolót „KI” állásba.

Amikor legközelebb bejelentkezik (kiválasztja a
felhasználót a kijelzőn), miután a főkapcsolót „BE”
állásba helyezi, miközben az intelligens kulcsot
magával viszi, a rendszer automatikusan beáll a
memorizált vezetési pozícióba. (Lásd a NissanCon-
nect rendszer különálló használati útmutatóját.)

Intelligens kulcs összekapcsolása egy rögzített
pozícióval (navigációs rendszerrel szerelt modellek)

MEVHT33A1-900BC8A4-970E-48BF-BA75-AF919FCB6326
Minden egyes intelligens kulcs összekapcsolható
egy rögzített pozícióval (1. vagy 2. automatikus
vezetőülés-beállító kapcsoló) a következő eljárás-
sal.

1. Kövesse az 1-3. lépéseket a “Memóriafunkció”
(190 o.) szakaszban a pozíció rögzítéséhez.

2. A megnyomott automatikus vezetőülés-beál-
lító kapcsoló visszajelző lámpája felvillan. Mi-
közben 5 másodpercig világít a visszajelző
lámpa, nyomja meg a ZÁR gombot és a
„NYIT” gombot gombot az intelligens
kulcson, egymás után. A csatolt automatikus
vezetőülés-beállító kapcsoló visszajelző lám-

pája villogni fog. Miután a visszajelző lámpa
elalszik, az intelligens kulcs össze van kap-
csolva van az adott memória beállítással.

Az összekapcsolást követően, ha a főkapcsolót
„OFF” állásban van, nyomja meg a „NYIT” gombot

gombjának lenyomása az automatikus veze-
tőülés-beállító kapcsoló összekapcsolt pozíciójába
mozgatja a vezetőoldali ülést és a külső visz-
szapillantó tükröket (ha van).

MEGJEGYZÉS:

Ha az összekapcsolt automatikus vezetőülés-
beállító kapcsolóban új rögzített pozíció kerül
tárolásra, az intelligens kulcs csatolja az új
pozíciót és felülírja a korábbi pozíciót.

BE-/KISZÁLLÁSKÖNNYÍTŐ FUNKCIÓ
MEVHT33A1-0680D08F-6820-466E-96CB-5CB35BE09B7D

A rendszert úgy alakították ki, hogy a vezetőülés
automatikusan elmozduljon, amikor a váltó „P”
(parkolás) állásban van. Ez lehetővé teszi, hogy a
vezető könnyebben szállhasson be és ki a veze-
tőülésből.

A vezető oldali ülés elmozdul hátrafelé:

* Amikor a vezetőoldali ajtót úgy nyitják ki, hogy
a főkapcsoló „KI” állásban van.

* Amikor a főkapcsolót „BE” állásból „KI” állásba
kapcsolják, miközben a vezetőoldali ajtó nyitva
van.

A vezető oldali ülés visszatér az eredeti pozícióba:

* Amikor a főkapcsoló „BE” állásban van, miköz-
ben a sebességváltó „P” (parkolás) állásban
van.

A be-/kilépési funkció a jármű információs kijelző-
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jének [Járműbeállítások] menüpontjában törölhető
a következő műveletekkel:

* Állítsa az [Ülés csúsz. ki.] opciót ON állásból
OFF állásba. További információkért lásd:
“Gépjármű beállításai” (103 o.).

A RENDSZER MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-EA9D7073-2060-4129-A00E-F4552E6A97FE

Az automatikus vezetőülés-beállítás rendszer nem
működik vagy leállítja a működést az alábbi
körülmények között:

* Ha a gépkocsi mozog. (A vezetőülés visz-
szaállítása funkció akkor működtethető, ha a
jármű sebessége 3 km/h (2 MPH) alatt van.)

* Ha a két automatikus vezetőülés-beállító kap-
csoló közül valamelyiket megnyomja, mialatt
az automatikus vezetőülés-beállító rendszer
működik.

* Ha az automatikus vezetőülés-beállító rend-
szer működése közben megnyomják a veze-
tőülés gombját.

* Ha az ülés már a tárolt helyzetbe lett állítva.
* Amikor az automatikus vezetőülés-beállító

kapcsolóban nincs tárolva üléspozíció.
* Amikor a váltókart „P” (parkolás) állásból bár-

mely másik állásba mozgatja.

MEVHT33A1-31EC2358-F7E9-4615-8367-3344BACF4D60

FIGYELMEZTETÉS
* Soha ne vezesse úgy a gépjárművet, hogy

a rögzítőfék be van húzva. A fék túlmele-
gedhet, amely hibás működést eredmé-
nyez, és ez balesethez vezethet.

* Soha ne engedje ki a rögzítőféket a jármű-
vön kívülről. Ha a jármű mozgásban van,
lehetetlen lesz megnyomni a lábfékpedált,
ez balesethez vezethet.

* A váltókart soha ne használja a rögzítőfék
helyett. Parkolás esetén győződjön meg
róla, hogy a rögzítőféket teljesen behúzta.

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

MWAD0362X

(1) Kioldás
(2) Alkalmaz

Visszajelző lámpa

Az elektronikus rögzítőfék automatikusan rögzít-
hető vagy kioldható, illetve működtethető a rögzí-
tőfék kapcsolójával.

AUTOMATIKUS MŰKÖDÉS
MEVHT33A1-BCEE29E8-63E0-4900-BB59-CE85565CAEB5

Az elektronikus rögzítőfék automatikusan kiold,
amint a jármű elindul, miközben lenyomja a
gázpedált az alábbi feltételek mellett.

* Amikor e-POWER rendszer működik.
* Ha a váltóállás D (hajtás) vagy R (hátramenet)

állásban van.
* Amikor a vezetőoldali ajtó zárva van.
Az elektronikus rögzítőfék automatikusan kiold 5
másodpercen belül, miután a váltóállás D (hajtás)
vagy R (hátramenet) helyzetbe került, még akkor is,
ha a vezetőoldali ajtó nyitva van. A jármű beindí-
tása előtt feltétlenül zárja be az ajtót.

RÖGZÍTŐFÉKRÖGZÍTŐFÉK
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FIGYELMEZTETÉS
* Ha az automatikus féktartás funkció be

van kapcsolva, az elektronikus rögzítőfék
nem kapcsol be automatikusan, ha az e-
POWER rendszert a főkapcsoló használata
nélkül állítják le (például az e-POWER
rendszer leállása esetén).

Álló jármű nélkül az elektronikus rögzítő-
fék akkor sem működik automatikusan, ha
az e-POWER rendszert a főkapcsolóval
kikapcsolják.

* Mielőtt elhagyná a járművet, állítsa a
sebességváltót P (parkoló) helyzetbe, és
ellenőrizze, hogy az elektronikus rögzítő-
fék figyelmeztető lámpája világít-e, hogy
megbizonyosodjon arról, hogy az elektro-
nikus rögzítőfék be van húzva. Az elektro-
nikus rögzítőfék figyelmeztető lámpája
egy meghatározott ideig még világít azt
követően, hogy a vezetőoldali ajtót bezár-
ta.

FIGYELEM
Ha olyan helyen parkol, ahol a külső hőmér-
séklet 0°C (32°F) alatt van, az elektronikus
rögzítőfék behúzott állapotban lefagyhat, és
nehezen oldható ki.

A biztonságos parkolás érdekében javasoljuk,
hogy a sebességváltót P (parkolás) állásba
állítsa, és biztonságosan blokkolja a kerekeket.

MEGJEGYZÉS:
* Ahhoz, hogy az elektronikus rögzítőfék ki-

engedve maradjon az e-POWER rendszer
kikapcsolása után, állítsa a főkapcsolót KI
állásba, nyomja le a fékpedált és nyomja le a
rögzítőfék kapcsolóját, mielőtt kinyitná a
vezetőoldali ajtót.

* Ha az elektronikus rögzítőfék rendszerében
hiba lépett fel (például az 12 voltos akkumu-
látor lemerülése miatt), javasoljuk, hogy
vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN márka-
kereskedővel vagy szakszervizzel.

* A következő feltételek fennállása esetén az
elektronikus rögzítőfék automatikusan be-
húzásra kerül és az automatikus féktartás
fékerő kioldása megtörténik.
— Az automatikus féktartás funkció a féke-

rőt 3 percig vagy még tovább fenntartja.
— A gépjármű „P” (Parkolás) állásban van.
— Az elektronikus rögzítőfék manuálisan

behúzásra kerül.
— A vezetőoldali biztonsági öv kikapcsolás-

ra kerül.
— A vezetőoldali ajtó kinyitásra kerül.
— A főkapcsoló „KI” állásban van.
— Hiba lép fel az automatikus féktartás

működésében.
* Győződjön meg arról, hogy az elektronikus

rögzítőfékrendszer figyelmeztető lámpája
KI van kapcsolva, mielőtt elindítja a jármű-
vet.

MANUÁLIS MŰKÖDTETÉS
MEVHT33A1-9D1D08C0-C0ED-48FD-BDEB-71247921F43C

A behúzáshoz: Ha a jármű megállt, húzza felfelé a
rögzítőfék kapcsolót . (Az elektronikus rögzítőfék
akkor is bekapcsol, ha a főkapcsoló „KI” állásban
van.) A visszajelző lámpa a kapcsolón és az
elektronikus rögzítőfék figyelmeztető lámpa
(piros) világít.

Kiengedés: A főkapcsoló BE állásában nyomja le a
fékpedált, és nyomja le a rögzítőfék kapcsolóját .
A visszajelző lámpa és az elektronikus rögzítőfék
figyelmeztető lámpa (piros) kialszik.

Indulás előtt ellenőrizze, hogy az elektronikus
rögzítőfék figyelmeztető lámpája (piros) kialudt-e.
További információért lásd . “Figyelmeztető lám-
pák, visszajelző lámpák és hangjelzések” (88 o.).

MEGJEGYZÉS:
* Miközben az elektromos rögzítőféket be-

húzza vagy kioldja, egy hangot hallhat a
hátsó ülés alsó része felől. Ez normális, és
nem jelez hibát.

* Ha az elektronikus rögzítőféket gyakran
behúzzák és rövid időn belül felengedik,
előfordulhat, hogy az elektronikus rögzítő-
fék-rendszer figyelmeztető lámpája villogni
kezd, és előfordulhat, hogy az elektronikus
rögzítőfék nem működik, hogy megakadá-
lyozza az elektronikus rögzítőfékrendszer
túlmelegedését. Ha ez megtörténik, körül-
belül 1 perc várakozás után ismét működ-
tesse a rögzítőfék kapcsolót.

* Ha az elektronikus rögzítőféket vezetés
közben vészhelyzet esetén kell behúzni,
húzza fel a gombot és tartsa meg a gombot.
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Amikor elengedi a rögzítőfék kapcsolót, az
elektronikus rögzítőfék kiold.

* A rögzítőfék-kapcsoló vezetés közbeni fel-
húzásakor az elektronikus rögzítőfék behú-
zódik, és hangjelzés hallható. Kigyullad az
elektronikus rögzítőfék figyelmeztető lámpa
(piros) és a rögzítőfék-kapcsolón lévő visz-
szajelző lámpa. Ez nem jelent hibás műkö-
dés t . A z e l e k t r on i ku s rögz í t ő f ék
figyelmeztető lámpája (piros) és a rögzítő-
fék-kapcsolón lévő visszajelző lámpa kial-
szik, ha az elektronikus rögzítőfék kiold.

* Ha a kézifék-kapcsolót felfelé húzza, miköz-
ben a főkapcsoló „KI” állásban van, a rögzí-
tőfék-kapcsolón lévő jelzőlámpa rövid ideig
tovább világít.

Utánfutó vontatásakor
MEVHT33A1-7DED385B-2BCD-45C0-82FC-D263A5222BDA

A gépjármű és az utánfutó súlyától, illetve az
emelkedő meredekségétől függően a gépjármű
hajlamos lehet arra, hogy az emelkedőn hátrafelé
elmozduljon, amikor álló helyzetből indulna el. Ha
ez előfordul, használja a rögzítőfék kapcsolóját
ugyanúgy, mint a hagyományos rögzítőfék karját.

Mielőtt emelkedőn elindulna utánfutóval, olvassa
el a következőket, hogy megakadályozhassa a
gépjármű akaratlan visszagurulását.

* Engedje el a rögzítőfék kapcsolót, amint az e-
POWER rendszer elegendő nyomatékot szállít
a kerekekre.

MEVHT33A1-5B41481A-DB7B-485D-9A0D-C981078DE6F8
Az automatikus féktartás egy olyan funkció, amely
úgy tartja fent a fékhatást, hogy a vezetőnek nem
kell lenyomnia a fékpedált, amikor a gépjárművel
közlekedési lámpánál vagy kereszteződésnél meg-
áll. Amint a vezető újra lenyomja a gázpedált, az
automatikus féktartás deaktiválásra kerül és a
fékerő megszűnik. Megjeleníthető az automatikus
féktartás működési állapota.

FIGYELMEZTETÉS
* Az automatikus féktartást nem arra ter-

vezték, hogy a gépjárművet meredek
emelkedőn vagy csúszós úton megtartsa.
Soha ne használja az automatikus féktar-
tás funkciót, ha a jármű meredek lejtőn
vagy csúszós úton áll meg. Ha nem így
tesz, a gépjármű mozgásba lendülhet.

* Figyelmeztetések jelenhetnek meg, ame-
lyek azt jelzik, hogy a vezetőnek a fékpedál
lenyomásával ismét át kell vennie az
irányítást.

* Ha az automatikus féktartás funkció be
van kapcsolva, de nem tudja megállni a
járművet, nyomja le a fékpedált a jármű
megállításához. Ha a jármű külső körülmé-
nyek miatt váratlanul megmozdul, meg-
szólal a hangjelzés, és figyelmeztetések
jelenhetnek meg.

* Ügyeljen arra, hogy kikapcsolja az auto-
matikus féktartás funkciót, ha autómosót
használ, vagy vontatja járművét.

* Győződjön meg arról, hogy a jármű „P”
(parkolás) állásban van, és húzza be az
elektronikus rögzítőféket, amikor leparkol-

ja a járművet, fel- vagy leszáll a járműről,
illetve fel- vagy kirakod csomagokat. En-
nek elmulasztása esetén a jármű váratla-
nul megmozdulhat vagy elgurulhat, ezzel
akár súlyos személyi sérülést és anyagi
kárt okozva.

* Ha a következő feltételek valamelyik fen-
náll, előfordulhat, hogy az automatikus
féktartás nem működik. Azonnal ellenőriz-
tesse a rendszert. Javasolt felkeresni egy
NISSAN márkakereskedőt vagy szakszer-
vizt ehhez a javításhoz.

— Egy figyelmeztető üzenet jelenik meg.

— Az automatikus féktartó kapcsolón
lévő jelzőfény nem világít, ha a kap-
csolót megnyomják.

Ha a járművet nem ezeknek a feltételek-
nek megfelelően működteti, a jármű vá-
ratlanul elmozdulhat vagy elgurulhat, és
súlyos személyi sérüléshez vagy anyagi
kárhoz vezethet.

* Az automatikus féktartás funkció nem
aktiválódik, ha a csúszásjelző lámpa, az
elektronikus rögzítőfék figyelmeztető lám-
pája, az elektronikus rögzítőfék-rendszer
figyelmeztető lámpája vagy a fő figyel-
meztető lámpa világít, és megjelenik az
alvázvezérlő rendszer hibájára figyelmez-
tető üzenet.

* A gépjármű álló helyzetben tartásához
szükséges fékerő biztosítása közben, zajt
hallhat. Ez nem hiba.

* Az automatikus féktartás funkció a jármű

AUTOMATIKUS FÉKTARTÁSAUTOMATIKUS FÉKTARTÁS
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helyén tartásához elegendő fékerő kifejté-
sével működik, így vannak esetek, amikor
ez a fékezési funkció a gázpedál lenyomá-
sakor is megmarad. Ilyen esetekben aján-
latos először lenyomni a fékpedált, majd
kikapcsolt (OFF) állásba állítania az auto-
matikus féktartás kapcsolóját. Ezzel törli a
tartás funkciót.

AZ AUTOMATIKUS FÉKTARTÁS FUNKCIÓ
AKTIVÁLÁSA/DEAKTIVÁLÁSA

MEVHT33A1-98DE0533-F6F2-4287-B0EA-D377EA14525E

Az automatikus féktartás funkció aktiválása
MEVHT33A1-5375EA66-62BA-4E34-B343-14104AA944CC

MWAD0363X

1. Ha a gyújtáskapcsoló ON állásban van, nyomja
le az automatikus féktartás kapcsolót . Az
automatikus féktartás kapcsoló visszajelző
lámpája bekapcsol.

2. Amikor az automatikus féktartás funkció ké-
szenléti állapotba kerül, az automatikus fék-
tartás jelzőfénye (fehér) világít.

Az automatikus féktartás funkció használatához a
következő feltételeknek kell teljesülnie.

* A vezető biztonsági öve be van kapcsolva.
* Az elektronikus rögzítőfék ki van engedve.
* A jármű nincs P (parkoló) állásban.
* A gépjármű nem egy meredek emelkedőn áll.

MEGJEGYZÉS:

Az automatikus féktartás funkció megőrzi a
legutóbbi állapotot, addig amíg a vezető vált,
akkor is ha a főkapcsolót kikapcsolják.

Az automatikus féktartás funkció deaktiválása
MEVHT33A1-DF886425-9352-48BE-A1C5-CD462C296F29

Miközben az automatikus féktartás funkció akti-
válva van, nyomja le az automatikus féktartás
kapcsolóját, hogy kikapcsolhassa az automatikus
féktartás visszajelző lámpáját és deaktiválja az
automatikus féktartás funkciót. Az automatikus
féktartás deaktiválásához, miközben a fékerőt az
automatikus féktartás funkció fenntartja, nyomja
le a fékpedált és nyomja meg az automatikus
féktartás kapcsolóját.

FIGYELMEZTETÉS
Erősen nyomja le és tartsa meg a fékpedált,
amikor az automatikus féktartás funkciót kap-
csolja ki, miközben a rendszer a fékerőt
fenntartja. Ha az automatikus féktartás funk-
ciót kikapcsolja, a fékerő kioldásra kerül. Ettől
a gépjármű váratlanul elmozdulhat vagy elgu-
rulhat.

Amennyiben nem akadályozza meg a gép-
jármű elgurulását, súlyos személyi sérülést és
anyagi kárt okozhat.

AZ AUTOMATIKUS FÉKTARTÁS FUNKCIÓ HASZNÁLATA
MEVHT33A1-FEECADFA-EE64-48EE-B82C-2D6C55F431DC

A fékerő automatikus fenntartásához
MEVHT33A1-8E9DC1C6-047A-4CEC-9E53-F1F55401C9B4

Ha az automatikus féktartás funkció be van
kapcsolva, és világít az automatikus féktartás visz-
szajelző lámpa (fehér), nyomja le a fékpedált a
jármű leállításához, és a visszajelző lámpa (zöld)
kigyullad. A rendszer automatikusan biztosítja a
fékerőt anélkül, hogy a fékpedált le kellene nyom-
nia. Miközben a fékerő aktív, az automatikus
féktartás visszajelző lámpája (zöld) világít.

Az automatikus féktartás visszajelző lámpa (zöld)
nem világít, ha a fékpedált nem nyomják le kellő
erővel a jármű megtartásához, vagy ha túl gyorsan
engedik fel, amikor a jármű leáll.

Győződjön meg arról, hogy az automatikus féktar-
tás visszajelző lámpa (zöld) világít, mielőtt leveszi a
lábát a fékpedálról.

A jármű álló helyzetből történő indításához
MEVHT33A1-70CD7E5C-81E6-4285-9B51-30B8B6AC260E

Ha a jármű nincs P (parkoló) vagy N (üres) állásban,
nyomja le a gázpedált, miközben a fékerő meg-
marad. A fékerőt a rendszer automatikusan meg-
szünteti, hogy a gépjárművel újból elindulhasson.
Az automatikus féktartás visszajelző lámpa (fehér)
kigyullad, és az automatikus féktartás visszaáll
készenléti állapotba.

Parkolás
MEVHT33A1-D77C0F0A-B129-43C4-8D4C-7B07FB9E2E11

Amikor a jármű „P” (parkolás) állásban van az
automatikus féktartás funkció által fenntartott
fékerővel, az elektronikus rögzítőfék automatiku-
san bekapcsol, és az automatikus féktartás féke-
reje feloldódik. Az automatikus féktartás
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visszajelző lámpája kialszik. Ha az elektronikus
rögzítőfék be van húzva úgy, hogy az automatikus
féktartás funkció fenntartja a fékerőt, megtörténik
az automatikus féktartás fékerő kioldása. Az
automatikus féktartás visszajelző lámpája kialszik.

MEGJEGYZÉS:
* A következő feltételek fennállása esetén az

elektronikus rögzítőfék automatikusan be-
húzásra kerül és az automatikus féktartás
fékerő kioldása megtörténik. Az automati-
kus féktartás visszajelző lámpája kialszik.
— Az automatikus féktartás funkció a féke-

rőt 3 percig vagy még tovább fenntartja.
— A gépjármű nincs P (Parkolás) állásban.
— Az elektronikus rögzítőfék manuálisan

behúzásra kerül.
— A vezetőoldali biztonsági öv kikapcsolás-

ra kerül.
— A vezetőoldali ajtó kinyitásra kerül.
— A főkapcsoló „KI” állásban van.
— Hiba lép fel az automatikus féktartás

működésében.
* Ha a gépjármű megáll, de a fékerő nem kerül

automatikusan biztosításra, nyomja le erő-
sen a fékpedált, amíg az automatikus fék-
tartás visszajelző lámpája (zöld) világítani
nem kezd.

* Amikor a jármű megáll egy lejtőn, nyomja le
határozottan a fékpedált, amíg az automa-
tikus féktartás visszajelző lámpa (zöld) ki
nem gyullad.
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GUID-9764A25E-B549-431B-95DB-9981779011B8

FIGYELMEZTETÉS
* Állítsa meg a gépjárművet egy biztonsá-

gos helyen, majd húzza be a rögzítőféket,
mielőtt a mobil eszközét csatlakoztatná a
gépjárműhöz vagy a mobil eszközét hasz-
nálná a beállításhoz.

* Egyes alkalmazások és funkciók haszná-
latát - például a közösségi hálózatokat
vagy a szöveges üzenetküldést - egyes
helyeken a törvényi előírások korlátozzák.
A követelményekkel kapcsolatban ellen-
őrizze a helyi előírásokat.

* Ha nem tud megfelelő figyelmet fordítani a
gépjármű üzemeltetésére a mobileszközé-
nek használata közben, húzódjon le az
útról és állítsa meg a járművet.

Apple CarPlay:

Az Apple CarPlay segítségével a gépjárműben
található rendszer használható az egyes iPhone
funkciók megjelenítéséhez, illetve vezérléséhez. Az
Apple CarPlay támogatja a Siri alkalmazást, amely
lehetővé teszi a hangvezérlést. A vezeték nélküli
Apple CarPlay (ha van) egyes iPhone modellekhez
is elérhető. Az elérhető funkciókkal kapcsolatos
információkért, illetve egyéb részletekért lásd a
NissanConnect használati útmutatóját és látogas-
son el az Apple weboldalára.

MEGJEGYZÉS:

A megfelelő vezeték nélküli töltés (ha van)
biztosítása érdekében, ne használja egyidejűleg
hosszú ideig a vezeték nélküli Apple CarPlay-t és

a vezeték nélküli töltést. Ebben az esetben
használja az USB csatlakozást.

Android Auto:

Az Android Auto segítségével a gépjárműben
található rendszer használható az egyes Android
telefon funkciók megjelenítéséhez, illetve vezér-
léséhez. Az Android Auto támogatja a Talk to
Google funkciót, amely lehetővé teszi a hangve-
zérlést. Az elérhető funkciókkal kapcsolatos infor-
mációkért, illetve egyéb részletekért lásd a
NissanConnect használati útmutatóját és látogas-
son el az Android Auto weboldalára.

GUID-38F60A82-253D-41A0-B2AD-186B6063C6AF

MNAA2093

A típus

MNAA2011

B típus

A részletekkel kapcsolatban lapozza fel a Nissan-
Connect rendszer használati útmutatóját.

* Online:
— A típus

Lépjen az oldalra: https://uqr.to/16959 
Vagy olvassa be a QR-kódot
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WAE0858X

— B típus
Lépjen az oldalra: https://uqr.to/1695g

Vagy olvassa be a QR-kódot

WAE0858X

* Nyomtatott változat: Kérjük, forduljon NISSAN
márkakereskedőhöz vagy szakszervizhez.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
GUID-29474D0D-D22A-4B98-AFE3-4148EF853355

A rendszert elsődlegesen úgy tervezték, hogy a
kézikönyvben leírtak szerint támogassa Önt a
kellemes vezetésben. Azonban Önnek, mint veze-
tőnek, biztonságosan és megfelelően kell használ-
nia a rendszert. Előfordulhat, hogy az információk,
illetve az elérhető szolgáltatások nem minden
esetben naprakészek. A rendszer nem megfelelő
a biztonságos és törvényes vezetéshez.

Mielőtt használná a rendszert, olvassa el a követ-
kező biztonsági információkat. Minden esetben
úgy használja a rendszert, ahogy az a használati
útmutatóban le van írva.

FIGYELMEZTETÉS
* Mielőtt használná a rendszert, állítsa le a

gépjárművet egy biztonságos helyen és
húzza be a kéziféket. A rendszer vezetés
közbeni használata elterelheti a vezető
figyelmét és súlyos balesetet eredményez-
het.

* A gépjármű vezetésére minden esetben
fordítson teljes figyelmet. Ha a rendszer
nem reagál azonnal, legyen türelmes és
figyeljen az útra. A figyelmetlen vezetés
súlyos sérüléssel vagy halállal végződő
balesetet eredményezhet.

* Ne hagyatkozzon kizárólag a navigációra
(ha van). A balesetek elkerülése érdekében
mindig győződjön meg róla, hogy az adott
vezetési manőver szabályos és biztonsá-
gos.

* Ne szerelje szét, ne módosítsa a rendszert.

Ellenkező esetben balesetet vagy áramü-
tést szenvedhet, vagy tűzveszélyt okozhat.

* Ha a rendszer hardverében idegen testet
fedez fel, folyadék kerül a rendszerre vagy
füst száll fel belőle, ne használja tovább a
rendszert, és azonnal ajánlatos felvenni a
kapcsolatot a NISSAN márkakereskedőjé-
vel vagy szakszervizzel. Ilyen körülmények
figyelmen kívül hagyása baleseteket, tüzet
vagy áramütést eredményezhet.

FIGYELEM
* Egyes helyeken jogi korlátai vannak a

videóképernyők vezetés közbeni haszná-
latának. Csak ott használja a rendszert,
ahol az megengedett.

* Extrém hőmérsékleti feltételek (−20°C
(−4°F) alatt és 70°C (158°F) fölött) befolyá-
solhatják a rendszer működését.

* A kijelző eltörhet ha kemény vagy hegyes
eszközzel megüti. Ha a képernyő eltörik,
ne érintse meg. Ha mégis így tesz, meg-
sérülhet.

MEGJEGYZÉS:

Leállított e-POWER rendszer mellett ne hagyja
bekapcsolva a rendszert. Ellenkező esetben a
gépjármű akkumulátora lemerülhet (12 voltos
akkumulátor). A rendszer használata közben
mindig tartsa bekapcsolva az e-POWER rend-
szert.

NissanConnect szolgáltatásokkal rendelkező
modellek:
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Előfordulhat, hogy a NissanConnect szolgáltatások
bizonyos régiókban nem érhetők el. A NissanCon-
nect Services-el kapcsolatos funkciók használatá-
hoz regisztrálnia kell a NissanConnect Services
szolgáltatásra.

Telefon-kihangosító kezelése
GUID-9D380788-C282-48AF-8352-B9C64DDD05C6

FIGYELMEZTETÉS
* Telefonját csak akkor használja, ha bizton-

ságos helyen leparkolta a gépjárművét. Ha
vezetés közben mindenképpen használnia
kellene a telefonját, fordítson különös
figyelmet a gépjármű üzemeltetésére.

* Ha nem tud megfelelő figyelmet fordítani a
gépjármű üzemeltetésére telefonálás köz-
ben, húzódjon le az útról és állítsa meg a
járművet, mielőtt telefonálni kezdene.

FIGYELEM
Ahhoz, hogy a gépjármű akkumulátorának
(12V akkumulátor) lemerülését elkerülhesse,
csak akkor használja a telefont, ha az e-
POWER rendszert elindította.

Üzenetküldő asszisztens
GUID-9297D760-288A-44E6-8E3C-D7CC0BAEBEA6

FIGYELMEZTETÉS
* Használja az üzenetküldő asszisztenst azt

követően, hogy a gépjárművel egy bizton-
ságos helyen leparkolt. Ha vezetés közben
mindenképpen használnia kellene ezt a
funkciót, fordítson különös figyelmet a
gépjármű üzemeltetésére.

* Egyes joghatóságok törvényei korlátoz-
hatják a “Szövegfelolvasó” használatát. A
funkció használata előtt ellenőrizze a helyi
rendelkezéseket.

* Egyes alkalmazások és funkciók haszná-
latát - például a közösségi hálózatokat
vagy a szöveges üzenetküldést - egyes
helyeken a törvényi előírások korlátozzák.
A követelményekkel kapcsolatban ellen-
őrizze a helyi előírásokat.

* Ha nem tud megfelelő figyelmet fordítani a
gépjármű üzemeltetésére a szöveges üze-
netek használata közben, húzódjon le az
útról és állítsa meg a járművet.

FIGYELEM
Ez a funkció nem érhető el, ha a mobiltelefon
nem támogatja. A részletekkel és utasítások-
kal kapcsolatban lásd a telefon használati
útmutatóját.

Folyadékkristályos kijelző
GUID-A70F8DBC-AB6A-4B71-B8CC-41217B1A2F1E

Az egység kijelzője egy folyadékkristályos kijelző,
amelyet megfelelő gondossággal kell kezelni.

FIGYELMEZTETÉS
Soha ne szedje szét a kijelzőt. Egyes alkatré-
szek nagyfeszültség alatt lehetnek. Ezen ré-
szek megérintése súlyos személyi sérülést
eredményezhet.

A kijelző karbantartása:

A képernyő tisztításához használjon száraz, puha

ruhát. Ha egyéb tisztítás szükséges, használjon kis
mennyiségű semleges tisztítószert egy puha ru-
hával. A képernyőt soha ne permetezze le vízzel
vagy tisztítószerrel. Először nedvesítse meg a
ruhát, majd törölje le a képernyőt.

FIGYELEM
* A kijelző tisztításához soha ne használjon

durva ruhát, alkoholt, benzint, hígítót, bár-
milyen oldószert vagy vegyszerrel átitatott
papírtörlőt. Ezekkel megkarcolja vagy ron-
gálja a panelt.

* Ne öntsön semmilyen folyadékot, pl. vizet
vagy autóillatosítót a kijelzőre. Ha a rend-
szer folyadékkal érintkezik, hibás műkö-
dés léphet fel.

NAVIGÁCIÓ (ha van)
GUID-98D2D2EC-5D05-44A9-98AE-DB9B851F4455

A navigációs rendszert elsődlegesen úgy tervezték,
hogy segítse Önt eljutni a célállomáshoz. Azonban
Önnek, mint vezetőnek, biztonságosan és meg-
felelően kell használnia a rendszert. Előfordulhat,
hogy az útviszonyokat, a közlekedési táblákat és
az elérhető szolgáltatásokat illető információk
nem a legfrissebbek. A rendszer nem megfelelő a
biztonságos és törvényes vezetéshez.

FIGYELMEZTETÉS
* Ne hagyatkozzon kizárólag a navigációra.

A balesetek elkerülése érdekében mindig
győződjön meg róla, hogy az adott veze-
tési manőver szabályos és biztonságos.

* Mielőtt az útvonalakat módosítja, minden
esetben álljon meg a gépjárművel egy
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biztonságos helyen. Ha az útvonalat veze-
tés közben módosítja, balesetet okozhat.

* A navigációs rendszer hang- és vizuális
instrukciói csak referenciaként szolgálnak.
Előfordulhat, hogy az utasítás nem meg-
felelő az adott helyzetben.

* Amikor a javasolt útvonalon halad végig,
minden esetben tartsa be közlekedési
szabályokat (pl.: egyirányú út).

AZ AUDIÓ MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK
GUID-CE8784EF-F738-4DCC-8E6A-2CBC684238D1

FIGYELEM
* Az audiorendszert csak akkor működtesse,

ha a jármű e-POWER rendszere működik.
Ha az audiorendszert hosszabb ideig úgy
működteti, hogy az e-POWER rendszer
nem működik, a jármű akkumulátora (12V
akkumulátor) lemerülhet.

* Ne hagyja, hogy a rendszer vizes legyen.
Túlzott nedvesség, kiömlő folyadékok a
rendszer hibás működését eredményez-
hetik.

A TÉRKÉPADATOK FRISSÍTÉSE (ha van)
GUID-4DC99133-6619-4DC7-B180-9128AB3DEE29

FIGYELMEZTETÉS
A HALÁL VAGY SÚLYOS SZEMÉLYI SÉRÜLÉS
KOCKÁZATÁNAK ELKERÜLÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN
A TÉRKÉP SZOFTVERÉNK FRISSÍTÉSE SORÁN:

Amennyiben úgy dönt, hogy a járművet Wi-Fi
kapcsolat (ha van) vagy TCU (Telematikus
vezérlőegység) (ha van) hatókörében parkolja

le, a járművet biztonságos, biztos, jól szellőző
helyen állítsa le, a szabad ég alatt. A frissítés
alatt, amennyiben úgy dönt, hogy leparkolja a
járművet,tartsa jól szellőző helyen, ezzel elke-
rülve a szén-monoxidnak való kitettséget. Ne
lélegezze be a kipufogógázt, mivel ez színtelen
és szagtalan szén-monoxidot tartalmaz. A
szén-monoxid mérgező. Rosszullétet, akár ha-
lált is okozhat.

RENDSZERSZOFTVER FRISSÍTÉSE (ha van)
GUID-22B4B274-1406-437D-B6DB-2549A5C2DFCE

FIGYELMEZTETÉS
ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY ELKERÜLJE A HALÁL
ÉS SÚLYOS SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEK VESZÉLYÉT A
RENDSZERSZOFTVER FRISSÍTÉSE SORÁN:

Amennyiben úgy dönt, hogy a járművet Wi-Fi
kapcsolat (ha van) hatókörében parkolja le, a
járművet biztonságos, biztos, jól szellőző he-
lyen állítsa le, a szabad ég alatt. A frissítés
alatt, amennyiben úgy dönt, hogy leparkolja a
járművet,tartsa jól szellőző helyen, ezzel elke-
rülve a szén-monoxidnak való kitettséget. Ne
lélegezze be a kipufogógázt, mivel ez színtelen
és szagtalan szén-monoxidot tartalmaz. A
szén-monoxid mérgező. Rosszullétet, akár ha-
lált is okozhat.

Frissítés a rendszer menüből
GUID-2008300B-C395-45EC-9DF5-FD42F1220332

FIGYELMEZTETÉS
A rendszer szoftver frissítésének elvégzése
érdekében először parkoljon le a gépjárművel
egy biztonságos helyen.

TÖRVÉNYI INFORMÁCIÓK
GUID-A8834B74-590A-46BB-8CE2-813A76C350BA

Rádió jóváhagyási száma és információ
GUID-D3A68A10-C105-4066-B59E-7CE14882D7EE

Európa:

A típus:

A Robert Bosch GmbH ezúton igazolja, hogy a
AIVI2SBXM típusú rádióberendezés megfelel a
2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege
elérhető a következő internetes címen:

https://eu-doc.bosch.com

MNSY0105

A Robert Bosch GmbH ezúton igazolja, hogy a
AIVI2SBXM típusú rádióberendezés megfelel a
rádió berendezésekre vonatkozó 2017-es rendel-
kezéseknek.

MWAJ0410X

Frekvenciasáv

2400 MHz - 2480 MHz

5490 MHz - 5600 MHz

5650 MHz - 5710 MHz ≤ 100 mW

5735 MHz - 5835 MHz ≤ 25 mW

Sugárzott teljesítmény [EIRP]

Bluetooth < 10 mW
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WLAN < 100 mW

Utalások / Korlátozások

Belső antenna

A belső antenna felhasználó által nem hozzáfér-
hető. A felhasználó által végzett módosítások
megsértik jelent termék jogi jóváhagyását.

B típus:

A Robert Bosch GmbH ezúton igazolja, hogy a
AIVIP33A0 típusú rádióberendezés megfelel a
2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege
elérhető a következő internetes címen:

https://eu-doc.bosch.com

MNSY0105

A Robert Bosch GmbH ezúton igazolja, hogy a
AIVIP33A0 típusú rádióberendezés megfelel a rádió
berendezésekre vonatkozó 2017-es rendelkezés-
eknek.

MWAJ0410X

Frekvenciasáv

2400 MHz - 2480 MHz

Sugárzott teljesítmény [EIRP]

Bluetooth < 10 mW

WLAN < 100 mW

Utalások / Korlátozások

Belső antenna

A belső antennához a felhasználó nem férhet
hozzá. A felhasználó által végzett módosítások
megsértik jelen termék jogi jóváhagyását.

Ukrajna:

A típus:

MPHB0263XZ

PBH0015X

MNAVI0008

B típus:

MNAVI0007

PBH0015X
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MNAVI0008

VÉDJEGYEK
GUID-F6151569-E340-4B7C-A3AB-0D87613AE5BD

MPBA0032X

M5GD0030X

Az Apple, az iPhone, az iPod és az iPod touch az
Apple Inc. Egyesült Államokban és más országok-
ban bejegyzett védjegyei. Az Apple CarPlay az
Apple Inc. védjegye. Az Apple CarPlay logó haszná-
lata azt jelenti, hogy a gépjármű felhasználói
felülete megfelel az Apple teljesítmény-követelmé-
nyeinek. Az Apple nem felelős ezen gépjármű
működéséért, illetve törvényi követelményeknek
való megfeleléséért. Vegye figyelembe, hogy a
termék iPhone, vagy iPod termékkel való haszná-

lata kihatással lehet a vezeték nélküli teljesítmény-
re.

M5GA0023X

Bluetooth® márkanév tulajdonosa a Bluetooth SIG,
Inc., licenc alatt használja a Robert Bosch GmbH.

M5GA0247X

A zenefelismerő technológiát, illetve a hozzá kap-
csolódó adatokat a Gracenote® szolgáltatta. A
Gracenote a zenefelismerő technológiák, illetve a
hozzájuk kapcsolódó adatok szolgáltatása terén
ipari standardnak számít. További információért
kérjük, látogasson el a www.gracenote.com oldal-
ra. Zenével kapcsolatos adatok a Gracenote, Inc.-
től, szerzői jog © 2000 a jelenlegi Gracenote-ig.
Gracenote Software, copyright © 2000 - napjainkig
Gracenote.

Ezekre a termékekre és szolgáltatásokra egy vagy
több Gracenote szabadalom vonatkozik. Az alkal-

mazható Gracenote-szabadalmak nem teljes listá-
ja a Gracenote webhelyén található. A Gracenote, a
Gracenote logó és embléma a Gracenote, Inc.
bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban.

App Store

Az Apple és az Apple logó az Apple Inc. Egyesült
Államokban és más országokban bejegyzett véd-
jegyei. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatója.

Siri

A Siri az Apple Inc. védjegye, bejegyzett az Egyesült
Államokban és más országokban.

Google/Android/Google Play/Android Auto

Google, Android, Google Play, Android Auto, és az
egyéb jelek a Google LLC védjegyei.

LICENCEK
GUID-2553DC8F-2A05-4701-BA43-587D28B2FEDC

SZOFTVER LICENCEK
GUID-465916F7-1802-4CEA-8AB7-C04167098799

Nyílt forráskódú szoftver licencek

http://oss.bosch-cm.com/nissan.html

Telematikai vezérlőegység (TCU) (ha van)
GUID-E204BCA1-A3AA-40A3-AF44-ED2E49D56394

h t t p : / /opensou r ceau tomo t i v e . c om/ IC /
tZ7T3eE6AiV4

vagy

https://www.oss-valeo.com/nissan/default. html
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MEVHT33A1-1F19A411-4DF6-4FA2-B2EA-F595247A81C7

FIGYELMEZTETÉS
* Ne állítsa a kijelző szabályozókat, a fűtés

és légkondicionáló kezelőszerveket vagy
az audiorendszer kezelőszerveit vezetés
közben, hogy ezáltal ne vonja el a figyel-
mét a vezetésről.

* Amennyiben azt észleli, hogy idegen tár-
gyak hatolnak be a rendszer hardverébe,
például folyadék fröccsen a rendszerre,
esetleg füst, esetleg gőzök törnek elő a
rendszerből, vagy bármilyen szokatlan je-
lenségre lesz figyelmes, azonnal függesz-
sze fel a rendszer használatát és keresse
fel a legközelebbi NISSAN-márkakereske-
dőt vagy szakszervizt. Az ilyen állapotok
figyelmen kívül hagyása balesethez, tűze-
sethez vagy áramütéshez vezethet.

* Ne szerelje szét, ne módosítsa a rendszert.
Ha így tesz, az balesethez, tűzhöz vagy
áramütéshez vezethet.

* Parkoljon a gépjárművel egy biztonságos
helyen, húzza be a kéziféket, ilyenkor
megjelenítheti a képeket az első kijelzőn
is.

FIGYELEM
Ne használja a rendszert hosszabb ideig, ha az
e-POWER rendszer nem működik, így mege-
lőzheti a 12 voltos akkumulátor lemerülését.

MEVHT33A1-E32CDD38-B834-4D2E-9F15-7E5C88FAB9C5

MWAE0877X

1. <CAMERA> gomb

FIGYELMEZTETÉS
* Ha nem tartja be a Rear View monitor

megfelelő használathoz szükséges figyel-
meztetéseket és utasításokat, súlyos, akár
halálos sérüléseket is szenvedhet.

* A visszapillantó monitor kényelmi funkció,

de nem helyettesíti a helyes tolatási mód-
szert. Minden esetben forduljon hátra és
nézzen ki az ablakon és ellenőrizze a
tükrökben, hogy biztonságos-e a manőver,
amit szeretne végrehajtani. Minden eset-
ben lassan tolasson.

* A rendszert arra tervezték, hogy segítséget
nyújtson a vezetőnek felismerni a na-
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gyobb, álló tárgyakat közvetlenül a jármű
mögött, és ezzel elkerülni a gépjármű
sérülését.

* A távolságjelző vezérvonalat és a jármű-
szélesség jelző vonalat akkor használhatja
referenciaként, ha a jármű sík aszfalton
van. A monitoron látott távolság csak
tájékoztató jellegű és eltérhet a jármű és
a jelzett tárgy közötti tényleges távolság-
tól.

FIGYELEM
A kamerán van egy átlátszó lencseborítás.
Miközben a járművet tisztítja, vagy hómente-
síti, ne karcolja meg ezt.

A visszapillantó monitor rendszer automatikusan
megjeleníti a jármű hátulnézetét, ha a váltókart „R”
(Hátramenet) állásba állítja.

A rádió továbbra is hallható, amíg a tolató monitor
aktív.

MWAE0335X

A tolatónézet megjelenítéséhez a tolatófigyelő
rendszer egy kamerát használ, amely közvetle-
nül a jármű rendszámtáblája felett helyezkedik el.

A VISSZAPILLANTÓ MONITOR RENDSZER MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-6D91C4EA-6F91-4864-8872-367E41A22325

Amikor a főkapcsoló „BE” állásban van, mozgassa a
váltókart „R” (hátramenet) állásba a tolató monitor
működtetéséhez.

A KIJELZETT VONALAK LEOLVASÁSA.
MEVHT33A1-D20F3487-0821-4A93-857D-7074E42B5DCE

MSAA1896

A jármű szélességét és az objektumok távolságát a
lökhárító vonalához mutató irányvonalak jelen-
nek meg a monitoron.

A távolságot jelző vonalak:

A karosszériától való távolságot jelöli.

* Piros vonal : kb. 0,5 m (1,5 ft)
* Sárga vonal : kb. 1 m (3 ft)
* Zöld vonal : kb. 2 m (7 ft)
* Zöld vonal : kb. 3 m (10 ft)
A járműszélesség irányvonalai :

A jármű tolatás közbeni szélességét jelzik.

Prediktív irányvonalak :

A tolatás közbeni útvonalat jeleníti meg. Az útvo-
nalat jelző vonalak akkor jelennek meg, amikor a
váltókart „R” (hátramenet) állásba állítja és a
kormánykereket elforgatja. A jósolt pályavonalak
attól függően mozognak, hogy a kormánykeréken
mennyit fordít, és addig nem kerülnek megjelení-
tésre, amíg kormánykerék egyenes állásban van.

A gépjármű szélességét, illetve a tolatás számított
útvonalát megjelenítő vonalak szélesebbek, mint a
tényleges szélesség és útvonal.

A SZÁMÍTOTT ÉS A TÉNYLEGES TÁVOL-
SÁGOK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG

MEVHT33A1-B0CBD45C-C473-4E14-9E08-0ADAA810B264
A megjelenített vezérvonalak és azok elhelyezke-
dése a talajon csak referenciaként szolgálhat. Az
emelkedőn vagy lejtőn elhelyezkedő tárgyak, illet-
ve a túlnyúló tárgyak ténylegesen eltérő távolság-
ban lehetnek a monitoron, a vezérvonalakhoz
képest (lásd az ábrát). Ha kétségei vannak, fordul-
jon hátra tolatás közben vagy álljon meg, szálljon
ki a gépjárműből és ellenőrizze a tárgy helyzetét a
gépjármű mögött.
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Tolatás emelkedőn felfelé
MEVHT33A1-3783308A-CAFF-4760-876A-18418EFB37C2

MWAE0673X

Ha járművel emelkedőn tolat felfelé, a távolságjelző
vezérvonal és a járműszélesség jelzővonal köze-
lebbinek van fel feltüntetve, mint a tényleges
távolság. Vegye figyelembe, hogy a dombon lévő
bármely tárgy távolabb van, mint ahogy a moni-
toron látszik.

Tolatás lejtőn lefelé
MEVHT33A1-1D7099A3-99D9-4FDF-96DD-BAF43C75A3DD

MWAE0674X

Ha a járművel lejtőn tolat lefelé, a távolságjelző
vezérvonal és a járműszélesség jelzővonal távo-
labbinak van fel feltüntetve, mint a tényleges
távolság. A lejtőn található tárgyak közelebb
vannak, mint a monitoron jelzett távolság.

Tolatás kinyúló tárgy mellett
MEVHT33A1-67E6A09C-934D-48C8-8E38-8404AC78A624

MSAA1923

A prediktív irányvonalak nem érintik a kijelzőn
látható tárgyat. Ugyanakkor a gépjármű elérheti a
tárgyat, ha az a tényleges tolatási útvonalon
túlnyúlik.
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Tolatás kinyúló tárgy mögött
MEVHT33A1-D4955A6B-8211-4D34-BCDC-F3F2AA07FD3E

MJVH1216X

A pozíció távolabb látható, mint a pozíció a
kijelzőn. Azonban a pozíció valójában ugyano-
lyan távolságra van, mint az . A jármű elütheti a
tárgyat az helyzetbe tolatáskor, ha a tárgy a
tényleges tolatási pályán túlnyúlik.

PARKOLÁS A BECSÜLT PÁLYAVONALAK SEGÍTSÉGÉVEL
MEVHT33A1-91FD33BD-6BB3-4461-8DFE-1B7B9DA28285

FIGYELMEZTETÉS
* Ha az eredeti gumiabroncsokat más mé-

retűekre cserélte le, elképzelhető hogy az
útvonalat jelző vonalak pontatlanok lesz-
nek.

* Havas, csúszós úton a becsült és a valósá-
gos pálya vonala különbözhet.

* Ha a 12 voltos akkumulátor lecsatlakozik
vagy lemerül, a prediktív irányvonalak
hibásan jelenhetnek meg. Ha ez előfordul,
kérjük, az alábbiak szerint járjon el:

— Forgassa a kormánykereket egyik
végponttól a másik végpontig, miköz-
ben az e-POWER rendszer működik.

— Több, mint 5 percig vezesse egyenes
úton a járművet.

* Ha a kormánykereket a főkapcsoló „BE”
állásában fordítja el, előfordulhat, hogy a
prediktív irányvonalak helytelenül jelennek
meg.

MSAA1897

1. Parkolás előtt vizuálisan ellenőrizze a parkoló-
hely akadálymentességét.

2. Ha a váltókart „R” (hátramenet) állásba rakja,
megjelenik a kijelzőn a gépjármű mögötti
kép.
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3. Lassan tolatjon hátra a járművel úgy, hogy a
kormánykereket úgy állítsa be, hogy a predik-
tív irányvonalak a parkolóhelyre kerülje-
nek.

4. Manőverezze a kormánykereket úgy, hogy a
jármű szélességi vezetővonalai párhuzamo-
sak legyenek a parkolóhellyel , miközben a
prediktív irányvonalra hivatkozik.

5. Ha a gépjárművel teljesen beállt a parkoló-
helyre, állítsa a váltó pozícióját „P” (parkolás)
állásba és húzza be a rögzítőféket.

VISSZAPILLANTÓ MONITOR BEÁLLÍTÁSAI
MEVHT33A1-54416AD3-192F-4BD6-9F2D-D870FB593E1B

A visszapillantó monitor beállításához nyomja meg
a <CAMERA> gombot, miközben a váltókar „R”
(hátramenet) állásban van, hogy megjelenjen a
kamera beállítási képernyő.

Rendelkezésre álló beállítási tételek:

* Számított útvonalak
A számított útvonalak be-/kikapcsolhatók.

* Képernyő beállítása
Beállítható a fényerő, a kontraszt, az árnyalat,
a szín és a fekete szint.

MEGJEGYZÉS:

Mialatt a jármű mozgásban van, ne állítsa a
RearView Monitor beállításait. Győződjön meg
róla, hogy a rögzítőfék megfelelően be van-e
húzva.

A számított útvonalak szintén a <CAMERA> gomb
segítségével kapcsolhatók be és ki, miközben a
váltókar „R” (hátramenet) állásban van.

A VISSZAPILLANTÓ MONITOR RENDSZER KORLÁTAI
MEVHT33A1-EFFF2C63-07DF-4C45-BC34-87E0A099AC03

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban felsoroljuk a tolató monitor
rendszerkorlátait. Ha a gépjárművet úgy üze-
melteti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi
figyelembe, súlyos, akár halálos balesetet is
szenvedhet.

* Előfordulhat, hogy a rendszer nem szünte-

ti meg a holttereket és nem jelenít meg
minden tárgyat.

* A monitor korlátozott tartománya miatt a
lökhárító alatti és a jármű sarkainál lévő
területek nem láthatóak. A rendszer nem
képes megjeleníteni a lökhárító magassá-
ga alatti kisebb tárgyakat, valamint a
lökhárítóhoz közeli vagy a talajon lévő
tárgyakat.

* A visszapillantó kamera által mutatott
tárgyak távolsága a valóságban eltérhet,
mivel az eszközbe nagylátószögű kamera
került beépítésre.

* A Rear-view monitoron megjelenő tárgyak
vizuálisan tükrözve vannak a valós tár-
gyakhoz képest, mintha csak azokat a
belső illetve külső tükörből nézné.

* A kijelzett vonalakat referenciaként hasz-
nálhatja. A vonalakat erősen befolyásolja a
járműben utazók száma, az üzemanyag
töltöttségi szint, a jármű helyzete, az út
minősége és meredeksége.

* Tolatás előtt győződjön meg róla, hogy a
hátsó ajtó 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 környékét.
Ha nem így tesz, víz juthat a kamerába,
mely páralecsapódást okozhat a objektí-
ven, hibát, áramütést vagy tüzet is ered-
ményezhet.
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* Ne üsse meg a kamerát. Az egy precíziós
műszer. Máskülönben meghibásodhat,
amely tüzet vagy áramütést idézhet elő.

A következőkben felsoroltak a rendszer korlátaiból
fakadnak és nem jelentik a rendszer hibás műkö-
dését:

* Amennyiben a hőmérséklet különösen magas
vagy alacsony, elképzelhető, hogy a tárgyak
elmosódottan jelennek meg a képernyőn.

* Amennyiben erős fény világít közvetlenül a
kamerába, elképzelhető, hogy a tárgyak elmo-
sódottan jelennek meg.

* Elképzelhető, hogy a képernyőn lévő tárgya-
kon függőleges vonalak láthatóak. Ez a lökhá-
rítóról visszaverődő erős fénynek köszönhető.

* Fluoreszkáló fény esetén a képernyő villoghat.
* A visszapillantó kamerán megjelenített tár-

gyak színei eltérhetnek a valós színüktől.
* Sötét környezetben előfordulhat, hogy a tár-

gyak nem lesznek élesek.
* Késés jelentkezhet, amikor az egyes nézetek

között vált.
* Ha a kamerán szennyeződés, eső, hó gyűlik fel,

elképzelhető, hogy a visszapillantó monitor
rendszeren keresztül látható tárgyak nem
vehetők ki tisztán. Tisztítsa meg a kamerát.

* A kamera lencséjére ne kenjen politúranyagot.
A wax eltávolításához használjon felhígított
kímélő tisztítószerrel átitatott tiszta kendőt,
majd törölje szárazra a kamerát.

RENDSZER KARBANTARTÁSA
MEVHT33A1-A02CC587-5E86-43E2-BA3D-983BBBDAD052

MWAE0335X

FIGYELEM
* Ehhez ne használjon alkoholt, benzint

vagy hígítót. Ez elszíneződést okoz.

* Ne károsítsa a kamerát, mivel az a moni-
torképernyőt is befolyásolja.

Ha szennyeződés, eső vagy hó gyűlik fel a fény-
képezőgépen , előfordulhat, hogy a tolató moni-
tor nem jeleníti meg tisztán a tárgyakat. A tisztítsa
meg a kamerát egy felhígított kímélő tisztítószerrel
átitatott tisztítókendővel, majd törölje szárazra a
kamerát.
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MEVHT33A1-F8C01C15-8078-4B3F-B98A-3557D53F791C

MWAE0877X

1. <CAMERA> gomb

FIGYELMEZTETÉS
* Ha nem tartja be az Intelligent Around

View Monitor rendszer megfelelő haszná-
latához szükséges figyelmeztetéseket és
utasításokat, súlyos, akár halálos sérülé-
seket is szenvedhet.

* Az Intelligent Around View Monitor egy
kényelmi szolgáltatás, de nem helyettesíti
a gépjármű helyes használatát, mivel van-
nak olyan területek, amelyeket a kamerák
nem látnak. A gépjármű négy sarka olyan
holtteret képez, ahol a tárgyak madártáv-
lat nézetben, első vagy hátsó nézetben
nem jelennek meg. Minden alkalommal

ellenőrizze a környezetét és győződjön
meg róla, hogy a gépjárművel biztonságos
az adott manőver. Mindig lassan haladjon.

* Minden esetben a vezető felelős a parko-
lás, manőverezés biztonságáért.

FIGYELEM
Ne karcolja meg a lencséket, amikor a szeny-
nyeződést vagy havat távolítja el a kamerákról.

Az Intelligent Around View Monitor rendszert úgy
tervezték, hogy segítse a vezetőt szűk helyeken
való parkolásban illetve a párhuzamos parkolás-
ban.

A monitoron osztott nézetben a gépjármű helyze-
te jelenik meg különböző nézőpontokból. Nem
minden esetben érhető el az összes nézet.

Választható nézetek:

* Első nézet
Megjeleníti a gépjármű elülső részét

* Hátsó nézet
Megjeleníti a gépjármű hátsó részét

* Madártávlat nézet
Megjeleníti a gépjármű környezetét felülnézet-
ből

* Első oldali nézet
Megjeleníti az utasoldali első kerék előtti és
körüli területet

* Első nagylátószögű nézet
Nagyobb látószögű nézet az első nézetről

* Hátsó nagylátószögű nézet
Nagyobb látószögű nézet a hátsó nézetről
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MWAE0360X

A többféle nézet megjelenítéséhez az intelligens
körpanoráma-figyelő rendszer kamerákat hasz-
nál, amelyek az első hűtőrácson, a jármű külső
visszapillantó tükrein és közvetlenül a jármű hátsó
rendszámtáblája felett helyezkednek el.

AZ INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR RENDSZER MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-36FA0286-A839-4423-9E7B-9BE407EEC3A8

Amikor a főkapcsoló „BE” állásban van, nyomja
meg a <CAMERA> gombot a műszerfalon, vagy
mozgassa a váltókart „R” (hátramenet) állásba az
intelligens körbetekintési monitor működtetésé-
hez.

Az Intelligent Around View Monitoron megjelení-
tett képernyő automatikusan visszatér az előző
képernyőre 3 perccel azután, hogy a <CAMERA>
gombot megnyomta, miközben a váltókart az R
(Hátramenet) állástól eltérő helyzetben volt.

Választható nézetek
MEVHT33A1-7572CB5C-AACC-45EB-97C2-D9FFC5DFBA77

FIGYELMEZTETÉS
* A távolságjelző vezérvonalakat és a gép-

jármű szélességét jelző vonalakat akkor
használhatja referenciaként, ha a gépjár-
mű sík aszfalton van. A monitoron meg-
jelenített távolság eltérhet a gépjármű és a
jelzett tárgyak közötti tényleges távolság-
tól.

* A megjelenített vonalakat és a madártávlat
nézetet csak referenciaként használja. A
vonalakat és a madártávlat nézetet nagy-
ban befolyásolja az utasok száma, az
üzemanyagszint, a gépjármű pozíciója, az
útviszonyok és az út dőlésszöge.

* Ha az abroncsokat különböző méretű ab-
roncsokra cserélte, előfordulhat, hogy az
útvonalat jelző vonalak és a madártávlat
nézet nem megfelelőek.

* Ha emelkedőn felfelé halad a gépjárművel,
a monitorban látott tárgyak a valóságban
távolabb vannak, mint ahogy a monitoron
látszik. Ha lejtőn lefelé halad a járművel, a
monitorban látott tárgy a valóságban köz-
elebb van, mint ahogy a monitoron látszik.

* A hátsó nézetben megjelenő tárgyak viz-
uálisan tükrözve vannak a valós tárgyak-
hoz képest, mintha csak azokat a belső
illetve külső tükörből nézné.

* Használja a tükröket illetve győződjön
meg a tárgy távolságáról.

* A hátsó nézetben látott tárgyak távolsága

eltérhet a valós távolságtól, mivel a rend-
szer nagylátószögű kamerákat használ.

* Havas, csúszós úton a becsült és a valósá-
gos pálya vonala különbözhet.

* A jármű szélességét és a becsült pályát
jelző vonalak szélesebbek, mint a tényle-
ges szélesség és pálya.

Első és hátsó nézet:

MWAE0538X

Első nézet
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Hátsó nézet (példa)

Az irányvonalak, amelyek a jármű hozzávetőleges
szélességét és az objektumok távolságát jelzik a
karosszéria vonalához viszonyítva, megjelennek
a monitoron.

A távolságot jelző vonalak:

A karosszériától való távolságot jelöli.

* Piros vonal : körülbelül 0,5 m (1,5 ft)
* Sárga vonal : kb. 1 m (3 ft)
* Zöld vonal : kb. 2 m (7 ft)
* Zöld vonal : kb. 3 m (10 ft)
A járműszélesség irányvonalai :

A gépjármű szélességét jelöli.

Prediktív irányvonalak :

Jelöli az előre várható útvonalat, miközben a
gépjárművel közlekedik. A számított útvonal vona-
lai annak függvényében mozognak, hogy a kor-
mánykereket mennyire forgatja el. A tolatási
segédvonalak nem jelennek meg addig, amíg a
kormánykerék egyenes állásban van.

Az első kamera képe akkor nem kerül megjelen-
tésre, ha a jármű sebessége 10 km/h (6 MPH) feletti.

MEGJEGYZÉS:

Amikor a kamera megjeleníti az első nézetet és
a kormánykereket az egyenes állásból elforgatja
90 vagy annál kevesebb fokkal, mind a jobb
oldali, mind a bal oldali számított útvonalak
meg fognak jelenni. Amikor a kormánykereket
90 vagy annál több fokkal forgatja el, csak az
elforgatással ellentétes irányban jelenik meg a
tolatási segédvonal.
Madártávlat nézet:

MWAE0530X

Madártávlat nézetben a gépkocsi felülről látható,
amely segít megerősíteni a gépkocsi helyzetét és a
számított útvonalat a parkolóhelyre.

A jármű ikonja mutatja a jármű helyzetét.
Ügyeljen arra, hogy madártávlat nézetben meg-
jelenített tárgyak távolsága eltérhet a tényleges
távolságtól.

A kamera nézetek (ha van) közötti területek
feketével vannak jelölve.

Azt követően, hogy a főkapcsoló gombot ON
állásba állította, a nem látható terület (ha van)
sárgával jelenik meg pár másodpercre azt követő-
en, hogy a madártávlat nézet megjelent.

A borostyán színű jelzések akkor jelennek meg,
ha a parkoló szenzor (szonár) ki van kapcsolva,
vagy ha a saroknál lévő parkoló szenzor (szonár)
nem elérhető.

A prediktív irányvonalak jelzik az előre jelzett
irányt a jármű működtetésekor.

FIGYELMEZTETÉS
* Madártávlat nézetben a tárgyak távolabbi-

nak tűnek, mint a valós távolságuk.

* Előfordulhat, hogy a magasabb tárgyak,
mint például a padka vagy egy másik
gépkocsi nem, vagy nem megfelelően
jelennek meg a kamerák holtterének ta-
lálkozásakor.

* A kamera felett elhelyezkedő képek nem
jeleníthetők meg.

* A madártávlat nézet torzulhat, amikor a
kamera pozíciója megváltozik.

* Előfordulhat, hogy a talajon található vonal
nem illeszkedik vagy nem egyenes a ka-
merák holtterének találkozásánál. Ha a
vonal a gépjárműtől távolabb esik az
egyenetlensége növekszik.
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Első oldali nézet:

MWAE0501X

Az ábrán látható képernyőelrendezés a balkormá-
nyos (LHD) modellre vonatkozik. A jobbkormányos
(RHD) modellnél a képernyő elrendezése ellentétes
lesz.

Iránymutató vonalak:

Az iránymutató vonalak, amelyek a monitoron
jelennek meg, jelzik a gépjármű körülbelüli széles-
ségét és a gépkocsi elejének vonalát.

A jármű elülső vonala a jármű elülső részét
mutatja.

A jármű oldalsó vonala mutatja a jármű széles-
ségét, beleértve a külső visszapillantó tükröket is.

Az elülső és az oldalsó vonal kiterjesztése
zöld pontozott vonallal látható.

FIGYELEM
Előfordulhat, hogy az irányjelző fénye úgy néz
ki, mint a jármű oldalát jelző vonal. Ez nem
hiba.

Első/ hátsó, nagylátószögű nézet:

MWAE0540X

Első nagylátószögű nézet

MWAE0885X

Hátsó nagylátószögű nézet

Amíg az első/hátsó nézet egy normál nézetet
jelenít meg osztott képernyőn, az első/hátsó nagy
látószögű nézet egy széles területet jelenít meg az
egész kijelzőn és lehetővé teszi, hogy a bal- és
jobboldalon található holttereket ellenőrizhesse.

Távolságjelző vezérvonalak - :

A karosszériától való távolságot jelöli.

* Piros vonal : körülbelül 0,5 m (1,5 ft)
* Sárga vonal : kb. 1 m (3 ft)
* Zöld vonal : kb. 2 m (7 ft)
* Zöld vonal : kb. 3 m (10 ft)
A járműszélesség irányvonalai :

A gépjármű hozzávetőleges szélességét jeleníti
meg.

Prediktív irányvonalak :

Jelöli az előre várható útvonalat, miközben a
gépjárművel közlekedik. A számított útvonal vona-
lai annak függvényében mozognak, hogy a kor-
mánykereket mennyire forgatja el. Hátsó nagy
látószögű nézetben a tolatási segédvonalak nem
jelennek meg addig, amíg a kormánykerék egye-
nes állásban van.

Az elülső széles nézet nem jelenik meg, ha a jármű
sebessége meghaladja a 10 km/h-t (6 MPH).

MEGJEGYZÉS:

Amikor a kamera megjeleníti az első nagylátó-
szögű nézetet és a kormánykereket az egyenes
állásból elforgatja 90 vagy annál kevesebb
fokkal, mind a jobb oldali, mind a bal oldali
számított útvonalak meg fognak jelenni.
Amikor a kormánykereket 90 vagy annál több
fokkal forgatja el, csak az elforgatással ellent-
étes irányban jelenik meg a tolatási segédvonal.
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A SZÁMÍTOTT ÉS A TÉNYLEGES TÁVOL-
SÁGOK KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG

MEVHT33A1-B6ACF5C4-134C-4B68-A0ED-CBDAFF972849
A megjelenített vezérvonalak és azok elhelyezke-
dése a talajon csak referenciaként szolgálhat. Az
emelkedőn vagy lejtőn elhelyezkedő tárgyak, illet-
ve a túlnyúló tárgyak ténylegesen eltérő távolság-
ban lehetnek a monitoron, a vezérvonalakhoz
képest (lásd az ábrát). Ha kétségei vannak, fordul-
jon hátra tolatás közben vagy álljon meg, szálljon
ki a gépjárműből és ellenőrizze a tárgy helyzetét a
gépjármű mögött.

Tolatás emelkedőn felfelé
MEVHT33A1-17FCDC12-83E2-468E-940E-597F3634AF48

MWAE0677X

Ha járművel emelkedőn tolat felfelé, a távolságjelző
vezérvonal és a járműszélesség jelzővonal köze-
lebbinek van fel feltüntetve, mint a tényleges
távolság. Vegye figyelembe, hogy a dombon lévő
bármely tárgy távolabb van, mint ahogy a moni-
toron látszik.

Tolatás lejtőn lefelé
MEVHT33A1-73B34D26-17C5-4A7F-9EFF-7D8619E78427

MWAE0678X

Ha a járművel lejtőn tolat lefelé, a távolságjelző
vezérvonal és a járműszélesség jelzővonal távo-
labbinak van fel feltüntetve, mint a tényleges
távolság. A lejtőn található tárgyak közelebb
vannak, mint a monitoron jelzett távolság.
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Tolatás kinyúló tárgy mellett
MEVHT33A1-176E7FB2-9BF2-4A2B-BE18-B2CF54F579D1

MWAE0679X

A prediktív irányvonalak nem érintik a kijelzőn
látható tárgyat. Ugyanakkor a gépjármű elérheti a
tárgyat, ha az a tényleges tolatási útvonalon
túlnyúlik.

Tolatás kinyúló tárgy mögött
MEVHT33A1-DB1A3D70-210D-412E-9199-F5738F08FA04

MJVH1216X

A pozíció távolabb látható, mint a pozíció a
kijelzőn. Azonban a pozíció valójában ugyano-
lyan távolságra van, mint az . A jármű elütheti a
tárgyat az helyzetbe tolatáskor, ha a tárgy a
tényleges mozgási pályán túlnyúlik.

PARKOLÁS A BECSÜLT PÁLYAVONALAK SEGÍTSÉGÉVEL
MEVHT33A1-A10621F6-2E6A-4A3D-AF6B-7DEE9A794969

FIGYELMEZTETÉS
* Ha az eredeti gumiabroncsokat más mé-

retűekre cserélte le, elképzelhető hogy az
útvonalat jelző vonalak pontatlanok lesz-
nek.

* Havas, csúszós úton a becsült és a valósá-
gos pálya vonala különbözhet.

* Ha a 12 voltos akkumulátor lecsatlakozik
vagy lemerül, a prediktív irányvonalak
hibásan jelenhetnek meg. Ha ez előfordul,
kérjük, az alábbiak szerint járjon el:

— Forgassa a kormánykereket egyik
végponttól a másik végpontig, miköz-
ben az e-POWER rendszer működik.

— Több, mint 5 percig vezesse egyenes
úton a járművet.

* Ha a kormánykereket a főkapcsoló „BE”
állásában fordítja el, előfordulhat, hogy a
prediktív irányvonalak helytelenül jelennek
meg.
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MWAE0680X

1. Parkolás előtt vizuálisan ellenőrizze a parkoló-
hely akadálymentességét.

2. Ha a váltókart „R” (hátramenet) állásba rakja,
megjelenik a kijelzőn a gépjármű mögötti
kép.

MWAE0681X

3. Lassan tolatjon hátra a járművel úgy, hogy a
kormánykereket úgy állítsa be, hogy a predik-
tív irányvonalak a parkolóhelyre kerülje-
nek.

4. Manőverezze a kormánykereket úgy, hogy a
jármű szélességi vezetővonalai párhuzamo-
sak legyenek a parkolóhellyel , miközben a
prediktív irányvonalra hivatkozik.

5. Ha a gépjárművel teljesen beállt a parkoló-
helyre, állítsa a váltó pozícióját „P” (parkolás)
állásba és húzza be a rögzítőféket.

HOGYAN VÁLTOZTASSUK MEG A KIJELZŐT
MEVHT33A1-2D567CEA-A96B-41B0-9F85-390BCA892902

Ha a főkapcsolót „BE” állásban van, nyomja meg a
<CAMERA> gombot, vagy mozgassa a váltókart „R”
(hátramenet) állásba az intelligens körbetekintési
monitor működtetéséhez.

Az Intelligent Around View Monitor a váltókar
helyzetétől függően különböző osztott képernyős
nézeteket jelenít meg. Nyomja meg a <CAMERA>
gombot, hogy az elérhető nézetek között váltani
tudjon.

Ha a váltókar R (hátramenet) állásban van, az
elérhető nézetek:

* Hátsó nézet/madártávlat nézet osztott képer-
nyő

* Hátsó nézet/első oldali nézet osztott képernyő
* Hátsó nagylátószögű nézet
Ha a váltókar az R (hátramenet) álláson kívül van, a
következő nézetek érhetők el:

* Első nézet/madártávlat nézet osztott képer-
nyő

* Első nézet/első oldali nézet osztott képernyő
* Első nagylátószögű nézet
A kijelző átvált az Intelligent Around View Monitor
képernyőről, ha:

* A sebességváltó kar D (haladás) állásban van,
és a jármű sebessége körülbelül 10 km/h (6
MPH) fölé emelkedik.
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* A másik képernyő került kiválasztásra.

A KÉPERNYŐ BEÁLLÍTÁSA
MEVHT33A1-C45820B3-561B-48A2-8BF6-7333054DF40A

A típus:

MWAE0878X

1. Érintse meg a “ " kulcs.

2. érintse meg a " " kulcs.

3. Érintse meg a [Kamera] opciót.

4. Érintse meg a [Kijelző testreszab.] opciót.

5. Érintse meg a " " vagy a "-" gombot a kívánt
elemnél az érintőképernyőn. Módosíthatja a
fényerőt, kontrasztot, árnyalatot, színt és fe-
kete szintet.

B típus:

MWAE0034X

1. Nyomja meg a <MENU> gomb.

2. Érintse meg a [Beállítások] gombot, majd a
[Kamera] gombot.

3. Érintse meg a [Kijelző testreszab.] opciót.

4. Érintse meg a [Fényerő], [Kontraszt], [Színár-
nyalat], [Szín] vagy [Fekete szint] opciókat.

5. Állítsa be az egyes elemeket a „+” vagy „–”
opciók megérintésével az érintőképernyőn.

MEGJEGYZÉS:

Az Intelligent Around View Monitor beállításait
ne állítsa át olyankor, amikor a jármű mozog.
Győződjön meg róla, hogy a rögzítőfék meg-
felelően be van-e húzva.

AZ INTELLIGENT AROUND VIEW MONITOR RENDSZER KORLÁTAI
MEVHT33A1-EE79ACAF-7ADE-4229-B6D4-B6076A484785

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban megtalálhatók az Intelligent
Around View Monitor korlátai. Ha a gépjármű-
vet úgy üzemelteti, hogy ezeket a korlátokat
nem veszi figyelembe, súlyos, akár halálos
balesetet is szenvedhet.

* Ne használja az Intelligent Around View
Monitor-t úgy, hogy a külső visszapillantó
tükrök be vannak hajtva és minden eset-
ben győződjön meg róla, hogy a hátsó ajtó
le van-e zárva miközben a rendszert hasz-
nálja.

* Az Intelligent Around View Monitor-on
megjelenő távolságok különbözhetnek a
valóságban mért távolságoktól.

* A kamerák az első hűtőrácsba, a külső
visszapillantó tükrökbe és a hátsó rend-
számtábla fölé vannak felszerelve. Ne te-
gyen semmit a kamerákra.

* Amennyiben magas nyomású vízzel mos-
sa a járművet, kímélje a kamerák környé-
két. Ha nem így tesz, víz juthat a kamerába,
mely páralecsapódást okozhat a objektí-
ven, hibát, áramütést vagy tüzet is ered-
ményezhet.

* Ne üsse meg a kamerákat. A kamerák
precíziós eszközök. Ha mégis így tesz, a
kamerák működésében hiba léphet fel
vagy a sérülés tüzet vagy áramütést okoz-
hat.
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MWAE0345X

Vannak olyan területek, ahol a rendszer nem
jeleníti meg az akadályokat, illetve nem figyelmez-
tet a mozgó tárgyakra. Előfordulhat, hogy az első
vagy a hátsó nézet kijelzőjén a lökhárító alatt vagy
a talajon lévő tárgy nem látható . Madártávlat-
ban a kamera látótereinek varrásánál lévő
magas tárgy nem jelenik meg a monitoron.

A következőkben felsoroltak a rendszer korlátaiból

fakadnak és nem jelentik a rendszer hibás műkö-
dését:

* Késés jelentkezhet, amikor az egyes nézetek
között vált.

* Amennyiben a hőmérséklet különösen magas
vagy alacsony, elképzelhető, hogy a tárgyak
elmosódottan jelennek meg a képernyőn.

* Amennyiben erős fény világít közvetlenül a
kamerába, elképzelhető, hogy a tárgyak elmo-
sódottan jelennek meg.

* Fluoreszkáló fény esetén a képernyő villoghat.
* Az Intelligent Around View Monitor (Intelligens

Around View Monitor) kamerán megjelenített
tárgyak színei eltérhetnek a valós színüktől.

* Előfordulhat, hogy sötét környezetben meg-
jelenített tárgyak nem tisztán és nem ugya-
nazzal a színnel jelennek meg az Intelligent
Around View Monitor-on.

* A madártávlat nézet kamerái között lehet
élességbeli eltérés.

* A kamera lencséjére ne kenjen politúranyagot.
A wax eltávolításához használjon felhígított
kímélő tisztítószerrel átitatott tisztítókendőt,
majd törölje szárazra a kamerát.

A rendszer ideiglenesen nem elérhető
MEVHT33A1-C12157D5-4FE3-48BE-BF7F-1D7F042138EE

MWAE0473X

Amikor az " ” ikon jelenik meg a képernyőn,
abnormális állapotok lépnek fel az Intelligens
körnézeti monitoron. Ez nem akadályozza a nor-
mál vezetést, de a rendszert ellenőriztetni kell.
Javasolt felkeresnie egy NISSAN márkakereskedőt
vagy szakszervizt.

MWAE0474X

Amikor az " ” ikon jelenik meg a képernyőn,
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előfordulhat, hogy a kamera képe átmeneti elekt-
ronikus zavarokat kap a környező eszközöktől. Ez
nem akadályozza a normál vezetést, de a rend-
szert ellenőriztetni kell. Javasolt felkeresnie egy
NISSAN márkakereskedőt vagy szakszervizt.

Az ábrán látható képernyőelrendezés a balkormá-
nyos (LHD) modellre vonatkozik. A jobbkormányos
(RHD) modellnél a képernyő elrendezése ellentétes
lesz.

RENDSZER KARBANTARTÁSA
MEVHT33A1-2F1405BC-38E9-44B8-B2D2-800FC0E566C8

MWAE0360X

FIGYELEM
* Ehhez ne használjon alkoholt, benzint

vagy hígítót. Ez elszíneződést okoz.

* Ne károsítsa a kamerát, mivel az a moni-
torképernyőt is befolyásolja.

Ha szennyeződés, eső vagy hó gyűlik fel valamelyik
kamerán , előfordulhat, hogy az intelligens
körbetekintési monitor nem jeleníti meg tisztán a
tárgyakat. Tisztítsa meg a kamerát egy felhígított

kímélő tisztítószerrel átitatott tisztítókendővel,
majd törölje szárazra a kamerát.
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MEVHT33A1-9F3BEFA8-80BD-44D6-BA01-62BFBE01EEB2

MWAE0877X

1. <CAMERA> gomb

FIGYELMEZTETÉS
* Ha nem tartja be a mozgó tárgy felismerő

rendszer megfelelő használathoz szüksé-
ges figyelmeztetéseket és utasításokat,
súlyos, akár halálos sérüléseket is szen-
vedhet.

* A MOD rendszer nem alkalmas a gépjármű
megfelelő működtetéséhez és nem úgy
tervezték, hogy megakadályozza a gép-
jármű körül mozgó tárgyakkal való ütkö-
zést. Manőverezés közben minden
esetben használja a külső visszapillantó
tükröket, a belső visszapillantó tükröt,
illetve forduljon hátra és ellenőrizze a

gépjármű környezetét, hogy gondoskodni
tudjon a biztonságos haladásról.

* A rendszer deaktiválódik ha a sebesség 8
km/h (5 MPH) felett van. Alacsonyabb
sebesség mellett ismét aktiválódik.

* A MOD rendszert nem úgy tervezeték, hogy
érzékelje az álló tárgyakat.

A MOD rendszer tájékoztatja a vezetőt arról, hogy
milyen mozgó tárgyak vannak a gépjármű közelé-
ben, amikor a garázsból áll ki, parkolóhelyre áll be
vagy ehhez hasonló helyzetekben találja magát.

A MOD rendszer a képernyőn megjelenő képek
képfeldolgozó technológiáját használja fel a moz-
gó tárgyak felismeréséhez.

MOD RENDSZER MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-C973A40E-BB0D-4AE5-9A78-CA4400F7BAC8

A MOD rendszer automatikusan bekapcsol a
következő körülmények között:

* Ha a váltókar „R” (Hátramenet) állásban van.
* Ha megnyomják a <CAMERA> gombot, hogy

az Intelligent Around View Monitor rendszer
megjelenjen a kijelzőn.

* Ha a gépjármű sebessége kb. 8 km/h (5 MPH)
alá csökken.

A MOD rendszer a következő feltételek mellett
működik, amikor a kamera képe megjelenítésre
kerül:

* Amikor a váltókar „P” (Parkolás) vagy „N” (Üres)
állásban van és a jármű leáll, a MOD rendszer
madártávlatból érzékeli a mozgó tárgyakat. A
MOD rendszer nem működik, ha bármely ajtó
nyitva van. Ha a külső visszapillantó tükrök be
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vannak hajtva, előfordulhat, hogy a MOD nem
működik megfelelően.

* Ha a sebességváltó karja „D” (Haladás) állásban
van és a jármű sebessége kb. 8 km/h (5 MPH), a
MOD rendszer érzékeli a mozgó tárgyakat első
nézetben vagy első, nagylátószögű nézetben.

* Ha a sebességváltó karja „R” (Hátramenet)
állásban van és a gépjármű sebessége kb. 8
km/h (5 MPH) alatt van, a MOD rendszer
érzékeli a mozgó tárgyakat hátsó nézetben
vagy hátsó, nagylátószögű nézetben. A MOD
rendszer nem működik, ha a hátsó ajtó nyitva
van.

A MOD rendszer nem érzékeli a mozgó tárgyakat
első nézetben. A MOD ikon nem jelenik meg a
képernyőn ebben a nézetben.

Ha a MOD rendszer mozgó tárgyat észlel a gép-
jármű közelében, egy sárga keret jelenik meg azon
a nézeten, ahol a tárgy található és egy figyelmez-
tető hang szólal meg. Miközben a MOD rendszer
folyamatosan érzékeli a mozgó tárgyakat, a sárga
keret is folyamatosan látható.

MEGJEGYZÉS:

Amikor az RCTA (ha van) hangjelzése hallható, a
MOD rendszer hangjelzése nem szólal meg.

MWAE0548X

Első és madártávlat nézet

MWAE0683X

Hátsó és madártávlat nézet

MWAE0684X

Hátsó és első nézet

MWAE0550X

Első / hátsó nagylátószögű nézet

Az ábrán látható képernyőelrendezés a balkormá-
nyos (LHD) modellre vonatkozik. A jobbkormányos
(RHD) modellnél a képernyő elrendezése ellentétes
lesz.

Madártávlatban a sárga keret minden kamera-
képen megjelenik (elöl, hátul, jobbra, balra), attól
függően, hogy hol észlel a mozgó tárgyakat.

A sárga keret az első nézetben, a hátsó
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nézetben, az első nagylátószögű nézetben és a
hátsó nagylátószögű nézetben is megjelenik.

Egy zöld MOD ikon jelenik meg abban a
nézetben, ahol a MOD rendszer működik. Egy
szürke MOD ikon jelenik meg abban a nézetben,
ahol a MOD rendszer nem működik.

Ha a MOD rendszer ki van kapcsolva, a MOD ikon
nem jelenik meg.

A MOD BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA
MEVHT33A1-C3E1369B-A619-4BCF-840A-8693E26EF043

A MOD rendszer be- és kikapcsolható a gépjármű
információs kijelzőjén. (Lásd “[Vezetőasszisztens]”
(99 o.).)

A MOD RENDSZER KORLÁTAI
MEVHT33A1-0AD4346F-D778-4F3B-A04D-B992B8290BC1

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban megtalálhatók a MOD rendszer
korlátai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti,
hogy ezeket a korlátokat nem veszi figyelem-
be, súlyos, akár halálos balesetet is szenved-
het.

* Ne használja az MOD rendszert, ha utánfu-
tót vontat. Előfordulhat, hogy a rendszer
nem működik megfelelően.

* A túlzott zajok miatt (például az audio-
rendszer hangereje vagy lehúzott ablak)
előfordulhat, hogy nem hallja meg a fi-
gyelmeztető hangokat.

* A MOD rendszer teljesítménye a környezeti
tényezőktől és a környezetben lévő tár-
gyaktól is függ:

— Ha alacsony a kontraszt a háttér és a
mozgó tárgyak között.

— Ha villogó fényforrás található a kö-
zelben.

— Ha másik gépjármű fényszórójából
érkező fényt vagy napsütést érzékel.

— Ha a kamera beállítása nem a szoká-
sos, például amikor a külső visszapil-
lantó tükör be van hajtva.

— Amikor vízcseppek, hó vagy egyéb
szennyeződés található a kamera len-
cséin.

— Ha a mozgó tárgy pozíciója a képer-
nyőn nem változik.

* A MOD rendszer érzékelheti a kamera
lencséjén lefolyó vízcseppeket, a kipufo-
gódobból érkező fehér füstöt vagy mozgó
árnyékokat, stb.

* Előfordulhat, hogy a MOD rendszer nem
működik megfelelően, függően a mozgó
tárgy sebességétől, irányától, távolságától
vagy alakjától.

* Abban az esetben, ha a gépjármű azon a
részen sérül, ahol a kamerák vannak fel-
szerelve, előfordulhat, hogy a MOD rend-
szer nem érzékeli megfelelően a tárgyakat,
ha az érzékelési zónák nincsenek meg-
felelően beállítva vagy meg vannak hajo-
lva.

* Amennyiben a hőmérséklet különösen
magas vagy alacsony, elképzelhető, hogy

a tárgyak elmosódottan jelennek meg a
képernyőn. Ez nem hiba.

MEGJEGYZÉS:

A zöld MOD ikon narancssárgára vált, ha a
következők közül valamelyik bekövetkezik.
* Ha rendszer működésében hiba lép fel.
* Ha az alkatrészek hőmérséklete magas ér-

téket ér el.
* Ha a hátsó kamera blokkolva van.

Ha az ikon továbbra is narancssárgán világít,
ellenőriztesse a MOD rendszert. Javasolt felke-
resni egy NISSAN márkakereskedőt vagy szak-
szervizt ehhez a javításhoz.

RENDSZER KARBANTARTÁSA
MEVHT33A1-6E3883AB-CE07-4F38-B1AA-CD2519C9F3D8

MWAE0360X

FIGYELEM
* Ehhez ne használjon alkoholt, benzint

vagy hígítót. Ez elszíneződést okoz.
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* Ne károsítsa a kamerát, mivel az a moni-
torképernyőt is befolyásolja.

Ha szennyeződés, eső vagy hó összegyűlik vala-
melyik kamerán , előfordulhat, hogy a MOD
rendszer nem működik megfelelően. Tisztítsa
meg a kamerát egy felhígított kímélő tisztítószerrel
átitatott tisztítókendővel, majd törölje szárazra a
kamerát.

MEVHT33A1-61D1CD55-228C-4E52-9461-782B71C38C8B

KÖZÉPSŐ SZELLŐZŐK
MEVHT33A1-64E14B11-BF5F-4D35-97C4-552604CBA3E1

MWAE0346X

Jobb oldal

A szellőzők nyitásához/ zárásához mozgassa a
szabályozót bármelyik irányba.

A levegőáram irányát a középső gomb mozgatá-
sával (fel/ le, jobbra/ balra) szabályozhatja, amíg a
kívánt irányt el nem éri.

OLDALSÓ SZELLŐZŐK
MEVHT33A1-032F27BA-821C-405D-8DDF-C8E8265CDAB1

MWAE0347X

Jobb oldal

A szellőzők nyitásához/ zárásához mozgassa a
szabályozót bármelyik irányba.

A levegőáram irányát a középső gomb mozgatá-
sával (fel/ le, jobbra/ balra) szabályozhatja, amíg a
kívánt irányt el nem éri.

SZELLŐZŐKSZELLŐZŐK
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HÁTSÓ SZELLŐZŐK
MEVHT33A1-BCE7AE15-E08B-4616-BA5C-286030C15215

MJVH0940X

A szellőzők nyitásához/ zárásához mozgassa a
szabályozót bármelyik irányba.

: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szellőzők ki
vannak nyitva. A szabályozót ebbe az
irányba mozgatva kinyithatja a szellőzőt.

: Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a szellőzők le
vannak zárva. A szabályozót ebbe az irány-
ba mozgatva elzárhatja a szellőzőt.

A levegőáram irányát a középső gomb mozgatá-
sával (fel/ le, jobbra/ balra) szabályozhatja, amíg a
kívánt irányt el nem éri.

MEVHT33A1-F6744F12-5D11-4E4D-82E1-CE3DF32B9B61

FIGYELMEZTETÉS
* A fűtés és légkondicionálás csak akkor

működik, ha az e-POWER rendszer műkö-
dik.

* Mások támogatására rászoruló felnőtte-
ket, gyermeket soha ne hagyjon magukra
a járműben. Kisállatokat magukra hagyni a
járműben szintén tilos. Akaratlanul is akti-
válhatnak kapcsolókat vagy kezelőszerve-
ket, melyek figyelmetlenségből súlyos
balesethez vezethetnek vagy sérülést
okozhatnak maguknak. Zárt járműben,
napos, meleg napokon a hőmérséklet rö-
vid idő alatt olyan magasra szökhet, hogy
az az emberre, állatra súlyos, esetleg
halálos hatással lehet.

* Huzamosabb ideig ne használja megsza-
kítás nélkül a levegőkeringetés módot,
mivel így a belső levegő elhasználódhat
és az ablakokon pára képződhet.

* A fűtés és légkondicionáló kapcsolóit ne
kapcsolgassa vezetés közben, ezek elvon-
hatják figyelmét a vezetésről.

A fűtés és légkondicionálás akkor működik, ha az
e-POWER rendszer üzemel. A légbefúvó akkor is
üzemel, ha a e-POWER rendszer nem üzemel, de a
főkapcsoló „ON” állásban van.

MEGJEGYZÉS:
* A légkondicionáló egységben felgyűlhetnek

a kívülről és a gépjárműből érkező szagok. A
szellőzőkön keresztül ezek a szagok az
utastérbe kerülhetnek.

* Amikor a gépjárművet leállítja, állítsa a fűtő
és légkondicionáló rendszer vezérlőit olyan
állásba, amellyel lekapcsolhatja a belső le-
vegőkeringetést, így friss levegő kerülhet az
utastérbe. Így csökkenthetők a kellemetlen
szagok az utastérben.

KEZELÉSI TIPPEK
MEVHT33A1-0CAD1583-372A-44FE-BAC7-174E3DF52F96

Ha a motor hűtőfolyadékának hőmérséklete és a
külső levegő hőmérséklete alacsony, előfordulhat,
hogy a padlószellőzőn keresztüli légáramlás korlá-
tozottan működik automatikus módban. Azonban
ez nem hiba. A hűtőfolyadék felmelegedése után a
padlószellőzőn keresztül a légáramlás rendben
működik.

Hátsó hőmérséklet-szabályozáshoz (ha van):

* A hátsó hőmérséklet-szabályozás célja a hátsó
légáramlás hőmérsékletének módosítása.

* A hátsó szellőzőkbe irányított légáramlás
mennyiségét elsősorban az első utasok lég-
befúvó és üzemmód beállításai szabályozzák.

* A hátsó szellőzőkbe irányított légáramlám
mennyiségét a hátsó hőmérséklet beállítás is
befolyásolja. A magasabb hátsó hőmérséklet
beállítás kisebb légáramot ad, mint a hűvö-
sebb beállítások. Ez nagyobb kényelmet bizto-
sít a fej és arc területén, miközben a hátsó
utasülések elsődleges fűtését a lábtéri kime-
netek biztosítják.
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Érzékelők:

MWAE0350X

MWAE0351X

A műszerfalon található érzékelők és segítik
az állandó hőmérséklet fenntartását. Az érzékelő
köré ne helyezzen semmit.

Az ábrán látható elrendezés balkormányos jármű-
vet mutat. Jobbkormányos modellek esetében az

és érzékelők a másik oldalon található.

AUTOMATA KLÍMA (hátsó vezérlés nélküli modellek)
MEVHT33A1-4575D365-E8AE-43CA-854C-1155F41013BA

MWAE0880X

Példa (Balkormányos modellek)

1. Hőmérséklet szabályzó tárcsa (vezetőoldali)
2. <AUTO> (automatikus) gomb
3. Kijelző képernyő
4. <SYNC> (szinkronizálás) gomb
5. Hőmérséklet szabályzó tárcsa (utasoldali)
6. <ON·OFF> gomb
7. (Első párátlanító MAX) gomb
8. (hátsó ablak páramentesítő) gomb

(Lásd “Páramentesítő kapcsoló” (138 o.).)
9. (levegőkeringetés) gomb
10. (ventilátor fordulatszám-szabályozó)

gombok
11. Levegőbefúvást szabályozó gomb
12. <A/C> (légkondicionáló) gomb

A gombok elrendezése a modell és specifikációk
függvényében eltérhet.

Automatikus működés
MEVHT33A1-2CF2387D-E185-41A8-9EAE-A4C940EF755A

Hűtés és/vagy fűtés légnedvesség csökkentés-
sel (automatikus):
Ezt az üzemmódot egész évben lehet használni,
hiszen a rendszer állandó hőmérséklettartás miatt
automatikus működésre van beállítva. A légáram-
lás eloszlása és a ventilátor fordulatszáma is
automatikusan szabályozott.

1. Nyomja meg az <AUTO> gombot. (A gombon
lévő jelzőlámpa világítani fog.)

2. Állítsa az adott oldal hőmérséklet-szabályozó
tárcsáját a kívánt hőmérsékletre.
. Külön beállíthatja a hőmérsékletet a veze-

tőoldalon és az elülső utasoldalon, amikor a
<SYNC> gomb visszajelző lámpája nem
világít.

Meleg, párás időben, ahogy a levegő hirtelen lehűl,
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a beáramló levegőben ködképződés látható. Ez
nem jelent hibás működést.

Fűtés (A/C KI):
A légkondicionáló nem működik ebben az üzem-
módban. Akkor használja ezt az opciót, amikor
csak Önnek van szüksége a melegre.

1. Nyomja meg az <AUTO> gombot. (A gombon
lévő jelzőlámpa világítani fog.)

2. Nyomja meg az <A/C> gombot. (A visszajelző
lámpa kialszik.)

3. Állítsa az adott oldal hőmérséklet-szabályozó
tárcsáját a kívánt hőmérsékletre.
. Külön beállíthatja a hőmérsékletet a veze-

tőoldalon és az elülső utasoldalon, amikor a
<SYNC> gomb visszajelző lámpája nem
világít.

. Az utastér hőmérsékletét a rendszer auto-
matikusan azonos értéken tartja. A légá-
ramlás e losz lása és a vent i l á to r
fordulatszáma is automatikusan szabályo-
zott.

MEGJEGYZÉS:
* A hőmérsékletet ne állítsa a külső hőmér-

sékletnél alacsonyabbra, vagy előfordulhat,
hogy a rendszer nem működik megfelelően.

* Nem ajánlott, ha az ablakok párásodnak.

MAX jégmentesítés/párátlanítás:
Nyomja meg a gombot a MAX párátlanítás/
jégmentesítés üzemmódhoz, hogy gyorsan párát-
lanítsa/jégmentesítse a szélvédőt. Ha az ez üzem-
mód került beállításra, a ventilátor maximális
sebességgel működik, az A/C visszajelző lámpa

felvillan és a rendszer a gépjárművön kívülről szívja
a levegőt a levegő keringetéséhez.

Ne állítsa túl alacsonyra a hőmérsékletet, ha az
első párátlanító üzemmód be van kapcsolva (a
visszajelző lámpa a(z) gombon világít), mivel
attól a szélvédő bepárásodhat.

Manuális működtetés
MEVHT33A1-D56D6887-2B73-4DD1-A2AC-7ADADE6922DE

Ventilátor fordulatszám szabályozás:
Nyomja meg a gombok a ventilátor sebessé-
gének manuálisan szabályozására.

Levegőbeszívás szabályozó:
A levegőbeszívás vezérlése üzemmódmindig meg-
változik, amikor gombot megnyomják.

* Ha a visszajelző lámpa világít, a levegő a
gépjármű belsejében visszaforgatásra kerül.

* Ha a visszajelző lámpa ki van kapcsolva, a
levegő a gépjárművön kívülről kerül beszívás-
ra.

* Az automatikus vezérlés üzemmódra való
átkapcsoláshoz nyomja meg és tartsa be-
nyomva a(z) gombot körülbelül 2 másod-
percre. A visszajelző lámpa villog, majd a
levegőbeszívás vezérlése automatikusan tör-
ténik.

Levegőáramlás szabályozás:
Nyomja meg a légáramlást szabályozó gombok
valamelyikét, hogy kiválaszthassa a légbefúvó
nyílást.

— Főleg a középső és oldalsó szellőzőkből
áramlik a levegő.

— Főleg a padlón található nyílásokból áramlik
a levegő és részben a párátlanítóból.

— Főleg a párátlanítóból áramlik a levegő.

Hőmérséklet-beállítások szinkronizálása:
Nyomja meg a SYNC gombot a <SYNC> üzemmód
bekapcsolásához. (A gomb visszajelző lámpája
bekapcsol.)

Mikor a SYNC üzemmód aktív, a vezetőoldali
hőmérséklet-szabályozó tárcsa szabályozza a ve-
zetőoldali és elülső utasoldali hőmérsékleteket.

A SYNC üzemmódból való kilépéshez módosítsa az
utasoldali hőmérsékletet az utasoldali első részen
található hőmérséklet-szabályozó tárcsával. (A
<SYNC> gomb visszajelző lámpája kikapcsol.)

A rendszer kikapcsolása
MEVHT33A1-23ABCF2A-3E43-4A69-800A-1941EB292CAE

Nyomja meg az <ON·OFF> gombot.
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AUTOMATIKUS LÉGKONDICIONÁLÓ (hátsó vezérléssel ellátott modellek)
MEVHT33A1-83951EF3-A62A-454E-99D8-41679FA07040

MWAE0881X

Példa (Balkormányos modellek)

1. Hőmérséklet szabályzó tárcsa (vezetőoldali)
2. <AUTO> (automatikus) gomb
3. Kijelző képernyő
4. (Első párátlanító MAX) gomb
5. (hátsó ablak páramentesítő) gomb

(Lásd “Páramentesítő kapcsoló” (138 o.).)
6. (levegőkeringetés) gomb
7. <SYNC> (szinkronizálás) gomb
8. Hőmérséklet szabályzó tárcsa (utasoldali)
9. <ON·OFF> gomb
10. Hátsó hőmérséklet-szabályozó gombok
11. (ventilátor fordulatszám-szabályozó)

gombok
12. Levegőbefúvást szabályozó gomb
13. <A/C> (légkondicionáló) gomb

A gombok elrendezése a modell és specifikációk
függvényében eltérhet.

Automatikus működés
MEVHT33A1-7761981F-B0A3-4954-9903-B0ABCE9BC1AD

Hűtés és/vagy fűtés légnedvesség csökkentés-
sel (automatikus):
Ezt az üzemmódot egész évben lehet használni,
hiszen a rendszer állandó hőmérséklettartás miatt
automatikus működésre van beállítva. A légáram-
lás eloszlása és a ventilátor fordulatszáma is
automatikusan szabályozott.

1. Nyomja meg az <AUTO> gombot. (A gombon
lévő jelzőlámpa világítani fog.)

2. Állítsa az adott oldal hőmérséklet-szabályozó
tárcsáját a kívánt hőmérsékletre.
. Külön beállíthatja a hőmérsékletet a veze-

tőoldalon és az elülső utasoldalon, amikor a
<SYNC> gomb visszajelző lámpája nem
világít.

Meleg, párás időben, ahogy a levegő hirtelen lehűl,

a beáramló levegőben ködképződés látható. Ez
nem jelent hibás működést.

Fűtés (A/C KI):
A légkondicionáló nem működik ebben az üzem-
módban. Akkor használja ezt az opciót, amikor
csak Önnek van szüksége a melegre.

1. Nyomja meg az <AUTO> gombot. (A gombon
lévő jelzőlámpa világítani fog.)

2. Nyomja meg az <A/C> gombot. (A visszajelző
lámpa kialszik.)

3. Állítsa az adott oldal hőmérséklet-szabályozó
tárcsáját a kívánt hőmérsékletre.
. Külön beállíthatja a hőmérsékletet a veze-

tőoldalon és az elülső utasoldalon, amikor a
<SYNC> gomb visszajelző lámpája nem
világít.

. Az utastér hőmérsékletét a rendszer auto-
matikusan azonos értéken tartja. A légá-
ramlás e losz lása és a vent i l á to r
fordulatszáma is automatikusan szabályo-
zott.

MEGJEGYZÉS:
* A hőmérsékletet ne állítsa a külső hőmér-

sékletnél alacsonyabbra, vagy előfordulhat,
hogy a rendszer nem működik megfelelően.

* Nem ajánlott, ha az ablakok párásodnak.

MAX jégmentesítés/párátlanítás:
Nyomja meg a gombot a MAX párátlanítás/
jégmentesítés üzemmódhoz, hogy gyorsan párát-
lanítsa/jégmentesítse a szélvédőt. Ha az ez üzem-
mód került beállításra, a ventilátor maximális
sebességgel működik, az A/C visszajelző lámpa
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felvillan és a rendszer a gépjárművön kívülről szívja
a levegőt a levegő keringetéséhez.

Ne állítsa túl alacsonyra a hőmérsékletet, ha az
első párátlanító üzemmód be van kapcsolva (a
visszajelző lámpa a(z) gombon világít), mivel
attól a szélvédő bepárásodhat.

Manuális működtetés
MEVHT33A1-80806BBA-5866-406A-A460-14FE05D20627

Ventilátor fordulatszám szabályozás:
Nyomja meg a gombok a ventilátor sebessé-
gének manuálisan szabályozására.

Levegőbeszívás szabályozó:
A levegőbeszívás vezérlése üzemmódmindig meg-
változik, amikor gombot megnyomják.

* Ha a visszajelző lámpa világít, a levegő a
gépjármű belsejében visszaforgatásra kerül.

* Ha a visszajelző lámpa ki van kapcsolva, a
levegő a gépjárművön kívülről kerül beszívás-
ra.

* Az automatikus vezérlés üzemmódra való
átkapcsoláshoz nyomja meg és tartsa be-
nyomva a(z) gombot körülbelül 2 másod-
percre. A visszajelző lámpa villog, majd a
levegőbeszívás vezérlése automatikusan tör-
ténik.

Levegőáramlás szabályozás:
Nyomja meg a légáramlást szabályozó gombok
valamelyikét, hogy kiválaszthassa a légbefúvó
nyílást.

— Főleg a középső és oldalsó szellőzőkből
áramlik a levegő.

— Főleg a padlón található nyílásokból áramlik
a levegő és részben a párátlanítóból.

— Főleg a párátlanítóból áramlik a levegő.

Hőmérséklet-beállítások szinkronizálása:
Nyomja meg a <SYNC> gombot a <SYNC> üzem-
mód kikapcsolásához. (A gomb visszajelző lámpája
bekapcsol.)

Mikor a <SYNC> üzemmód aktív, a vezetőoldali
hőmérséklet-szabályozó tárcsa szabályozza a ve-
zetőoldali, elülső utasoldali és hátsó hőmérsékle-
teket.

Ha az utasoldali hőmérséklet-szabályozó tárcsát
vagy hátsó hőmérséklet-szabályozó gombokat
működtetik, az kikapcsolja a <SYNC> üzemmódot
az adott zónán belül. (A <SYNC> gomb visszajelző
lámpája bekapcsol.)

Az utasoldali hőmérséklet-szabályozó tárcsa és a
hátsó hőmérséklet-szabályozó gombok együttes
működtetése lekapcsolja a <SYNC> üzemmódot. (A
SYNC gomb visszajelző lámpája kikapcsol.) (Lásd
“Hátsó hőmérséklet-szabályozás” (229 o.).)

A rendszer kikapcsolása
MEVHT33A1-591D2F7D-3999-4539-90B0-E2215229740F

Nyomja meg az <ON·OFF> gombot.

Hátsó hőmérséklet-szabályozás
MEVHT33A1-05DC89E6-175A-417A-AE62-8933F4100F78

MJVH1847X

1. Hátsó hőmérséklet kijelző
2. “ * Hátsó hőmérséklet növelése gomb
3. “ * Hátsó hőmérséklet csökkentése gomb

A hátsó utasok számára a hőmérsékletet a kon-
zoldoboz hátulján található gombokkal állíthatja
be.

A LÉGKONDICIONÁLÓ SZERVIZELÉSE
MEVHT33A1-B5C6FE62-1A42-48C1-9AE1-B0167BBB8E1A

FIGYELMEZTETÉS
A légkondicionáló rendszerben nagynyomású
hűtőközeg található. Személyi sérülések elke-
rülése érdekében a légkondicionálón elvég-
z endő j a v í t á s o ka t c s a k meg f e l e l ő
felszereléssel és tudással rendelkező szakem-
berrel végeztesse.
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A légkondicionálóban felhasznált hűtőközeg meg-
határozásakor figyelmet fordítottunk a környezet-
védelemre is.

Ez a hűtőközeg nem károsítja az ózonréteget.
Viszont kis mértékben elősegíti az üvegházhatást.

A gépjármű légkondicionálójának szervizelése so-
rán speciális töltőberendezésre és kenőanyagra
van szükség. A nem megfelelő hűtőközeg vagy
kenőanyag súlyosan károsíthatja az Ön légkondi-
cionálóját. (Lásd “A légkondicionáló rendszer hű-
tőközege és kenőanyaga” (502 o.).)

A NISSAN márkakereskedő, vagy szakszerviz szak-
szerűen elvégzi az Ön környezetbarát légkondici-
onálójának szervizelését.

Légkondicionáló-szűrő
MEVHT33A1-62F13102-7B44-4B25-9B28-B5CD74804A00

A légkondicionáló rendszer egy szűrővel van
felszerelve. Annak érdekében, hogy a klímaberen-
dezés hatékonyan fűtse, páramentesítse és szel-
lőztessen, cserélje ki a szűrőt a külön karbantartási
füzetben felsorolt karbantartási időközök szerint.
Javasoljuk, hogy a szűrő cseréje érdekében keres-
sen fel egy NISSAN márkakereskedőt vagy szak-
szervizt.

A szűrőt akkor kell lecserélni, ha a légáramlatok
intenzitása jelentősen csökken, vagy ha a szélvédő
könnyen bepárásodik a fűtés vagy a légkondicio-
náló használata közben.

MEVHT33A1-CA50EA57-57F9-4E6D-B5A6-48F11C32DAC1
NissanConnect rendszerrel rendelkező model-
lek:

Tekintse meg a különálló NissanConnect haszná-
lati útmutatót.

AZ AUDIORENDSZER MŰKÖDTETÉSÉVEL
KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK

MEVHT33A1-89F5A611-C620-4F3F-AB92-9617E7CA6A08

FIGYELMEZTETÉS
Ne állítsa az audiorendszert vezetés közben,
mert a teljes figyelmét a jármű vezetésének
kell szentelnie.

Az audiorendszer akkor működik, ha a főkapcsoló
„ON” állásban van. Ne használja huzamosabb ideig
úgy, hogy az e-POWER rendszer le van állítva.

Rádió
MEVHT33A1-98C333D1-4C24-47A1-88D8-258779DD1AD3

* A rádióvételt az adóállomás jelerőssége, az
adótoronytól való távolság, épületek, hidak,
hegyek közelsége és más külső hatások befo-
lyásolják. A vételi minőség szakaszos változá-
sait általában külső hatások okozzák.

* Ha mobiltelefont használ a járműben vagy
annak közelében, ez befolyásolhatja a rádió
vételi minőségét.

* Mobiltelefonok vagy egyéb egységek interfe-
renciát vagy búgó hangot eredményezhetnek,
amelyet a rendszer hangszóróiból hallhat. Az
ilyen típusú eszközök más helyen történő
tárolása csökkentheti vagy meg is akadályoz-
hatja ezt a hangot.

* A legjobb vételi minőség érdekében használ-
jon antennát.

USB (Universal Serial Bus) CSATLAKOZÁSI PORT
MEVHT33A1-D811F043-DEB5-444A-B4D0-2DBEBAF003F6

FIGYELMEZTETÉS
Vezetés közben ne csatlakoztassa, csatlakoz-
tassa le vagy működtesse az USB eszközt. Ez
elvonhatja a figyelmét. Ha elvonja figyelmét,
elveszítheti uralmát a gépjármű felett és bale-
setet okozhat vagy súlyos sérülést szenved-
het.

FIGYELEM
* Ne erőltesse az USB eszközt az USB

csatlakozóba. Ha az USB eszközt ferdén
vagy fejtetőn illeszti az USB csatlakozóba,
az USB csatlakozó sérülhet. Győződjön
meg róla, hogy az USB egység megfelelően
van csatlakoztatva az USB csatlakozó alj-
zatba. (Bizonyos USB eszközökön a jel
szolgál útmutatásként. Az eszköz beillesz-
tése előtt győződjön meg róla, hogy a jel a
megfelelő irányba néz.)

* Ne fogja meg az USB csatlakozóaljzat
burkolatát (ha van), amikor az USB eszközt
húzza ki az USB csatlakozóból. Ezzel sé-
rülhet az USB csatlakozó aljzat és a bur-
kolat.

* Ne hagyja az USB kábelt olyan helyen, ahol
véletlenül is meghúzhatja. A kábel meg-
húzásával az USB csatlakozó sérülhet.

A gépjárműhöz nem tartozik USB eszköz. Az USB
eszközt külön kell beszerezni, amennyiben szük-
séges.

A rendszer nem használható USB eszköz formatá-

AUDIORENDSZER (ha van)AUDIORENDSZER (ha van)
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lására. Az USB memória formatálásához használ-
jon személyi számítógépet.

Néhány államban/területen az USB eszközről csak
hangot lehet lejátszani az első ülésekben, még
akkor is, ha a gépjármű áll. Ennek törvényi okai
vannak.

Ez a rendszer különböző USB memóriákat támo-
gat, USB merevlemezeket és iPod lejátszókat.
Előfordulhat, hogy a rendszer bizonyos USB esz-
közöket nem támogat.

* Előfordulhat, hogy a particionált USB memóri-
ák lejátszása nem lesz megfelelő.

* Bizonyos nyelvekben használt karakterek
(arab, japán, stb.) nem jelennek meg meg-
felelően a kijelzőn. Javasolt angol nyelvű
karakterek használata az USB memórián.

Általános megjegyzések az USB használatával
kapcsolatban:

Az eszköz megfelelő használatával és ápolásával
kapcsolatos információkért lapozza fel az eszköz
használati útmutatóját.

Megjegyzés az iPod használatához:

A “Made for iPod”, a “Made for iPhone” és a “Made
for iPad” feliratok azt jelentik, hogy az elektronikai
kiegészítő berendezést úgy tervezték, hogy speci-
álisan az iPod, iPhone vagy iPad termékekkel
csatlakozzanak, továbbá a fejlesztő tanúsítja, hogy
ezek megfelelnek az Apple teljesítménnyel szem-
ben támasztott követelményeinek.

Az Apple nem felelős ezen termékek működéséért,
illetve azok törvényi követelményeknek való meg-
feleléséért.

Vegye figyelembe, hogy a kiegészítő eszköz iPod,

iPhone vagy iPad termékkel való használata kiha-
tással lehet a vezetéknélküli teljesítményre.

Az iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
shuffle és az iPod touch az Apple Inc. Egyesült
Államokban és más országokban regisztrált védje-
gyei. A Lightning az Apple Inc. végjegye.

* A NISSAN audiorendszer csak azokat a kiegé-
szítőket támogatja, amelyeket az Apple tanú-
sított és amelyek rendelkeznek a “Made for
iPod/iPhone/iPad” logóval.

* Ha az iPod-ot nem megfelelően csatlakoztatja
a rendszerhez, egy figyelmeztető jel jelenik
meg a képernyőn (villog). Minden esetben
győződjön meg róla, hogy az iPod megfelelően
van csatlakoztatva.

* Az iPod nano (1. generáció) továbbra is gyor-
san léptet előre vagy hátra, ha keresés közben
csatlakoztatja. Ebben az esetben kézzel állítsa
be az iPod-ot.

* Az iPod nano (2. generáció) továbbra is gyor-
san léptet előre vagy hátra, ha keresés közben
csatlakoztatja le.

* Előfordulhat, hogy a zeneszám címe nem
megfelelően jelenik meg, ha a lejátszás üzem-
módot iPod nano (2. generációs) használata
közben változtatja meg.

* Előfordulhat, hogy az audiokönyvek nem ab-
ban a sorrendben kerülnek lejátszásra, mint
ahogy az iPod-on szerepelnek.

Bluetooth® AUDIO LEJÁTSZÓ
MEVHT33A1-B208CDB8-250B-47F5-B6F9-ADCD583D86E7

* A Wireless LAN (Wi-Fi) és a Bluetooth® funkciók
ugyanazt a frekvenciát használják (2,4 GHz). Ha
a Bluetooth® és a wireless LAN funkciókat
ugyanakkor használja, a kommunikáció lelas-
sulhat vagy akár meg is szakadhat és nem
kívánt zaj keletkezhet. Javasolt kikapcsolni a
wireless LAN (Wi-Fi) funkciót, amikor a
Bluetooth® funkciót használja.

* Egyes Bluetooth® audioegységek nem hasz-
nálhatók ezzel a rendszerrel. A rendszerrel
használható Bluetooth® audioegységekkel
kapcsolatos további információkért vegye fel
a kapcsolatot egy NISSAN márkakereskedővel
vagy szakszervizzel.

* Mielőtt a Bluetooth® audiorendszert használ-
ná, az audioegységet regisztrálni kell a rend-
szerben.

* A Bluetooth® audiorendszer működése változ-
hat a csatlakoztatott audioegységtől függően.
Ellenőrizze a működési feltételeket használat
előtt.

* A Bluetooth® audio lejátszása szünetel a
következő esetekben. A lejátszás újra elindul
miután a következő műveleteket befejezte.
— kihangosítós telefon használata
— a mobiltelefon csatlakoztatásának ellenőr-

zése
* A Bluetooth® kommunikációhoz szükséges

belső antenna a rendszerbe van beszerelve.
Ne tegye a Bluetooth® audioegységet olyan
helyre, ahol az fémmel van körülvéve, távol van
a rendszertől vagy olyan helyre, ahol az
közvetlenül érintkezik a testtel vagy az üléssel.
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Egyéb esetben a hang minősége csökkenhet
vagy interferencia léphet fel.

* Miközben a Bluetooth® audioegység csatla-
koztatva van Bluetooth® vezeték nélküli kap-
csolaton keresztül, az egység akkumulátora az
átlagosnál gyorsabban lemerülhet.

* Ez a rendszer kompatibilis a Bluetooth® AV
profillal is (A2DP és AVRCP).

A Bluetooth® márkanév tulajdonosa
a Bluetooth SIG, Inc.; licenc alatt
használja a Visteon Corporation.

USB-eszköz MP3/WMA/AAC funkcióval
MEVHT33A1-D8DC2645-EB1C-47B0-98FF-29DF02203ACE

Fogalmak:
* MP3 — Az MP3 a Moving Pictures Experts

Group Audio Layer 3 rövidítése. Az MP3 a
legismertebb tömörített digitális audio fájlfor-
mátum. Ez a formátum lehetővé teszi a
gyakorlatilag “CD minőségű” hangot, de a
mérete csak egy töredéke a normál audio
fájlokénak. Egy audió CD zeneszámának MP3-
as formátumba való átalakításával egy audió
számot 10:1 arányban lehet tömöríteni (Minta-
vételi frekvencia: 44,1 kHz, Bitráta: 128 kbps)
gyakorlatilag hallható minőségvesztés nélkül.
Az MP3-as tömörítés eltávolítja a redundáns
vagy irreleváns részeket a hangjelből, amelye-
ket az emberi fül nem hall.

* WMA — Windows Media Audio (WMA)* egy
tömörített audioformátum, amelyet a Micro-
soft készített az MP3 alternatívájaként. A WMA
kodek nagyobb tömörítést tesz lehetővé, mint
az MP3 kodek, így több digitális audiosáv

tárolható ugyanakkora helyen az MP3-hoz
képest, ugyanolyan hangminőség mellett.
Ezt a terméket a Microsoft Corporation and
harmadik fél szellemi tulajdonnal kapcsolatos
jogai védik. A technológia terméken kívüli
terjesztése a Microsoft vagy hivatalos Micro-
soft leányvállalat, illetve harmadik fél hozzájá-
rulása nélkül tilos.

* AAC — Advanced Audio Coding (AAC) egy
tömörített audio formátum. Az AAC nagyobb
tömörítést ajánl, mint az MP3 és lehetővé teszi
MP3 minőségű fájlok készítését és tárolását.

* Bitsebesség — A bitsebesség a digitális zene-
fájlok által másodpercenként használt bitek
számát jelöli. A tömörített digitális audiofájl
méretét és minőségét a fájl kódolásakor
használt bitsebesség határozza meg.

* Mintavételi frekvencia — A mintavételi frekven-
cia az a sebesség, amelyen a jel mintái
analógból digitálissá alakulnak (A/D átalakítás)
másodpercenként.

* Többmenetes — A többmenetes írásmód egy
módja az adatok médiára írásának. Ha egyszer
ír adatokat egy médiára, azt egymenetes
írásnak hívják, míg a többszöri írást több-
menetesnek.

* ID3/WMA Tag — Az ID3/WMA tag a kódolt MP3
vagy WMA fájl része, amely információt tartal-
maz a digitális zenefájlról, mint pl. számcímek,
előadó, album címe, kódolási bitsebesség, sáv
hossza, stb. Az ID3 tag információ a kijelző
Album/Előadó/Szám címsorában jelenik meg.

* Windows® és a Windows Media® bejegyzett
márkanevek és/vagy a Microsoft Corporation

védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más
országokban.

Lejátszási sorrend:

MSAA2494

Az MP3/WMA/AAC-t tartalmazó USB eszköz leját-
szási sorrendje a fent bemutatottak alapján törté-
nik.

* Az olyan mappák mappanevei, amelyek nem
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tartalmaznak MP3/WMA/AAC fájlokat, nem
jelennek meg a kijelzőn.

* Ha az eszköz felső szintjén is találhatók fájlok,
a [Root Folder] jelenik meg a kijelzőn.

* A lejátszási sorrend az a sorrend, amelyben a
fájlokat a szoftver a médiára írta, ezért a fájlok
nem játszhatók le szabadon választott sor-
rendben.
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Specifikációs táblázat:

Támogatott média USB2.0

Támogatott fájl-rendszerek

ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet
* ISO9660 3. szint (csomagírás) nincs támogatva.
* A Live File System Component szoftverrel mentett fájlok (Windows Vista-alapú
számítógépen) nincsenek támogatva.

Támogatott változa-
tok*1

MP3

Változat MPEG1, MPEG2

Mintavételi frekvencia 8 kHz - 48 kHz

Adatátviteli sebesség 32 kbps - 448 kbps, VBR*4

WMA*3

Változat WMA7, WMA8, WMA9, WMA9 Pro (kivéve WMA9 Lossless, WMA9 Voice)

Mintavételi frekvencia 8 kHz - 48 kHz

Adatátviteli sebesség 5 kbps - 320 kbps, VBR*4

AAC

Változat MPEG4 – AAC

Mintavételi frekvencia 8 kHz - 48 kHz

Adatátviteli sebesség 32 kbps - 192 kbps, VBR*4

Címke információ (Szám címe és Előadó neve)
ID3 címke VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (csak MP3 esetén)

WMA címke (csak WMA esetén)

Mappa szintek Mappa szintek: 8, Mappák: 2500 (gyökérmappát is beleértve), Fájlok: 32000

Megjeleníthető karakterek kódja *2
01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endian), 04: UNICODE (UTF-16 Non-
BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06: UNICODE (Non-UTF-16 BOM Little Endian)

*1 A 48 kHz mintavételi frekvencia és a 64 kbps kombinációjával létrehozott fájlok nem játszhatók le.
*2 Az elérhető kódok függenek attól, hogy milyen típusú média, változat és információ kerül kijelzésre.
*3 Védett WMA fájlok (DRM) nem játszhatók le.
*4 VBR fájlok lejátszásakor előfordulhat, hogy a visszajátszási idő nem pontosan jelenik meg. WMA7 és WMA8 nem használható a VBR esetén.
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Hibakereső útmutató:

Tünetek Okok és intézkedések

Nem tud lejátszani

Az USB készülék rosszul van behelyezve.

Ellenőrizze, hogy nem lépett-e fel a lejátszóban kondenzáció, és ha igen, várjon a lejátszó használatával, amíg a kondenzáció eltűnik
(kb. 1 óra alatt).

Ha az USB eszközön zenefájlok és tömörített hangfájlok egyaránt előfordulnak, akkor csak a zenefájlok játszhatók le.

Az “.MP3”, “.WMA”, “.M4A”, “.mp3”, “.wma” vagy “.m4a” formátumokon kívül más fájlok nem játszhatók le. Ezen kívül a mappák nevében a
karakterek kódjának és a karakterek számának meg kell felelnie a specifikációnak.

Ellenőrizze, hogy a USB eszköz nem áll-e szerzői jogvédelem alatt.

Viszonylag hosszú időt vesz igény-
be, mire megszólal a zene.

Ha több mappa vagy fájlszint is van az MP3/WMA/AAC fájlokból, akkor egy kis időt igényelhet a zene lejátszásának elkezdése .

Ha több mappa vagy fájlszint is van az USB eszközön, akkor egy kis időt igényelhet a zene lejátszásának elkezdése.

Zene megszakad vagy ugrál
Lehetséges, hogy az író szoftver-hardver kombináció nem megfelelő, vagy az írási sebesség, írási mélység, írási szélesség stb. nem
felel meg a rendszerspecifikációknak. Próbálja a legkisebb írási sebességet használni.

Magas bitsebességű fájloknál ugrá-
lás

Az ugrálás nagy mennyiségű adat esetében fordulhat elő, mint például magas bitsebességű adatok.

Azonnal a következő számra vált
lejátszáskor.

Ha egy nem MP3/WMA/AAC fájl kiterjesztését átírja „MP3”, “.WMA”, “.M4A”, “.mp3”, “.wma” vagy“.m4a” értékre, vagy ha egy szám szerzői
jogvédelem alatt áll, akkor a lejátszó átugrik a következő számra.

Nem a kívánt sorrendben játsza le a
számokat.

A lejátszási sorrend az a sorrend, amelyben a fájlokat a szoftver a médiára írta, ezért a fájlok nem játszhatók le szabadon választott
sorrendben.

A Random/Shuffle aktiválható az audiorendszerben vagy az USB-eszközön.

Monitor, fűtés, klíma, audio- és telefonrendszerek 235



(240,1)

236 Monitor, fűtés, klíma, audio- és telefonrendszerek

FM-AM RÁDIÓ USB (Universal Serial Bus) CSATLAKOZÓVAL
MEVHT33A1-CC10B709-D297-45B1-AE90-86306F820E64

MWAE0149X

1. Főkapcsoló/VOL (hangerő) tárcsa
2. <SETTING> gomb
3. <RPT> (Ismétlés) gomb
4. MIX gomb
5. Állomások memóriagombja
6. A-Z gomb
7. OK/MENU tárcsa
8. Nappal / éjszaka gomb
9. Seek/Track gomb
10. <RADIO> gomb
11. <MEDIA> gomb
12. <DISP> (Kijelző) button
13. Telefon gomb
14. Vissza gomb

Az audiorendszer működése
MEVHT33A1-B79BE1E2-5B79-4A26-97F0-D61DFAE46728

Az audiorendszer akkor működik, ha a főkapcsoló
ON vagy ACC helyzetben van.

Főkapcsoló/VOL tárcsa:
ON/OFF (BE/KI)

Az audiorendszer bekapcsolásához nyomja meg a
Power/VOL tárcsát.

A rendszer abban a módban indul el, amelyikben
közvetlenül a rendszer kikapcsolása előtt volt.

Az audiorendszer kikapcsolásához nyomja meg a
Power/VOL tárcsát.

Hangerőszabályozó

A hangerő beállításához forgass el a Power/VOL
tárcsát.

Hangosításhoz forgassa a Power/VOL gombot az
óramutató járásával egyező irányba.

Lehalkításához forgassa el a Power/VOL gombot
az óramutató járásával ellentétes irányba.

Vissza gomb:

Nyomja meg az előző képernyőhöz való visz-
szatéréshez.

<SETTING> gomb:
Az [Audio], [Óra], [Radio] vagy [Nyelv] beállítások
konfigurálásához hajtsa végre a következő lépé-
seket:

1. Nyomja meg a <SETTING> gomb.

2. Forgassa a OK/MENU forgatógombot vala-
mely irányba. A kijelző a következők szerint
változik:

[Audio] ⇔ [Óra] ⇔ [Radio] ⇔ [Nyelv]

3. Nyomja meg az OK/MENU gombot, hogy
kiválaszthassa az adott elemet.

A beállítások után nyomja meg a vissza gombot
többször egymás után, vagy nyomja meg a
<SETTING> gomb.

Audio beállítások:
Nyomja meg a <SETTING> gombot a beállítási
menü képernyőjének megjelenítéséhez. Állítsa az
OK/MENU tárcsát úgy, hogy az <Audio> elem
legyen kijelölve, majd nyomja meg az OK/MENU
tárcsát.

Ez az üzemmód az OK/MENU tárcsa elforgatásával
a következők szerint módosítható:

[Hang] ⇔ [Speed Vol.] ⇔ [Bass Boost] ⇔ [Audio
Reset]
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Nyomja meg az OK/MENU tárcsát, hogy kiválaszt-
hassa a kijelölt menüt.

Forgassa el az OK/MENU tárcsát az óramutató
járásával megegyező vagy ellentétes irányba, hogy
a következő elemeket beállíthassa, majd nyomja
meg az OK/MENU tárcsát a megerősítéshez.

Hang menü

Basszus:

Ezzel tudja kiemelni, vagy visszavenni a basszus
frekvenciákat.

Magas:

Használja ezt a módot a magas hangok felerősí-
téséhez vagy csökkentéséhez.

Bal.:

Használja ezt a módot, hogy beállítsa a bal és a
jobb oldali hangszórók egyensúlyát.

Fader:

Használja ezt a vezérlőt, hogy beállítsa az első és a
hátsó hangszórók hangerejének egyensúlyát.

Seb hang. menü

Ez az üzemmód a gépjármű sebességétől függően
automatikusan szabályozza a rendszer hangere-
jét.

Ha a beállítást OFF-ra állítja, azzal kikapcsolja a
sebességérzékelő hangerőt.

Basszus menü

Be- vagy kikapcsolhatja a basszus funkciót, amely
kiemeli az alacsonyabb audio frekvenciákat.

Óra beállítása:
Nyomja meg a <SETTING> gombot a beállítási
menü képernyőjének megjelenítéséhez. Állítsa az
OK/MENU tárcsát úgy, hogy az <Óra> elem legyen
kijelölve, majd nyomja meg az OK/MENU tárcsát.

Forgassa el az OK/MENU tárcsát, az üzemmód a
következők szerint változik:

[Set Time] ⇔ [ON/OFF] ⇔ [Váltás]

Idő beállítása

Válassza ki a <Set Time> opciót, majd állítsa be az
órát a következők szerint:

Az óra kijelző villogni kezd. Forgassa el az OK/
MENU tárcsát az óra beállításához és nyomja meg
az OK/MENU tárcsát. A perc kijelző villogni kezd.
Forgassa el az OK/MENU tárcsát a perc beállításá-
hoz és nyomja meg az OK/MENU tárcsát az
órabeállítás befejezéséhez.

ON/OFF

Az óra megjelenítés beállítás be- illetve kikapcsol-
ható. Ha a beállítást bekapcsolják, az óra meg-
jelenik. (Az óra azt követően is látható, hogy az
audioegység elektromos ellátását kikapcsolta.) Ha
a beállítás ki van kapcsolva, az óra nem jelenik
meg.

Formátum

Az óra megjelenítése 12 órás vagy 24 órás formá-
ban történik.

Az órát továbbá a jármű információs kijelzőn is
megjelenítheti. Lásd “Óra” (103 o.).

Rádióbeállítás:
Nyomja meg a <SETTING> gombot a beállítási
menü képernyőjének megjelenítéséhez. Állítsa az

OK/MENU tárcsát úgy, hogy az <Radio> elem
legyen kijelölve, majd nyomja meg az OK/MENU
tárcsát. Üzemmód kiválasztásához használja a
OK/MENU tárcsát.

TA

Használja ezt a gombot, hogy be- vagy kikapcsolja
a forgalmi értesítéseket az egység indításakor.

Forgassa el az OK/MENU tárcsát az óramutató
járásával megegyező vagy ellentétes irányba a
kiválasztáshoz, majd nyomja meg tárcsát a meg-
erősítéshez.

DAB megszakítás (ha van)

A speciális digitális megszakításokat be- vagy
kikapcsolhatja. Kiválasztáskor a Digital Audio
Broadcasting (DAB) rádióállomások adása meg-
szakad, ha különleges üzenet válik elérhetővé.

Forgassa el az OK/MENU tárcsát az óramutató
járásával megegyező vagy ellentétes irányba a
beállításhoz, majd nyomja meg tárcsát a meg-
erősítéshez.

Ref. DAB List (ha van)

Válassza ki ezt az üzemmódot a DAB állomások
listájának manuális frissítéséhez.

Nyomja meg az OK/MENU tárcsát az állomások
keresésének megkezdéséhez. Egy megerősítő üze-
net jelenik meg. Az állomások frissítése rövid időn
belül megtörténik és az utoljára hallgatott állomás
(ha lehetséges) szólal meg.

Ref. FM list

Válassza ki ezt az üzemmódot az FM állomások
listájának frissítéséhez.

EPG (ha van)
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A DAB Electronic Programme Guide (EPG) úgy
került kialakításra, hogy hasonló szolgáltatásokat
nyújtson a felhasználó számára, mint a televíziós
EPG, de rádióhoz és kapcsolódó adatszolgáltatá-
sokhoz. Például:

* programok és események megjelenítése
* aktuális és jövőbeni programok listájának

keresése
Intellitext (ha van)

Az intellitext üzenetek a DL (Dynamic Label)
üzenetek egy speciális formája, amelyek sporttal
vagy hírekkel kapcsolatos adatokat szolgáltatnak.

Nyelv beállítása:
Nyomja meg a <SETTING> gombot a beállítási
menü képernyőjének megjelenítéséhez. Állítsa az
OK/MENU tárcsát úgy, hogy az <Nyelv> elem
legyen kijelölve, majd nyomja meg az OK/MENU
tárcsát.

Válassza ki a megfelelő nyelvet és nyomja meg az
OK/MENU tárcsát. Befejezés után a képernyő
automatikusan átvált a beállított nyelvre.

Nappal / éjszaka gomb:

Nyomja meg a nappali/éjszakai üzemmód között
váltó gombot, hogy a kijelző fényerejét a nappali és
az éjszakai üzemmód között változtathassa.

Az audioegységen található gombok az éjszakai
üzemmódban világítanak.

<MEDIA> gomb:

Nyomja meg a <MEDIA> gombot a kompatibilis

eszköz lejátszásához, amikor az csatlakoztatva
van.

Minden egyes alkalommal, amikor a(z) <MEDIA>
gomb megnyomásakor a hangforrás a következő-
képpen változik:

[USB/iPod] ? [BT Audio] ? [USB/iPod]

A rendszer átugorja azt a forrást, amely nem
elérhető.

Telefon gomb:

Lásd “Bluetooth® kihangosítós telefonrendszer (ha
van)” (245 o.).

Rádió működése
MEVHT33A1-282014B8-11B8-428F-8351-3C0C9EF3B0CC

Az audiorendszer akkor működik, ha a főkapcsoló
ON vagy ACC helyzetben van.

Frekvenciatartomány és a léptetés megváltoz-
tatása:
A frekvenciatartomány és a léptetés megváltozta-
tásához a következők szerint járjon el.

1. Kapcsolja be az audiorendszert.

2. Nyomja meg a <RADIO> gombot, és válassza ki
az AM vagy FM módot.

3. Nyomja le és tartsa benyomva a <SETTING>
gombot több mint 3 másodpercig.

4. 3 másodperc elteltével tartsa lenyomva a
<SETTING> gombot és forgassa el az OK/
MENU tárcsát az óramutató járásával ellent-
étes irányba, amíg 3 kattanást nem hall, az
óramutató járásával megegyező irányba, amíg
3 kattanást nem hall, majd megint az óramu-

tató járásával ellentétes irányba, amíg 3 katta-
nást nem hall.

5. Forgassa el az OK/MENU tárcsát, amíg a
„Region” elem kijelölésre nem kerül, majd
nyomja meg a OK/MENU tárcsát.

6. Válassza ki a megfelelő régiót és nyomja meg
az OK/MENU tárcsát.

7. A beállítás alkalmazásához kapcsolja ki az
audiorendszert, majd állítsa a főkapcsolót
„OFF” állásba. Ezt követően nyissa ki, majd
csukja be a vezetőoldali ajtót, és várjon lega-
lább 2 percet, miközben be van csukva az ajtó.
Ezután nyissa ki és csukja be az ajtót, majd
állítsa a gyújtáskapcsolót „ON” állásba.

Ha nem tudja megváltoztatni a frekvenciatarto-
mányt vagy a léptetést, javasoljuk, hogy vegye fel a
kapcsolatot egy NISSAN márkakereskedővel vagy
szakszervizzel.

<RADIO> gomb:

Amikor az <RADIO> gombot megnyomja miközben
egy audioforrás lejátszása zajlik, a másik audio-
forrás kikapcsol és a rádió bekapcsol.

A rádiósávok megváltoztatásához nyomja meg a
<RADIO> gombot, amíg a kívánt sáv meg nem
jelenik.

DAB-bal rendelkező modellek:

FM 1 ? FM 2 ? DAB1 ? DAB2 ? AM ? FM 1

DAB-bal nem rendelkező modellek:

FM 1 ? FM 2 ? AM ? FM 1

Nyomja le és tartsa benyomva a <RADIO> gombot
az állomások listájának frissítéséhez.
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Seek/Track gomb:

Nyomja le röviden a Seek/Track gombot a frek-
vencia manuális megváltoztatásához.

A rádióadó állomás frekvenciájának automatikus
beállításához tartsa lenyomva a Seek/Track gom-
bot. Ha a rendszer állomást észlel, annál az
állomásnál megáll.

FM üzemmód:

A Seek/Track gomb megnyomására elkezdődik a
hangolás. A gomb rövid megnyomásával egy
lépéssel növelheti vagy csökkentheti a frekvenciát.
Ha a gombot hosszabban nyomja, aktiválhatja a
keresés üzemmódot. A rádió hangolója az ala-
csonytól a magas frekvenciáig, vagy fordítva keres,
és megáll a legközelebbi adónál. Keresési mód
közben az audio kimenet elnémul. Ha a teljes
tartományban egy adót sem talál, visszatér a
kiindulási frekvenciára.

DAB üzemmód:

Nyomja meg a Seek/Track gombot a következő
vagy előző állomás kiválasztásához. A hosszú
lenyomás csomag alapú keresést indít.

&1 &2 &3 &4 &5 &6 Állomás memória gombok:

Rádióadás vétele közben nyomja az állomás gom-
bot kevesebb, mint 2 másodpercig, így kiválaszt-
hatja a tárolt állomást.

DAB -bal rendelkező modellek:

Az audiorendszerben összesen 12 FM állomás
frekvenciája (6 darab FM 1, illetve FM 2), 6 AM
állomás frekvenciája és 12 DAB állomás frekvenci-
ája tárolható el (6 darab DAB 1, illetve DAB 2).

DAB -bal nem rendelkező modellek:

Az audiorendszerben összesen 12 FM állomás
frekvenciája (6 darab FM 1, illetve FM 2) és 6 AM
állomás frekvenciája tárolható el.

Az állomások frekvenciáinak manuális beállításá-
hoz:

1. Hangoljon a kívánt állomás frekvenciájára.

2. Nyomja meg az &1 - &6 állomás memória
gombot, amíg sípszó nem hallatszik.

3. Megjelenik az állomás memória szám, jelezve,
hogy a memória megfelelően mentésre került.

4. Az összes többi memóriagomb esetében is
végezze el a lépéseket 1-től 3-ig.

A rádióadat-átviteli (RDS) RENDSZER MŰKÖDÉSE
(ha van):
Az RDS egy olyan rendszer, melyen a normális FM
sugárzás mellett digitálisan kódolt információ is
átvitelre kerül. Az RDS olyan információkat ad, mint
pl. az állomás neve, közlekedési információk vagy
hírek.

Digital Audio Broadcast (ha van):
DAB (Digital Audio Broadcast) a digitális rádió-
közvetítés egy standardja.

A vezető által kiválasztott információk (utazás,
figyelmeztetés, hírek, időjárás, sport, stb.) kerülnek
fogadásra, illetve továbbításra a vezető felé.

Néha előfordulhat, hogy olyan területeken, ahol a
DAB jelerősség nem megfelelő, az állomás teljes
neve nem jelenik meg a DAB listában a DAB fő
képernyőjén. Ilyen esetekben még lehet a rádió-
állomást hallgatni, csökkent hangminőség mellett,
de ez azonban nem lehetséges minden esetben.

MEGJEGYZÉS:
* A DAB üzemmód működése hasonló az FM

üzemmódhoz, de kis mértékben eltérhet.
* Néhány országban vagy régióban ezek a

szolgáltatások nem érhetőek el.

Alternatív frekvencia (AF) mód:

Az AF funkció FM (rádió) módban üzemel.

* Az AF funkció FM (rádió) módban is üzemel,
illetve a háttérben akkor is működik tovább,
amikor egy másik médiaforrás kerül kiválasz-
tásra.

* Az AF funkció összehasonlítja a jelerősségeket
és kiválasztja a vételi körülményeknek legjob-
ban megfelelő állomást.

Programszerviz (PS) FUNKCIÓ (állomásnév
megjelenítése a kijelzőn):
* FM:

Ha RDS jelet is sugárzó állomást állít be, a PS
név is kijelzésre kerül.

* DAB:
Ha egy állomást állít be kereséssel vagy
manuális hangolással, az adatokat megkapja
és a PS név is kijelzésre kerül.

TA (közlekedési információk):
Ez a funkció FM/DAB (rádió) üzemmódban műkö-
dik. Ez a funkció a háttérben is működik, ha
valamelyik forrás ki van választva.

Megszakítás közlekedési hírek esetén funkció:

Ha az egység közlekedési híreket érzékel, az adás
behangolásra kerül és a kijelzőn egy figyelmeztető
üzenet jelenik meg a rádióállomás nevével együtt.
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Ha vége van a közlekedési információknak, az
egység visszatér az eredetileg hallgatott forráshoz.

Ha megnyomja a Vissza gombot a közlekedési
hírek alatt a megszakítás közlekedési hírek miatt
üzemmód kikapcsol. A TAmód visszaáll készenléti
módba, és az audioegység visszavált az előző
forrásra.

USB (Universal Serial Bus) CSATLAKOZÁSI PORT
MEVHT33A1-0C1B3131-4FFA-4E3A-96CD-7F1A7D929A9F

USB eszköz fő működtetése:
Az USB csatlakozó a műszerfal panel alsó részén
található. Lásd “USB (Universal Serial Bus) csatla-
kozási port” (243 o.). Csatlakoztassa az USB esz-
közt az USB csatlakozóba. Az USB eszköz
automatikusan aktiválódik.

Az eszköz megfelelő használatával és ápolásával
kapcsolatos információkért lapozza fel az eszköz
használati útmutatóját.

Ha a rendszert akkor kapcsolta ki, amikor az USB
memóriáról történt a lejátszás, nyomja meg a
főkapcsoló/VOL tárcsát az USB memória eszköz
elindításához.

<MEDIA> gomb:

Az USB-memóriaeszköz működtetéséhez nyomja
meg többször a <MEDIA> gombot, amíg az USB
módot ki nem választja.

Nézet listázása:
Miközben a zeneszám lejátszása zajlik, nyomja
meg az OK/MENU tárcsát, hogy megjeleníthesse
az elérhető zeneszámokat. Ahhoz, hogy a leját-
szási listából tudjon választani vagy hogy egy

zeneszámot ki tudjon választani forgassa el a
OK/MENU tárcsát, majd nyomja meg azt.

Gyorskeresés:
Lista nézetben egy zeneszám gyors kiválasztásá-
hoz használhatja a gyorskeresést. Nyomja meg az
A-Z gombot, majd forgassa a OK/MENU tárcsát,
amíg a kívánt zeneszám címének első betűje meg
nem jelenik, ezután nyomja meg az OK/MENU
tárcsát. Ha megtalálta, az elérhető zeneszámok
listája megjelenik. Válassza ki a kívánt zeneszámot
és nyomja meg az OK/MENU tárcsát a lejátszás-
hoz.

Seek/Track gomb:

Nyomja meg és tartsa benyomva a Seek/Track
gombot a zeneszám előre- vagy visszaforgatásá-
hoz. Ha elengedi a gombot, a zeneszám visszatér a
normál lejátszási sebességhez.

Zeneszám fel/ le:

Ha a Seek/Track gombot egyszer megnyomja, a
rendszer a következő zeneszámra vagy az éppen
játszott zeneszám elejére ugrik. Nyomja meg a
Seek/Track gombot többször egymás után, hogy a
zeneszámokat átugorhassa.

Mappa tallózása:
A kívánt mappa kiválasztásához:

1. Nyomja meg az OK/MENU tárcsát, majd nyom-
ja meg a Vissza gombot a mappalista meg-
jelenítéséhez.

2. Forgassa el az OK/MENU tárcsát, hogy a kívánt
mappát kiválaszthassa.

3. Nyomja meg az OK/MENU tárcsát, hogy a
mappába beléphessen.

4. Nyomja meg az OK/MENU tárcsát, az adott
mappában szereplő első zeneszám lejátszá-
sának megkezdéséhez. Ahhoz, hogy a mappá-
ból egy másik zeneszámot tudjon választani,
forgassa el az OK/MENU tárcsát a kívánt szám
kijelöléséig, majd nyomja meg az OK/MENU
tárcsát.

Ha a jelenleg kiválasztott mappában almappák is
találhatók, nyomja meg az OK/MENU tárcsát, és
egy új képernyő jelenik meg, amelyen megjelenik
az elérhető almappák listája. Forgassa el a OK/
MENU tárcsát, majd nyomja meg az almappa
kiválasztásához. Válassza ki a gyökérmappát, ha
zeneszámok a gyökérmappában kerültek rögzí-
tésre.

Az előző mappa képernyőhöz való visszatéréshez
nyomja meg a visszalépés gombot.

<RPT> gomb:

Nyomja meg a <RPT> gombot és az aktuális
zeneszám folyamatos lejátszása megkezdődik.

<MIX> gomb:

Nyomja meg a <MIX> gombot és a kiválasztott
mappában található összes zeneszám lejátszásra
kerül véletlenszerű sorrendben.

<DISP> gomb:

Ha olyan zeneszám kerül lejátszásra, amelyen
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információs címkék is találhatók (ID3-szöveg cím-
ke), az aktuális zeneszám címe megjelenik.

Amikor az <DISP> gombot többször egymás után
megnyomja a zeneszámról további információk
jelennek meg a cím információ mellett:

[Track time] ? [Artist] ? [Album] ? [Track time]

Zeneszám részletei:

Nyomja le és tartsa benyomva a <DISP> gombot,
részletes áttekintést jeleníthet meg a kijelzőn.
Nyomja meg a visszalépés gombot, hogy visz-
szaléphessen a kijelző üzemmód képernyőjére.

iPod LEJÁTSZÓ MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-B9210394-D769-4231-ACBF-E9158BD1B4C7

iPod CSATLAKOZTATÁSA:
Az USB csatlakozó a műszerfal panel alsó részén
található. Lásd “USB (Universal Serial Bus) csatla-
kozási port” (243 o.).

Ha az iPod csatlakoztatva van a gépjárműhöz az
iPod zenei könyvtárai a gépjármű audiovezérlőivel
működtethetők.

Ha az iPod támogatja az USB csatlakozáson
keresztül történő töltést, az akkumulátor töltődik
a járműhöz való csatlakoztatás során, amikor a
főkapcsoló „ON” állásban van.

Kompatibilitás:
A rendszer kompatibilis minden olyan eszközzel
(korábbi modellek és jövőbeni modellek), amelyek
támogatják az Apple kiegészítő protokollját USB
csatlakozáson keresztül.

Beleértve (de nem korlátozva):

* iPod touch 5th (iOS 9.3.5)
* iPhone 7 Plus (iOS 10.1.1, 11.0.3, 11.1.2)
* iPhone 8 (iOS 11.2)
* iPhone 8 Plus (iOS 11.2.5)
* iPhone X (iOS 11.2, 12.0.1)

MEGJEGYZÉS:

Ez az audiorendszer nem támogatja az iPad
töltését.

<MEDIA> gomb:

Az iPod működtetéséhez <MEDIA> nyomja meg a
gombot többször egymás után, amíg az USB/iPod
üzemmód kiválasztásra nem kerül, majd nyomja
meg az OK/MENU tárcsát.

Nézet listázása:
Miközben a zeneszám lejátszása zajlik, nyomja
meg az OK/MENU tárcsát az iPod menü meg-
jelenítéséhez.

iPod MŰKÖDTETÉSE:
Interfész:

A gépkocsi audió rendszerének kijelzőjén meg-
jelenített, az iPod működtetéséhez használatos
interfész hasonló az iPod kezelőfelületéhez. Hasz-
nálja az OK/MENU tárcsát, hogy az iPod-on talál-
ható zeneszámot lejátszhassa.

A menülistából a következő elemek választhatók
ki.

* [Lejátszási listák]
* [Előadók]

* [Albumok]
* [Dalok]
* [More...]
Az egyes elemekkel kapcsolatos további informá-
ciókért lapozza fel az iPod használati útmutatóját.

Gyorskeresés:
Lista nézetben egy zeneszám gyors kiválasztásá-
hoz használhatja a gyorskeresést. Nyomja meg az
A-Z gombot, majd forgassa a OK/MENU tárcsát,
amíg a kívánt zeneszám címének első betűje meg
nem jelenik, ezután nyomja meg az OK/MENU
tárcsát. Ha megtalálta, az elérhető zeneszámok
listája megjelenik. Válassza ki a kívánt zeneszámot
és nyomja meg az OK/MENU tárcsát a lejátszás-
hoz.

Seek/Track gomb:

Nyomja meg és tartsa benyomva a Seek/Track
gombot a zeneszám előre- vagy visszaforgatásá-
hoz. Ha elengedi a gombot, a zeneszám visszatér a
normál lejátszási sebességhez.

Zeneszám fel/ le:

Ha a Seek/Track gombot egyszer megnyomja, a
rendszer a következő zeneszámra vagy az éppen
játszott zeneszám elejére ugrik. Nyomja meg a
Seek/Track gombot többször egymás után, hogy a
zeneszámokat átugorhassa.

<RPT> gomb:

Nyomja meg a <RPT> gombot és az aktuális
zeneszám/mappa folyamatos lejátszása megkez-
dődik.
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<MIX> gomb:

Nyomja meg a <MIX> gombot és a lejátszási listán
található összes zeneszám lejátszásra kerül vélet-
lenszerű sorrendben.

<DISP> gomb:

Ha olyan zeneszám kerül lejátszásra, amelyen
információs címkék is találhatók (ID3-szöveg cím-
ke), az aktuális zeneszám címe megjelenik.

Amikor az <DISP> gombot többször egymás után
megnyomja a zeneszámról további információk
jelennek meg a cím információ mellett:

Zeneszám hossza? Előadó? Album? Zeneszám
hossza

Zeneszám részletei:

Nyomja le és tartsa benyomva a <DISP> gombot,
részletes áttekintést jeleníthet meg a kijelzőn. A fő
kijelzőhöz való visszatéréshez nyomja meg a visz-
szalépés gombot.

Bluetooth® AUDIOLEJÁTSZÓ MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-24EB5878-DD1E-4649-A1E0-2A268E8F1903

Törvényi információk:

A Bluetooth® márkanév tulajdo-
nosa a Bluetooth SIG, Inc.; licenc
alatt használja a Visteon Corpo-
ration.

MEGJEGYZÉS:

Az audiorendszer csak Bluetooth® AVRCP (Audio
Video Remote Control Profile) eszközöket támo-

gat, amelyek verziószáma 1.3 vagy 1.0 vagy
korábbi.
Bluetooth® AUDIOLEJÁTSZÓ MŰKÖDÉSE:
Ahhoz, hogy a Bluetooth® audiot lejátszhassa, a
Bluetooth® audioegységet össze kell kapcsolni a
gépjármű belső rendszerével. Lásd “Beállítási téte-
lek” (246 o.).

<MEDIA> gomb:

A Bluetooth® audio streaming működtetéséhez
nyomja meg a <MEDIA> gombot többször egymás
után, amíg a [BT Audio] meg nem jelenik.

Az audio képernyőn megjelenítésre kerülő kijelző
típusa az eszköz Bluetooth® verziójának függvé-
nyében változik.

Seek/Track gomb:

Nyomja meg és tartsa benyomva a Seek/Track
gombot a zeneszám előre- vagy visszaforgatásá-
hoz. Ha elengedi a gombot, a zeneszám visszatér a
normál lejátszási sebességhez.

Zeneszám fel/ le:

Ha a Seek/Track gombot egyszer megnyomja, a
rendszer a következő zeneszámra vagy az éppen
játszott zeneszám elejére ugrik. Nyomja meg a
Seek/Track gombot többször egymás után, hogy a
zeneszámokat átugorhassa.

<RPT> gomb:

Nyomja meg a <RPT> gombot és az aktuális
zeneszám/mappa folyamatos lejátszása megkez-
dődik.

<MIX> gomb:

Nyomja meg a <MIX> gombot és a lejátszási listán
található összes zeneszám lejátszásra kerül vélet-
lenszerű sorrendben.

<DISP> gomb:

Ha olyan zeneszám kerül lejátszásra, amelyen
információs címkék is találhatók (ID3-szöveg cím-
ke), az aktuális zeneszám címe megjelenik.

Amikor az <DISP> gombot többször egymás után
megnyomja a zeneszámról további információ
jelenik meg a cím információ mellett.

Zeneszám részletei:

Nyomja le és tartsa benyomva a <DISP> gombot,
részletes áttekintést jeleníthet meg a kijelzőn. A fő
kijelzőhöz való visszatéréshez nyomja meg a visz-
szalépés gombot.

OK/MENU tárcsa:
Ha az OK/MENU tárcsát megnyomják a Bluetooth®
audio működése közben, a következő menük
lesznek elérhetők. (A rendelkezésre álló menük a
csatlakoztatott eszköz függvényében változhat-
nak.) A kívánt menü kijelöléséhez és kiválasztásá-
hoz használja az OK/MENU tárcsát.

Lejátszási listák

A csatlakoztatott iPod készüléken megjelönőhöz
hasonló interfész jelenik meg.

Rádió

Ez a menü kizárólag iPhone csatlakoztatása ese-
tén jelenik meg. Az iPhone készülékre zenelejátszó
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applikációval letöltött rádióállomások jelennek
meg.

USB (Universal Serial Bus) CSATLAKOZÁSI PORT
MEVHT33A1-DDE8EC51-917D-4AE6-9DE9-45D1D711E60E

FIGYELMEZTETÉS
Vezetés közben ne csatlakoztassa, csatlakoz-
tassa le vagy működtesse az USB eszközt. Ez
elvonhatja a figyelmét. Ha elvonja figyelmét,
elveszítheti uralmát a gépjármű felett és bale-
setet okozhat vagy súlyos sérülést szenved-
het.

FIGYELEM
* Ne erőltesse az USB eszközt az USB

csatlakozóba. Ha az USB eszközt ferdén
vagy fejtetőn illeszti az USB csatlakozóba,
az USB csatlakozó sérülhet. Győződjön
meg róla, hogy az USB egység megfelelően
van csatlakoztatva az USB csatlakozó alj-
zatba.

* Ne fogja meg az USB csatlakozóaljzat
burkolatát (ha van), amikor az USB eszközt
húzza ki az USB csatlakozóból. Ettől az
USB csatlakozó és az USB csatlakozó
fedele (ha van) sérülhet.

* Ne hagyja az USB kábelt olyan helyen, ahol
véletlenül is meghúzhatja. A kábel meg-
húzásával az USB csatlakozó sérülhet.

Az eszköz megfelelő használatával és ápolásával
kapcsolatos információkért lapozza fel az eszköz
használati útmutatóját.

MWAE0882X

Az USB csatlakozó a műszerfal panel alsó részén
található. Csatlakoztassa az USB eszközöket vagy
iPod csatlakozókat ebbe a portba.

KORMÁNYKERÉKRE SZERELT VEZÉRLŐK AUDIO ESZKÖZHÖZ
MEVHT33A1-41981ECB-7687-4D9C-9B99-B9724805F703

MWAE0687X

1. Menüt vezérlő gombok
2. Sorgörgető forgatógomb

3. Hangerőszabályzó gomb
4. Keresés/zeneszám gombok

Az audiorendszert a kormánykeréken elhelyezett
kezelőszervekkel irányíthatja. Előfordulhat, hogy a
csatlakoztatott audio eszközök és egyéb feltételek
függvényében egyes funkciók nem működnek.

Menü vezérlőgombok/görgetőtárcsa
MEVHT33A1-6D6316DD-C24A-4A51-B017-90C42643B934

Nyomja meg a / gombot és állítsa a jármű
információs kijelzőt audio üzemmódba. Nyomja
meg a scroll tárcsát az elérhető audioforrás menük
megjelenítéséhez.

Forgassa el a scroll tárcsát a kívánt audioforrás
kijelöléséhez és nyomja meg a tárcsát annak
kiválasztásához.

Hangerőszabályzó gomb
MEVHT33A1-F025A515-EDBF-48B2-8296-768B2DCE9B92

Nyomja meg a gomb + vagy − oldalát, hogy
növelhesse vagy csökkenthesse a hangerőt.

Keresés/zeneszám gombok
MEVHT33A1-7DDD50A0-4BE6-4ED4-A229-4F3D7B6CA32A

* RÁDIÓ
— Toló / rövidebb

Következő vagy előző állomás

— Toló / hosszabb
Következő vagy előző beállított elérhető
állomás

* USB eszköz, iPod vagy Bluetooth® audio
— Toló / rövidebb

A következő zeneszám vagy az aktuális
zeneszám eleje (az előző zeneszám, ha a
gombot közvetlenül a jelenlegi zeneszám
után nyomja meg)
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— Toló / hosszabb
Előre- vagy hátratekerés

USB ESZKÖZ KARBANTARTÁS
MEVHT33A1-AF4F4D49-16AB-49DE-9190-60DC93958277

* Az USB eszköz érintkezőit ne érintse meg.
* Ne helyezzen nehéz tárgyakat az USB eszköz-

re.
* Az USB eszközt ne tárolja olyan helyen, ahol

magas a páratartalom.
* Ne tegye ki az USB eszközt közvetlen napfény-

nek.
* Az USB eszközre ne öntsön semmilyen folya-

dékot.
A használattal kapcsolatos további részletekért
lapozza fel az USB eszköz használati útmutatóját.

MEVHT33A1-E2DAEAFF-6B29-45EC-AEF9-457A39885BCD
Az antenna a tető hátsó részén található.

FIGYELEM
* Az antennára felrakódó jég befolyásolhat-

ja a rádió teljesítményét. Távolítsa el a
jeget, hogy a vételt helyreállíthassa.

* Amikor eltávolítja a havat a tetőről, ne
fejtsen ki jelentős erőt az antennára. Ez
az antenna törését és a tetőpanel behor-
padását okozhatja.

* Ha nagynyomású autómosót használ, tart-
sa távol a nagynyomású fúvókát az anten-
nától. A tömítés deformálódhat vagy
megsérülhet.

* A rádió teljesítményét befolyásolhatja a
tetőn szállított teher, amely blokkolhatja
a rádiójelek vételét. Ha lehetséges, ne
szállítson terhet az antenna közelében.

MEVHT33A1-433608FE-D4D9-4693-ADC1-026C2CCCF895
Ha autótelefont vagy CB-rádiót szerel a gépjármű-
be, a következő óvintézkedéseket minden esetben
tartsa be, egyébként az új berendezés negatív
hatással lehet az elektronikus vezérlőrendszerekre
és az elektronikus vezérlőrendszerek kábelköte-
geire.

FIGYELMEZTETÉS
* Semmilyen okból ne használja a mobilte-

lefont vezetés közben, hogy teljes figyel-
mét a jármű kezelésére koncentrálhassa.
Bizonyos törvényi rendelkezések tiltják a
mobiltelefon vezetés közbeni használatát.

* Ha vezetés közben szeretne telefonálni,
javasolt a kihangosítós mobiltelefon rend-
szer (ha van) használata. A gépjármű
vezetésére minden esetben fordítson tel-
jes figyelmet.

* Ha telefonálás közben jegyzetelnie kellene,
húzódjon le az úttestről egy biztonságos
helyre és állítsa meg a járművet mielőtt
hozzákezdene.

FIGYELEM
* Az antennát tartsa a lehető legtávolabb az

elektronikus vezérlőmodultól.

* Tartsa az antennát legalább 20 cm (8
hüvelyk) távolságra az elektronikus vezér-
lőrendszer kábelkötegétől. Ne vezesse el
az antenna zsinórját semmilyen vezeték
mellett.

* Úgy állítsa be az antenna állóhullám-ará-
nyát, ahogy azt a gyártó javasolja.

RÁDIÓ ANTENNARÁDIÓ ANTENNA AUTÓTELEFON VAGY CB RÁDIÓAUTÓTELEFON VAGY CB RÁDIÓ
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* Csatlakoztassa a CB rádió földkábelét a
karosszériához.

* A részletekért keressen fel egy NISSAN
márkakereskedőt vagy szakszervizt.

MEVHT33A1-82D02A04-6737-45EF-9A7E-CD163F2E47BC
NissanConnect rendszerrel rendelkező model-
lek:

Tekintse meg a különálló NissanConnect haszná-
lati útmutatót.

FIGYELMEZTETÉS
* Telefonját csak akkor használja, ha bizton-

ságos helyen leparkolta a gépjárművét. Ha
vezetés közben mindenképpen használnia
kellene a telefonját, fordítson különös
figyelmet a gépjármű üzemeltetésére.

* Ha nem tud megfelelő figyelmet fordítani a
gépjármű üzemeltetésére telefonálás köz-
ben, húzódjon le az útról és állítsa meg a
járművet, mielőtt telefonálni kezdene.

FIGYELEM
Annak érdekében, hogy a gépjármű akkumu-
látorának lemerülését elkerülje, csak akkor
használja a telefont, ha az e-POWER rendszer
üzemel.

A Bluetooth® egy vezeték nélküli rádió kommuni-
kációs rendszer. Ez a rendszer a mobiltelefon
kihangosításával növeli a vezetési komfortot.

A Bluetooth® kihangosítós rendszer használatához
először illeszteni kell a mobiltelefont. Lásd
“Bluetooth® beállításai” (246 o.). Miután beállította,
a kihangosítás mód automatikusan aktiválásra
kerül a regisztrált mobiltelefonon (a Bluetooth®
-on keresztül), ha az hatótávolságon belülre kerül.

Ha a telefon csatlakoztatva van, ha bejövő hívást
fogad, valamint ha hívást kezdeményez, az audio
kijelzőn értesítés jelenik meg.

Ha egy hívás aktív, az audiorendszer, a mikrofon és
a kormánykerékre szerelt vezérlőgombok lehetővé
teszik a kéz használata nélküli kommunikációt.

Amikor az audiorendszert használja, a rádió, iPod,
USB audio vagy Bluetooth® audio elnémul és
mindaddig úgy marad, amíg az aktív hívás be
nem fejeződött.

Előfordulhat, hogy a Bluetooth® rendszer nem
képes csatlakozni a mobiltelefonhoz a következő
okok miatt:

* A mobiltelefon túl messze van a járműtől.
* A mobiltelefonon nem aktiválta a Bluetooth®

módot.
* Az Ön mobiltelefonja nincs összekapcsolva az

audio egység Bluetooth® rendszerével.
* A mobiltelefon nem támogatja a Bluetooth®

technológiát.

MEGJEGYZÉS:
* További információkért olvassa el mobilte-

lefonjának Használati útmutatóját.
* A mobiltelefon integrációjával kapcsolatos

további segítségért keressen fel egy NISSAN
márkakereskedőt vagy egy szakszervizt.
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TÖRVÉNYI INFORMÁCIÓK
MEVHT33A1-2F1BF736-F6CD-4742-9449-67C7809AB0C7

Bluetooth® MÁRKANÉV
MEVHT33A1-BD45643D-ABF6-4AC6-8160-A47031380553

A Bluetooth® márkanév tulajdo-
nosa a Bluetooth SIG, Inc.; licenc
alatt használja a Visteon Corpo-
ration.

MEGJEGYZÉS:

A rendszer csak Bluetooth® AVRCP (Audio Video
Remote Control Profile) eszközöket támogat,
amelyek verziószáma 1.3 vagy 1.0 vagy korábbi.

VEZÉRLŐGOMBOK ÉS MIKROFON
MEVHT33A1-DA00BA54-3259-4618-B350-04387445020F

Műszerfal:

MWAE0141X

(1) <A-Z> gomb
(2) OK/MENU tárcsa
(3) Back gomb
(4) Phone gomb

Kormánykerékre szerelt vezérlő:

MWAE0688X

Példa

(1) Hangerőszabályzó gomb
(2) PHONE SEND gomb
(3) PHONE END gomb

Mikrofon:

A mikrofon a térképlámpához közel található.

Bluetooth® BEÁLLÍTÁSAI
MEVHT33A1-87C2CF01-CB9A-43E4-8FF3-7188D1D779DC

Eszköz illesztése
MEVHT33A1-F5C68208-60A1-4F49-8CBE-3CFE32FD62A6

Lépjen be a telefon beállítás menübe a
gomb műszerfalon történő megnyomásával, vá-
lassza ki a [Bluetooth] opciót, majd ellenőrizze,
hogy a Bluetooth® be van-e kapcsolva. (Nyomja
meg az OK/MENU tárcsát a bekapcsoláshoz.)

Ahhoz, hogy a Bluetooth® rendszert beállíthassa
az előnyben részesített mobiltelefon illesztéséhez
(csatlakoztatás vagy regisztrálás) hajtsa végre a
következő műveleteket.

1. Az eszköz illesztéséhez használja a [Scan

devices] opciót vagy a [Pair device] opciót a
kijelzőn. Lásd “Beállítási tételek” (246 o.).

2. Egy figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha a
telefon illesztése sikeres.

3. A kijelző visszatér az aktuális audioforrás
állapothoz a csatlakoztatás befejezése után.

* Ha a Bluetooth® csatlakoztatás aktív, a követ-
kező ikonok jelennek meg a kijelzőn.
— : Jelerősség visszajelző
— : Akkumulátor állapot visszajelző*
— : Bluetooth® csatlakozás ON visszajelző

*: Ha a rendszer alacsony akkufeszültséget
jelez, a Bluetooth® eszközt hamarosan újra
fel kell tölteni.

* Maximum 5 különböző Bluetooth® eszköz
csatlakoztatható. De egyszerre csak egy esz-
köz használható. Ha 5 különböző Bluetooth®
eszközt regisztrált, csak akkor regisztrálhat
egy újabbat, ha az 5 meglévő eszköz valame-
lyikét lecseréli.

* Az illesztés folyamata és a működés az esz-
köztől függően változhat. További részletekért
lásd a Bluetooth® eszköz használati útmuta-
tóját.

Beállítási tételek
MEVHT33A1-CE1576C4-9064-4B98-9838-1C40360779B3

Ha egy eszközzel be szeretné állítani a Bluetooth®
rendszert, nyomja meg a gombot a mű-
szerfalon. Megjelenik a telefon menü.
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Elérhető elemek:

* [Scan devices]
Az észlelt Bluetooth®-eszközök listája meg-
jelenítésre kerül.

* [Pair device]
Bluetooth® eszközök csatlakoztathatók a
rendszerhez. Maximum 5 Bluetooth® eszközt
lehet a rendszerbe regisztrálni.

* [Sel. device]
A párosított Bluetooth® eszközök felsorolásra
kerülnek és kiválaszthatók a kapcsolat létre-
hozásához.

* [Del. device]
A regisztrált Bluetooth® eszköz törölhető.

* [Beállítások]
Hozzáférhet a mobiltelefon beállítások me-
nükhöz. Lásd “Általános beállítások” (251 o.).

* [Bluetooth]
Ha ez a beállítás ki van kapcsolva, az

Bluetooth® eszköz és a beépített Bluetooth®
antenna közötti kapcsolat megszakad.

Eszközök keresése:
1. Nyomja meg a gombot a műszerfalon.

Válassza ki a [Scan devices] opciót. Az audio-
egység Bluetooth® egységeket keres és meg-
jeleníti az összes olyan eszközt, amelyet
megtalált.

Ellenőrizze, hogy az Ön Bluetooth® eszköze
ekkor elérhető-e.

2. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a OK/
MENU tárcsát használva.

3. A párosítás folyamata a csatlakoztatni kívánt
eszközön múlik:

a. PIN kóddal nem rendelkező eszköz:

A Bluetooth® kapcsolat automatikusan létre-
jön minden további beavatkozás nélkül.

b. PIN kóddal rendelkező eszköz:

Az eszköztől függően két különböző illesztési
folyamat lehetséges:
. A típus:

A [To Pair] és az [Enter Pin 0000] üzenet
jelenik meg.

Erősítse meg a PIN kódot az eszközön. A
Bluetooth® kapcsolat létrejön.

. B típus:

A [Pairing request] és [Confirm password]
üzenet jelenik meg egy 6-számjegyű kóddal
együtt. Az egyedi, azonos kódnak kell meg-
jelennie a készüléken. Ha a kód azonos,
erősítse meg az eszközön.

A Bluetooth® kapcsolat létrejön.

Eszköz illesztése:
1. Kapcsolja be a Bluetooth®-t az audioeszközön.

Lásd “Bluetooth” (248 o.).

2. Használja az audioegységet az illesztéshez:

Nyomja meg a gombot a műszerfalon.
Válassza ki az <Eszköz párosítása> gombot.

Az illesztés folyamata a csatlakoztatni kívánt
Bluetooth® eszközön múlik:

a. PIN kóddal nem rendelkező eszköz:

A Bluetooth® kapcsolat automatikusan létre-
jön minden további beavatkozás nélkül.

b. PIN kóddal rendelkező eszköz:

Az eszköztől függően két különböző illesztési
folyamat lehetséges. Lásd “Eszközök keresése”
(247 o.).

3. Használja az illeszteni kívánt Bluetooth® audi-
oeszközt/mobiltelefont:

a. Kapcsolja be a Bluetooth® eszköz keresése
opciót.

Ha a keresés során megtalálja az audioegysé-
get, megjelenik az eszköz kijelzőjén.

b. Válassza ki a [My Car]-ként megjelenített
eszközt.

c. Szükség esetén írja be az adott eszközön
megjelenő kódot az eszköz billentyűzetét
használva, majd nyomja meg a megerősítő
gombot a Bluetooth® eszközön.

Ez a művelet a Bluetooth® eszköztől függően
eltérhet.
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További részletekkel kapcsolatban lapozza fel a
Bluetooth® eszköz használati útmutatóját.

Sel. device:
Az illesztett eszközök listája megjeleníti azokat a
Bluetooth® audio- vagy mobil eszközöket, amelyek
a rendszerhez vannak illesztve vagy regisztrálva
vannak. Válassza ki a megfelelő eszközt, hogy
csatlakoztathassa a rendszerhez.

A következő szimbólumok (ha van) jelölik a
regisztrált eszközök lehetőségeit:

* : Integrált mobiltelefon
* : Audio streaming (A2DP – Advanced Audio

Distribution Profile)

Del. device:
A regisztrált eszköz eltávolítható a Bluetooth®
rendszerből. Válasszon ki egy regisztrált eszközt,
majd a törlés megerősítéséhez nyomja meg a OK/
MENU tárcsát.

Bluetooth:
A Bluetooth® beállítást az OK/MENU tárcsa segít-
ségével kapcsolhatja be és ki.

A RENDSZER HASZNÁLATA
MEVHT33A1-192EDD00-58E2-4D09-99A0-468F312E4B49

A kihangosítós rendszer használatához nyomja
meg a(z) gombot a műszerfalon.

Hívás fogadása
MEVHT33A1-D6C3BCEB-1FB7-45EA-B62A-B60B20748FE7

MJVH0857X

Bejövő hívás esetén az audioegység megjeleníti a
hívó telefonszámát (vagy egy figyelmeztető üze-
netet, hogy a hívó számát a rendszeren nem tudja
megjeleníteni) és a működéssel kapcsolatos iko-
nokat, ahogy az ábrán is látható. A különböző
ikonok kijelöléséhez forgassa el a OK/MENU tár-
csát. Nyomja meg a OK/MENU gombot, hogy
kiválaszthassa a kijelölt ikont.

Hívás fogadása és hívás közbeni műveletek:
A hívás fogadásához kiválasztandó elem a „ ”.

Hívás közben a következő ikonok érhetők el:

* :
Válassza ki ezt az elemet a hívás befejezésé-
hez.

* :
Válassza ki ezt az elemet a hívás tartásához.

* :
Válassza ki ezt az elemet, hogy a hívást

átirányíthassa a kihangosítós rendszerről a
mobiltelefonra.

* :
Válassza ki ezt az elemet, hogy a hívást
átirányíthassa a kihangosítós rendszerre a
mobiltelefonról.

* #123:
Válassza ki ezt az elemet, ha a hívás alatt
számokat szeretne bevinni. Például ezt a
funkciót használja, ha egy automata telefon-
központ arra utasítja, hogy adja meg egy
mellék számát.

Hívás várakoztatása:
A hívás várakoztatásához kiválasztandó elem a „
”. Nyomja meg az OK/MENU tárcsát újból a hívás

fogadásához. A hívás elutasításához válassza ki a
gombot a kormányon.

Hívás elutasítása:
A bejövő hívás elutasításához válassza a(z) „ ”
opciót, vagy nyomja meg a gombot a
kormányon.

Hívás indítása
MEVHT33A1-8EFB9872-8733-448E-ADBF-7E9620350923

FIGYELMEZTETÉS
Álljon meg a gépjárművel egy biztonságos
helyen, húzza be a kéziféket mielőtt tárcsázna.
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Hívást a következő módszerekkel indíthat:

* Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből
* Telefonszám hívása kézzel
* Újratárcsázás
* Előzmények használata

— [Outgoing]
— [Incoming]
— [Missed]

Hívás kezdeményezése a telefonkönyvből:
Ha a Bluetooth® kapcsolat létrejött a regisztrált
mobiltelefon és a kihangosítós rendszer között, a
telefonkönyv adatai automatikusan átkerülnek a
kihangosítós rendszerre. Az adatok átvitele kis időt
vehet igénybe.

MEGJEGYZÉS:

A telefonkönyv adati akkor törlődnek, ha:
* Átvált egy másik regisztrált mobiltelefonra.
* A mobiltelefont leválasztja a rendszerről.

* A regisztrált mobiltelefont törli az audio-
rendszerből.

1. Nyomja meg a gombot a műszerfalon.

2. Forgassa el az OK/MENU tárcsát, hogy kijelöl-
hesse a [Phonebook] opciót, majd nyomja meg
a OK/MENU tárcsát.

3. Görgesse végig a listát, válassza ki a megfelelő
személy nevét (kijelölve), majd nyomja meg a
OK/MENU gombot.

4. A képernyőn megjelenik az a szám, amelyet a
rendszer tárcsázni fog. Nyomja meg a OK/
MENU gombot, hogy a számot tárcsázhassa.

Ha több, mint egy számot regisztrált, válassza
ki a megfelelő ikont.
. : Lakcím
. : Mobiltelefon
. : Iroda

Gyorskeresés a telefonkönyvben

MJVH0858X

A gyorskeresés opciót a következők szerint hasz-
nálhatja:

1. Nyomja meg a <A-Z> gombot.

2. Forgassa el a OK/MENU gombot, a név kezdő-
betűjének vagy számának megjelenítéséhez.
Ha kijelölte, nyomja meg a OK/MENU tárcsát a
betű kiválasztásához.

3. A kijelzőn megjelennek a megfelelő nevek. Ha
szükséges, használja újra a OK/MENU gombot,
hogy görgetéssel megtalálja a felhívni kívánt
személyt.

4. A képernyőn megjelenik az a szám, amelyet a
rendszer tárcsázni fog. Nyomja meg a OK/
MENU gombot, hogy a számot tárcsázhassa.

Telefonszám hívása kézzel:

MWAE0158X

Ahhoz, hogy egy telefonszámot manuálisan fel-
hívhasson, a következő műveletet hajtsa végre:

1. Nyomja meg a gombot a műszerfalon
és forgassa el az OK/MENU tárcsát, hogy
kijelölhesse a [Szám tárcsázása] elemet.
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2. Nyomja meg az OK/MENU tárcsát, hogy kivá-
laszthassa a [Szám tárcsázása] elemet.

3. Forgassa el a OK/MENU gombot és válassza ki
a telefonszám egyes számait. Nyomja meg a
OK/MENU gombot, hogy kiválaszthassa a
kijelölt számot.

Az utolsó beírt szám törléséhez görgessen a
“/” (Backspace) jelhez és ha kijelölésre került,
nyomja meg a OK/MENU gombot. Az utolsó
szám törlésre kerül. Ha a OK/MENU tárcsát
többször megnyomja, az egymás után követ-
kező számok törlésre kerülnek.

4. Az utolsó szám beírása után görgessen a(z)
„ ” szimbólumra és nyomja meg az OK/MENU
tárcsát, hogy a számot tárcsázhassa.

Újratárcsázás:
Az utolsó tárcsázott szám hívásához vagy újratár-
csázásához nyomja le a(z) gombot a
műszerfalon vagy a(z) gombot a kormányke-
réken legalább 2 másodpercen át.

Előzmények használata:

MWAE0159X

A tárcsázott, a fogadott és a nem fogadott hívások
között található számok közül is indíthat hívást.

1. Nyomja meg a gombot a műszerfalon
és válassza ki a [Call History] opciót a kijelzőn.

2. Forgassa el a OK/MENU gombot és görgessen
egy elemre, majd nyomja meg a OK/MENU
gombot az elem kiválasztásához.

Elérhető elemek
. [Outgoing]

Használja a tárcsázott hívások üzemmódot,
hogy az ott található kimenő (tárcsázott)
számot hívhassa.

. [Incoming]

Használja a fogadott hívások üzemmódot,
hogy az ott található fogadott számot
hívhassa.

. [Missed]

Használja a nem fogadott hívások üzem-
módot, hogy az ott található nem fogadott
számot hívhassa.

3. Görgessen le a kívánt telefonszámhoz és
nyomja meg az OK/MENU gombot vagy a(z)

gombot a műszerfalon.

Második bejövő hívás
MEVHT33A1-A85BA6A9-B48A-4691-AD40-8EADCF4707B8

MWAE0164X

Második bejövő hívás esetén megjelennek a kijel-
zőn a második bejövő hívás operációs ikonjai. Ha
kiválasztja a(z) „ ” ikont, elfogadja a hívást és az
aktuális hívást tartásba helyezi.

Kiválasztás „ ” ikont az OK/MENU tárcsa segít-
ségével, azzal elutasíthatja a második bejövő
hívást. Ha ezt a beszélgetés közben hajtja végre,
a hívás megszakad.

Kiválasztás „ ” ikont az OK/MENU tárcsa segítsé-
gével, átválthat az első és a második hívás között.
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Általános beállítások
MEVHT33A1-2779D031-08D0-4AD8-84E8-893BAB5A4DB0

MWAE0142X

Az OK/MENU tárcsa segítségével válassza ki a
[Beállítások] elemet a telefon menüben.

Ezzel a menüvel beállíthatja a hangerőt és manuá-
lisan letöltheti a telefonkönyvet.

Menü használata:
Forgassa el a OK/MENU tárcsát, hogy megváltoz-
tathassa a kijelölt elemet, illetve megváltoztathas-
sa a hangerő beállítást.

Nyomja meg a OK/MENU tárcsát, hogy kiválaszt-
hassa a kijelölt elemet és alkalmazhassa a beállí-
tást.

Menü elemek:
* [Volume]

— [Ring]
Beállíthatja a telefon csengésének hang-
erejét

— [Hívás]
Beállíthatja a telefonbeszélgetés hangere-
jét.

* [Ring]
— [Jármű]

Kiválaszthatja, hogy a telefon vagy a gép-
jármű csengőhangja szólaljon meg.

— [Telefon]
A telefon csengőhangját be-, vagy kikap-
csolhatja.

* [PB download]
Manuálisan letöltheti a mobiltelefon telefon-
könyvét az audioegységre.
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MEVHT33A1-D2C912EA-DD64-408F-847E-861ADAEFE53E

FIGYELMEZTETÉS
Gépjárműve vezetési jellemzői jelentős mér-
tékben megváltozhatnak bármilyen pótlóla-
gos teher és annak megoszlása, valamint
extra berendezések (tetőcsomagtartó stb.)
csatlakoztatása következtében. A vezetési stí-
lust és a sebességet a megváltozott körül-
ményeknek megfelelően kell megválasztania.
Különösen nehéz teher szállításakor a sebes-
ségét megfelelően kell csökkentenie.

* Győződjön meg arról, hogy akadálymentes az
út.

* Szemrevételezéssel ellenőrizze a gumiabron-
csok küllemét és állapotát. Mérje meg és
ellenőrizze a gumiabroncs nyomását.

* Ellenőrizze, hogy tiszták-e az ablakok és a
lámpák.

* Állítsa be az ülés és a fejtámla helyzetét.
* Állítsa be a belső és külső visszapillantó tükrök

helyzetét.
* Csatolja be a biztonsági övét, és erre kérje meg

utastársait is.
* Ellenőrizze, hogy az összes ajtó be van-e zárva.
* Ellenőrizze a figyelmeztető lámpák működé-

sét, amikor a főkapcsoló BE állásban van.
* A karbantartandó elemek tekintetében rend-

szeresen ellenőrizze a “8. Karbantartás és
önállóan elvégezhető műveletek” fejezetet.

MEVHT33A1-39D24DF9-F51E-4E79-ABE4-371E6635EA26

FIGYELMEZTETÉS
* Mások támogatására rászoruló felnőtte-

ket, gyermeket ne hagyjon magukra a
járműben. Kisállatokat magukra hagyni a
járműben szintén tilos. Ezek, a jármű
használata közben véletlenül megsebesít-
hetik egymást és másokat. Valamint zárt
járműben, napos, meleg napokon a hő-
mérséklet rövid idő alatt olyan magasra
szökhet, hogy az az emberre, állatra sú-
lyos, esetleg halálos hatással lehet.

* Rögzítse a rakományt kötelekkel, hevede-
rekkel, hogy azok ne csúszhassanak, ne
eshessenek előre. Ne pakolja a rakományt
az üléstámlánál magasabbra. Hirtelen
megállás vagy ütközés esetén a rögzítet-
len rakomány személyi sérülést okozhat.

MEGJEGYZÉS:

Az új gépjármű megvásárlása után pár hónapig,
ha erős szagokat érezne a gépjárműben az
illékony szerves vegyületeknek (VOC) köszönhe-
tően, 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 napsütésben áll, kapcsolja ki a lég-
kondicionáló levegőkeringetés üzemmódját és/
vagy húzza le az ablakokat, hogy elegendő friss
levegő jusson az utastérbe.

KIPUFOGÓGÁZ (szén-monoxid)
MEVHT33A1-78327FD6-CBB2-489F-9B79-07540BD8FF38

FIGYELMEZTETÉS
* Ne lélegezze be a kipufogógázt; színtelen,

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 motorral.

* Hagyja a hátsó ajtót zárva vezetés közben,
mivel nyitott állapotban kipufogógáz jut-
hat az utastérbe. Ha úgy kell vezetnie,
hogy a hátsó ajtó fel van nyitva, akkor a
következőket minden esetben tartsa szem
előtt:

— Nyissa ki az összes ablakot.

— Kapcsolja ki a levegőkeringetést és a
ventillátor sebességét állítsa a legna-
gyobb fokozatra.

* Ha rekreációs, vagy más céllal speciális
testet , vagy berendezést szerel fel, a szén-
monoxid bejutásának elkerülése végett
kövess a gyártó útmutatását. (Néhány
rekreációs célú berendezés, mint pl: tűz-
hely, hűtőszekrény, fűtőtest, stb., szintén
termel szén-monoxidot).

* Amennyiben elektromos huzalokat vagy
egyéb kábeleket kell eljuttatnia az utánfu-
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tóhoz a hátsó ajtó szigetelésén vagy a
karosszérián keresztül, annak megakadá-
lyozása érdekében, hogy szén-dioxid ke-
rüljön az utastérbe, kövesse a gyártó
javaslatait.

* A kipufogó rendszert és a karosszériát
szakképzett szerelővel át kell vizsgáltatnia
ha:

— szervizelés alatt a járművet felemelik.

— 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
MEVHT33A1-7EE6B03F-AE0E-40F5-8BB5-AFD093FB5BD4

A háromutas katalizátor egy emisszió szabályozó
eszköz, mely a kipufogórendszerbe van telepítve. A
kipufogóház magas hőmérsékleten elég a három-
utas katalizátorban, hogy a környezetszennyező
anyagok mennyiségét csökkentse.

FIGYELMEZTETÉS
* A kipufogógázok és a kipufogórendszer

rendkívül forróak. A kipufogó rendszer
elemeitől tartsa távol az embereket, álla-
tokat és gyúlékony anyagokat.

* Ne állítsa le a gépjárművet gyúlékony
anyagok felett, mint pl. száraz fű, hulla-
dékpapír vagy rongyok. Ezek meggyullad-
hatnak és tüzet okozhatnak.

FIGYELEM
* Ne használjon ólmozott benzint. Az ólmo-

zott benzin olyan lerakódásokat képez,
ami megakadályozza, hogy a háromutas
katalizátor csökkentse a szennyezőa-
nyagok kibocsátását.

* Tartsa a motort mindig megfelelő állapot-
ban. Gyújtásban, befecskendezésben vagy
az elektromos rendszerben fellépő hibák
azt idézhetik elő, hogy üzemanyag kerül a
katalizátorba, amely annak túlhevülését
okozhatja. Ne vezessen tovább, ha a motor
gyújtáskihagyását, jelentős teljesítmény-
vesztését vagy egyéb más szokatlan kör-
ülményt észlel. Ellenőriztesse a járművet.
Javasolt felkeresni egy NISSAN márkake-
reskedőt vagy szakszervizt ehhez a szer-
vizművelethez.

* 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 tolja be vagy húzassa be a járművet a
motor indításához.

BENZIN RÉSZECSKESZŰRŐ (GPF) (ha van)
MEVHT33A1-446EA200-5B46-4948-8048-E6FCFE8D3C05

Járműve a károsanyag-kibocsátást szabályozó
rendszer részét képező gázolaj részecskeszűrővel
(GPF) van ellátva.

A GPF kiszűri a kipufogógázokból a szén részecs-
kéket, így csökkentve a környezetbe kibocsátott
korom mennyiségét.

Normál vezetési körülmények között a GPF szűrő-
ben felhalmozódott szén részecskéket rendszere-
sen elégeti a rendszer, így szabadítva meg a szűrőt
a szén részecskéktől. Így a GPF “regenerálódik” és
újra kész arra, hogy a szén részecskéket kiszűrje a
kipufogógázból.

FIGYELEM
* Bizonyos vezetési körülmények között a

GPF telítődhet/eltömődhet, mivel a veze-
tési körülmények nem teszik lehetővé a
szűrő automatikus regenerációját. Ebben
az esetben a jármű információs kijelzőjén
üzenet jelenik meg.
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MWAF1289X

* Amikor az [Exhaust Filter/Self Clean in
Progress] üzenet megjelenik a jármű infor-
mációs kijelzőjén, a motor fordulatszáma
automatikusan növekszik a szénrészecskék
elégetése érdekében. Amikor ez az üzenet
megjelenik, tartson vezessen tovább meg-
felelően, feltéve, hogy a jogi és biztonsági
feltételek ezt lehetővé teszik, amíg az üze-
net ki nem kapcsol.

MWAF1290X

* Ha [Exhaust Filter/Maintenance Required
Service now] üzenet jelenik meg a jármű
információs kijelzőn, haladéktalanul keres-
sen fel egy NISSAN márkakereskedőt vagy
szakszervizt. A hibajelző lámpa (MIL) is
bekapcsolhat. Ha hosszan halad úgy, hogy
az üzenet meg van jelenítve és/vagy az MIL
világít, az a kipufogószűrő-rendszer károso-
dását okozhatja.

* Ha [Exhaust Filter/Maintenance Required
Service now] üzenet jelenik meg a jármű
információs kijelzőn, az automatikus sebes-
ségszabályozó (ha van), intelligens sebes-
ségtartó automatika (ICC) (ha van) és
ProPILOT Assist (ha van) rendszerek deakti-
válódhatnak.

Mit tehet azért, hogy megakadályozza a GPF
telítődését/eltömődését:

* Kerülje a gyakori rövid utakat, amelyek során a
motor nem éri el a normál üzemi hőmérsékle-
tet.

* Rendszeresen vezesse a gépjárművet 60 km/h
(37 MPH) feletti sebességgel hosszabb ideig
(több, mint 30 perc).

KERÉKNYOMÁST FIGYELŐ RENDSZER (TPMS)
MEVHT33A1-70DEE521-236F-487A-BFBD-1A02741B58A6

Az abroncsokat havonta egyszer ellenőrizni kell,
amikor azok hidegek és fel kell fújatni őket a
gépkocsi gyártója által meghatározott értékre,
amely a gumiabroncsok címkéjén olvasható. (Ha
a gépjárművön a táblázatban feltüntetett ab-
roncsméretnél nagyobb abroncs van, akkor a
keréknyomást azokhoz az abroncsokhoz kell iga-
zítani.)

Kiegészítő biztonsági elemként a gépjárművet
felszerelték egy keréknyomást figyelő rendszerrel
(TPMS), amely felvillant egy hibajelző lámpát, ha
egy vagy több abroncs nyomása jelentősen a
megadott érték alá csökken. Ennek megfelelően,
ha az alacsony nyomásra figyelmeztető lámpa
felvillan, álljon meg és ellenőrizze az abroncsok
nyomását amint lehet, és fújassa fel őket a meg-
felelő értékre. Ha nem megfelelően felfújatott
abroncsokkal közlekedik, az abroncsok túlmele-
gedhetnek és defekthez vezethetnek. A nem meg-
felelően felfújatott abroncsok növelik az
üzemanyagfogyasztást, csökkentik az abroncs
élettartamát illetve negatívan befolyásolják az
autó vezethetőségét és megállási képességeit.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a TPMS nem
helyettesíti a megfelelő karbantartást és a vezető
felelőssége, hogy a megfelelő keréknyomást fenn-
tartsa, még akkor is, ha a nyomásérték még nem
érte el azt a szintet, ahol a TPMS alacsony
nyomásra figyelmeztető lámpája felvillanna.

A gépjárművet felszerelték egy olyan rendszerrel is,
amely azt jelzi, ha a TPMS rendszer nem működik
megfelelően. A TPMS hibás működésére figyelmez-
tető lámpa kombinálva van az alacsony keréknyo-
másra figyelmeztető lámpával. Ha a rendszer hibát
észlel a működésben, a jelzőlámpa kb. egy percig
villog, majd folyamatosan világít. Ez a folyamat
minden indításnál megismétlődik, egészen addig,
amíg a hiba fennáll. Ha a hibás működést jelző
lámpa felvillan, a rendszer nem képes felismerni
vagy megjeleníteni az alacsony abroncs nyomást.
TPMS hibás működése több ok miatt is előfordul-
hat, beleértve azt lehetőséget is, hogy a gépkocsira
felszerelt pótkerék vagy másik kerék nem teszi
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lehetővé a TPMS rendszer számára, hogy meg-
felelően működjön. Ha a gépkocsin egy vagy több
kereket cserél, minden esetben ellenőrizze a TPMS
rendszer hibás működésére figyelmeztető lámpát,
hogy biztosítani tudja a TPMS további működését
a kerékcsere után is.

Kiegészítő információk
MEVHT33A1-35DCC367-1FDE-400F-81C3-933ED5807016

* A TPMS csak akkor aktiválódik, ha a gép-
járművet 25 km/h-nál (16 MPH) magasabb
sebességgel vezeti. A rendszer nem érzékeli
az abroncsban fellépő hirtelen nyomáscsök-
kenést (pl. defekt vezetés közben).

* Az alacsony keréknyomásra figyelmeztető
lámpa nem alszik ki automatikusan, miután a
nyomást beállította. Azt követően, hogy az
abroncsot felfújatta a megfelelő értékre, állítsa
vissza a gépjárműben regisztrált nyomásérté-
keket, majd vezesse a gépjárművet 25 km/h-
nál (16 MPH) magasabb sebességgel, így akti-
válhatja a TPMS-t és kikapcsolhatja az ala-
csony keréknyomásra figyelmeztető lámpát.
Használjon mérőműszert a keréknyomás el-
lenőrzéséhez.

* A [Alacsony abroncsnyomás] figyelmeztetés
megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén,
amikor az alacsony abroncsnyomásra figyel-
meztető lámpa felvillan és a rendszer alacsony
abroncsnyomást érzékel. Az „Alacsony ab-
roncsnyomás” figyelmeztetés kikapcsol, ha az
alacsony abroncsnyomásra figyelmeztető
lámpa kialszik.
A [Alacsony abroncsnyomás] figyelmeztetés
nem jelenik meg, ha az alacsony keréknyo-

másra figyelmeztető lámpa a TPMS hibás
működését jelzi.

* A keréknyomás értéke emelkedhet vagy csök-
kenhet a gépjármű működése okozta hőmér-
séklet illetve a környezeti hőmérséklet
változásai miatt. Vezetés után ne csökkentse
le a kerék nyomását, mivel a nyomás vezetés
közben megemelkedik. Alacsony külső hőmér-
séklet mellett csökkenhet az abroncsban lévő
levegő hőmérséklete, amely alacsony kerék-
nyomást eredményezhet. Emiatt az alacsony
keréknyomásra figyelmeztető lámpa felvillan-
hat. Ha alacsony külső hőmérséklet mellett a
figyelmeztető lámpa felvillan, ellenőrizze mind
a négy kerék nyomását.

* A külső levegőhőmérséklettől függően az ala-
csony keréknyomásra figyelmeztető lámpa
felvillanhat, még akkor is, ha a keréknyomást
a megfelelő értékre beállította. Állítsa be a
keréknyomást a javasolt HIDEG értékre, amikor
az abroncsok hidegek és állítsa vissza a TPMS-
t.

* Az összes gumiabroncs nyomását a jármű
információs kijelzőjén is ellenőrizheti. (Lásd
“Fedélzeti számítógép adatai” (119 o.).)

További információért lásd . “Alacsony keréknyo-
más figyelmeztető lámpája” (92 o.) és “Keréknyo-
mást figyelő rendszer (TPMS)” (443 o.).

FIGYELMEZTETÉS
* Ha az alacsony keréknyomásra figyelmez-

tető rendszer lámpája vezetés közben
villan fel kerülje a hirtelen kormánymoz-
dulatokat vagy az intenzív fékezést, csök-
kentse a jármű sebességét, húzódjon félre

egy biztonságos helyre és a lehető legha-
marabb állítsa le a járművet. Ha nem
megfelelően felfújt abroncsokkal közleke-
dik, az abroncsok sérülhetnek és meg-
nőhet a defekt valószínűsége. A gépjármű
súlyosan sérülhet, de baleset is előfordul-
hat, és súlyos személyi sérülésekhez ve-
zethet. Ellenőrizze mind a négy kerék
nyomását. Állítsa be az abroncsok nyomá-
sát a javasolt HIDEG értékre, amely a
Gumiabroncsok címkén található, hogy az
alacsony guminyomás figyelmeztető lám-
pája KIkapcsoljon. Ha defektes abroncsunk
van, a lehető leghamarabb javítsa meg egy
defektjavító készlettel. (Lásd “Gumidefekt”
(443 o.) a defektes kerék javításával kap-
csolatban.)

* A keréknyomás beállítása után állítsa visz-
sza a TPMS-t. Egyéb esetben a TPMS nem
figyelmeztet az alacsony keréknyomásra.

* Ha olyan típusú abroncsokat használ,
amelyeket a NISSAN eredetileg nem határ-
ozott meg, az befolyásolhatja a TPMS
rendszer működését.

* A NISSAN azt javasolja, hogy csak az
eredeti, a gépjárműhöz adott javítókészle-
tet használja. Más típusú tömítőanyagok
használata károsíthatja a szelep tömítését,
amely miatt az abroncsban csökkenhet a
légnyomás. Javítófolyadék használata
után a lehető leghamarabb keressen fel
egy NISSAN márkakereskedést vagy szak-
szervizt.
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FIGYELEM
* Elfordulhat, hogy a TPMS nem működik

megfelelően, ha az abroncsokra hólánc
van szerelve vagy az abroncsok hóval
borítottak.

* Ne helyezzen fémfóliát vagy fém alkat-
részt (antenna, stb.) az ablakra. Ez gyen-
gítheti a keréknyomás-szenzorokból
érkező jelek vételét és előfordulhat, hogy
a TPMS nem működik megfelelően.

Előfordulhat, hogy bizonyos eszközök vagy jeladók
interferálnak a TPMS rendszerrel, ezért előfordul-
hat, hogy az alacsony nyomásra figyelmeztető
lámpa felvillan. Néhány példa:

* Olyan elektromos berendezések vagy létesít-
mények, amelyek hasonló rádiófrekvenciát
használnak a gépjármű közelében.

* Ha a jeladó hasonló frekvenciát használ a
gépjármű belsejében vagy ahhoz közel.

* Ha számítógépet (vagy hasonló berendezést)
vagy DC/AC átalakítót használ a gépjármű
közelében.

Alacsony keréknyomásra figyelmeztető lámpa a
következő esetekben világíthat:

* Ha a gépjármű olyan abronccsal van felszerel-
ve, amely nem rendelkezik TPMS-sel.

* Ha a TPMS-t kicserélte és az ID nem került
rögzítésre.

* Ha a kerék nem eredeti NISSAN alkatrész.

TPMS visszaállítása
MEVHT33A1-97BF427F-D9B9-4C60-9001-C815F9FC9728

Ahhoz, hogy a TPMS rendszer megfelelően mű-
ködjön, a visszaállítást a következő esetekben el
kell végezni.

* ha a keréknyomást beállította
* ha a kereket vagy az abroncsot kicserélte
* ha az abroncsokat forgatta
A TPMS visszaállításához hajtsa végre a következő
lépéseket.

1. A járművel egy biztonságos, vízszintes helyen
álljon meg.

2. Húzza be a rögzítőféket, és nyomja meg a P
kapcsolót a P (parkolás) állásba váltáshoz.

3. Állítsa be a keréknyomást mind a négy kerék-
en HIDEG állapotban, ahogy az a táblázatban
is látható. Használjon mérőműszert a kerék-
nyomás ellenőrzéséhez.

4. Állítsa a főkapcsolót BE állásba.

MWAF1161X

5. megnyomni a gombot , amíg meg
nem jelenik a [Beállítások] elem, majd nyomja
meg a scroll tárcsát .

6. A görgetőtárcsával válassza ki a [Abr.
nyomása] lehetőséget, majd nyomja meg a
görgetőtárcsát .

7. A görgetőtárcsával válassza ki a [Kalibrálás]
lehetőséget, majd nyomja meg a görgetőtár-
csát .

8. A görgetőtárcsával válassza ki az [Igen]
lehetőséget, majd nyomja meg a görgetőtár-
csát a TPMS visszaállításához.

9. A TPMS visszaállítása után vezesse a gép-
járművet néhány percig 25 km/h-nál (16 MPH)
magasabb sebességgel.

Ha az alacsony keréknyomásra figyelmeztető lám-
pa a visszaállítást követően is világít, az azt
jelentheti, hogy a TPMS nemműködik megfelelően.
Ellenőriztesse a rendszert egy NISSAN márkake-
reskedővel, vagy szakszervizzel.

Az alacsony abroncsnyomás figyelmeztető lámpá-
val kapcsolatos információkért lásd: “Alacsony
keréknyomás figyelmeztető lámpája” (92 o.).
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MEVHT33A1-2C484A79-3F5C-4DFB-928B-EBA67B255769
A haszonjárművek felborulási rátája jelentősen
magasabb, mint más a típusú járműveké.

Ezeknek nagyobb a szabad hasmagassága, mely
lehetővé teszi, hogy számos manővert elvégezze-
nek terepen és szilárd burkolatú úton. Viszont
ezáltal a tömegközéppontjuk is magasabbra kerül,
mint a normál autóké. A nagy szabad hasmagas-
ság további előnye, hogy jobb útlátást biztosít,
mely lehetővé teszi a veszélyek jobb előrelátását.
Viszont ezek nem ugyanolyan sebesség elérésére
készültek, mint a normál személygépkocsik, ugya-
núgy, mint az alacsonyra tervezett sportautók sem
teljesítenek megfelelően terepen. Ha lehetséges,
kerülje az éles fordulásokat, hirtelen manővereket,
különösen nagy sebesség esetén. Csakúgy, mint
más típusú járművek esetében a helytelen vezetés
a jármű feletti uralom elvesztését és felborulást
okozhat.

Feltétlenül olvassa el “Vezetésbiztonsági óvintéz-
kedések” (262 o.).

A GÉPJÁRMŰ FELETTI URALOM MEG-
TARTÁSA LESODRÓDÁS ESETÉN

MEVHT33A1-0F533FD6-C994-442E-865A-E45B70DAFF19
Ha a jobb vagy bal oldali kerekek elhagyják az
útfelületet, tartsa fenn az uralmat a jármű felett az
alábbi eljárás szerint. Vegye figyelembe, hogy ezek
a lépések csak általános útmutatóként szolgálnak.
A gépjárművet minden esetben az útviszonyoknak,
a közlekedési szituációknak és a gépjármű állapo-
tának megfelelően vezesse.

1. Maradjon nyugodt és kerülje a túlzott reakci-
ókat.

2. Ne nyomja a fékeket.

3. Mindkét kezével megfelelően fogja a kormány-
kereket és tartsa egyenesen a kormányt.

4. Ha szükséges, kicsit engedje fel a gázpedált,
hogy a gépjármű sebességét csökkenteni
tudja.

5. Ha semmi nincs az úton, kövesse az út
vonalvezetését, miközben csökkenti a gép-
jármű sebességét. Ne próbálja meg a gép-
járművel addig visszavezetni az útra, amíg a
gépjármű sebessége le nem csökkent.

6. Ha biztonságos, kismértékben fordítsa el a
kormánykereket amíg a kerekek vissza nem
térnek az úttestre. Amikor minden kerék az
úttesten van, kormányozza úgy a gépjármű-
vet, hogy az adott haladási sávban maradjon.
. Ha úgy ítéli meg, hogy nem biztonságos a

gépjárművel az úttestre való visszatérés a
gépjármű és az út állapota miatt, illetve a
forgalom miatt, lassítson és egy biztonsá-
gos helyen, az úttesten kívül álljon meg.

VEZETÉSBIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
MEVHT33A1-0BA35F18-2070-428E-9EBB-57A04344BFFA

Az Ön járműve normál viszonyok között és terepen
egyaránt használható. Ennek ellenére kerülje a
mély vízben vagy sárban való közlekedést, mivel
az Ön járműve elsősorban szabadidőre tervezett
autó, nem pedig egy hagyományos terepjáró.

Ne feledje, hogy a kétkerék (2WD) meghajtású
modellek kevésbé alkalmasak a terepen való
közlekedésre, a mély hóból vagy sárból való
kiszabadulásra, stb., mint a négykerék (4WD) meg-
hajtású modellek.

Kérjük, tartsa szem előtt a következő óvintézke-
déseket:

FIGYELMEZTETÉS
* Terepen óvatosan vezessen, és kerülje el a

veszélyes területeket. Minden személynek,
aki ebben a gépjárműben utazik, be kell
kapcsolnia a biztonsági övet. Ez megfelelő
üléspozíciót biztosít Önnek is és az utasai-
nak is, ha durva terepen vezet.

* Ne haladjon keresztben meredek emelke-
dőn vagy lejtőn. Ehelyett egyenesen lefelé
vagy felfelé tartson. A terepjárók sokkal
könnyebben borulnak oldalra, mint előre
vagy hátra.

* A legtöbb hegyoldal minden járműnek túl
meredek volna. Ha felfelé halad rajtuk,
leállhat. Ha lefelé halad rajtuk, előfordul-
hat, hogy elveszti az uralmat a sebessége
felett. Ha keresztben halad rajtuk, felbo-
rulhat és legurulhat.

* Ne váltson sebességet, amikor lejtőn lefelé
halad, mert ezzel elvesztheti az uralmat a
jármű felett.

* Legyen éber, mialatt egy hegytető felé
halad. A hegytető után lehet egy szakadék
vagy más veszély, ami balesetet okozhat.

* Ha a motor lefullad, vagy a jármű nem tud
feljutni egy meredek emelkedő tetejére,
akkor ne próbáljon meg megfordulni. A
jármű felborulhat, és legurulhat. Minden
esetben egyenesen tolasson le, R (Hátra-
menet) sebességi fokozatban. Soha ne
tolasson le úgy, hogy a sebességváltó N

A SZILÁRD BURKOLATÚ ÚTON ÉS A TEREPEN TÖR-
TÉNŐ VEZETÉSRE VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK
A SZILÁRD BURKOLATÚ ÚTON ÉS A TEREPEN TÖR-
TÉNŐ VEZETÉSRE VONATKOZÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK
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(Üres) sebességi fokozatban van, és csak a
fékeket használja, mert elvesztheti ural-
mát a gépjármű felett.

* A hegyoldalon való erős fékezés miatt a
fékek túlmelegedhetnek, ezzel elveszítheti
az uralmát a jármű felett, és balesetet
okozhat. A sebesség kordában tartásához
csak kis mértékben használja a féket, és
használjon egy alacsony sebességfokoza-
tot.

* A rögzítetlen szállítmány kieshet, mialatt
egyenetlen talajon halad. Megfelelően rög-
zítse, hogy ne eshessen előre, és ne okoz-
hasson sérülést Önnek vagy az utasainak.

* A tömegközéppont jelentős megemelke-
désének elkerülése végett, ne lépje túl a
tetőcsomagtartó (ha van) névleges kapa-
citását és egyenletesen ossza el a terhe-
lést. A nehéz rakományt minél előbbre és
minél alacsonyabban rögzítse. A mega-
dottnál ne rakjon nagyobb kerekeket a
járműre. Ez a jármű felborulásához vezet-
het.

* A kormányt soha ne fogja meg belülről
vagy a küllőinél fogva, ha terepen halad. A
kormánykerék hirtelen megrándulhat, és
megsértheti a kezét. Ehelyett ujjaival kí-
vülről fogja a kormányt.

* Mielőtt elkezdené üzemeltetni a járművet,
győződjön meg róla, hogy a vezető és az
utasok biztonsági övei be vannak-e kötve.

* Mindig legyenek a helyükön a padlósző-
nyegek, mert a padló felforrósodhat.

* Csökkentse a sebességét, ha erős oldal-
szélben halad. A magasabban lévő tömeg-
középpontja miatt az Ön járműve
érzékenyebben reagál a széllökésekre ol-
dalszélben. A lassabb sebesség jobban
uralhatóvá teszi a járművet.

* Ne használja a gumiabroncsokat azok
tűréshatárán túl, még 4WD meghajtásban
sem.

* A 4WD gépjárművek esetében soha ne
kísérelje meg, hogy a gépjármű két kerekét
felemeli a talajról és a sebességváltót
bármilyen sebességi fokozatba vagy hát-
ramenetbe állítja, járó e-POWER rendszer
mellett. Ha így tesz, a hajtáslánc meg-
sérülhet vagy a gépjármű megmozdulhat,
amely súlyos személyi sérüléseket vagy a
gépjármű sérülését okozhatja.

* A 4WD gépjárművet soha ne tesztelje 2WD
meghajtásra tervezett dinamométeren
(olyan dinamométeren, amelyet néhány
államban is használnak az emissziós mé-
résekhez) vagy hasonló berendezésen,
még akkor sem, ha a másik két kerék fel
van emelve a talajról. Mindenképpen in-
formálja a tesztelő személyzetet, hogy az
Ön gépjárműve 4WD meghajtással van
felszerelve, mielőtt a járművet dinamomé-
terre vinnék. Nem megfelelő tesztberen-
dezés használata esetén a hajtáslánc
megsérülhet, vagy a gépjármű megmoz-
dulhat, amely súlyos személyi sérüléseket
vagy a gépjármű sérülését okozhatja.

* Ha a gépjármű egyik kereke nincs lent a

talajon az egyenetlen felszín miatt, ne
pörgesse túlságosan a kerekeket (4WD
modell).

* A hirtelen gyorsítás, a hirtelen manőverek
vagy a hirtelen fékezés miatt elveszítheti
az uralmát a jármű felett.

* Ha csak lehetséges, kerülje a hirtelen
fordulatokat, főleg nagy sebességnél. Az
Ön gépjárművének magasabban van a
tömegközéppontja, mint egy hagyomá-
nyos gépjárműnek. A járművet nem úgy
tervezték, hogy ugyanolyan kanyarsebes-
séget érjen el, mint egy hagyományos
személygépkocsi. Ha nem megfelelően
használja a járművet, ezzel elveszítheti az
uralmát felette, és/vagy felborulhat.

* Mindig egyforma méretű, márkájú, típusú
(diagonál, diagonálöves vagy radiál) és
mintázatú gumiabroncsot használjon
mind a négy keréken. Az első kerekekre
szereljen láncot, ha csúszós úton vezet.
Ilyenkor is vezessen óvatosan.

* Mindenféleképpen ellenőrizze a fékeket
közvetlenül azután, hogy sárban vagy víz-
ben haladt. Lásd “Fékrendszer” (408 o.) a
nedves fékekkel kapcsolatban.

* Kerülje a meredek útszakaszokon való
parkolást. Ha kiszáll a járműből, és az
előre, hátra vagy oldalra gurul, megsérül-
het.

* Ha olyan terepen haladt, ahol a homok, sár
vagy víz elérte a kerékagyat, gyakoribb
karbantartásra lehet szükség. A karban-
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tartási információkat lásd a különálló kar-
bantartási füzetben.

MEVHT33A1-739F4082-A6CE-4316-84FC-7CF93C2F633C
Az Ön biztonsága és kényelme érdekében létfon-
tosságú, hogy a körülményeknek megfelelően
vezesse a járművet. Vezetőként Önnek kell a
legjobban tudnia, miképpen kell vezetnie az adott
körülmények között.

POGGYÁSZ BERAKODÁSA
MEVHT33A1-1953C03D-0D1C-4DF8-84BE-EF28D0F60295

A teher, annak elosztása és rögzítése illetve a
csatolt felszerelések (csatoló eszközök, tetőcso-
magtartó, stb.) számottevően befolyásolják a jár-
mű vezetési tulajdonságait. A vezetési stílust és a
sebességet a megváltozott körülményeknek meg-
felelően kell megválasztania.

VEZETÉS VIZES ÚTVISZONYOK KÖZÖTT
MEVHT33A1-53C3D09A-9861-45F8-BEE4-26891F61D166

* Kerülje a hirtelen gyorsításokat vagy lassítá-
sokat.

* Kerülje az éles fordulókat vagy a hirtelen
sávváltásokat.

* Az Ön előtt haladó jármű mögött mindig
tartson megfelelő követési távolságot.

Amikor az úton a víz tócsákba gyűlik vagy pata-
kokban folyik, stb. csökkentse a sebességét, hogy
ne alakulhasson ki a vízen futás (aquaplaning),
mert megcsúszhat, és elvesztheti az uralmát a
jármű felett. Az elhasznált gumiabroncsok növelik
a kockázatot.

VEZETÉS TÉLI VISZONYOK KÖZÖTT
MEVHT33A1-98FC9208-C564-4CE2-8DCB-19A5562BFB36

* Vezessen figyelmesen.
* Kerülje a hirtelen gyorsításokat vagy lassítá-

sokat.
* Kerülje az éles fordulókat vagy a hirtelen

sávváltásokat.
* Kerülje a hirtelen kormánymozdulatokat.
* Az Ön előtt haladó jármű mögött mindig

tartson megfelelő követési távolságot.

KÖRÜLTEKINTŐ VEZETÉSI MÓDKÖRÜLTEKINTŐ VEZETÉSI MÓD
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MEVHT33A1-AA9BA26A-B49B-43B0-A908-8512620A8F65

ÓVINTÉZKEDÉSEK A FŐKAPCSOLÓ
HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN

MEVHT33A1-FF362985-1347-4C4B-B581-FBC7F400D6E5

FIGYELMEZTETÉS
Ne működtesse a nyomógombos főkapcsolót
járművezetés közben, kivéve vészhelyzet ese-
tén. (Az e-POWER rendszer leáll, ha a főkap-
csolót háromszor egymás után megnyomják,
vagy a főkapcsolót 2 másodpercnél tovább
nyomják.) Ha az e-POWER rendszer vezetés
közben leáll, az ütközéshez és súlyos sérülé-
sekhez vezethet.

A nyomógombos főkapcsoló működtetése előtt ne
felejtse el megnyomni a P kapcsolót, hogy „P”
(parkolás) állásba váltson.

INTELLIGENS KULCSRENDSZER
MEVHT33A1-93950981-2EF8-4850-AF58-D196C60679FB

Az intelligens kulccsal anélkül is működtetheti a
főkapcsolót, hogy azt ki kellene vennie a zsebéből
vagy táskájából. A működési környezet és/ vagy
feltételek befolyásolhatják az intelligens kulcsrend-
szer működését.

FIGYELEM
* Győződjön meg róla, hogy Önnél van-e az

intelligens kulcs, ha működteti a járművet.

* Ha kiszáll a járműből, sose hagyja az
intelligens kulcsot a járműben.

MŰKÖDÉSI TÁVOLSÁG
MEVHT33A1-92477EFA-07C9-4598-8D1A-D0B5C62E916C

MSSD0436

Az intelligens kulcs segítségével az e-POWER
rendszer elindítható, ha a kulcs egy meghatározott
működési távolságon belül van, ahogy az az
ábrán is látható .

Ha az intelligens kulcs elemei lemerülőben vannak
vagy a működési környezetben erősek a rádió-
hullámok, az intelligens kulcs működési távolsága
lecsökkenhet vagy előfordulhat, hogy nem műkö-
dik megfelelően.

Ha az intelligens kulcs a működési távolságon belül
van, bárki, még egy olyan személy is, akinél nincs
az intelligens kulcs, megnyomhatja a főkapcsolót
és elindíthatja a e-POWER rendszert.

* A raktér nem tartozik a működési tartomány-
ba, de az intelligens kulcs működhet.

* Ha az intelligens kulcs a műszerfalon, a kesz-
tyűtartóban, az ajtózsebben vagy az utastér
egyik sarkában van, előfordulhat, hogy nem
működik megfelelően.

* Ha az intelligens kulcs az ajtóhoz közel vagy a
szélvédőhöz közel, de kívül található, előfor-
dulhat, hogy működik.

FŐKAPCSOLÓ ÁLLÁSAI
MEVHT33A1-974D7B79-BED6-4F09-AB6E-A579BEDC09E3

FIGYELEM
* Ne hagyja el a járművet huzamosabb ideig,

ha a főkapcsoló ON állásban van, és az e-
POWER rendszer nem működik. Ettől a 12
voltos akkumulátor lemerülhet.

* Működő e-POWER rendszer mellett hasz-
náljon elektromos tartozékokat, hogy el-
kerülje a jármű 12 voltos akkumulátorának
lemerülését. Ha olyankor tartozékokat kell
használnia, amikor az e-POWER rendszer
nem működik, ne használja azokat huza-
mosabb ideig, és ne használjon egyszerre
több elektromos tartozékot.

MWAF1158X

Ha a főkapcsolót anélkül nyomja meg, hogy a
fékpedált lenyomná, a főkapcsoló világít.
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Nyomja meg a főkapcsolót:

* egyszer, hogy BE állásba állíthassa.
* kétszer, hogy „OFF” állásba állíthassa.
Ha a READY to drive visszajelző lámpa világít a
műszeren, a gépjármű vezethető.

ON pozíció
MEVHT33A1-D9698FD3-051D-4467-807E-FFC14A493CA4

A gyújtásrendszer és az elektromos berendezések
áram alá kerülnek ebben az állásban, anélkül, hogy
az e-POWER rendszer bekapcsolna.

Az ON állás rendelkezik egy akkumulátorkímélő
funkcióval, amely a következő feltételek fennállása
esetén egy bizonyos idő elteltével „OFF” állásba
állítja a főkapcsolót, ha a gépjármű nem működik:

* Főkapcsoló ON állásban van.
* Az e-POWER rendszer leállt.
A következő feltételek fennállása esetén az akku-
mulátor kímélő funkciója kikapcsol:

* Főkapcsoló „OFF” állásban van.
* Az e-POWER rendszer működik.
A főkapcsoló automatikusan OFF állásba kerül, ha
a következő feltételek teljesülnek és eltelt 10 perc.

* Ha a főkapcsoló ON állásban van.
* Ha a gépkocsi parkol.

“OFF” pozíció
MEVHT33A1-A83721F2-C4C7-4D9A-826D-F29009E67A40

Ebben az állásban az e-POWER rendszer ki van
kapcsolva.

Auto ACC pozíció
MEVHT33A1-F5678EC4-E8AB-4C49-8E37-0CBBB1B55191

Ha a jármű P (parkolás) állásban van, az intelligens
kulcs Önnél van, a főkapcsolót pedig ON állásból
„OFF” állásba állítja, a külső tükör távvezérlője, stb.
még egy kis ideig használható.

INTELLIGENS KULCS ELEMÉNEK LEMERÜLÉSE
MEVHT33A1-B0D1956A-5575-426F-A28A-6ED797C76123

MWAF1162X

Ha az intelligens kulcs eleme lemerült vagy a
környezeti feltételek akadályozzák az intelligens
kulcs működését, indítsa el az e-POWER rendszert
a következők szerint:

1. Erősen nyomja meg a fékpedált.

2. Nyomja meg a főkapcsolót.

3. Érintse meg a főkapcsolót az intelligens kulcs-
csal, ahogy az az ábrán is látható. (Hangjelzést
hall.)

4. A hangjelzést követő 10 másodpercen belül
nyomja meg a főkapcsolót miközben a fékpe-
dált is nyomja. Az e-POWER rendszer elindul.

A 3. lépés végrehajtása után, ha a főkapcsolót a

fékpedál lenyomása nélkül nyomják meg, a főkap-
csoló helyzete BE-ra vált.

MEGJEGYZÉS:
* Ha a főkapcsoló ON állásban van vagy az e-

POWER rendszert elindította a fenti mód-
szerek valamelyikével, a [Kulcs akkumulátor
töltöttsége alacsony] figyelmeztető üzenet
jelenik meg (a gépjármű információs kijel-
zőjén) még akkor is, ha az intelligens kulcs a
gépjárműben van. Ez nem hiba. A figyelmez-
tetés kikapcsolásához érintse meg ismét a
főkapcsolót az intelligens kulccsal.

* Ha a [Kulcs akkumulátor töltöttsége ala-
csony] figyelmeztető üzenet megjelenik (a
gépjármű információs kijelzőjén), cserélje ki
az elemet, amint lehet. (Lásd “Intelligens
kulcs eleme” (480 o.).)
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MEVHT33A1-7408FE11-64BC-4759-BC8E-07366732C0C9
1. Ellenőrizze, hogy a rögzítőfék be van húzva.

2. Győződjön meg arról, hogy a jármű P (parkoló)
helyzetben van.

Az e-POWER rendszer úgy van kialakítva, hogy
nem üzemel, ha a jármű nem P (parkolás), vagy
a váltó pozíció nem N (semleges) állásban van.

A főkapcsoló működtetésekor az intelligens
kulcsot magával kell vinnie.

3. Határozottan nyomja le a fékpedált, és nyomja
meg a főkapcsolót, hogy a jármű READY to
drive állásba kerüljön.

Ahhoz, hogy a gépjárművet azonnal READY to
drive állásba állíthassa, nyomja meg és enged-
je fel a főkapcsolót, miközben a fékpedált
lenyomva tarja, függetlenül attól, hogy a
főkapcsoló milyen állásban van. A READY to
drive visszajelző lámpa a műszerfalon világít.

Az e-POWER rendszer leállításához nyomja meg a
P kapcsolót és állítsa a főkapcsolót „OFF” állásba.

MEGJEGYZÉS:
* Miután ON állásba kapcsolta a főkapcsolót, a

motor azelőtt elindulhat, mielőtt a READY to
drive visszajelző lámpa abbahagyná a villo-
gást és elkezdenek világítani.

* Ha a lítium ion (Li-ion) akkumulátor szintje
alacsony, eltarthat egy kis ideig, amíg a
főkapcsoló megnyomását követően a RE-
ADY to drive visszajelző lámpa abbahagyja a
villogást és el nem kezd világítani. Ezalatt
nem jelenik meg az Energiaáramlás, stb.

* Előfordulhat, hogy a fékpedál merev lesz,
mivel a pedált általában az e-POWER rend-
szer indítása előtt működtetik. Ebben az

esetben nyomja le a szokásosnál erősebben
a fékpedált.

* Hangot hallhat a motortérben, amikor a
fékpedált lenyomja, miközben ki van kap-
csolva az e-POWER rendszer. Ez nem jelent
hibás működést.

* Ha az e-POWER rendszer elindítása nem
lehetséges, állítsa a főkapcsolót „OFF” állás-
ba és várjon legalább 5 másodpercet, majd
indítsa el újból az e-POWER rendszert.

MEVHT33A1-4BC039E4-2B44-48C0-B116-21E9DBBB98F4

MWAF0514X

Vezetési üzemmód választó: 2WD modellek

MWAF0515X

Vezetési üzemmód választó: 4WD modellek
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MWAF0540X

Gépjármű-információk kijelzése: 2WD modellek

MWAF1251X

Gépjármű-információk kijelzése: 4WD modellek

Több vezetési üzemmód közül választhat az
üzemmódválasztó kapcsoló segítségével.

2WD: [SPORT], [STANDARD] és [ECO]

Az üzemmód megváltoztatásához nyomja meg a
menetmód választó kapcsolót felfelé vagy lefelé.

4WD: [OFF-ROAD], [SNOW], [STANDARD], [ECO] és
[SPORT]

Az üzemmód megváltoztatásához fordítsa el az
üzemmódválasztó kapcsolót jobbra vagy balra.

MEGJEGYZÉS:

Amikor a vezetési mód választó kiválaszt egy
módot, előfordulhat, hogy az üzemmód nem
vált át azonnal. Ez nem hiba.

Az aktuális üzemmód megjelenik a gépjármű
információs kijelzőjén. A választható üzemmódok
listája megjelenik a gépjármű információs kijelző-
jén és kiválaszthatja az üzemmódot.

MEGJEGYZÉS:

A választható üzemmódok listája kb. 5 másod-
perccel azt követően, hogy az üzemmódot
kiválasztotta, eltűnik. (Az üzenetet úgy is töröl-
heti, hogy a kormánykeréken található scroll
tárcsát megnyomja.)

Ha a vezetési mód nem váltható át a vezetési
módválasztóval, amikor a főkapcsoló BE állásban
van, ellenőrizze a rendszert. Javasolt felkeresni egy
NISSAN márkakereskedőt vagy szakszervizt ehhez
a szervizművelethez.

A STANDARD mód kerül kiválasztásra először
minden alkalommal, amikor a főkapcsolót „BE”
állásba helyezi.

FIGYELMEZTETÉS
Ne bámuljon a vezetési mód választóba vagy a
kijelzőbe vezetés közben, mert a teljes figyel-
met a jármű működésére fordíthatja.

OFF-ROAD ÜZEMMÓD (4WD modellek)
MEVHT33A1-B1518804-908F-4ADF-952F-F3DF3735D856

Könnyebb vezetést vagy indítást tesz lehetővé
egyenetlen útfelületen, például egyenetlen földú-
ton, meredek emelkedőn vagy homokban.

SNOW ÜZEMMÓD (4WD modellek)
MEVHT33A1-A201FEB7-1A36-4D61-AF42-41C78B105440

A pontos ikermotoros vezérlésnek köszönhetően
megkönnyíti az indulást és a vezetést havas
utakon és fagyos utakon.

STANDARD ÜZEMMÓD
MEVHT33A1-8857E083-AD6E-4861-9DBA-6B34A934F8B7

Ez az alapértelmezett üzemmód, amely a legmeg-
felelőbb az általános vezetéshez.

ECO ÜZEMMÓD
MEVHT33A1-B82A0BBD-6AB1-4AD2-88C9-A663A3FB54FB

Segíti a vezetőt a gazdaságos vezetésben. A
gyorsulási profil hatékony vezetésre van optimali-
zálva. A motor járatási logika teljesen gazdaságos
üzemre van optimalizálva. Az állandó haladási
sebességre vagy városi vezetésre optimalizált
regeneratív fékezési profil a D (hajtás) vagy „B”
állásba váltással választható ki.

MEGJEGYZÉS:

Az ECO üzemmódnak a kiválasztása nem fel-
tétlenül csökkenti az üzemanyag- fogyasztást
mivel a vezetési tényezők is hatással vannak
arra.

Működtetés
MEVHT33A1-061CD2E6-277D-43F4-BC8C-67A2644F4AAE

Válassza ki az ECO módot a Üzemmódválasztó
segítségével. Az ECO jelzőfény világít.

Ha a gázpedált a gazdaságos vezetési tartomá-
nyon belül lenyomják, az ECO jelzőfény zölden
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világít. Ha a gázpedált a gazdaságos hajtás tarto-
mánya fölé nyomják, az ECO jelzőfény kialszik.

Az ECO jelzőfény nem világít a következő esetek-
ben:

* Ha a váltókar R (hátramenet) állásban van.
* Ha a jármű sebessége 3,2 km/h (2 MPH) alatti

vagy 144 km/h (90 MPH) felett van.
* Ha a sebességszabályozó rendszer (ha van)

vagy az intelligens sebességszabályozó (ICC)
rendszer (ha van) működésben van.

ECO üzemmód testreszabása
MEVHT33A1-B77CB041-688E-451D-A199-9827AD43795B

Ha az „ECO Cruise Control” „és/vagy az „ECO
Climate Control” ECO üzemmódja ON állapotban
van, jobb tényleges üzemanyag-takarékosság ér-
hető el az üzemanyag-fogyasztás hatékonyságá-
nak előtérbe helyezésével. Az ECO üzemmód
kiválasztásakor állítható be. A funkció aktiválásá-
hoz vagy deaktiválásához lásd “ECO beállítások”
(101 o.).

* ECO Cruise Control (ha van)
Ha az opció BE van kapcsolva, javul az
utazósebesség során az üzemanyagfogyasz-
tás azzal, hogy a normál (opció KIkapcsolva)
üzemmódhoz képest lecsökkenti a célgyorsu-
lást.

* ECO Climate Control
Amikor a beállítás ON, az üzemanyag-haté-
konyság a légkondicionáló rendszer teljesít-
m é n y é n e k c s ö k k e n t é s é v e l k e r ü l
megnövelésre.

MEGJEGYZÉS:

Ha csökken a gépjármű sebessége (például, sík
helyett dombos úton halad a gépjárművel), több
időt fog igénybe venni, hogy visszatérjen a
korábban beállított sebességre, mint normál
üzemmód esetén.

ECO abrnym. jav. (ha van)
MEVHT33A1-E56E5F99-73C6-41CE-898D-C2F75F66DDBA

A „ECO abrnym. jav.” funkció ECO tanácsokat jelenít
meg a gépjármű információs kijelzőjén, ha ala-
csony keréknyomás észlelhető. A funkció aktiválá-
sához vagy deaktiválásához lásd “ECO beállítások”
(101 o.).

Ha a beállítás BE van kapcsolva, az ECO Drive
Report kijelzőjén megjelenik az [ECO jav. Áll. be az
abroncsnyomást] felirat. A gomb megnyomásával
átválthatja a kijelzőt a gumiabroncsnyomás kijel-
zőre gombot a kormányon.

ECO pedál útmutató funkció
MEVHT33A1-0142DE55-CD7E-4517-807F-1E1D708D6381

MWAF0126X

Az ECO Pedal Guide kijelzője kiválasztható a jármű
információs kijelzőjén ECO módban. (Lásd “5. [ECO

pedál útmutató]” (121 o.).) Használja az ECO pedál
útmutató funkciót, hogy javítsa az üzemanyagfo-
gyasztást.

Ha az ECO-pedál vezetősávja a zöld tartományban
van, ez azt jelzi, hogy a jármű a szupergazda-

ságos vezetési tartományon belül van.

Ha az ECO Pedal vezetőléc a világoszöld tarto-
mányban van, ez azt jelzi, hogy a jármű a
gazdaságos vezetési tartományon belül van.

Ha az ECO pedál vezetősávja kívül esik a zöld
tartományon ( és ), az azt jelzi, hogy a gázpedál
le van nyomva a gazdaságos hajtás tartományá-
ban.

Az ECO pedál útmutató sáv nem jelenik meg, ha:

* A gépjármű sebessége kb. 4 km/h (2 MPH) alá
csökken.

* A váltókar P (parkolás), N (üres) vagy R
(hátramenet) állásban van.

SPORT MÓD
MEVHT33A1-65DD3258-63B6-463D-8B06-4DFAFE7FD701

* Beállítja az elektromos motor nyomaték visz-
szajelzést a vezetési agilitás javításának érde-
kében.

* A kormányrendszer alkalmazkodik ahhoz,
hogy a vezető még vonzóbb élményben
legyen a sportos vezetési szituációkban. Ez a
rendszer a jármű információs kijelzőjének
beállítási menüjében kapcsolható be és ki.
(Lásd “[Vezetőasszisztens]” (99 o.).)
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MEGJEGYZÉS:

SPORT üzemmódban az üzemanyagfogyasztás
növekedhet.

MEVHT33A1-0099E665-725B-489E-B596-F5A3F4CD54DB

ELEKTRONIKUS VÁLTÁSVEZÉRLŐ RENDSZER
MEVGUID-52C723F3-DF5C-4616-9A19-1AEAD5024CFD

Ez a jármű elektronikus vezérlésű, hogy maximális
teljesítményt és zökkenőmentes működést bizto-
sítson.

Ennek a gépjárműnek az ajánlott működtetési
műveletei a következő oldalakon láthatók.

A jármű indítása
MEVHT33A1-5D273D53-F49E-430A-9675-CA17371F1DFA

1. Azt követően, hogy a gépjárművet READY to
drive állásba állította, teljesen nyomja le a
lábfékpedált, mielőtt a választókart D (haladás)
állásba állítja.

A választókart úgy alakították ki, hogy a
lábfékpedált le kelljen nyomni azt megelő-
zően, hogy P (parkolás) állásból bármelyik
haladás állásba állíthassa, miközben az e-
POWER rendszer működik.

A váltóállás nem mozdítható ki a P (parko-
lás) helyzetből a többi pozícióba, ha a
főkapcsoló „KI” állásban van.

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

3. Engedje ki a rögzítőféket és engedje fel a
lábfékpedált, majd hozza mozgásba a jármű-
vet a gázpedál megnyomásával.

FIGYELMEZTETÉS
* Ne nyomja a gázpedált, miközben P (par-

kolás) vagy N (üres) állásból R (hátrame-
net), D (haladás) állásba kapcsol. Mindig
nyomja a fékpedált a váltások befejezé-
séig. Ha nem így tesz, elveszítheti uralmát

a gépjármű felett, amely balesethez vezet-
het.

* Soha ne kapcsoljon P (parkolás) vagy R
(hátramenet) állásba, miközben a jármű
előrehalad, és P (parkolás), D (haladás) „B”
állásba tolatás közben. Ez balesetet okoz-
hat vagy károsítja a sebességváltót.

FIGYELEM
* Amikor emelkedőn állítja meg a járművet,

ne a gázpedál lenyomásával tartsa meg a
járművet. Erre a célra használja a féket.

* Ne függesszen semmilyen tárgyat a se-
bességváltó karra. A hirtelen elindulás
balesetet okozhat.

Váltás
MEVHT33A1-8E33D228-CFD5-4E80-8A5F-A2EC598FE23A

MWAF1231X

Üresjárati helyzet (középső helyzet)

A váltókar elmozdításához,

A JÁRMŰ VEZETÉSEA JÁRMŰ VEZETÉSE
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: Nyomja meg a gombot a váltáshoz.

: Váltás a gomb megnyomása nélkül .

Nyomja meg a P kapcsolót (2) a P (parkolás) állásba
váltáshoz.

Ha a választókar D (haladás) állásban van, csúsz-
tassa el az adott útvonalon a B állás kiválasztásá-
hoz.

MEGJEGYZÉS:
* A váltókaron vagy a jármű információs

kijelzőjén található váltásjelző ellenőrzésé-
vel ellenőrizze, hogy a jármű a kívánt váltási
pozícióban van-e.

* Ahhoz, hogy a gépjárművet D (haladás)
állásba állíthassa B állásból, helyezze a
váltókart újból D (haladás) helyzetbe.

Miután a főkapcsolót READY to drive állásba
helyezte, nyomja le teljesen a fékpedált, és moz-
gassa a váltókart a kívánt váltási helyzetek bárme-
lyikébe.

MEGJEGYZÉS:
* A gépjármű automatikusan P (parkolás)

állásba vált, ha a főkapcsoló gombját „KI”
állásba állítja.

* Ha a READY to drive visszajelző lámpa ”
vagy “ ” jelzőfény nem világít, a sebes-
ségváltó pozíciót nem lehet D (hajtás), B
vagy R (hátramenet) állásba kapcsolni, még
akkor sem, ha a főkapcsoló BE állásban van.

* Ha a következő feltételek teljesülnek, a
váltóállás automatikusan P (parkolás) hely-
zetbe állítható.

— Ha a vezetőoldali biztonsági öv nincs
bekapcsolva.

— Amikor kinyitják a vezetőoldali ajtót.

FIGYELMEZTETÉS
* A váltókar elengedésekor mindig középső

helyzetben van. Amikor a főkapcsolót RE-
ADY to Vezetés állásba állítja, a vezetőnek
meg kell győződnie arról, hogy a jármű P
(parkolás) állásban van. A váltókaron lévő
P feletti visszajelző lámpa világít, a P jelzés
pedig megjelenik a jármű információs
kijelzőjén. Ha a jármű D (haladás) vagy R
(hátramenet) állásban van, amikor a fő-
kapcsolót READY to drive állásba állítja, az
hirtelen indítást okozhat, ami balesethez
vezethet.

* Lejtős úton ne hagyja, hogy a gépjármű
visszaguruljon, ha D (haladás) vagy B
állásban van, illetve előre guruljon, ha R
(hátramenet) állásban van. Ez balesetet
okozhat.

* Vezetés közben ne állítsa a sebességváltó
karját N (üres) állásba. Nem üzemel a
regeneratív fékezés, ami balesetet okoz-
hat.

* Ha a regeneratív fékezés nem működik
elegendő mértékben, nyomja le a fékpe-
dált a jármű sebességének csökkentésé-
hez.

* Ha lejtős úton felfelé vagy lefelé áll meg,
illetve parkol, nyomja le a fékpedált és
álljon meg a gépjárművel. Ha a gépjármű
továbbra is áll, miközben csak a gázpedál

van lenyomva, a fékpedál pedig fel van
engedve, az elektromos hajtómotor túlme-
legedést okozhat. A jármű megállításakor
engedje fel a gázpedált és nyomja le a
fékpedált.

FIGYELEM
* Ne mozdítsa el a választókart miközben a

P pozíciókapcsolót nyomva tartja. Ettől az
elektromos motor károsodhat.

* Ha a kívánt állásba vált a választókar
elmozdításával, ellenőrizze, hogy a válasz-
tókar visszatér-e a középső állásba ha
elengedi a kart. Ha a választókart középső
állásban tartja, a sebességváltó-vezérlés
károsodhat.

* Ne mozgassa a váltókart, ha a gázpedál le
van nyomva, kivéve, ha B pozícióba vált.
Ettől a gépjármű hirtelen elindulhat és
balesetet okozhat.

* A következő műveletek nem megengedet-
tek, mert az elektromos hajtómotor túlzott
erővel hatna, és ez a jármű károsodásához
vezethet:

— Mozgassa a váltókart R (hátramenet)
állásba előrehaladáskor

— Tolatás közben állítsa a váltókart D
(vezetés) vagy B helyzetbe

Ha ezeket a műveleteket megpróbálja
végrehajtani, figyelmeztető hangot hall és
a gépjármű N (üres) állásba vált.
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MEGJEGYZÉS:
* Ne tolasson szándékosan úgy, hogy a se-

bességváltó kar D (haladás) vagy B állásban
van emelkedőn, és ne mozgassa előre a
járművet úgy, hogy a sebességváltó kar R
(hátramenet) állásban van lejtőn.

* Ha a lítium ion (Li-ion) akkumulátor teljesen
fel van töltve, a regenerált elektromos ener-
giát a generátorral elindított motor használ-
ja el. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a
motor hangos lesz, de ez nem hiba. Ebben
az esetben nem használnak üzemanyagot.

* Ha vezetés közben megnyomja a P kapcso-
lót, a művelet törlésre kerül. (Megszólal a
berregő és megmarad az aktuális váltó
pozíció.)

* Ha a gázpedált lenyomják, amikor a jármű
leáll, és a váltókart N (üres) állásba helyezi, a
teljesítménykorlátozás visszajlező lámpája

világítani fog. Ebben az esetben lecsök-
ken a gyorsítás, akkor is, ha a váltókart a D
(haladás) állásban állítja. (Lásd “Teljesít-
ménykorlátozás figyelmeztető lámpája” (95
o.).)

P (parkoló) ÁLLÁS:

MWAF1232X

Használja ezt a váltókar állást, ha a gépjárművel
leparkolt vagy ha a gépjárművet READY to drive
állásba állítja. Győződjön meg róla, hogy a jármű
teljesen megállt, mielőtt az P (parkolás) állásba
kapcsolna. A P (parkolás) helyzetbe váltáshoz
nyomja meg a P kapcsolót az ábrán látható
módon, miután a jármű teljesen megállt. Ha a P
pozíció kapcsolóját akkor nyomja meg, amikor a
gépjármű még mozgásban van, egy figyelmez-
tető hang szólal meg és a rendszer megtartja az
aktuális fokozatot. A P (parkolás) helyzetbe váltás
után húzza be a rögzítőféket. Ha domboldalon
parkol, először húzza be a rögzítőféket, miközben
lenyomva tartja a lábfékpedált, majd nyomja meg
a P kapcsolót, és állítsa a járművet P (parkolás)
állásba. A rögzítőfék működésével kapcsolatos
további információkért, lásd “Rögzítőfék” (192 o.).

MEGJEGYZÉS:
* Ha a gépjármű áll, a rendszer automatiku-

san P (parkolás) állásba vált, ha a váltó
pozíció P (parkolás) állástól eltérő, miközben
a főkapcsoló OFF állásban van.

* Ha a P kapcsolót megnyomja miközben a
váltókart elmozdítja, a váltókar nem fog
átváltani P (parkolás) állásba. Ha a P kap-
csolót megnyomja, ügyeljen arra, hogy a
váltókar először visszatérjen a középső ál-
lásba.

R (hátramenet):
Ezt az állást hátramenetre használja. Győződjön
meg róla, hogy a jármű teljesen megállt, mielőtt az
R (hátramenet) állásba kapcsolna. A fékpedált
teljesen le kell nyomni és meg kell nyomni a
váltókar gombját, hogy a váltókart az üres
állásból R (hátramenet) állásba tudja mozgatni.
Ha a járművet előrehaladás közben R (hátrame-
net) helyzetbe állítják, a hangjelzés megszólal,
és a jármű N (üres) állásba kapcsol.

N (üres):
Ilyenkor se előre-, se hátramenetben sincs a jármű.
A gépjármű READY to drive állásba állítható ebben
a pozícióban.

Vezetés közben ne váltson N (üres) állásba. A
regeneratív fékrendszer N (üres) állásban nem
működik. A jármű fékjei azonban továbbra is
megállítják a járművet.

A gépjármű N (üres) állásba váltása:

* Ha a jármű P (parkolás) állásban van, csúsz-
tassa előre vagy hátra a váltókart egy bevá-
gással, miközben lenyomja a fékpedált és
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tartsa legalább 1 másodpercig ebben a pozíci-
óban a váltókart.

* Ha a jármű D (haladás) vagy B állásban van,
csúsztassa előre a váltókart egy bevágással,
miközben lenyomja a fékpedált és tartsa
legalább 1 másodpercig ebben a pozícióban a
váltókart.

* Ha a jármű R (hátramenet) állásban van,
csúsztassa hátra a váltókart egy bevágással,
miközben lenyomja a fékpedált és tartsa
legalább 1 másodpercig ebben a pozícióban a
váltókart.

D (Haladás):
Használja ezt az állást a normál előrehaladáshoz.
Ha a járművet tolatás közben D (vezetési)
helyzetbe állítják, a hangjelzés megszólal, és a
jármű N (üres) állásba kapcsol.

B:
Lefelé haladáshoz használja a B pozíciót. Ha a B
pozíciót használja, a regeneratív fék nagyobb
mértékben vehető igénybe, amikor a gázpedált
felengedi, összehasonlítva a D (haladás) állással.

Regeneratív fék:
* A regeneratív fékezés hatékonysága megnő,

ha a jármű B állásban van. Ha a gépjármű
sebessége túl magas, nyomja le szükség
szerint a fékpedált.

* A regeneratív fékezés fékezésének hatékony-
sága csúszós úton lecsökkenhet, ha a Li-ion
akkumulátor teljesen fel van töltve, vagy ha a
LI-ion akkumulátor hőmérséklete túl alacsony.

Üresjárat tartás funkció
MEVGUID-51842237-855E-4335-BD3C-CFF52733A8C5

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy kikapcsolja a
motor, miközben a gépjármű N (üres) állásban van.
Amíg ez a funkció be van kapcsolva, a jármű kézzel
tolható akkor is, ha a főkapcsoló „OFF” állásban
van. A funkció használatakor engedje ki az elektro-
nikus rögzítőféket.

FIGYELMEZTETÉS
* Ezt a funkciót kizárólag sík felületen hasz-

nálja. Amennyiben nem így tesz, a gép-
jármű véletlenül megmozdulhat, ami
ütközéshez, vagy súlyos sérüléshez vezet-
het.

* Ha a főkapcsolót BE állásba állítja a funkció
aktiválása után, nyomja le a fékpedált a
jármű leállításához, mert a váltókar N
(üres) állásban van.

* Ha ez a funkció a megfelelő műveletek
mellett sem kapcsol be, hibás lehet a
sebességváltó. Javasolt felkeresni egy
NISSAN márkakereskedőt vagy szakszer-
vizt ehhez a javításhoz.

Az üresjárat tartás üzemmód aktiválásához végez-
ze el a következő műveleteket.

1. Nyomja meg a főkapcsolót a motor elindítá-
sához.

2. Engedje ki az elektronikus rögzítőféket és az
automatikus féktartás funkciót.

3. Nyomja le és tartsa lenyomva a fékpedált.
Mozdítsa el a váltókart a „P” (Parkolás) állásból.

4. Nyomja meg a P pozíció kapcsolóját.

5. Mozdítsa a váltókart N (Üres) állásba és tartsa
ott kb. 0,5 másodpercig, amíg meg nem jelenik
az N a jármű információs kijelzőn, majd moz-
gassa vissza a kart a központi állásba.

6. Csúsztassa a váltókart ismét N (Üres) állásba,
és tartsa lenyomva kb. 0,5 másodpercig, amíg
a [Park Gear & Park Brake not Applied] üzenet
meg nem jelenik a jármű információs kijelzőn.
(Lásd “61. [Neutral Hold Mode activated] visz-
szajelző (ha van)” (117 o.).)

7. Állítsa a főkapcsolót „KI” állásba. Az e-POWER
rendszer kikapcsol, miközben megtartja az N
(üres) állást.

A semleges tartási módból való kilépéshez állítsa a
járművet N (üres) állástól eltérő helyzetbe.

MEGJEGYZÉS:
* A nem megfelelő működés elkerülése érde-

kében a 4 - 6. lépéseket megközelítőleg 5
másodpercen, az 5. és 6. lépéseket pedig 0,5
másodpercen belül kell elvégezni.

* Ha a főkapcsolót „KI” állásba állítja, miköz-
ben a váltókar N (üres) állásban van, egy
üzenet jelenik meg a jármű információs
kijelzőjén. (Lásd “60. Üresjárat tartás útmu-
tatás visszajelző (ha van)” (117 o.).)

* Ha az üresjárat tartás üzemmód nem elér-
hető, egy üzenet fog megjelenni a gépjármű
információs kijelzőjén. (Lásd “62. [Üresben
tartás üzemmód nincs bekapcsolva] visz-
szajelző (ha van)” (117 o.).) A semleges tartás
mód aktiválásához várjon egy ideig váltás
nélkül, majd hajtsa végre újra a műveleteket.
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MEVHT33A1-63E39624-CE54-4BBF-8A6D-1FF627669DD9
Ha a négykerék-meghajtásban (4WD) hiba lép fel
miközben az e-POWER rendszer üzemel, figyel-
meztető üzenet jelenik meg a gépjármű informá-
ciós kijelzőjén.

MWAF1230X

Ha a [4WD rendszerhiba] figyelmeztetés megjele-
nik, hiba lehet a 4WD rendszerben. Csökkentse a
jármű sebességét és amint lehet, ellenőrizesse
járművét NISSAN-márkakereskedővel, vagy szak-
szervizzel.

Ha a figyelmeztető üzenet továbbra is megjelenik a
fenti művelet után, vizsgáltassa meg a rendszert
egy NISSAN márkakereskedővel vagy szakszerviz-
zel, amilyen hamar csak lehet.

FIGYELMEZTETÉS
* A 4WD gépjárművek esetében soha ne

kísérelje meg, hogy a gépjármű két kerekét
felemeli a talajról és a sebességváltót
bármilyen sebességi fokozatba vagy hát-
ramenetbe állítja, járó e-POWER rendszer
mellett. Ha így tesz, a hajtáslánc meg-
sérülhet vagy a gépjármű megmozdulhat,

amely súlyos személyi sérüléseket vagy a
gépjármű sérülését okozhatja.

* A 4WD gépjárművet soha ne tesztelje 2WD
meghajtásra tervezett dinamométeren
(olyan dinamométeren, amelyet néhány
államban is használnak az emissziós mé-
résekhez) vagy hasonló berendezésen,
még akkor sem, ha a másik két kerék fel
van emelve a talajról. Mindenképpen in-
formálja a tesztelő személyzetet, hogy az
Ön gépjárműve 4WD meghajtással van
felszerelve, mielőtt a járművet dinamomé-
terre vinnék. Nem megfelelő tesztberen-
dezés használata esetén a hajtáslánc
megsérülhet, vagy a gépjármű megmoz-
dulhat, amely súlyos személyi sérüléseket
vagy a gépjármű sérülését okozhatja.

FIGYELEM
* Az e-POWER rendszert ne működtesse 

szabadonfutó görgőn vagy úgy, hogy a 
kerekek fel vannak emelve.

* Az erőátviteli rendszer károsodhat, ha a 
[4WD rendszerhiba] lámpa világít és Ön 
folytatja a haladást.

Ha a jármű P (Parkolás) állásban van, üzemzaj lehet
hallható a jármű alsó részéből. Ez nem hiba.

MEVHT33A1-829B8FC4-31C2-488A-80A3-8C66A56820DE

NÉGYKERÉK-MEGHAJTÁS (4WD) (ha van)NÉGYKERÉK-MEGHAJTÁS (4WD) (ha van) VEZETÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREKVEZETÉSTÁMOGATÓ RENDSZEREK
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Minden vezetőasszisztens rendszert úgy terveztek, hogy különböző módon segítse a vezetőt vezetés közben. A következő vezetéstámogató rendszerek (ha
vannak) állnak rendelkezésre ezen a járművön:

Kategória Rendszer Szimbó-
lum

Rendszerleírás (Részletes információkért lásd a megadott oldalt.) Oldal

Előre vezetéit se-
gédeszközök

Intelligens vészfékezés gyalo-
gosészleléssel

Figyelmeztetésben és/vagy fékezésben segíti a vezetőt, ha fennáll az ütközés veszélye a
haladó sávban haladó járművel, illetve egy gyalogossal vagy kerékpárossal. 377

Intelligens elülső ütközési fi-
gyelmeztetés

Segít figyelmeztetni a vezetőt, ha egy másik jármű hirtelen fékezése következik be, az
ugyanabban a sávban haladó jármű előtt.

387

Intelligens sebességtartó au-
tomatika (ICC) (ProPILOT Assist
rendszerrel rendelkező model-
lek)

Intelligent Cruise Control (ICC)
* Segít a vezetőnek megtartani a kiválasztott távolságot az elöl haladó járműtől, és

csökkentheti a sebességet, hogy megfeleljen egy lassabb járműnek.
* Megállásig lassítja a járművet, amikor az elöl haladó jármű lelassít és megáll.

356

Hagyományos (fix sebességes) sebességszabályozó üzemmód
* Lehetővé teszi a vezető számára, hogy meghatározott sebességgel vezesse a járművet

anélkül, hogy a lábát a gázpedálon tartaná.
374

Intelligens sebességtartó au-
tomatika (ICC) (ProPILOT Assist
rendszer nélküli modellek)

Intelligent Cruise Control (ICC)
* Segít a vezetőnek megtartani a kiválasztott távolságot az elöl haladó járműtől, és

csökkentheti a sebességet, hogy megfeleljen egy lassabb járműnek.
* Megállásig lassítja a járművet, amikor az elöl haladó jármű lelassít és megáll.

328

Hagyományos (fix sebességes) sebességszabályozó üzemmód
* Lehetővé teszi a vezető számára, hogy meghatározott sebességgel vezesse a járművet

anélkül, hogy a lábát a gázpedálon tartaná.
342

Sebességszabályozó rendszer
(ProPILOT Assist rendszer vagy
ICC nélküli modellek)

Lehetővé teszi a vezető számára, hogy meghatározott sebességgel vezesse a járművet
anélkül, hogy a lábát a gázpedálon tartaná.

327

Sebességkorlátozó Hagyja, hogy a vezető beállítsa a kívánt sebességhatárt. 324
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Kategória Rendszer
Szimbó-
lum Rendszerleírás (Részletes információkért lásd a megadott oldalt.) Oldal

Oldalsó vezetéit
segédeszközök
(sáv és holttér)

Sávelhagyásra figyelmeztető
rendszer (LDW)

Figyelmezteti a vezetőt, hogy a jármű egy sávjelzőt készül áthaladni egy visszajelzővel és a
kormánykerék rezgésével.

288

Intelligent Lane Intervention
* Figyelmezteti a vezetőt, hogy a jármű egy sávjelzőt készül áthaladni egy visszajelzővel és

a kormánykerék rezgésével.
* Segíti a sofőrt, hogy visszahelyezze a járművet a haladó sáv közepére.

292

Emergency Lane Assist (ELA)
* Visszajelzővel és a kormánykerék rezgésével figyelmezteti a vezetőt, ha a jármű

megközelíti az út szélét vagy egy folytonos fehér vonalat.
* Segítse a sofőrt a jármű visszahelyezésében a kocsi útjára.

297

Holttér figyelmeztető rendszer
(BSW) Visszajelzővel figyelmezteti a vezetőt a szomszédos sávban haladó járműre sávváltáskor. 305

Intelligens holttér beavatkozó
rendszer

* Sávváltáskor figyelmezteti a vezetőt a szomszédos sávban haladó járműre.
* Segíti a sofőrt, hogy visszahelyezze a járművet a haladó sáv közepére.

311

Kormányzás segítő rendszer Segíti a vezetőt abban, hogy a jármű a haladó sáv közepén maradjon (ez a rendszer a
ProPILOT Assist rendszerbe van beépítve).

369

Hátsó vezetés se-
gítők

Hátsó keresztforgalmi figyel-
meztető funkció (RCTA)

Segíti a vezetőt, amikor parkolóhelyről tolat ki és a rendszer más közeledő járműveket
érzékelt a jármű jobb vagy bal oldaláról.

319

Rear Automatic Braking (RAB) Segíti a vezetőt, amikor a jármű tolat, és közvetlenül a jármű mögött álló tárgyakhoz közelít,
szükség esetén figyelmeztetéssel és automatikus fékezéssel.

397

Parkolássegítő
rendszer

Visszapillantó monitor - A jármű hátulnézetét mutatja, amikor a sebességváltó kar R (hátramenet) állásban van. 205

Intelligent Around View Moni-
tor - Segíti a vezetőt a parkolási helyzetekben azáltal, hogy osztott képernyős formátumban

megjeleníti a jármű helyzetének különböző nézeteit.
211

Mozgó tárgy felismerés (MOD) - Tájékoztatja a vezetőt a jármű közelében mozgó tárgyakról parkolási helyzetekben. 221

Parkolószenzor (szonár) rend-
szer - Vizuális és hangos figyelmeztetéssel tájékoztatja a vezetőt a lökhárítók közelében álló

akadályokról.
416

ProPILOT Park
Segíti a vezetőt a jármű leparkolásában (párhuzamos parkolás, hátrafelé történő parkolás és
előrefelé történő parkolás).

421

ProPILOT Assist ProPILOT Assist Intelligens sebességtartó automatikából (ICC) és Kormányzás segítő rendszerből áll. 345



(281,1)

Kategória Rendszer
Szimbó-
lum Rendszerleírás (Részletes információkért lásd a megadott oldalt.) Oldal

Egyéb vezetéit se-
gédeszközök

Távolsági fényszóró asszisz-
tens

Automatikusan tompított fényre kapcsolja a fényszórókat, amikor egy szembejövő jármű
vagy az elöl haladó jármű jelenik meg járműve előtt.

127

Adaptív LED fényszóró Automatikusan megváltoztatja a fényszórók által megvilágított területet, amikor egy
szembejövő jármű vagy az elöl haladó jármű jelenik meg járműve előtt.

129

Traffic Sign Recognition (TSR) Tájékoztatást nyújt a vezetőnek a legutóbb észlelt sebességkorlátozásról. 285

Intelligent Driver Alertness Segít figyelmeztetni a vezetőt, ha figyelmetlenséget vagy vezetési fáradtságot észlel. 394

Hill Start Assist - Megakadályozza, hogy a jármű hátraguruljon annyi idő alatt, amíg a vezető elengedi a
fékpedált és lenyomja a gázpedált, amikor a jármű dombon áll meg.

413
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A RENDSZEREK ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA
MEVHT33A1-BE4C2AD1-73BF-4C82-89CB-42B01D28485A

MWAF1270X

(1) Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)
(2) Gépjármű információs kijelzője

A következő rendszerek (ha vannak) engedélyez-
hetők vagy letilthatók a jármű információs kijelző-
jének beállítási menüjében. Válassza ki az egyes

beállítási elemeket a kormánykerékre szerelt ke-
zelőszerveken található görgetőtárcsával.

* Intelligens vészfékezés gyalogosészleléssel
* Intelligens elülső ütközési figyelmeztetés
* Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer (LDW)

* Intelligent Lane Intervention*
* Emergency Lane Assist (ELA) rendszer
* Holttér figyelmeztető rendszer (BSW)
* Intelligens holttér beavatkozó rendszer*
* Csat. sebkor.
* CRUISE Navi Link
* Kormányzás segítő rendszer
* Hátsó keresztforgalmi figyelmeztető funkció

(RCTA)
* Rear Automatic Braking (RAB)
* Mozgó tárgy felismerés (MOD)
* Parkolószenzor (szonár) rendszer
* Traffic Sign Recognition (TSR)
* Intelligent Driver Alertness
*: Az intelligens sávintervenció és az intelligens
holttér-beavatkozó rendszerek működtetéséhez
meg kell nyomnia a ProPILOT Assist kapcsolót
vagy a dinamikus vezetőtámogató kapcsolót,
miután engedélyezte az egyes rendszereket a
beállítások menüben.

Vezetőasszisztens kijelző
MEVHT33A1-708E1D0D-89DE-4D7F-B0E5-83912A5C69D7

A Vezetőasszisztens képernyő megjelenik a jármű
információs kijelzőjén, ha a görgetőtárcsával kivá-
lasztja, vagy egy rövid ideig, ha megnyomja a
ProPILOT Assist kapcsolót (ha van).

A következő rendszerek állapota (ha fel van
szerelve) megjeleníthető a kijelző minden zónájá-
ban.
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Zóna Vezetési segédrendszer

Előre

Intelligens vészfékezés gyalogo-
sészleléssel

Intelligens elülső ütközési figyel-
meztetés

Sáv

Sávelhagyásra figyelmeztető rend-
szer (LDW)

Intelligent Lane Intervention

Holttér

Holttér figyelmeztető rendszer
(BSW)

Intelligens holttér beavatkozó
rendszer

* Ha valamelyik “Figyelmeztetés” rendszer enge-
délyezve van, a “ ” jel látható minden
zónában.

* Ha bármelyik “Beavatkozás” rendszer engedé-
lyezve van, a “ ” jel látható minden zóná-
ban.

* Ha nincs engedélyezve rendszer, minden zó-
nában az [KI] felirat látható.

A kijelző a következő példák szerint változik:

MWAF1305X

Zóna Vezetési segédrendszer Státusz

Előre

Intelligens vészfékezés
gyalogosészleléssel Engedé-

lyezve (ki-
vezetés)Intelligens elülső ütközési

figyelmeztetés

Sáv

Sávelhagyásra figyelmez-
tető rendszer (LDW)

Engedé-
lyezve (ki-
vezetés)

Intelligent Lane Interventi-
on

Tiltva

Holttér

Holttér figyelmeztető
rendszer (BSW)

Engedé-
lyezve (ki-
vezetés)

Intelligens holttér beavat-
kozó rendszer

Tiltva

MWAF1248X

Zóna Vezetési segédrendszer Státusz

Előre

Intelligens vészfékezés
gyalogosészleléssel Engedé-

lyezve (ki-
vezetés)Intelligens elülső ütközési

figyelmeztetés

Sáv

Sávelhagyásra figyelmez-
tető rendszer (LDW)

Engedé-
lyezve

Intelligent Lane Interventi-
on

Engedé-
lyezve (ár-
nyékolt)

Holttér

Holttér figyelmeztető
rendszer (BSW)

Engedé-
lyezve

Intelligens holttér beavat-
kozó rendszer

Engedé-
lyezve (ár-
nyékolt)
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ÁLTALÁNOS HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ
MEVHT33A1-4A828657-24DF-40EA-873A-7D3F74310D76

Néhány vezetőasszisztens rendszer a közös részeket (kamera, radar stb.) használja a működéshez. Ha egy felugró figyelmeztető üzenet jelenik meg a jármű
információs kijelzőjén, vagy a figyelmeztető lámpa villog/világít, ellenőrizze a rendszer állapotát. Részletekért lásd a “Rendszer átmenetileg nem elérhető” és
“Rendszerhiba” című szakaszait a jelen Kezelői kézikönyvben az egyes rendszerekre vonatkozóan.

Kamera és radar átmeneti blokkolására

Figyelmeztető üzenet/Fi-
gyelmeztető lámpa Tünetek Lehetséges okok A rendszer érintett Teendők

[Nem elérhető A 
kamera hőmérs. 

magas]
Magas kamera
hőmérséklet

Közvetlen napfény/magas ka-
bin hőmérséklet

TSR, LDW, intelligens
sávintervenció, intelli-
gens holttér-beavat-
kozás és Kormányzás
segítő rendszer

Amikor a belső hőmérséklet csökken, a rendszer automatikusan
újraindul. (Nyomja meg a ProPILOT Assist kapcsolót vagy a
dinamikus vezetőtámogató kapcsolót az intelligens sávintervenció
és az intelligens holttér-beavatkozó rendszerek visszakapcsolásá-
hoz.)

Villog

Intelligens vészféke-
zés gyalogosészlelés-
sel és intelligens elülső
ütközésfigyelmezte-
téssel

[Nem elérhető
Rossz látási viszonyok]

vagy

Villog

Rossz a kamera
láthatósága Közvetlen napfény ELA, Kormányzás se-

gítő rendszer és intel-
ligens vészfékezés
gyalogosészleléssel

Ha a feltétel már nem áll fenn, a rendszer automatikusan újraindul.

Kamera
akadály

A szélvédő üvege párásodott,
fagyott vagy szennyezett

Tisztítsa meg a kamera területének szélvédőüvegét. Használja az
ablaktörlőket és páramentesítőt a szélvédő tisztítására.

[Nem elérhető
Rossz látási viszonyok]

Rossz látási vi-
szonyok/érzé-
kelhetetlen sáv-
jelző

Rossz idő
Kormányzás segítő
rendszer

Ha az állapot már nem áll fenn, nyomja meg a ProPILOT Assist
kapcsolót a ProPILOT Assist rendszer kikapcsolásához, majd
nyomja meg ismét a kapcsolót a rendszer visszakapcsolásához.
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Figyelmeztető üzenet/Fi-
gyelmeztető lámpa Tünetek Lehetséges okok A rendszer érintett Teendők

„[Ideiglenesen letiltva
Első radar blokkolva]

és

Villog (csak intelligens
vészfékezés esetén)

Elülső radar
akadályozása

Kedvezőtlen időjárás (eső, köd,
hó, stb.) ELA, ICC, ProPILOT As-

sist, intelligens vészfé-
kezés gyalogosészle-
léssel és intelligens
elülső ütközésfigyel-
meztetés

Ha a feltétel már nem áll fenn, a rendszer automatikusan újraindul.
(Nyomja meg a ProPILOT Assist kapcsolót vagy a Sebességtartó
ON/OFF kapcsolót az ICC rendszer visszakapcsolásához.)

Az érzékelő szennyezett vagy
eltömődött

Tisztítsa meg az első radarérzékelő területét a jármű elején.

Korlátozott útszerkezetekkel
vagy épületekkel rendelkező
utak

Ha a feltétel már nem áll fenn, a rendszer automatikusan újraindul.
(Nyomja meg a ProPILOT Assist kapcsolót vagy a Sebességtartó
ON/OFF kapcsolót az ICC rendszer visszakapcsolásához.)

Villog (csak intelligens
vészfékezés esetén)

Elülső radar
megszakítása

Interferencia egy másik radar-
forrásból

ICC, ProPILOT Assist,
intelligens vészféke-
zés gyalogosészlelés-
sel és intelligens elülső
ütközésfigyelmeztetés

Ha a feltétel már nem áll fenn, a rendszer automatikusan újraindul.
(Nyomja meg a ProPILOT Assist kapcsolót vagy a Sebességtartó
ON/OFF kapcsolót az ICC rendszer visszakapcsolásához.)

[Nem elérhető
Oldalsó radar
blokkolva]

Oldalsó radar
akadályozása Radar blokkolás

ELA, BSW, Intelligent
Blind Spot Interventi-
on és RCTA

Tisztítsa meg az oldalsó hátsó radarterületet a jármű hátulján. Ha a
feltétel már nem áll fenn, a rendszer automatikusan újraindul.
(Nyomja meg a ProPILOT Assist kapcsolót vagy a dinamikus
vezetőtámogató kapcsolót az intelligens holttér-beavatkozó rend-
szer visszakapcsolásához.)

[Nem érhető el
Csúszós út]

Rossz útállapot Csúszós út

Intelligens sávinter-
venció, intelligens
holttér-beavatkozás,
ICC és ProPILOT Assist

Ha az állapot már nem áll fenn, nyomja meg a ProPILOT Assist
kapcsolót vagy a dinamikus vezetőtámogató kapcsolót vagy a
Cruise BE/KI kapcsolót az egyes rendszerek visszakapcsolásához.

[Nem elérhető
Rögzítőfék behúzva]

Rendszer meg-
szakítása Elektronikus rögzítőfék ProPILOT Assist

Ha az állapot már nem áll fenn, nyomja meg a ProPILOT Assist
kapcsolót az ICC rendszer kikapcsolásához, majd nyomja meg
ismét a kapcsolót az ICC rendszer visszakapcsolásához.

[Press brake pedal] Nincs elektroni-
kus rögzítőfék

Vezetőoldali ajtó nyitva (a jár-
mű megállt) ProPILOT Assist Azonnal nyomja le a fékpedált.
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A rendszer átmenetileg nem elérhető

Figyelmeztető lámpa/Figyel-
meztető üzenet

Lehetséges okok Ellenőrizendő rendszer Teendők

Világító VDC/ESP kikapcsolva Intelligens vészfékezés gyalogosészle-
léssel

Kapcsolja be a VDC/ESP-t.

Világító VDC/ESP kikapcsolva RAB Kapcsolja be a VDC/ESP-t.

[Jelenleg nem elérhető]

VDC/ESP kikapcsolva Intelligens sávintervenció, intelligens
holttér-beavatkozás, ICC és ProPILOT
Assist

Kapcsolja be a VDC/ESP-t.

SNOW vagy az OFF-ROAD üzemmód van
kiválasztva (4WD modellek)

Válasszon egy másik üzemmódot a SNOW és OFF-
ROAD üzemmódok helyett.

A rendszer meghibásodása miatt

Figyelmeztető lámpa/Figyel-
meztető üzenet Tünetek Ellenőrizendő rendszer Teendők
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Figyelmeztető lámpa/Figyel-
meztető üzenet Tünetek Ellenőrizendő rendszer Teendők

[Rendszerhiba
Lásd a használati útmutatót]

és

Világító

Rendszer hibás műkö-
dése

Intelligens vészfékezés gyalo-
gosészleléssel és intelligens
elülső ütközésfigyelmeztetéssel

Állítsa le a járművet biztonságos helyen. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra az
e-POWER rendszert. Ha a figyelmeztető lámpa/üzenet továbbra is világít,
ellenőriztesse a rendszert. Javasolt felkeresni egy NISSAN márkakereskedőt
vagy szakszervizt ehhez a javításhoz.

[Rendszerhiba
Lásd a használati útmutatót]

és

Világító

RAB

[Rendszerhiba
Lásd a használati útmutatót]

TSR, LDW, Intelligent Lane Inter-
vention, ELA, BSW, intelligens
holttér-beavatkozó rendszer,
RCTA, ICC, ProPILOT, Kormány-
zássegítő rendszer, RAB és In-
telligent Driver Alertness
rendszer

[Parkoló szenzor rendszer
hiba

Lásd a használati útmutatót]

Parkolószenzor (szonár) rend-
szer
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Kamera, radar és szonár helyei
MEVHT33A1-38474CE5-C43E-420C-9825-BBC143C229F9

Az egyes vezetőasszisztens rendszerek által hasz-
nált kamerák, radarok és parkoló szenzorok a
jármű elején és hátulján találhatók. Az egyes ösz-
szetevők karbantartásával kapcsolatban lásd a
“Rendszerkarbantartás” című részt ebben a hasz-
nálati útmutatóban az egyes alkalmazási rendsze-
rekre vonatkozóan.

MWAF0644X

Jármű eleje

Elülső kamera egység
— Intelligens vészfékezés gyalogosészlelés-
sel

— Sávelhagyásra figyelmeztető (LDW)
— Intelligens sávbeavatkozás
— Intelligens holttér-beavatkozás
— Kormányzás segítő rendszer
— Vészhelyzeti sávasszisztens (ELA)
— Távolsági fényszóró asszisztens
— Adaptív LED fényszóró

— Traffic Sign Recognition (TSR)
Első radar szenzor
— Intelligens vészfékezés gyalogosészlelés-
sel

— Intelligens elülső ütközési figyelmeztetés
— Intelligent Cruise Control (ICC)
— Vészhelyzeti sávasszisztens (ELA)

MWAF0414X

Jármű hátsó

Oldalsó radar szenzor
— Holttérfigyelmeztetés (BSW)
— Intelligens holttér-beavatkozás
— Hátsó keresztirányú forgalom figyelmez-
tetés (RCTA)

— Vészhelyzeti sávasszisztens (ELA)

MWAF0839X

8 érzékelő

Parkolószenzorok

Első parkoló szenzorok
— Parkolóérzékelő (szonár) rendszer
— ProPILOT Park
Hátsó parkoló szenzorok
— Rear Automatic Braking (RAB)
— Parkolóérzékelő (szonár) rendszer



(289,1)

— ProPILOT Park

MWAF0649X

12 érzékelő

MEVHT33A1-C31AE55D-A0B2-44AF-892B-5A8D348A5534

MWAC0523X

A Traffic Sign Recognition (TSR) (közlekedési táb-
lákat felismerő) rendszer tájékoztatja a vezetőt az
aktuálisan érzékelt sebességkorlátozásról. A rend-
szer érzékeli a közúti jelzőtábla információt a
többfunkciós első kamera segítségével, amely
a szélvédőn, a belső visszapillantó tükör előtt
helyezkedik el, és megjeleníti az érzékelt jelet az
információs kijelzőn. A navigációs rendszerrel sze-
relt modellek esetében a sebességkorlátozások a
navigációs rendszer adatai, illetve a kamera által
felismert táblák kombinációja alapján kerülnek
megjelenítésre. A TSR információ megjelenik a
jármű információs kijelzőjén és a Head Up Display
(HUD) kijelzőn (ha van). (Lásd “[Head Up Display
(HUD)] (ha van)” (124 o.).)

FIGYELMEZTETÉS
A TSR rendszer feladata a vezető támogatása
és az információk továbbítása a vezető felé. A
rendszer nem figyeli a közlekedési helyzeteket
a vezető helyett, illetve nem felelős a bizton-
ságos vezetésért. Nem előzi meg a gondatlan-
ságból fakadó baleseteket. Minden esetben a

vezető felelőssége ébernek maradni és bizton-
ságosan vezetni.

A RENDSZER MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-DE7ADF81-0872-42F8-8611-5256949366F5

A TSR rendszer a következő típusú útjelző táblákat
jeleníti meg:

MWAF1202X

Példa
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MWBF0173X

Elérhető útjelző táblák

Legutóbb észlelt sebességkorlátozás
Mozgó járművekre vonatkozó tilalmak vége
Nincsenek sebességkorlátozási információk
Előzés tilos zóna
Az előzés tilos zóna vége
Feltételes sebességkorlátozás, a következő
feltételekkel:

Hó
Vontatás

((ÉN)) Tehergépjárművek
Általános
Megengedett balra kanyarodás
Megengedett jobbra kanyarodás

FIGYELEM
* A TSR rendszer célja, hogy segítse a

körültekintő vezetést. A vezető felelőssé-
ge, hogy körültekintően és biztonságosan
vezessen, betartsa a vonatkozó közleke-
dési szabályokat, beleértve a közlekedési
táblákat is.

* Előfordulhat, hogy a TSR rendszer nem
működik megfelelően minden körülmé-
nyek között. Alább pár példa található:

— Ha eső, hó vagy szennyeződés tapad a
szélvédőre a többérzékelős elülső ka-
mera egység előtt.

— Ha a fényszórók nem világítanak meg-
felelő erősséggel szennyeződés miatt
illetve ha azok beállítása nem meg-
felelő.

— Ha erős fény esik a kamerára. (Például
napkeltekor vagy napnyugtakor köz-
vetlen fény esik a gépjármű elejére.)

— Ha a fényesség hirtelen megváltozik.
(Például a gépjárművel alagútba hajt
be vagy abból ki, híd alatt.)

— Ha rosszak a látási viszonyok. (Például
az út elégtelen megvilágítása, rossz

időjárási viszonyok esőben, hóban,
ködben vagy erős permetezésben.)

— Ha a közlekedési táblák sérültek, vagy
nem szabványosak. (Például helytelen
méret, magasság, irány vagy fényerő,
törött vagy meghajlott.)

— Ha a közlekedési táblákat nehéz ész-
lelni. (Például szennyeződés vagy hő
borítja őket, vagy nincsenek megfelelő-
en megvilágítva.)

— Amikor a közlekedési táblák nem
egyértelműek. (Például építkezéseken,
ellenkező sávokban vagy kijárati sáv-
ban található közlekedési táblák.)

— Amikor a közlekedési táblákhoz ha-
sonló tárgy van. (Például hasonló táb-
lák, panelek vagy építmények.)

— Elhaladáskor a közlekedési táblák kí-
vül esnek a kamera látóterén. (Például
éles kanyar után, vagy ha túl messze
van.)

— Ha az elektromos közlekedési táblákat
nehéz észlelni. (Például alacsony kont-
raszt, túl messze található vagy 3
számjegy.)

— Olyan területeken, amelyeken nem
elérhető a navigációs rendszer (ha
van) lefedettsége.

— Ha a navigációs rendszer (ha van)
adataihoz képest eltérés van, például
az út irányának megváltozása miatt.

— Buszok vagy teherautók előzésekor,
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amelyek sebességkorlátozást jelző
matricákkal vannak ellátva.

— Ha a navigációs rendszer (ha van)
adatai nem naprakészek vagy nem
elérhetőek.

* A TSR rendszer akkor is megjeleníthet
közlekedési táblát, ha a jármű előtt nincs
közlekedési tábla. Személyszállító gépjár-
művek esetén előfordulhat, hogy eltérő
sebességkorlátozást jelenít meg. (A maxi-
mális sebességet korlátozó tábla a tényle-
ges maximális sebességnél nagyobb vagy
alacsonyabb számot mutathat, például
teherautók sebességkorlátozó tábla észle-
lésekor, eltérő sebességkorlátozás a nap-
szakban vagy a hét napján, vagy
sebességkorlátozó tábla észlelésekor kü-
lönböző egységek határ közelében, elekt-
romos közlekedési tábla észlelésekor
sebességkorlátozás jelzéssel vagy anélkül,
irreleváns sebességkorlátozás észlelése-
kor autópálya kijáraton vagy csomópon-
ton elhaladva stb.)

A TSR RENDSZER ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA
MEVHT33A1-3777B924-8AD0-4710-B9F3-4B1241D07D55

MWAF1270X

(1) Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)
(2) Gépjármű információs kijelzője

A TSR rendszer engedélyezéséhez vagy letiltásá-
hoz a következő lépéseket hajtsa végre:

1. Nyomja meg a gombot, amíg a
[Beállítások] meg nem jelenik a jármű informá-

ciós kijelzőjén, majd nyomja meg a görgető-
tárcsát . Használ ja a scrol l tárcsát a
[Vezetőasszisztens] kiválasztásához. Majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza a [Közlekedési tábla] lehetőséget, és
nyomja meg a görgetőtárcsát a rendszer be-
vagy kikapcsolásához.
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A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM ELÉRHETŐ
MEVHT33A1-9058E119-446B-434E-BD99-CAD2DC59B851

Ha a gépjárművel közvetlen napsütésben parkolt
magas hőmérsékleti viszonyok között (kb. 40°C
(104°F) felett) és ezt követően indult el, előfordul-
hat, hogy a TSR rendszer automatikusan deakti-
válódik.

Teendők:

Ha a belső hőmérséklet csökken, az TSR rendszer
működése automatikusan helyreáll.

RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-C3713FD9-1E4C-4F45-B58F-2225F637F9A4

Ha a TSR rendszer hibásan működik, az automa-
tikusan kikapcsol, és a [Rendszerhiba Lásd a
használati útmutatót] figyelmeztető üzenet jelenik
meg a jármű információs kijelzőjén.

Teendők

Ha megjelenik a figyelmeztető üzenet, egy bizton-
ságos helyen térjen le az útról, és állítsa le a
járművet. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra az e-
POWER rendszert. Ha a figyelmeztető üzenet
továbbra is látható, ellenőriztesse a rendszert egy
NISSAN márkakereskedőnél vagy szakszervizben.

RENDSZER KARBANTARTÁSA
MEVHT33A1-CC87EEFA-83F5-4624-98B4-21BE451F25DF

A TSR rendszer ugyanazt a belső visszapillantó
tükör előtt található többfunkciós első kamerát
használja, amelyet a sávelhagyásra figyelmeztető
rendszer (LDW) is. A kamera karbantartásához lásd
“Rendszer karbantartása” (292 o.).

MEVHT33A1-F1C5BE72-5071-47A9-9477-0560B1FE4104

FIGYELMEZTETÉS
Ha nem tartja be az LDW monitor megfelelő
használathoz szükséges figyelmeztetéseket
és utasításokat, súlyos, akár halálos sérülése-
ket is szenvedhet.

* Ez a rendszer csak egy figyelmeztető
rendszer, amelynek feladata felhívni a
vezető figyelmét a nem szándékos sável-
hagyásra. A rendszer nem kormányozza a
gépjárművet vagy akadályozza meg a
gépjármű feletti uralom elvesztését. A
vezető felelőssége, hogy mindig megfelelő
figyelmet fordítson a biztonságos vezetés-
re, a megfelelő forgalmi sávban tartsa és
megfelelően kontrollálja a gépjárművet.

MWAC0523X

Az LDW rendszer akkor működik, ha a jármű
körülbelül 60 km/h (37 MPH) vagy nagyobb sebes-
séggel halad, és a sávjelzések jól láthatóak az úton.

Az LDW rendszer a belső visszapillantó tükör felett

található kameraegység segítségével figyeli a
haladó sáv sávjelzőit.

Az LDW rendszer egy LDW visszajelzővel és a
kormánykerék rezgésével figyelmezteti a vezetőt,
hogy a jármű kezd elhagyni a sávot. (Lásd “LDW
rendszer működése” (289 o.).)

SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZ-
TETŐ RENDSZER (LDW) (ha van)
SÁVELHAGYÁSRA FIGYELMEZ-
TETŐ RENDSZER (LDW) (ha van)
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(1) LDW visszajelző lámpa (gépjármű informá-
ciós kijelzőjén)

(2) Gépjármű információs kijelzője
(3) Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

LDW RENDSZER MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-F46828E8-1A68-4EAF-AE01-2B1A3300C39D

Az LDW rendszer figyelmeztet a sávelhagyásra ha
a gépjármű 60 km/h (37 MPH) és annál magasabb
sebességgel halad és a sávelválasztó felfestések
tiszták. Ha a gépjármű megközelíti a baloldali vagy
jobboldali sávelválasztó vonalat, a kormánykerék
rezegni kezd, illetve az LDW visszajelzője villogni

kezd a gépjármű információs kijelzőjén, így figyel-
meztetve a vezetőt.

A figyelmeztetés megszűnik ha a gépjármű visz-
szatér a forgalmi sáv közepébe.

A kormánykerék vibrálásának ereje a jármű infor-
mációs kijelző beállítások menüjében állítható be.
(Lásd “[Vezetőasszisztens]” (99 o.).)
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A LDW RENDSZER ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA
MEVHT33A1-91834683-7C72-4825-BFD6-7CE9FFF91369

MWAF1270X

(1) Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)
(2) Gépjármű információs kijelzője

A LDW rendszer engedélyezéséhez vagy letiltásá-
hoz a következő lépéseket hajtsa végre.

1. Nyomja meg a gombot, amíg a
[Beállítások] meg nem jelenik a jármű informá-

ciós kijelzőjén, majd nyomja meg a görgető-
tárcsát . Használ ja a scrol l tárcsát a
[Vezetőasszisztens] kiválasztásához. Majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza ki a [Sáv] lehetőséget, majd nyomja
meg a scroll tárcsát.

3. Válassza ki a [Figyelmeztetés] lehetőséget,
majd nyomja meg a scroll tárcsát.

MEGJEGYZÉS:

Ha letiltja az LDW rendszert, a rendszer akkor is
letiltva marad, amikor legközelebb elindítja e-
POWER rendszert.

AZ LDW RENDSZER KORLÁTAI
MEVHT33A1-86446026-AA69-4CD4-9090-98FD0C3E91C2

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban megtalálhatók az LDW rend-
szer korlátai. Ha nem tartja be az LDW monitor
megfelelő használathoz szükséges figyelmez-
tetéseket és utasításokat, súlyos, akár halálos
sérüléseket is szenvedhet.

* A rendszer 60 km/h-s (37 MPH) sebesség
alatt nem működik, illetve akkor sem, ha
nem érzékel útburkolati jeleket.

* Ne használja az LDW rendszert a követke-
ző feltételek esetén, mert előfordulhat,
hogy nem működik megfelelően:

— Rossz időjárási viszonyok között (eső,
köd, hó, stb.).

— Ha csúszós utakon vezet (jég, hó, stb.).

— Ha kanyargós, egyenetlen utakon ve-
zet.

— Ha útjavítások miatt az utak le vannak
zárva.

— Ha ideiglenes forgalmi sávban halad.

— Ha olyan utakon vezet, ahol a sáv
szélessége nem megfelelő.

— Normál gumiabroncs-viszonyok (pél-
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dául gumikopás, alacsony abroncsnyo-
más, gumiláncok, nem szabványos ke-
rekek) nélkül vezet.

— Ha a gépjármű nem eredeti fék és
felfüggesztés alkatrészekkel van fel-
szerelve.

— Ha utánfutót vagy egy másik gépjár-
művet vontat.

* A rendszer a következő körülmények kö-
zött nem működik megfelelően:

— Olyan útszakaszokon, ahol több, egy-
mással párhuzamos útburkolati jel van;
az útburkolati jelek halványak vagy
nincsenek megfelelően felfestve; sárga
útburkolati jelek vannak felfestve; nem
szabvány szerinti útburkolati jelek van-
nak felfestve; vagy az útburkolati jele-
ket víz, sár vagy hó takarja, stb.

— Olyan útszakaszokon, ahol a már nem
használatos útburkolati jelek még min-
dig érzékelhetők.

— Éles kanyarokkal tűzdelt útszakaszo-
kon.

— Olyan útszakaszokon, ahol éles kont-
rasztot adó tárgyak vagy jelenségek
találhatók, pl: árnyékok, hó, víz, rozsda,
útjavítás után még megtalálható jelek.
(Az LDW rendszer ezeket a tárgyakat,
elemeket útburkolati jelként érzékelhe-
ti.)

— Olyan útszakaszokon, ahol az útbur-
kolati jelek egymásba futnak vagy kü-
lönválnak.

— Ha a gépjármű haladási iránya nem
egyezik meg az útburkolati jelek hala-
dási irányával.

— Ha a gépjármű túl közel halad az előtte
haladó járműhöz, amely így korlátozza
a kamera érzékelési tartományát.

— Ha eső, hó, szennyeződés vagy egyéb
tárgy tapad a szélvédőre a kamera elé.

— Ha a fényszórók nem világítanak meg-
felelő erősséggel szennyeződés miatt
illetve ha azok beállítása nem meg-
felelő.

— Ha erős fény esik a kamerára. (Például
napkeltekor vagy napnyugtakor köz-
vetlen fény esik a gépjármű elejére.)

— Ha a fényesség hirtelen megváltozik.
(Például a gépjárművel alagútba hajt
be vagy abból ki, híd alatt.)

A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM ELÉRHETŐ
MEVHT33A1-340896DE-B513-4899-9380-373C7E0C9B1B

A feltétel:

Ha a járművet közvetlen napfénynek kitéve magas
hőmérsékleten (körülbelül 40°C (104°F) felett) par-
kol le, majd elindítja, az LDW rendszer automatiku-
san kikapcsolhat, és a következő üzenet jelenik
meg a jármű információs kijelzőjén.

* [Nem elérhető A kamera hőmérs. magas]
Ha a belső hőmérséklet csökken, az LDW rendszer
működése automatikusan helyreáll.

B feltétel:

Az LDW rendszer figyelmeztető funkciója nem
működik a következő feltételek mellett:

* Ha az irányjelzőt a sávváltás irányába működ-
teti és sávot vált. (Az LDW rendszer az irány-
jelző kikapcsolását követő kb. 2 másodpercen
belül lesz aktív.)

* Ha a gépjármű sebessége kb. 60 km/h (37
MPH) alá csökken.

Teendők:

Ha a fent említett körülmények megszűnnek és a
működéshez szükséges egyéb feltételek fennáll-
nak, az LDW rendszer visszatér a normál műkö-
déshez.

RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-A96652FC-A027-4283-A00B-7A1F20645CF4

Ha az LDW rendszer hibásan működik, automati-
kusan kikapcsol, és a [Rendszerhiba Lásd a hasz-
nálati útmutatót] figyelmeztető üzenet jelenik meg
a gépjármű információs kijelzőjén. Ha megjelenik a
figyelmeztető üzenet, térjen le az útról egy bizton-
ságos helyre, és állítsa le a járművet. Állítsa a
főkapcsolót KI állásba, és indítsa újra az e-POWER
rendszert. Ha a figyelmeztető üzenet továbbra is
látható, ellenőriztesse a rendszert. Javasolt felke-
resni egy NISSAN márkakereskedőt vagy szakszer-
vizt ehhez a javításhoz.
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RENDSZER KARBANTARTÁSA
MEVHT33A1-69E222DB-DF19-43C2-B843-822D55DC25F5

MWAC0523X

Az LDW rendszer sávot figyelő kamera egysége
a belső visszapillantó tükör felett található.

Ahhoz, hogy az LDW rendszer megfelelő működése
biztosítható legyen és a rendszer hibás működése
elkerülhető legyen, ügyeljen a következőkre:

* A szélvédő legyen mindig tiszta.
* Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát

sem) vagy szereljen fel más kiegészítőt a
kamera környékére.

* Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl.
fehér papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A
napfény visszaverődése negatívan befolyásol-
hatja a kamera azon képességét, hogy az
útburkolati jeleket megfelelően felismerje.

* Ne üsse vagy törje össze a kamera körüli
területeket. Ne érintse meg kamera lencséjét
vagy távolítsa el a csavart, amely a kamerán
található. Ha a kameraegység megsérül egy
baleset következtében, keressen fel egy
NISSAN márkakereskedést vagy szakszervizt.

MEVHT33A1-E98FFDFE-96B4-4FBE-A42A-1BDB73E1E3D4

FIGYELMEZTETÉS
Ha nem tartja be az Intelligent Lane Interven-
tion rendszer megfelelő használatához szük-
séges figyelmeztetéseket és utasításokat,
súlyos, akár halálos sérüléseket is szenvedhet.

* Az Intelligent Lane Intervention rendszer
nem kormányozza a gépjárművet vagy
akadályozza meg a gépjármű feletti ura-
lom elvesztését. A vezető felelőssége, hogy
mindig megfelelő figyelmet fordítson a
biztonságos vezetésre, a megfelelő forgal-
mi sávban tartsa és megfelelően kontrol-
lálja a gépjárművet.

* Az Intelligent Lane Intervention rendszer
elsősorban megfelelően kiépített autópá-
lyákon működik. Előfordulhat, hogy nem
érzékeli az útburkolati jeleket bizonyos
forgalmi- vagy időjárási körülmények kö-
zött.

MWAC0523X

Az Intelligent Lane Intervention rendszert a ProPI-

LOT Assist kapcsolóval (ha van) vagy a dinamikus
vezetőtámogató kapcsolóval (ha van) be kell kap-
csolni, minden alkalommal, amikor a főkapcsolót
„ON” állásba helyezik.

Az Intelligent Lane Intervention rendszer akkor
működik, ha a jármű körülbelül 60 km/h (37 MPH)
vagy nagyobb sebességgel halad, és csak akkor,
ha a sávjelzések jól láthatóak az úton. Az Intelligent
Lane Intervention rendszer az Intelligent Lane
Interventionvisszajelzővel és kormányrezgéssel fi-
gyelmezteti a vezetőt, ha a jármű elhagyta a
haladó sáv közepét. A rendszer segít a vezetőnek
visszatérni az adott forgalmi sáv közepére úgy,
hogy a bal vagy jobb oldalon egymástól függetle-
nül működésbe hozza (rövid időre) a fékeket.

Az Intelligent Lane Intervention rendszer a belső
visszapillantó tükör felett található kameraegység

segítségével figyeli a haladó sáv sávjelzőit.

INTELLIGENT LANE INTERVENTION (ha van)INTELLIGENT LANE INTERVENTION (ha van)
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(1) Intelligent Lane Intervention ON visszajelző
lámpa (gépjármű információs kijelzőjén)

(2) Intelligent Lane Intervention visszajelző lám-
pa (gépjármű információs kijelzőjén)

(3) Gépjármű információs kijelzője
(4) Dinamikus vezetőtámogató kapcsoló (ProPI-

LOT Assist rendszer nélküli modellek)

(5) ProPILOT Assist kapcsoló (ProPILOT Assist
rendszerrel rendelkező modellek)

INTELLIGENS SÁVBEAVATKOZÓ RENDSZER MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-7943DDF1-EA65-46F3-B4CA-4FB4928D4325

Az Intelligent Lane Intervention rendszer körülbelül
60 km/h (37 MPH) felett működik, és ha a
sávjelzések tiszták. Amikor a jármű megközelíti a
haladó sáv bal vagy jobb oldalát, a kormánykerék
rezegni kezd, és a jármű információs kijelzőjén az
Intelligens sávbeavatkozás jelzőfénye (sárga) vil-
logva figyelmezteti a vezetőt. Ekkor az Intelligent
Lane Intervention rendszer automatikusan műkö-
désbe hozza a fékeket egy rövid időre, így segítve a
vezetőt abban, hogy visszatérhessen a forgalmi
sáv közepére.

Az Intelligent Lane Intervention rendszer bekap-
csolásához nyomja meg a ProPILOT Assist kap-
csolót a kormánykeréken (ha van) vagy a
dinamikus vezetőtámogató kapcsolót a vezetőol-
dali műszerfalon (ha van) az e-POWER rendszer
elindítása után. A jármű információs kijelzőjén
kigyullad az Intelligens sávintervenció BE jelzőfé-
nye. Nyomja meg ismét a ProPILOT Assist kap-
csolót (ha van) vagy a dinamikus vezetőtámogató
kapcsolót (ha van) az intelligens sávintervenciós
rendszer kikapcsolásához. Az Intelligent Lane In-
tervention BE jelzőfény kialszik.

A kormánykerék vibrálásának ereje a jármű infor-
mációs kijelző beállítások menüjében állítható be.
(Lásd “[Vezetőasszisztens]” (99 o.).)
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AZ INTELLIGENS SÁVBEAVATKOZÓ RENDSZER ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA
MEVHT33A1-F785D289-303F-4F8F-A710-4615BB3FDC9A

MWAF1273X

(1) Kormánykerékre szerelt vezérlő (bal oldal)
(2) Gépjármű információs kijelzője
(3) Dinamikus vezetőtámogató kapcsoló (ProPI-

LOT Assist rendszer nélküli modellek)
(4) ProPILOT Assist kapcsoló (ProPILOT Assist

rendszerrel rendelkező modellek)

Hajtsa végre a következő lépéseket az intelligens
sávbeavatkozó rendszer engedélyezéséhez vagy
letiltásához.

1. Nyomja meg a gombot, amíg a [Be-
állítások] meg nem jelenik a jármű információs
kijelzőjén, majd nyomja meg a görgetőtárcsát.
Használja a görgetőtárcsát a [Vezetőasszisz-

tens] kiválasztásához. Majd nyomja meg a
scroll tárcsát.

2. Válassza ki a [Sáv] lehetőséget, majd nyomja
meg a scroll tárcsát.

3. Válassza ki az [Beavatkozás] lehetőséget, majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

4. Nyomja meg a ProPILOT Assist kapcsolót (ha
van) vagy a dinamikus vezetőtámogató kap-
csolót (ha van) a rendszer be- vagy kikapcso-
lásához.

MEGJEGYZÉS:
* A ProPILOT Assist rendszer (ha van) bekap-

csolása egyidejűleg bekapcsolja az Intelli-
gent Lane Intervention és az intelligens
holttér-beavatkozó rendszert (ha van). Ha
az Intelligent Lane Intervention rendszer le
van tiltva a beállítások menüben, az Intelli-
gens sávintervenció automatikusan bekap-
csol, amikor a kormányzást segítő rendszer
aktív. (Lásd “ProPILOT Assist (ha van)” (345
o.).)

* ProPILOT Assist rendszerrel szerelt model-
lek: Ha az Intelligent Lane Intervention rend-
szer engedélyezve van a beállítások
menüben, az Intelligent Lane Intervention
rendszert a sebességkorlátozó FŐkapcsoló
megnyomásával lehet be- és kikapcsolni

(ha van).
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INTELLIGENT LANE INTERVENTION RENDSZER KORLÁTAI
MEVHT33A1-E4DC4C45-05C8-4605-9BFA-FA8900BE9CF9

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban megtalálhatók az Intelligent
Lane Intervention rendszer korlátai. Ha nem
tartja be az Intelligent Lane Intervention rend-
szer megfelelő használatához szükséges fi-
gyelmeztetéseket és utasításokat, súlyos, akár
halálos sérüléseket is szenvedhet.

* Az Intelligent Lane Intervention rendszer
aktiválódhat, ha anélkül kezdi meg a sáv-
váltást, hogy először aktiválná az irányjel-
zőt, például egy útépítésnél elterelés miatt
át kell lépni a már meglévő sávelválasztó
jelöléseket. Ha ez előfordul, a megfelelő
kormánymozdulatokkal kell végrehajtania
a sávváltást.

* Mivel előfordulhat, hogy az intelligens
sávintervenció nem aktiválódik az ebben
a részben leírt út-, időjárási és sávjelölő-
viszonyok között, előfordulhat, hogy nem
aktiválódik minden alkalommal, amikor a
jármű elhagyja a sávját, és Önnek korrek-
ciós kormányzást kell alkalmaznia.

* Az Intelligent Lane Intervention rendszer
nem működik körülbelül 60 km/h (37 MPH)
alatti sebességnél, vagy ha nem érzékeli a
sávjelzőket.

* Amikor az intelligens sávbeavatkozó rend-
szer működik, kerülje a túlzott vagy hirte-
len kormányzási manővereket. Egyéb
esetben elveszítheti uralmát a gépjármű
felett.

* Ne használja az Intelligent Lane Interventi-

on rendszert a következő feltételek esetén,
mert előfordulhat, hogy nem működik
megfelelően:

— Rossz időjárási viszonyok között (eső,
köd, hó, stb.).

— Ha csúszós utakon vezet (jég, hó, stb.).

— Ha kanyargós, egyenetlen utakon ve-
zet.

— Ha útjavítások miatt az utak le vannak
zárva.

— Ha ideiglenes forgalmi sávban halad.

— Ha olyan utakon vezet, ahol a sáv
szélessége nem megfelelő.

— Normál gumiabroncs-viszonyok (pél-
dául gumikopás, alacsony abroncsnyo-
más, gumiláncok, nem szabványos
kerekek) nélkül vezet.

— Ha a gépjármű nem eredeti fék és
felfüggesztés alkatrészekkel van fel-
szerelve.

— Olyan útszakaszokon, ahol több, egy-
mással párhuzamos útburkolati jel van;
az útburkolati jelek halványak vagy
nincsenek megfelelően felfestve; sárga
útburkolati jelek vannak felfestve; nem
szabvány szerinti útburkolati jelek van-
nak felfestve; vagy az útburkolati jele-
ket víz, sár vagy hó takarja, stb.

— Olyan útszakaszokon, ahol a már nem
használatos útburkolati jelek még min-
dig érzékelhetők.

— Éles kanyarokkal tűzdelt útszakaszo-
kon.

— Olyan útszakaszokon, ahol éles kont-
rasztot adó tárgyak vagy jelenségek
találhatók, pl: árnyékok, hó, víz, rozsda,
útjavítás után még megtalálható jelek.
(Az Intelligent Lane Intervention rend-
szer ezeket a tárgyakat, elemeket út-
burkolati jelként érzékelheti.)

— Olyan útszakaszokon, ahol az útbur-
kolati jelek egymásba futnak vagy kü-
lönválnak.

— Ha a gépjármű haladási iránya nem
egyezik meg az útburkolati jelek hala-
dási irányával.

— Ha a gépjármű túl közel halad az előtte
haladó járműhöz, amely így korlátozza
a kamera érzékelési tartományát.

— Ha eső, hó vagy egyéb szennyeződés
rakodik le a szélvédőre a kamera elé.

— Ha a fényszórók nem világítanak meg-
felelő erősséggel szennyeződés miatt
illetve ha azok beállítása nem meg-
felelő.

— Ha erős fény esik a kamerára. (Például
napkeltekor vagy napnyugtakor köz-
vetlen fény esik a gépjármű elejére.)

— Ha a fényesség hirtelen megváltozik.
(Például a gépjárművel alagútba hajt
be vagy abból ki, híd alatt.)

— Ha utánfutót vagy egy másik gépjár-
művet vontat.

Az Intelligent Lane Intervention rendszer működé-
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se közben a fékrendszer működésére utaló hang-
okat hallhat. Ez normális jelenség, és azt jelenti,
hogy az Intelligent Lane Intervention rendszer
megfelelően működik.

A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM ELÉRHETŐ
MEVHT33A1-784B5E76-960C-4FD7-A89B-588AE7CFDB88

A feltétel:

Az Intelligent Lane Intervention rendszer figyel-
meztető és fékasszisztens funkciói a következő
körülmények között nem működnek:

* Ha az irányjelzőt a sávváltás irányába működ-
teti és sávot vált. (Az Intelligent Lane Inter-
vention rendszer az irányjelző kikapcsolását
követő kb. 2 másodpercben nem lesz aktív.)

* Ha a gépjármű sebessége kb. 60 km/h (37
MPH) alá csökken.

Teendők:

Ha a fent említett körülmények megszűnnek és a
működéshez szükséges egyéb feltételek fennáll-
nak, a figyelmeztető és fékasszisztens funkciók
visszatérnek a normál működéshez.

B feltétel:

Az Intelligent Lane Intervention rendszer fékasz-
szisztens funkciója a következő feltételek fennál-
lása esetén nem működik (a figyelmeztetés még
aktív):

* Ha a fékpedál le van nyomva, vagy erős
mértékben lassul a jármű.

* A kormánykerék olyan mértékben el van
fordítva, amely ahhoz szükséges, hogy a gép-
jármű sávot válthasson.

* Ha a gépjárművel az Intelligent Lane Interven-
tion rendszer működése közben gyorsul.

* Ha a vészvillogók aktívak.
* Ha kanyarban nagy sebességgel halad.
Teendők:

Ha a fenti feltételek megszűntek, illetve a műkö-
déshez szükséges feltételek fennállnak, az Intelli-
gent Lane Intervention rendszer működése
helyreáll (fékek működtetése).

C feltétel:

Ha a következő üzenet jelenik meg a jármű
információs kijelzőjén, hangjelzés hallható, és az
intelligens sávelválasztó rendszer automatikusan
kikapcsol.

* [Nem elérhető Csúszós út]:
— Ha a VDC/ESP (kivéve a keréktapadás-

ellenőrző (TCS) rendszer funkcióit) vagy az
ABS működik.

* [Jelenleg nem elérhető]:
— Ha az VDC/ESP rendszer ki van kapcsolva.
— Ha a SNOW vagy az OFF-ROAD üzemmódot

választják ki (4WD modellek ELA nélkül).
Teendők:

Ha a fenti feltételek már nem állnak fent többé,
kapcsolja ki az Intelligent Lane Intervention rend-
szert. Nyomja meg ismét a ProPILOT Assist kap-
csolót (ha van) vagy a dinamikus vezetőtámogató
kapcsolót (ha van) az intelligens sávintervenciós
rendszer ismételt bekapcsolásához.

Ideiglenesen letiltott állapot magas hőmérséklet
esetén:

Ha a jármű közvetlen napfényben, magas hőmér-

sékleten (körülbelül 40°C (104°F) felett) parkol, és az
intelligens sávbeavatkozó rendszer be van kap-
csolva, az intelligens sávbeavatkozó rendszer au-
tomatikusan kikapcsolható, hangjelzés hallható és
a következő üzenet jelenik meg a jármű informá-
ciós kijelzőjén:

* [Nem elérhető A kamera hőmérs. magas]
Amikor a belső hőmérséklet lecsökken, kapcsolja ki
az Intelligent Lane Intervention rendszert. Nyomja
meg ismét a ProPILOT Assist kapcsolót (ha van)
vagy a dinamikus vezetőtámogató kapcsolót (ha
van) a rendszer ismételt bekapcsolásához.

RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-10570137-18EF-4700-A5A2-E522862D3216

Ha az Intelligent Lane Intervention rendszer hibá-
san működik, automatikusan törli. Az Intelligent
Lane Intervention rendszer visszajelző lámpája
(narancssárga) kigyullad, hangjelzés hallható, és a
[Rendszerhiba Lásd a használati útmutatót] figyel-
meztető üzenet jelenik meg a gépjármű informá-
ciós kijelzőjén.

Ha megjelenik a figyelmeztető üzenet, húzódjon le
az útról egy biztonságos helyre. Kapcsolja ki, majd
kapcsolja be újra az e-POWER rendszert. Ha a
figyelmeztető üzenet továbbra is látható, ellen-
őriztesse az Intelligent Lane Intervention rend-
sze r t . J avaso l t f e l ke resn i egy N ISSAN
márkakereskedőt vagy szakszervizt ehhez a javí-
táshoz.
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RENDSZER KARBANTARTÁSA
MEVHT33A1-B0E9F158-6B8C-4F76-9B9D-2994FA0A494A

MWAC0523X

Az Intelligent Lane Intervention rendszer sávka-
mera-egysége a belső visszapillantó tükör felett
található. Az Intelligent Lane Intervention rendszer
megfelelő működésének megőrzése és a rendszer
hibás működésének megelőzése érdekében ügyel-
jen a következőkre:

* A szélvédő legyen mindig tiszta.
* Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát

sem) vagy szereljen fel más kiegészítőt a
kamera környékére.

* Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl.
fehér papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A
napfény visszaverődése hátrányosan befolyá-
solhatja a kameraegység sávjelzők észlelési
képességét.

* Ne üsse vagy törje össze a kamera körüli
területeket. Ne érintse meg kamera lencséjét
vagy távolítsa el a csavart, amely a kamerán
található. Ha a kameraegység megsérül egy

baleset következtében, keressen fel egy
NISSAN márkakereskedést vagy szakszervizt.

MEVHT33A1-AC6C75D8-6D78-42A6-9627-6C40B6609A5D

MWAF0644X

MWAF1172X

FIGYELMEZTETÉS
Ha nem tartja be az ELA rendszer megfelelő
használathoz szükséges figyelmeztetéseket
és utasításokat, súlyos, akár halálos sérülése-
ket is szenvedhet.

* Az ELA rendszer nem kormányozza a gép-
járművet vagy akadályozza meg a gép-
jármű feletti uralom elvesztését. A vezető
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felelőssége, hogy mindig megfelelő figyel-
met fordítson a biztonságos vezetésre, a
megfelelő forgalmi sávban tartsa és meg-
felelően kontrollálja a gépjárművet.

* Az ELA rendszert arra tervezték, hogy
olyan minden olyan úton működjön,
amelynek megfelelően látható jelzései
vagy útszélei vannak, de előfordulhat,
hogy bizonyos forgalmi, időjárási vagy
vezetési körülmények között nem érzékeli
az út szélét vagy az útburkolati jeleket.

* A radaroknak és a kamerának működés-
beli korlátai vannak. A rendszer nem érzé-
ke l minden mozgó tárgyat vagy
gépjárművet. Minden esetben saját magá-
ban bízzon, így elkerülheti a baleseteket.

Az ELA rendszer automatikusan bekapcsol minden
alkalommal, amikor az e-POWER rendszert újrain-
dítják.

Az ELA rendszer érzékenysége állítható és ez a
beállítás a vezető újbóli módosításáig megmarad.

Az ELA a belső tükör felett elhelyezett többérzé-
kelős elülső kamerát használja a haladó sávon
lévő sávjelzők figyelésére és más járművek észle-
lésére. Az ELA rendszer a jármű elején és a hátsó
lökhárítók közelében elhelyezett radarérzékelő-
ket használja más járművek észlelésére.

MWAF1274X

(1) Oldalsó visszajelző lámpa
(2) ELA visszajelző (gépjármű információs kijel-

zőjén)
(3) Gépjármű információs kijelzője
(4) Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

ELA RENDSZER MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-ABCAE77F-11BB-4EB1-983F-72A4D3DB4A01

Az ELA rendszer akkor működik, ha a jármű
körülbelül 60 km/h (37 MPH) vagy nagyobb sebes-
séggel halad, és csak akkor, ha a sávjelzések vagy
az útszegély jól látható az úton.

Az ELA rendszer egy gépjármű információs kijelző-
jén megjelenő visszajelzővel és a kormánykerék
vibrációjával figyelmezteti a vezetőt, ha a gép-
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jármű közelít az út széléhez vagy egy egybefüggő
fehér vonalhoz. A rendszer segít a vezetőnek
abban, hogy visszaállítsa a járművet a kocsi útjára
a bal vagy a jobb oldali kerekek külön-külön (rövid
időre) történő fékezésével az alábbi esetekben:

* A gépjármű például az út széle, fű, kavicsos sáv
vagy útpadka felé közeledik.

* A gépjármű szimpla sávelválasztó jelölésnél
található egybefüggő vonal felé közeledik.

* Közeledő gépjárművek vannak a szomszédos
sávban.

* Szomszédos sávban lévő gépjármű előzése
során. Az oldalsó visszajelző lámpa is felvillan.

* Az intelligens sávos beavatkozás bekapcsol-
ható, hogy segítséget nyújtson a sávokban az
autópályákon/kétkocsis utakon.

A kormánykerék vibrálásának ereje a jármű infor-
mációs kijelző beállítások menüjében állítható be.
(Lásd “[Vezetőasszisztens]” (99 o.).)

AZ ELA RENDSZER ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA
MEVHT33A1-150C194B-3128-42F0-AF80-6568A49E7134

MWAF1275X

(1) ELA rendszer OFF visszajelző (a jármű infor-
mációs kijelzőn)

(2) Gépjármű információs kijelzője
(3) Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)
(4) Parancsikon menü gomb

Hajtsa végre az alábbi lépések egyikét az ELA
rendszer engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Helyi menü

1. Nyomja meg a parancsikon menü gombot a
kormánykapcsolón a [Parancsikon menü]
megjelenítéséhez.
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2. Válassza ki a [Vészh. sáv. a.] lehetőséget, majd
nyomja meg a scroll tárcsát a rendszer be-,
illetve kikapcsolásához.

Beállítások

1. Nyomja meg a gombot, amíg a
[Beállítások] meg nem jelenik a jármű informá-
ciós kijelzőjén, majd nyomja meg a görgető-
tárcsát . Használ ja a scrol l tárcsát a
[Vezetőasszisztens] kiválasztásához. Majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza ki a [Sáv] lehetőséget, majd nyomja
meg a scroll tárcsát.

3. Válassza ki a [Vészh. sáv. a.] lehetőséget, majd
nyomja meg a scroll tárcsát a rendszer be-,
illetve kikapcsolásához.

Amikor az ELA rendszer ki van kapcsolva, meg-
jelenik az ELA rendszer OFF visszajelző.

Részletes információkért nézze meg a “Gépjármű
információs kijelzője” (97 o.).

MEGJEGYZÉS:
* Az ELA rendszer automatikusan bekapcsol

minden alkalommal, amikor az e-POWER
rendszert újraindítják.

* Az Intelligent Lane Intervention egy további
segédeszköz, amely szükség esetén az ELA
rendszer mellett bekapcsolható. Részletes
információkért nézze meg a “Intelligent
Lane Intervention (ha van)” (292 o.).

Sávérzékenység beállítása
MEVHT33A1-1777D738-200C-48F0-B645-E76FF5FF11E5

A gépjármű információs kijelzőjén a „Beállítások”
menüt használva állíthatja be a sávérzékenységet.

1. Nyomja meg a gombot, amíg a
[Beállítások] meg nem jelenik a jármű informá-
ciós kijelzőjén, majd nyomja meg a görgető-
tárcsát. Használja a scroll tárcsát a <Vezetési
segéd> menü kijelöléséhez, majd nyomja meg
a scroll tárcsát.

2. Válassza ki a <Sáv> lehetőséget, majd nyomja
meg a scroll tárcsát.

3. Válassza a <Sávtartó érz.> lehetőséget.
. [Erős]
. [Normál]
. [Enyhe]

MEGJEGYZÉS:

Az érzékenység beállítását a rendszer akkor is
megőrzi, ha az e-POWER rendszert újraindítja. Ez
a beállítás a sávelhagyásra figyelmeztető (LDW)
és az intelligens sávelhagyási rendszerre is
vonatkozik.

Ha az ELA rendszer le van tiltva a „Beállítások”
menüben, az ELA rendszer automatikusan be-
kapcsol, ha a Intelligent Lane Intervention rend-
szer aktív.

AZ ELA RENDSZER KORLÁTAI
MEVHT33A1-E738F4DB-4FCF-4E49-BACD-CBE087194FE9

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban megtalálhatók az ELA rendszer
korlátai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti,
hogy ezeket a korlátokat nem veszi figyelem-
be, súlyos, akár halálos balesetet is szenved-
het.

* Az ILI rendszer aktiválódhat, ha anélkül
halad át egy egybefüggő sávelválasztó
jelölésen, hogy először aktiválná az irány-
jelzőt, például egy útépítésnél elterelés
miatt át kell lépni a már meglévő sávelvá-
lasztó jelöléseket. Ha ez előfordul, a meg-
felelő kormánymozdulatokkal kel l
végrehajtania a sávváltást.

* Mivel előfordulhat, hogy az ELA nem akti-
válódik bizonyos forgalmi, időjárási körül-
mények és sávelválasztó jelölések esetén,
amelyeket ebben a fejezetben már bemu-
tattunk, előfordulhat, hogy nem aktiváló-
dik minden egyes alkalommal, amikor a
gépjármű elkezdi elhagyni a forgalmi sá-
vot, ezért korrigálnia kell a kormányzást.

* Az ELA rendszer 60 km/h-s (37 MPH)
sebesség alatt nem működik, illetve akkor
sem, ha nem érzékel útburkolati jeleket.

* Ha az ELA rendszer a szomszédos sávban
közeledő gépjárműveket észlel, a rendszer
nem fog üzemelni kb 120 km/h (74 MPH)
feletti sebességnél.

* NE HASZNÁLJA az ELA rendszer a követke-
ző feltételek esetén, mivel súlyosan befo-
lyásolhatják a gépjármű biztonságát, és
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fennállhat a baleset, illetve sérülés vagy
halál kockázata.

— Normál gumiabroncs-viszonyok (pél-
dául gumikopás, alacsony abroncsnyo-
más, gumiláncok, nem szabványos
kerekek) nélkül vezet. Lásd “Gumiab-
roncsok és felnik” (490 o.).

— Ha a gépjármű nem eredeti fék és
felfüggesztés alkatrészekkel van fel-
szerelve.

— Ha utánfutót vagy egy másik gépjár-
művet vontat.

* Előfordulhat, hogy az ELA rendszer nem
működik megfelelően a következő körül-
mények között

— Rossz időjárási viszonyok között (eső,
köd, hó, stb.).

— Ha csúszós utakon vezet (jég, hó, stb.).

— Ha kanyargós, egyenetlen utakon ve-
zet.

— Ha útjavítások miatt az utak le vannak
zárva.

— Ha ideiglenes forgalmi sávban halad.

— Ha olyan utakon vezet, ahol a sáv
szélessége nem megfelelő.

— Olyan útszakaszokon, ahol több, egy-
mással párhuzamos útburkolati jel van;
az útburkolati jelek halványak vagy
nincsenek megfelelően felfestve; sárga
útburkolati jelek vannak felfestve; nem
szabvány szerinti útburkolati jelek van-

nak felfestve; vagy az útburkolati jele-
ket víz, sár vagy hó takarja, stb.

— Olyan útszakaszokon, ahol az úttest
széle nem teljesen látható.

— Olyan útszakaszokon, ahol a már nem
használatos útburkolati jelek még min-
dig érzékelhetők.

— Éles kanyarokkal tűzdelt útszakaszo-
kon.

— Olyan útszakaszokon, ahol éles kont-
rasztot adó tárgyak vagy jelenségek
találhatók, pl: árnyékok, hó, víz, rozsda,
útjavítás után még megtalálható jelek.
(Az ELA rendszer ezeket a tárgyakat,
elemeket útburkolati jelként érzékelhe-
ti.)

— Olyan útszakaszokon, ahol az útbur-
kolati jelek egymásba futnak vagy kü-
lönválnak.

— Ha a gépjármű haladási iránya nem
egyezik meg az útburkolati jelek hala-
dási irányával.

— Ha a gépjármű túl közel halad az előtte
haladó járműhöz, amely így korlátozza
a kamera érzékelési tartományát.

— Ha eső, hó, szennyeződés vagy egyéb
tárgy tapad a szélvédőre a kamera elé.

— Ha a fényszórók nem világítanak meg-
felelő erősséggel szennyeződés miatt
illetve ha azok beállítása nem meg-
felelő.

— Ha erős fény esik a kamerára. (Például

napkeltekor vagy napnyugtakor köz-
vetlen fény esik a gépjármű elejére.)

— Ha a fényesség hirtelen megváltozik.
(Például a gépjárművel alagútba hajt
be vagy abból ki, híd alatt.)

Az alábbiakban felsoroljuk az ELA rendszer
előzésészlelő funkciójának rendszerkorlátait.
Ha a gépjárművet úgy üzemelteti, hogy ezeket
a korlátokat nem veszi figyelembe, súlyos,
akár halálos balesetet is szenvedhet.

* Az ELA rendszer nem érzékel minden
előzést végrehajtó gépjárművet minden
körülmény között.

* Előfordulhat, hogy a szenzorok nem érzé-
kelnek és nem aktiválják az ELA rendsze-
reket ha bizonyos tárgyak jelen vannak,
mint pl:

— Gyalogosok, kerékpárok, állatok.

— Gépjárművek, mint például motorok,
kis súlyú gépjárművek vagy magas
hasmagasságú gépjárművek.

— Az érzékelő zónában maradó gépjár-
művek, ha álló helyzetből kezd el gyor-
sítani.

— Szomszédos sávban azonos sebes-
séggel haladó gépjármű.

— Hátulról nagy sebességgel érkező
gépjármű.

— Gépjármű, amelyet gyorsan előz meg.

— Gépjármű, amely nagy sebességgel
halad át az érzékelési zónán.
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* A radar szenzorok érzékelő zónáját a
standard sávszélesség alapján határozták
meg. Ha szélesebb forgalmi sávban halad,
előfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli
a szomszédos sávban közlekedő gépjár-
műveket. Ha szűkebb forgalmi sávban
halad, előfordulhat, hogy a rendszer olyan
gépjárművet érzékel, amely két forgalmi
sávval arrébb halad.

* A radarokat úgy tervezték meg, hogy a
legtöbb álló tárgyat figyelmen kívül hagy-
ja, elfordulhat azonban, hogy a rendszer
ilyen tárgyakat is érzékel: szalagkorlátok,
falak, díszek, álló gépjárművek. Ez a nor-
mál működés része.

* A következő körülmények között romlik a
radar azon képessége, hogy más gépjár-
műveket felismerjen:

— Rossz időjárási körülmények

— Vízfelverődés

— Gépjárműre lerakódott jég/hó/szeny-
nyeződés

* Ne ragasszon semmilyen matricát (még
áttetsző anyagút sem), ne szereljen fel
kiegészítőket vagy ne fesse le az radarok
környékét. Ezen körülmények között rom-
lik a radar azon képessége, hogy más
gépjárműveket felismerjen.

Az alábbiakban felsoroljuk az ELA rendszer
Bejövő üzenet-érzékelő funkciójának rend-
szerkorlátozásait. Ha a gépjárművet úgy üze-
melteti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi

figyelembe, súlyos, akár halálos balesetet is
szenvedhet.

* Az ELA rendszer nem érzékel minden
közeledő gépjárművet minden körülmény
között.

* A következőket nem érzékeli közeledő
gépjárművekként:

— Gyalogosok, kerékpárok, állatok.

— Gépjárművek, mint például motorok,
kis súlyú gépjárművek vagy magas
hasmagasságú gépjárművek.

— Parkoló gépjárművek vagy lassú gép-
járművek.

— Azonos sávban haladó közeledő gép-
járművek.

* Az ELA rendszer nem működik megfelelő-
en vagy nem érzékeli a közeledő gép-
járművet a következő feltételek között:

— Rossz látási viszonyok (például eső,
hó, köd, porvihar, homokvihar, füst,
útról más gépjárművek által felvert
vízpermet).

— Ha szennyeződés, jég, hó, köd vagy
egyéb anyag takarja el a szélvédő
radar szenzor vagy kamera területét.

— Ha erős fény (például napfény vagy
távolsági fényszóró) éri az első kame-
rát, vagy hirtelen változnak a fényvi-
szonyok (például alagút behajtásnál
vagy villámcsapás alatt történő veze-
tés során).

— Sötét vagy gyengén megvilágított kör-

ülmények között, mint például éjszaka
vagy alagutakban, beleértve az olyan
eseteket is, amikor a gépjármű fény-
szórói kikapcsolt vagy tompított álla-
potban vannak, illetve ha az elől haladó
gépjármű hátsó lámpái ki vannak kap-
csolva.

— Ha a kamera iránya nem megfelelő.

— Meredek lejtőn vagy éles kanyarokkal
tűzdelt úton halad, és/vagy egyenetlen
útfelületen vagy földúton haladáskor.

— Más radarforrásokból származó inter-
ferencia esetén.

— Ha a gépjármű pozíciója vagy mozgá-
sa gyorsan vagy nagyobb mértékben
változik (például sávváltás, a gépjármű
kanyarodása, hirtelen kormányzás, hir-
telen gyorsítás vagy lassítás esetén).

— Ha az elől haladó gépjármű alakja
egyedi vagy szokatlan, rendkívül ala-
csony vagy nagy felszín feletti magas-
ságú, vagy szokatlan árut szállít, vagy
túl keskeny (például egy motorkerék-
pár).

MEGJEGYZÉS:

Az ELA rendszer működése közben a fékrend-
szer működésére utaló hangokat hallhat. Ez
normális, azt jelzi, hogy az ELA rendszer meg-
felelően üzemel.
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A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM ELÉRHETŐ
MEVHT33A1-35283744-A10A-4783-9912-826567EACFD9

A feltétel:

Az ELA rendszer figyelmeztető és fékasszisztens
funkciói a következő körülmények között nem
működnek:

* Ha az irányjelzőt a sávváltás irányába működ-
teti és sávot vált. (Az ELA rendszer az irányjelző
kikapcsolását követő kb. 2 másodpercben
nem lesz aktív). Ez előzést végrehajtó gép-
jármű esetén nem érvényesül.

* Ha a gépjármű sebessége kb. 60 km/h (37
MPH) alá csökken.

* Amikor a közeledő gépjármű sebessége ma-
gasabb, mint kb 120 km/h (74 MPH).

Ha a fent említett körülmények megszűnnek és a
működéshez szükséges egyéb feltételek fennáll-
nak, a figyelmeztető és fékasszisztens funkciók
visszatérnek a normál működéshez.

B feltétel:

Az ELA rendszer fékasszisztens funkciója a követ-
kező feltételek fennállása esetén nem működik (a
figyelmeztetés még aktív):

* Ha a fékpedál le van nyomva, vagy erős
mértékben lassul a jármű.

* A kormánykerék olyan mértékben el van
fordítva, amely ahhoz szükséges, hogy a gép-
jármű sávot válthasson.

* Ha a gépjárművet az ELA rendszer működése
közben gyorsítja.

* Amikor az intelligens sebességtartó automati-
ka (ICC) megközelítési figyelmeztetése meg-
jelenik (ha van).

* Ha a vészvillogók aktívak.
* Ha kanyarban nagy sebességgel halad.
Ha a fenti feltételek megszűntek, illetve a műkö-
déshez szükséges feltételek fennállnak, az ELA
rendszer működése helyreáll (fékek működtetése).

C feltétel:

Ha a VDC/ESP rendszer OFF állásban van, meg-
jelenik az ELA OFF visszajelző és az ELA rendszer
automatikusan kikapcsol.

Ha a VDC/ESP rendszer ismét ON állásba kapcsol
és a működéshez szükséges feltételek fennállnak,
az ELA rendszer működése helyreáll (fékek mű-
ködtetése).

D feltétel:

Ha az alábbi üzenetek valamelyike megjelenik a
jármű információs kijelzőjén, és az ELA jelzőfény
villog a jármű információs kijelzőjén, az ELA rend-
szer automatikusan kikapcsol:

* [Nem elérhető Oldalsó radar blokkolva]: Ha a
hátsó radar blokkolva van. A szenzorok terü-
letét minden esetben tartsa tisztán.

* [Ideiglenesen letiltva Első radar blokkolva]: Ha
az elülső radar blokkolva van. A szenzorok
területét minden esetben tartsa tisztán.

* [Nem elérhető Rossz látási viszonyok]: Ha az
elülső kamera blokkolva van. Az első kamera
környezetét minden esetben tartsa tisztán.

* Ha a járművet közvetlen napfénynek kitéve
magas hőmérsékleten (körülbelül 40°C (104 °F)
felett) parkol, majd az ELA rendszert bekap-
csolja, az ELA rendszer automatikusan kikap-
csolhat, és az ELA jelzőfény villogni kezd.

RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-F0D30AE2-5AC0-4EB6-9EBC-51801A8E226D

Ha az ELA rendszer nem működik megfelelően, a
rendszer automatikusan törli működését. Az ELA
visszajelző (sárga) megjelenik, hangjelzés hallható,
és a [Rendszerhiba Lásd a használati útmutatót]
üzenet jelenik meg a jármű információs kijelzőn. Ha
megjelenik a figyelmeztető üzenet, biztonságos
helyen térjen le az útról, kapcsolja ki és indítsa újra
az e-POWER rendszert. Ha az üzenet továbbra is
látható, ellenőriztesse a ELA rendszert egy NISSAN
márkakereskedőnél vagy szakszervizben.

RENDSZER KARBANTARTÁSA
MEVHT33A1-AC2C4364-40A8-473B-B1A8-2332561A61A5

MWAF0644X
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MWAF1172X

Az első radarérzékelő a jármű elején található. A
kamera a szélvédő felső részén található. Annak
érdekében, hogy az ELA rendszer megfelelően
működjön, a következőket mindig tartsa szem
előtt:

* A gépjármű és a szélvédő elején a szenzor
körüli részt minden esetben tartsa tisztán.

* Ügyeljen arra, hogy a szenzor területét (lökhá-
rító, szélvédő) ne üsse meg, az ne sérüljön.

* Ne fedje le, takarja el matricákkal vagy hasonló
tárgyakkal a gépjármű elején az első lökhárító
szenzor körüli részt. Ez hibás működést ered-
ményezhet.

* Ne szereljen fel fém tárgyakat a radar szenzor
közelébe (pl. ágtörőt, stb.). Ez hibás működést
eredményezhet.

* Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl.
fehér papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A visz-
szaverődő napfény negatívan befolyásolhatja
a kamera érzékelési képességeit.

* Ne módosítsa, távolítsa el vagy fesse le a
gépjármű elején a szenzor körüli részt. Az első
lökhárító személyre szabása vagy visszaállítá-
sa előtt javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsola-
tot egy NISSAN márkakereskedővel vagy
szakszervizzel.

Az ELA rendszer két hátsó radarérzékelője a
hátsó lökhárító közelében található. A szenzorok
területét minden esetben tartsa tisztán.

A szenzorokat ideiglenes környezeti feltételek
akadályozhatják, mint például felverődő víz, pára
vagy köd. A szenzorokat olyan tárgyak is akadá-
lyozhatják, mint például jég vagy egyéb szeny-
nyeződés.

Ellenőrizze és távolítsa el azokat a tárgyakat,
amelyek akadályozzák a radar szenzor körüli
területet.

Ne ragasszon semmilyen matricát (még áttetsző
anyagút sem), ne szereljen fel kiegészítőket vagy
ne fesse le az radarok környékét.

Ne üsse meg, illetve kerülje a radarok területének
sérülését.

Javasolt felvennie a kapcsolatot egy NISSAN már-
kakereskedéssel vagy szakszervizzel, ha a radarok
környéke egy esetleges ütközés közben megsérül.

Óvintézkedések a lökhárító javításával kapcsolatban
MEVGUID-756C54D4-A502-4052-B516-B419EB28EE57

A lökhárító javításakor legyen óvatos, mert a
radarérzékelők a lökhárítóra vannak szerelve.

A radarérzékelő radarjel kibocsátásával, majd an-
nak visszaverődésének mérésével érzékeli a tár-
gyakat.

FIGYELMEZTETÉS
Ha nem megfelelő javítást hajtanak végre a
lökhárítón (például különböző anyagokból ké-
szült gitt felhordása, átfestés stb.), akkor a
radar jele gyengülhet, vagy nem működik
megfelelően. Ez azt eredményezheti, hogy a
radarérzékelő nem érzékeli megfelelően a
tárgyakat. A nem megfelelő javítás súlyos
személyi sérülést eredményezhet. Ha meg kell
javítani a lökhárítót, javasolt felkeresni egy
NISSAN márkakereskedőt vagy szakszervizt a
szervizművelethez.
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MEVHT33A1-7B5227BA-C06F-4E32-BCB6-05C9409131DC

FIGYELMEZTETÉS
Ha nem tartja be a BSW monitor megfelelő
használathoz szükséges figyelmeztetéseket
és utasításokat, súlyos, akár halálos sérülése-
ket is szenvedhet.

* A BSW rendszer nem helyettesíti a meg-
felelő vezetési műveleteket és nem úgy
tervezték meg, hogy megakadályozza a
gépjárművek összeütközését vagy az
egyéb tárgyakkal való érintkezést. Sávvál-
táskor minden esetben használja a visz-
szapillantó tükröket és nézzen el abba az
irányba, amerre a gépjárművel haladni
szeretne, hogy a sávváltás biztonsággal
végrehajthassa. Soha ne támaszkodjon
csak a BSW rendszerre.

A BSW rendszer figyelmezteti a vezetőt sávváltás-
kor ha másik gépjármű halad szomszédos sávban.

MWAF0414X

A BSW rendszer a hátsó lökhárító közelében

elhelyezett radarérzékelőket használ a szom-
szédos sávban haladó többi jármű észlelésére.

MSSD1030

Érzékelő zónák

A szenzorok a gépjármű bármelyik oldalán képe-
sek a másik gépjárművet érzékelni az ábrán jelzett
érzékelő zónán belül. Ez az érzékelő zóna a külső
visszapillantó tükrök vonalától kezdődik és körül-
belül 3,0 m-re (10 ft) nyúlik túl a gépjármű hátulján
és 3,0 m-re (10 ft) nyúlik túl a gépjármű oldalán.
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MWAF1276X

(1) Oldalsó visszajelző lámpa
(2) BSW visszajelző lámpa (gépjármű informá-

ciós kijelzőjén)
(3) Gépjármű információs kijelzője
(4) Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

BSW RENDSZER MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-0D8B8B8E-5970-42BA-AFAF-C53118AD6798

A BSW rendszer csak kb. 32 km/h (20 MPH) felett
működik.

Ha a rendszer gépjárművet érzékel az érzékelési
zónában, az oldalsó visszajelző lámpa világít.

Ha az irányjelző aktiválva van, a rendszer (kétszer)
megszólal, és az oldalsó visszajelző lámpa és a
BSW visszajelző villogni kezd. Az oldalsó visszajelző

lámpa és a BSW jelzőfény addig villog, amíg az
észlelt jármű elhagyja az észlelési zónát.

Az oldalsó jelzőfény néhány másodpercig világít,
ha a főkapcsolót BE állásba helyezi.

Az oldalsó visszajelző lámpa fényerejét a rendszer
automatikusan beállítja a környezeti fények függ-
vényében.
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A BSW RENDSZER ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA
MEVHT33A1-55487D1B-D8B7-4E42-B76F-42B9A63601B1

MWAF1270X

(1) Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)
(2) Gépjármű információs kijelzője

A BSW rendszer engedélyezéséhez vagy letiltásá-
hoz a következő lépéseket hajtsa végre.

1. Nyomja meg a gombot, amíg a
[Beállítások] meg nem jelenik a jármű informá-

ciós kijelzőjén, majd nyomja meg a görgető-
tárcsát . Használ ja a scrol l tárcsát a
[Vezetőasszisztens] kiválasztásához. Majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza ki a [Holttér] lehetőséget, majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Válassza ki a [Figyelmeztetés] lehetőséget,
majd nyomja meg a scroll tárcsát.

MEGJEGYZÉS:

A rendszer az e-POWER rendszer újraindítása
esetén is megőrzi az aktuális beállításokat a
jármű információs kijelzőjén.

A BSW RENDSZER KORLÁTAI
MEVHT33A1-5165A6ED-1AD0-460A-B0FC-34DE83FF8C9B

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban megtalálhatók a BSW rendszer
korlátai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti,
hogy ezeket a korlátokat nem veszi figyelem-
be, súlyos, akár halálos balesetet is szenved-
het.

* A BSW rendszer nem érzékel minden gép-
járművet minden körülmény között.

* Előfordulhat, hogy a szenzorok nem érzé-
kelnek és nem aktiválják a BSW rendsze-
reket ha bizonyos tárgyak jelen vannak,
mint pl:

— Gyalogosok, kerékpárok, állatok.

— Olyan gépjárművek, mint például mo-
torok, kis súlyú gépjárművek vagy ma-
gas hasmagasságú gépjárművek.

— Közeledő gépjárművek.

— Az érzékelő zónában maradó gépjár-
művek, ha álló helyzetből kezd el gyor-
sítani.

— Szomszédos sávban azonos sebes-
séggel haladó gépjármű.
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— Hátulról nagy sebességgel érkező
gépjármű.

— Gépjármű, amelyet gyorsan előz meg.

— Gépjármű, amely nagy sebességgel
halad át az érzékelési zónán.

— Ha több gépjárművet előz meg egy
sorban, előfordulhat, hogy a rendszer
nem érzékeli az első gépjármű után
haladókat, mivel azok nagyon közel
vannak egymáshoz.

* A radarok érzékelő zónáját a standard
sávszélesség alapján határozták meg. Ha
szélesebb forgalmi sávban halad, előfor-
dulhat, hogy a rendszer nem érzékeli a
szomszédos sávban közlekedő gépjármű-
veket. Ha szűkebb forgalmi sávban halad,
előfordulhat, hogy a rendszer olyan gép-
járművet érzékel, amely két forgalmi sáv-
val arrébb halad.

* A radarokat úgy tervezték meg, hogy a
legtöbb álló tárgyat figyelmen kívül hagy-
ja, elfordulhat azonban, hogy a rendszer
ilyen tárgyakat is érzékel: szalagkorlátok,
falak, díszek, álló gépjárművek. Ez a nor-
mál működés része.

* A következő körülmények között romlik a
radar azon képessége, hogy más gépjár-
műveket felismerjen:

— Rossz időjárási körülmények

— Vízfelverődés

— Gépjárműre lerakódott jég/hó/szeny-
nyeződés

* Ne ragasszon semmilyen matricát (még
áttetsző anyagút sem), ne szereljen fel
kiegészítőket vagy ne fesse le az radarok
környékét. Ezen körülmények között rom-
lik a radar azon képessége, hogy más
gépjárműveket felismerjen.

* Ne használja a BSW rendszert utánfutó
vagy más jármű vontatásakor. Előfordul-
hat, hogy a rendszer nem működik meg-
felelően.

* A túlzott zajok miatt (pl: audiorendszer
hangereje, lehúzott ablak) előfordulhat,
hogy nem hallja meg a figyelmeztető
hangokat.

BSW VEZETÉSI SZITUÁCIÓK
MEVHT33A1-6271EF97-8A54-4790-BB31-31DB9928FFF9

Visszajelző be

Visszajelző ki

Visszajelző villog

Egy másik gépjármű közelít hátulról
MEVHT33A1-E3566D25-0BAA-400E-A4BF-D6DD5477F8EC

MJVS0737X

Illusztráció 1 – Megközelítés hátulról

1. ábra: Az oldalsó visszajelző lámpa világít, ha a
gépjármű a szomszédos sávban az érzékelési
zónába kerül.

MJVS0738X

Illusztráció 2 – Megközelítés hátulról

2. ábra: Ha a vezető aktiválja az irányjelzőt,
miközben egy másik jármű az észlelési zónában
van, akkor a rendszer (kétszer) megszólal, és az
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oldalsó visszajelző lámpa és a BSW visszajelző
villogni kezd.

MEGJEGYZÉS:

Előfordulhat, hogy a radar szenzor nem észlel
olyan gépjárműveket, amelyek nagy sebesség-
gel közelednek hátulról.

Másik gépjármű előzése
MEVHT33A1-4FD23A11-BF26-4AEB-8893-6D35AFFFE066

MJVS0739X

Illusztráció 3 – Másik gépjármű előzése

3. ábra: Az oldalsó visszajelző lámpa világít miköz-
ben egy másik gépjárművet előz és az a gépjármű
kb. 2 másodpercig az érzékelő zónában marad.

MJVS0740X

Illusztráció 4 – Másik gépjármű előzése

4. ábra: Ha a vezető aktiválja az irányjelzőt,
miközben egy másik jármű az észlelési zónában
van, akkor a rendszer (kétszer) megszólal, és az
oldalsó visszajelző lámpa és a BSW visszajelző
villogni kezd.

MEGJEGYZÉS:
* Ha több gépjárművet előz meg egy sorban,

előfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli
az első gépjármű után haladókat, mivel azok
nagyon közel vannak egymáshoz.

* Előfordulhat, hogy a szenzor nem érzékel
lassabb gépjárműveket, ha azokat rövid
időn belül megelőzi.

* Ha a vezető aktiválja az irányjelzőt, mielőtt
egy jármű az észlelési zónába lépne, az
oldalsó visszajelző lámpa és a BSW visz-
szajelző villogni kezd, de nem hallatszik
hangjelzés, amikor a másik járművet észleli.

Érkezés oldalról
MEVHT33A1-17655A1C-15C3-419C-AC35-34185D610911

MJVS0741X

Illusztráció 5 – Közelítés oldalról

5. ábra: Az oldalsó visszajelző lámpa világít ha
gépjármű érkezik az érzékelő zónába bármelyik
oldalról.

MWAF0555X

Illusztráció 6 – Közelítés oldalról

6. ábra: Ha a vezető aktiválja az irányjelzőt,
miközben egy másik jármű az észlelési zónában
van, akkor a rendszer (kétszer) megszólal, és az
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oldalsó visszajelző lámpa és a BSW visszajelző
villogni kezd.

MEGJEGYZÉS:

Előfordulhat, hogy a szenzorok nem érzékelik az
azonos sebességgel érkező, a zónába belépő
gépjárművet.

A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM ELÉRHETŐ
MEVHT33A1-55061AE4-D96B-4916-A984-5C6E7F266237

Ha radarblokkolást észlel, a BSW rendszer auto-
matikusan kikapcsol, és a [Nem elérhető Oldalsó
radar blokkolva] figyelmeztető üzenet jelenik meg
a jármű információs kijelzőjén.

A BSW rendszer nem elérhető, amíg a fenti
feltételek fent állnak.

A szenzorokat ideiglenes környezeti feltételek
akadályozhatják, mint például felverődő víz, pára
vagy köd. A szenzorokat olyan tárgyak is akadá-
lyozhatják, mint például jég vagy egyéb szeny-
nyeződés.

MEGJEGYZÉS:

Ha a BSW rendszer működése leáll, a holttér
beavatkozó (ha van) és a hátsó keresztforgalmi
figyelmeztető (RCTA) rendszer működése is leáll.

Teendők:

Ha a fenti feltételek megszűntek, a rendszer
működése automatikusan visszaáll.

RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-C18DA6A0-8908-429E-8D06-A908AABB4E6A

Ha a BSW rendszer hibásan működik, az automa-
tikusan kikapcsol, és a [Rendszerhiba Lásd a
használati útmutatót] figyelmeztető üzenet jelenik
meg a jármű információs kijelzőjén.

MEGJEGYZÉS:

Ha a BSW rendszer működése leáll, a holttér
beavatkozó (ha van) és a hátsó keresztforgalmi
figyelmeztető (RCTA) rendszer működése is leáll.

Teendők:

Állítsa meg a gépjárművet egy biztonságos helyen,
kapcsolja ki az e-POWER rendszert, majd indítsa
újra azt. Ha az üzenet továbbra is megjelenik,
ellenőrizze a BSW rendszert. Javasolt felkeresni egy
NISSAN márkakereskedőt vagy szakszervizt ehhez
a javításhoz.

RENDSZER KARBANTARTÁSA
MEVHT33A1-88773295-5D23-4061-B514-F4F4D43D5869

MWAF0414X

A BSW rendszer két radarérzékelője a hátsó

lökhárító közelében található. A szenzorok terüle-
tét minden esetben tartsa tisztán.

A szenzorokat ideiglenes környezeti feltételek
akadályozhatják, mint például felverődő víz, pára
vagy köd.

A szenzorokat olyan tárgyak is akadályozhatják,
mint például jég vagy egyéb szennyeződés.

Ellenőrizze és távolítsa el azokat a tárgyakat,
amelyek akadályozzák a radar szenzor körüli
területet.

Ne ragasszon semmilyen matricát (még áttetsző
anyagút sem), ne szereljen fel kiegészítőket vagy
ne fesse le az radarok környékét.

Ne üsse meg, illetve kerülje a radarok területének
sérülését.

Ha a radarérzékelők környéke ütközés következ-
tében megsérül, forduljon egy NISSAN márkake-
reskedőhöz, szakszervizhez vagy más hivatalos
javítóműhelyhez.

Óvintézkedések a lökhárító javításával kapcsolatban
MEVGUID-907CBA0A-A3FE-49A5-A21C-437C59E3E21D

A lökhárító javításakor legyen óvatos, mert a
radarérzékelők a lökhárítóra vannak szerelve.

A radarérzékelő radarjel kibocsátásával, majd an-
nak visszaverődésének mérésével érzékeli a tár-
gyakat.

FIGYELMEZTETÉS
Ha nem megfelelő javítást hajtanak végre a
lökhárítón (például különböző anyagokból ké-
szült gitt felhordása, átfestés stb.), akkor a
radar jele gyengülhet, vagy nem működik
megfelelően. Ez azt eredményezheti, hogy a
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radarérzékelő nem érzékeli megfelelően a
tárgyakat. A nem megfelelő javítás súlyos
személyi sérülést eredményezhet. Ha meg kell
javítani a lökhárítót, javasolt felkeresni egy
NISSAN márkakereskedőt vagy szakszervizt a
szervizművelethez.

MEVHT33A1-62DEE98D-667D-48CE-8A09-FA7D60BF5E72

FIGYELMEZTETÉS
Az intelligens holttér-beavatkozó rendszer
megfelelő használatára vonatkozó figyelmez-
tetések és utasítások be nem tartása súlyos
sérülést vagy halált okozhat.

* Az intelligens holttér-beavatkozó rendszer
nem helyettesíti a megfelelő vezetési eljá-
rásokat, és nem arra készült, hogy mega-
kadályozza a járművekkel vagy tárgyakkal
való érintkezést. Sávváltáskor minden
esetben használja a visszapillantó tükrö-
ket és nézzen el abba az irányba, amerre a
gépjárművel haladni szeretne, hogy a sáv-
váltás biztonsággal végrehajthassa. Soha
ne hagyatkozzon kizárólag az intelligens
holttér-beavatkozó rendszerre.

* A radarnak működésbeli korlátai vannak. A
rendszer nem érzékel minden mozgó tár-
gyat vagy gépjárművet. Az intelligens
holttér-beavatkozó rendszer használata
bizonyos út-, talaj-, sávjelző-, forgalmi
vagy időjárási körülmények között a rend-
szer nem megfelelő működéséhez vezet-
het. Minden esetben saját magában
bízzon, így elkerülheti a baleseteket.

Az intelligens holttér-beavatkozó rendszer sávvál-
táskor figyelmezteti a szomszédos sávokban köz-
lekedő többi jármű vezetőjét, és segít a vezetőnek
visszatenni a járművet a haladó sáv közepére.

MWAF0633X

Az intelligens holttér-beavatkozó rendszer a hátsó
lökhárító közelében elhelyezett radarérzékelőket

használ a szomszédos sávban haladó többi
jármű észlelésére. A radarszenzorok mellett az
intelligens holttér-beavatkozó rendszer egy, a
szélvédő mögé telepített kamerát használ az
utazási sáv sávjelzőinek figyelésére.

MSSD1030

Érzékelő zónák

A szenzorok a gépjármű bármelyik oldalán képe-
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sek a másik gépjárművet érzékelni az ábrán jelzett
érzékelő zónán belül.

Ez az érzékelő zóna a külső tükrök vonalától
kezdődik és körülbelül 3,0 m-re (10 ft) nyúlik túl a
gépjármű hátulján és 3,0 m-re (10 ft) nyúlik túl a
gépjármű oldalán.

MWAF1277X

(1) Oldalsó visszajelző lámpa (2) Intelligens holttér-beavatkozás BE jelzőfény
(a jármű információs kijelzőjén)

(3) Intelligens holttér-beavatkozás jelző (a jármű
információs kijelzőjén)

(4) Gépjármű információs kijelzője
(5) Dinamikus vezetőtámogató kapcsoló (ProPI-

LOT Assist rendszer nélküli modellek)
(6) ProPILOT Assist kapcsoló (ProPILOT Assist

rendszerrel rendelkező modellek)

AZ INTELLIGENS HOLTTÉR BEAVATKOZÓ RENDSZER MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-AFA6F3FD-D004-445D-8211-CC0913C5754E

Az intelligens holttér beavatkozó rendszer kb. 60
km/h (37 MPH) sebesség felett működik.

Ha a rendszer gépjárművet érzékel az érzékelési
zónában, az oldalsó visszajelző lámpa világít.

Ha ezután aktiválják az irányjelzőt, a rendszer
megszólal (kétszer), és az oldalsó visszajelző lámpa
és az intelligens holttér-beavatkozás jelzőfénye
villog. Az oldalsó visszajelző lámpa és az intelligens
holttér-beavatkozás jelzőfénye mindaddig villog,
amíg az észlelt jármű elhagyja az észlelési zónát.

Ha az intelligens holttér-beavatkozó rendszer BE
van kapcsolva, és járműve egy sávjelzőhöz közelít,
miközben egy másik jármű az észlelési zónában
van, a rendszer csipog (háromszor), és az oldalsó
visszajelző lámpa és az intelligens holttér-beavat-
kozás jelzőfénye villog. Az intelligens holttér-bea-
vatkozó rendszer a jármű egyik oldalán egy ideig
tartó fékezéssel aktiválódik, hogy segítse a jármű
visszahelyezését a forgalmi sáv közepére. Az
intelligens holttér-beavatkozó rendszer az irány-
jelző használatától függetlenül működik.

Az intelligens holttér beavatkozó rendszer bekap-
csolásához nyomja meg a ProPILOT kapcsolót a
kormánykeréken (ha van) vagy a dinamikus veze-
tőtámogató kapcsolót a vezetőoldali műszerfalon
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(ha van) a motor elindítása után. A jármű informá-
ciós kijelzőjén az Intelligens holttér-beavatkozás
BE jelzőfénye világít. Nyomja meg ismét a ProPILOT
Assist kapcsolót (ha van) vagy a dinamikus veze-
tőtámogató kapcsolót (ha van) az intelligens
holttér-beavatkozó rendszer kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS:
* Az intelligens holttér-beavatkozás figyel-

meztetés és rendszeralkalmazás csak akkor
aktiválódik, ha az oldalsó visszajelző lámpa
már világít, amikor a jármű megközelíti a
sávjelzőt. Ha egy másik jármű az észlelési
zónába kerül, miután az Ön járműve átha-
ladt egy sávjelzőn, nem aktiválódik az intel-
ligens holttér-beavatkozás figyelmeztetés
vagy rendszeralkalmazás. (További informá-
cióért lásd “Intelligens holttér-beavatkozás
vezetési helyzetekben” (315 o.).)

* Az intelligens holttér-intervenció rendszer
általában korábban aktiválódik, mint az
intelligens sávintervenció, amikor járműve
egy sávjelzőhöz közeledik.

AZ INTELLIGENS HOLTTÉR-BEAVATKOZÓ RENDSZER ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA
MEVHT33A1-6943C389-7440-4386-9D46-CC63460BE44A

MWAF1278X

(1) Kormánykerékre szerelt vezérlő (bal oldal)
(2) Gépjármű információs kijelzője
(3) Dinamikus vezetőtámogató kapcsoló (ProPI-

LOT Assist rendszer nélküli modellek)
(4) ProPILOT Assist kapcsoló (ProPILOT Assist

rendszerrel rendelkező modellek)

1. Nyomja meg a gombot, amíg a [Be-
állítások] meg nem jelenik a jármű információs
kijelzőjén, majd nyomja meg a görgetőtárcsát.
Használja a scroll tárcsát a [Vezetőasszisztens]
kiválasztásához. Majd nyomja meg a scroll
tárcsát.
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2. Válassza ki a [Holttér] lehetőséget, majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Válassza ki az [Beavatkozás] lehetőséget, majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

4. Nyomja meg a ProPILOT Assist kapcsolót (ha
van) vagy a dinamikus vezetőtámogató kap-
csolót (ha van) a rendszer be- vagy kikapcso-
lásához.

MEGJEGYZÉS:
* A ProPILOT Assist rendszer (ha van) bekap-

csolása egyidejűleg bekapcsolja az intelli-
gens holttér-beavatkozó és az Intelligent
Lane Intervention rendszereket. További in-
formációért lásd . “Intelligent Lane Interven-
tion (ha van)” (292 o.).

* ProPILOT Assist rendszerrel szerelt model-
lek: Ha az intelligens holttér beavatkozó
rendszer engedélyezve van a beállítások
menüben, az intelligens holttér beavatkozó
rendszert a sebességkorlátozó rendszer FŐ-
kapcsoló megnyomásával lehet be- és ki-
kapcsolni (ha van).

* A BSW rendszer kikapcsolása egyúttal ki-
kapcsolja az intelligens holttér-beavatkozó
rendszert is.

INTELLIGENS BLIND SPOT INTERVENTION RENDSZER KORLÁTAI
MEVHT33A1-768C7C37-A993-4205-9B13-6EF54DB3DAF9

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban felsoroljuk az intelligens holt-
tér-beavatkozó rendszer rendszerkorlátait. Ha
a gépjárművet úgy üzemelteti, hogy ezeket a
korlátokat nem veszi figyelembe, súlyos, akár
halálos balesetet is szenvedhet.

* Az intelligens holttér-beavatkozó rendszer
nem képes minden járművet észlelni min-
den körülmények között.

* Előfordulhat, hogy a radarérzékelők nem
képesek észlelni és aktiválni az intelligens
holttér-beavatkozást, ha bizonyos objek-
tumok vannak jelen, például:

— Gyalogosok, kerékpárok, állatok.

— Olyan gépjárművek, mint például mo-
torok, kis súlyú gépjárművek vagy ma-
gas hasmagasságú gépjárművek.

— Az érzékelő zónában maradó gépjár-
művek, ha álló helyzetből kezd el gyor-
sítani.

— Közeledő gépjárművek.

— Szomszédos sávban azonos sebes-
séggel haladó gépjármű.

— Hátulról nagy sebességgel érkező
gépjármű.

— Gépjármű, amelyet gyorsan előz meg.

— Gépjármű, amely nagy sebességgel
halad át az érzékelési zónán.

* A radarok érzékelő zónáját a standard
sávszélesség alapján határozták meg. Ha
szélesebb forgalmi sávban halad, előfor-
dulhat, hogy a rendszer nem érzékeli a
szomszédos sávban közlekedő gépjármű-
veket. Ha szűkebb forgalmi sávban halad,
előfordulhat, hogy a rendszer olyan gép-
járművet érzékel, amely két forgalmi sáv-
val arrébb halad.

* A radarokat úgy tervezték meg, hogy a

legtöbb álló tárgyat figyelmen kívül hagy-
ja, elfordulhat azonban, hogy a rendszer
ilyen tárgyakat is érzékel: szalagkorlátok,
falak, díszek, álló gépjárművek. Ez a nor-
mál működés része.

* A következő körülmények között romlik a
radar azon képessége, hogy más gépjár-
műveket felismerjen:

— Rossz időjárási körülmények

— Vízfelverődés

— Gépjárműre lerakódott jég/hó/szeny-
nyeződés

* Ne ragasszon semmilyen matricát (még
áttetsző anyagút sem), ne szereljen fel
kiegészítőket vagy ne fesse le az radarok
környékét. Ezen körülmények között rom-
lik a radar azon képessége, hogy más
gépjárműveket felismerjen.

* Előfordulhat, hogy a kamera nem érzékeli
a sávjelzőket a következő helyzetekben, és
előfordulhat, hogy az intelligens holttér-
beavatkozó rendszer nem működik meg-
felelően.

— Olyan utakon, ahol több párhuzamos
sávjelző van; kifakult vagy nem tisztán
festett sávjelzők; sárga festett sávjel-
zők; nem szabványos sávjelzők; sávjel-
zők vízzel, szennyeződéssel, hóval stb.

— Olyan útszakaszokon, ahol a már nem
használatos útburkolati jelek még min-
dig érzékelhetők.

— Éles kanyarokkal tűzdelt útszakaszo-
kon.
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— Olyan útszakaszokon, ahol éles kont-
rasztot adó tárgyak vagy jelenségek
találhatók, pl: árnyékok, hó, víz, rozsda,
útjavítás után még megtalálható jelek.

— Olyan útszakaszokon, ahol az útbur-
kolati jelek egymásba futnak vagy kü-
lönválnak.

— Ha a gépjármű haladási iránya nem
egyezik meg az útburkolati jelek hala-
dási irányával.

— Ha a gépjármű túl közel halad az előtte
haladó járműhöz, amely így korlátozza
a kamera érzékelési tartományát.

— Ha eső, hó vagy egyéb szennyeződés
rakodik le a szélvédőre a kamera elé.

— Ha a fényszórók nem világítanak meg-
felelően erősséggel szennyeződés mi-
att illetve ha azok beállítása nem
megfelelő.

— Ha erős fény esik a sávfigyelő kame-
rára. (Például napkeltekor vagy nap-
nyugtakor közvetlen fény esik a
gépjármű elejére.)

— Ha a fényesség hirtelen megváltozik.
(Például a gépjárművel alagútba hajt
be vagy abból ki, híd alatt.)

* Ne használja az intelligens holttér beavat-
kozó rendszert a következő körülmények
között, mert az a rendszer hibás működé-
sét eredményezheti.

— Rossz időben. (Például: eső, köd, hó
stb.)

— Ha csúszós utakon vezet (jég, hó, stb.)

— Ha kanyargós, egyenetlen utakon ve-
zet.

— Ha útjavítások miatt az utak le vannak
zárva.

— Ha ideiglenes forgalmi sávban halad.

— Ha olyan utakon vezet, ahol a sáv
szélessége nem megfelelő.

— Ha olyan gumiabronccsal vezet, amely
nem felel meg a normál gumiabroncs-
viszonyoknak (például gumikopás, ala-
csony gumiabroncsnyomás, gumilánc,
nem szabványos kerekek).

— Ha a gépjármű nem eredeti fék és
felfüggesztés alkatrészekkel van fel-
szerelve.

— Ha utánfutót vagy egy másik gépjár-
művet vontat.

* A túlzott zajok miatt (pl: audiorendszer
hangereje, lehúzott ablak) előfordulhat,
hogy nem hallja meg a figyelmeztető
hangokat.

INTELLIGENS HOLTTÉR-BEAVATKOZÁS VEZETÉSI HELYZETEKBEN
MEVHT33A1-F2F9AB47-9574-4FB0-9080-13F711855C65

Visszajelző be

Visszajelző ki

Visszajelző villog

Egy másik gépjármű közelít hátulról
MEVHT33A1-9AAA85B2-77C3-4FC4-B0B2-E7D88FA81EA5

MJVS0737X

Illusztráció 1 – Megközelítés hátulról

1. ábra: Az oldalsó visszajelző lámpa világít, ha a
gépjármű a szomszédos sávban az érzékelési
zónába kerül.
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MJVS0738X

Illusztráció 2 – Megközelítés hátulról

2. ábra: Ha a vezető aktiválja az irányjelzőt, a
rendszer hangot ad (kétszer), és az oldalsó visz-
szajelző lámpa és az intelligens holttér-beavatko-
zás jelzőfénye villog.

MJVS0760X

Illusztráció 3 - Megközelítés hátulról

3. ábra: Ha az intelligens holttér-beavatkozó rend-
szer BE van kapcsolva, és járműve egy sávjelzőhöz
közelít, miközben egy másik jármű az észlelési
zónában van, a rendszer csipog (háromszor), és az

oldalsó visszajelző lámpa és az intelligens holttér-
beavatkozás jelzőfénye villog. Az intelligens holt-
tér-beavatkozó rendszer a jármű egyik oldalán egy
rövid ideig tartó fékezéssel aktiválódik, hogy segí-
tse a jármű visszahelyezését a forgalmi sáv közep-
ére.

MEGJEGYZÉS:

Előfordulhat, hogy a radar szenzor nem észlel
olyan gépjárműveket, amelyek nagy sebesség-
gel közelednek hátulról.

Másik gépjármű előzése
MEVHT33A1-33E692F3-285E-4FAF-A1B1-8BAD421093F1

MJVS0739X

4. ábra - Egy másik jármű előzése

4. ábra: Az oldalsó visszajelző lámpa világít miköz-
ben egy másik gépjárművet előz és az a gépjármű
kb. 3 másodpercig az érzékelő zónában marad.

MJVS0740X

Illusztráció 5 - Másik gépjármű előzése

5. ábra: Ha a vezető aktiválja az irányjelzőt,
miközben egy másik jármű az észlelési zónában
van, akkor a rendszer (kétszer) megszólal, és az
oldalsó visszajelző lámpa és az intelligens holttér-
beavatkozás jelzőfénye villog.

MJVS0761X

Illusztráció 6 - Másik gépjármű előzése

6. ábra: Ha az intelligens holttér-beavatkozó rend-
szer BE van kapcsolva, és járműve egy sávjelzőhöz
közelít, miközben egy másik jármű az észlelési
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zónában van, a rendszer csipog (háromszor), és az
oldalsó visszajelző lámpa és az intelligens holttér-
beavatkozás jelzőfénye villog. Az intelligens holt-
tér-beavatkozó rendszer a jármű egyik oldalán egy
rövid ideig tartó fékezéssel aktiválódik, hogy segí-
tse a jármű visszaállítását a forgalmi sáv közepére.

MEGJEGYZÉS:
* Ha több gépjárművet előz meg egy sorban,

előfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli
az első gépjármű után haladókat, mivel azok
nagyon közel vannak egymáshoz.

* Előfordulhat, hogy a szenzor nem érzékel
lassabb gépjárműveket, ha azokat rövid
időn belül megelőzi.

Érkezés oldalról
MEVHT33A1-1C822A1D-100F-44CC-89B6-4C39016F2213

MJVS0741X

7. ábra - Belépés oldalról

7. ábra: Az oldalsó visszajelző lámpa világít ha
gépjármű érkezik az érzékelő zónába bármelyik
oldalról.

MEGJEGYZÉS:

Előfordulhat, hogy a szenzorok nem érzékelik az
azonos sebességgel érkező, a zónába belépő
gépjárművet.

MWAF0555X

8. ábra - Belépés oldalról

8. ábra: Ha a vezető aktiválja az irányjelzőt,
miközben egy másik jármű az észlelési zónában
van, akkor az oldalsó visszajelző lámpa és az
intelligens holttér-beavatkozás jelzőfénye felvillan,
és kétszer hangjelzés hallható.

MEGJEGYZÉS:

Ha a vezető aktiválja az irányjelzőt, mielőtt egy
jármű az észlelési zónába lépne, az oldalsó visz-
szajelző lámpa és az intelligens holttér-beavat-
kozás jelzőfénye villogni kezd, de nem hallatszik
hangjelzés, ha másik járművet észlel.

MJVS0761X

Illusztráció 9 - Közelítés oldalról

9. ábra: Ha az intelligens holttér-beavatkozó rend-
szer be van kapcsolva, és járműve megközelíti a
sávjelzőt, miközben egy másik jármű az észlelési
zónában van, a rendszer csipog (háromszor), és az
oldalsó visszajelző lámpa és az intelligens holttér-
beavatkozás jelzőfénye villog. Az intelligens holt-
tér-beavatkozó rendszer a jármű egyik oldalán egy
rövid ideig tartó fékezéssel aktiválódik, hogy segí-
tse a jármű visszahelyezését a forgalmi sáv közep-
ére.
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MJVS0742X

Illusztráció 10 - Közelítés oldalról

10. ábra: Az intelligens holttér-beavatkozó rend-
szer nem működik, ha az Ön járműve sávjelzőn áll,
amikor egy másik jármű belép az észlelési zónába.
Ebben az esetben csak a BSW rendszer működik.

MEGJEGYZÉS:
* Előfordulhat, hogy a szenzorok nem érzéke-

lik az azonos sebességgel érkező, a zónába
belépő gépjárművet.

* Az intelligens holttér-beavatkozó rendszer
nem üzemel, vagy leáll, és csak figyelmez-
tető hangjelzés hallható a következő felté-
telek mellett.
— Ha a fékpedál le van nyomva, vagy erős

mértékben lassul a jármű.
— Amikor a jármű felgyorsul az intelligens

holttér-beavatkozó rendszer működése
közben

— Ha gyors kormánymozdulatokat végez
— Amikor megszólal az ICC, az intelligens

ütközés előtti figyelmeztető rendszer
vagy a gyalogosérzékelővel ellátott intel-

ligens vészfékező rendszer figyelmezte-
tése.

— Ha a vészvillogók aktívak.
— Ha kanyarban nagy sebességgel halad.
— Amikor a BSW rendszer ki van kapcsolva.

A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM ELÉRHETŐ
MEVHT33A1-37E58EF6-4253-4547-9045-60DB4ADC93AD

Ha az alábbi üzenetek bármelyike megjelenik a
jármű információs kijelzőjén egy hangjelzés lesz
hallható, és az intelligens holttér-beavatkozó rend-
szer automatikusan kikapcsol.

* [Nem elérhető Csúszós út]:
Amikor a VDC/ESP rendszer (kivéve a kipör-
gésgátló rendszer funkcióját) vagy az ABS
működik.

* [Jelenleg nem elérhető]:
— Ha az VDC/ESP rendszer ki van kapcsolva.
— Ha a SNOW vagy az OFF-ROAD üzemmódot

választják ki (4WD modellek).
* [Nem elérhető A kamera hőmérs. magas]:

Amikor a gépjárművel közvetlen napsütésben,
magas hőmérsékleti körülmények között par-
kol (kb. 40°C fok felett (104°F)).

* [Nem elérhető Oldalsó radar blokkolva]:
Ha az oldalsó radar működése valamilyen ok
miatt korlátozva van.

Kapcsolja ki az intelligens holttér beavatkozó
rendszert és kapcsolja be újra, ha a fenti feltételek
már nem állnak fent.

RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-DA0F4C9F-4080-49DE-B2F0-D757283877F5

Ha az intelligens holttér-beavatkozó rendszer
hibásan működik, az automatikusan kikapcsol, az
intelligens holttér-beavatkozás jelzőfénye világít,
egy hangjelzés hallható, és a [Rendszerhiba Lásd a
használati útmutatót] figyelmeztető üzenet jelenik
meg a jármű információs kijelzőjén.

Teendők:

Állítsa meg a járművet egy biztonságos helyen, és
nyomja meg a P kapcsolót a „P” (parkolás) állásba
való kapcsoláshoz. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be
újra az e-POWER rendszert. Ha a figyelmeztető
üzenet továbbra is látható, javasoljuk, hogy keres-
sen fel egy NISSAN márkakereskedőt vagy szak-
szervizt ehhez a szervizművelethez.

RENDSZER KARBANTARTÁSA
MEVHT33A1-46E5EBC8-44FD-4514-B075-C66A9E0E8A6F

MWAF0633X

Az intelligens holttér-beavatkozó rendszer két
radarérzékelője a hátsó lökhárító közelében
található. A szenzorok területét minden esetben
tartsa tisztán.
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A szenzorokat ideiglenes környezeti feltételek
akadályozhatják, mint például felverődő víz, pára
vagy köd.

A szenzorokat olyan tárgyak is akadályozhatják,
mint például jég vagy egyéb szennyeződés.

Ellenőrizze és távolítsa el azokat a tárgyakat,
amelyek akadályozzák a radar szenzor körüli
területet.

Ne ragasszon semmilyen matricát (még áttetsző
anyagút sem), ne szereljen fel kiegészítőket vagy
ne fesse le az radarok környékét.

Ne üsse meg, illetve kerülje a radarok területének
sérülését.

Javasolt felvennie a kapcsolatot egy NISSAN már-
kakereskedéssel vagy szakszervizzel, ha a radarok
környéke egy esetleges ütközés közben megsérül.

Az intelligens holttér-beavatkozó rendszer sávka-
mera-egysége a belső tükör felett található. Az
intelligens holttér-beavatkozás megfelelő műkö-
désének megőrzése és a rendszer hibás működé-
sének megelőzése érdekében ügyeljen a
következőkre:

* A szélvédő legyen mindig tiszta.
* Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát

sem) vagy szereljen fel más kiegészítőt a
kamera környékére.

* Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl.
fehér papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A
napfény visszaverődése negatívan befolyásol-
hatja a kamera azon képességét, hogy az
útburkolati jeleket megfelelően felismerje.

* Ne üsse vagy törje össze a kamera körüli
területeket. Ne érintse meg kamera lencséjét
vagy távolítsa el a csavart, amely a kamerán
található. Javasoljuk, hogy forduljon egy
NISSAN márkakereskedőhöz vagy szakszerviz-
hez, ha a kameraegység baleset következté-
ben megsérül.

Óvintézkedések a lökhárító javításával kapcsolatban
MEVGUID-D0A785F6-1D2E-4738-B1F0-238093AB421D

A lökhárító javításakor legyen óvatos, mert a
radarérzékelők a lökhárítóra vannak szerelve.

A radarérzékelő radarjel kibocsátásával, majd an-
nak visszaverődésének mérésével érzékeli a tár-
gyakat.

FIGYELMEZTETÉS
Ha nem megfelelő javítást hajtanak végre a
lökhárítón (például különböző anyagokból ké-
szült gitt felhordása, átfestés stb.), akkor a
radar jele gyengülhet, vagy nem működik
megfelelően. Ez azt eredményezheti, hogy a
radarérzékelő nem érzékeli megfelelően a
tárgyakat. A nem megfelelő javítás súlyos
személyi sérülést eredményezhet. Ha meg kell
javítani a lökhárítót, javasolt felkeresni egy
NISSAN márkakereskedőt vagy szakszervizt a
szervizművelethez.

MEVHT33A1-212332F5-370C-44DF-B5A2-9C89439133B0

FIGYELMEZTETÉS
Ha nem tartja be az RCTA rendszer megfelelő
használatához szükséges figyelmeztetéseket
és utasításokat, súlyos, akár halálos sérülése-
ket is szenvedhet.

* Az RCTA rendszer nem helyettesíti a meg-
felelő vezetési műveleteket és nem úgy
tervezték, hogy megakadályozza a gép-
járművek összeütközését vagy az egyéb
tárgyakkal való érintkezést. Amikor parko-
lóhelyről tolat ki, minden esetben használ-
ja a belső és visszapillantó tükröket és
forduljon el, nézzen körül abban az irány-
ban, amelyre haladni szeretne. Soha ne
támaszkodjon csak az RCTA rendszerre.

Az RCTA rendszer akkor nyújt segítséget, amikor a
parkolóhelyről tolat ki. Amikor a gépjármű hátra-
menetben van, a rendszer kialakításánál fogva
érzékeli a gépjármű bal és jobb oldaláról érkező
egyéb járműveket. Ha a rendszer keresztirányú
forgalmat érzékel, riasztást ad.
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MWAF1279X

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

RCTA RENDSZER MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-5E3DBCD2-534F-4094-A7FF-3E1513EFB182

Az RCTA rendszer segít felhívni a vezető figyelmét
a gépjármű mögött közeledő másik gépjárműre,
miközben a gépjárművel a parkolóhelyről tolat ki.

Ha a sebességváltó karját R (hátramenet) állásba
állítja és a gépjármű sebessége kevesebb, mint kb.
8 km/h (5 MPH), az RCTA rendszer működésbe lép.

Ha a radar valamelyik oldalról közeledő gépjármű-

vet észlel, a rendszer hangjelzése (egyszer) meg-
szólal, illetve az oldaljelző lámpa villog azon az
oldalon, ahonnan a gépjármű érkezik.

MJVS0173X

MWAF0414X

Az RCTA rendszer mindkét oldalon, a hátsó lökhá-
rító közelében elhelyezett radarérzékelőket
használ a közeledő jármű észlelésére.

A radarszenzorok akár körülbelül 20 m (66 láb)
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távolságból is képesek észlelni a közeledő jármű-
vet.

AZ RCTA RENDSZER ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA
MEVHT33A1-1A458B05-9324-4A27-8593-FB5F7795B76F

MWAF1270X

(1) Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)
(2) Gépjármű információs kijelzője

Az RCTA rendszer engedélyezéséhez vagy letiltá-
sához a következő lépéseket hajtsa végre.

1. Nyomja meg a gombot, amíg a
[Beállítások] meg nem jelenik a jármű informá-
ciós kijelzőjén, majd nyomja meg a görgető-
tárcsát . Használ ja a scrol l tárcsát a

[Vezetőasszisztens] kiválasztásához. Majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza a [Hátsó forg. figy.] lehetőséget, és
nyomja meg a görgetőtárcsát a rendszer be-
vagy kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS:

A rendszer beállítását a rendszer akkor is meg-
őrzi, ha az e-POWER rendszert újraindítja.

Elindulás és haladás 321



(326,1)

322 Elindulás és haladás

MJVS0479X

AZ RCTA RENDSZER KORLÁTAI
MEVHT33A1-AE9890E0-04F7-4C4C-A626-8DD36B90F3CF

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban megtalálhatók az RCTA rend-
szer korlátai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti,
hogy ezeket a korlátokat nem veszi figyelem-
be, súlyos, akár halálos balesetet is szenved-
het.

* Minden esetben ellenőrizze a környezetet
és tolatáskor forduljon hátra, hogy ellen-
őrizhesse, mi van a gépjármű mögött. A
radar szenzor közeledő (mozgó) gépjár-
műveket érzékel. A radar szenzor nem
érzékelhet minden tárgyat, például:

— Gyalogosok, kerékpárok, motorkerék-

párok, állatok vagy gyerekek által
használt játék járművek

— Olyan gépjárművet, amelynek sebes-
sége nagyobb, mint kb. 30 km/h (19
MPH)

— Olyan gépjárművet, amelynek sebes-
sége alacsonyabb, mint kb. 8 km/h (5
MPH)

* Előfordulhat, hogy a radar szenzor nem
érzékeli a közeledő gépjárműveket bizo-
nyos helyzetekben:

— Illusztráció : Ha az Ön mellett parko-
ló gépjármű eltakarja a radar szenzor
által kibocsátott sugarat.

— Illusztráció : Ha a gépjárművel szög-
ben parkolt le a parkolóhelyen.

— Illusztráció : Ha a gépjárművel emel-
kedő területen parkolt le.

— Illusztráció : Ha a közeledő gépjármű
befordul abba a sorba, ahol az Ön
gépjárműve parkol.

— Illusztráció : Amikor a jármű és a
közeledő jármű által bezárt szög kicsi

* A következő körülmények között romlik a
radar azon képessége, hogy más gépjár-
műveket felismerjen:

— Rossz időjárási körülmények

— Vízfelverődés

— Gépjárműre lerakódott jég/hó/szeny-
nyeződés

* Ne ragasszon semmilyen matricát (még
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áttetsző anyagút sem), ne szereljen fel
kiegészítőket vagy ne fesse le az radarok
környékét. Ezen körülmények között rom-
lik a radar azon képessége, hogy más
gépjárműveket felismerjen

* Utánfutó vagy más jármű vontatásakor
kapcsolja ki az RCTA rendszert, hogy elke-
rülje a rendszer hirtelen működéséből
eredő váratlan balesetet.

* A túlzott zajok miatt (pl: audiorendszer
hangereje, lehúzott ablak) előfordulhat,
hogy nem hallja meg a figyelmeztető
hangokat.

MJVS0172X

Illusztráció 1

MJVS0173X

Illusztráció 2

MEGJEGYZÉS:

Abban az esetben, ha több gépjármű érkezik
egy sorban (1. illusztráció), vagy az ellenkező
oldalról (2. illusztráció) is érkezik gépjármű, az
RCTA rendszer által kiadott figyelmeztető hang
nem szólal meg újra azt követően, hogy az első
gépjármű elhaladt a szenzor előtt.

A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM ELÉRHETŐ
MEVHT33A1-09B800FF-C822-42DE-BF7C-41CED2459499

Ha a rendszer azt érzékeli, hogy a radar blokkolva
van, a automatikusan deaktiválódik. A [Nem elér-
hető Oldalsó radar blokkolva] figyelmeztető üze-
net jelenik meg a gépjármű információs kijelzőjén.

A rendszer nem elérhető, amíg a fenti feltételek
fent állnak.

A szenzorokat ideiglenes környezeti feltételek
akadályozhatják, mint például felverődő víz, pára
vagy köd.

A szenzorokat olyan tárgyak is akadályozhatják,
mint például jég vagy egyéb szennyeződés.

MEGJEGYZÉS:

Ha a BSW rendszer működése leáll, az RCTA és
intelligens holttér beavatkozó rendszer (ha van)
rendszerek is leállnak.

Teendők:

Ha a fenti feltételek megszűntek, a rendszer
működése automatikusan visszaáll.

RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-1268FF40-FFAA-4D31-919A-B6261E4E3E5A

Ha a RCTA rendszer nem működik megfelelőn, a
rendszer automatikusan kikapcsolja. A [Rendszer-
hibaLásd a használati útmutatót] figyelmeztető
üzenet jelenik meg a jármű információs kijelzőjén.

MEGJEGYZÉS:

Ha a BSW rendszer működése leáll, az RCTA és
intelligens holttér beavatkozó rendszer (ha van)
rendszerek is leállnak.

Teendők:

Állítsa meg a járművet egy biztonságos helyen, és
nyomja meg a P kapcsolót a „P” (parkolás) állásba
való kapcsoláshoz. Kapcsolja ki, majd kapcsolja be
újra az e-POWER rendszert. Ha a figyelmeztető
üzenet továbbra is látható, ellenőriztesse a rend-
szert. Javasolt felkeresni egy NISSAN márkakeres-
k e d ő t v a g y s z a k s z e r v i z t e h h e z a
szervizművelethez.
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RENDSZER KARBANTARTÁSA
MEVHT33A1-27B6E548-16CE-4293-96C2-975F659E4855

MWAF0414X

Az RCTA rendszer két radarérzékelője a hátsó
lökhárító közelében található. A szenzorok terüle-
tét minden esetben tartsa tisztán.

A szenzorokat ideiglenes környezeti feltételek
akadályozhatják, mint például felverődő víz, pára
vagy köd.

A szenzorokat olyan tárgyak is akadályozhatják,
mint például jég vagy egyéb szennyeződés.

Ellenőrizze és távolítsa el azokat a tárgyakat,
amelyek akadályozzák a radar szenzor körüli
területet.

Ne ragasszon semmilyen matricát (még áttetsző
anyagút sem), ne szereljen fel kiegészítőket vagy
ne fesse le az radarok környékét.

Ne üsse meg, illetve kerülje a radarok területének
sérülését. Javasolt felvenni a kapcsolatot egy
NISSAN márkakereskedéssel vagy szakszervizzel,
ha a radarok környéke egy esetleges ütközés
közben megsérül.

Óvintézkedések a lökhárító javításával kapcsolatban
MEVGUID-E1AFDAFB-13D9-4B2C-B540-8F4894502E6C

A lökhárító javításakor legyen óvatos, mert a
radarérzékelők a lökhárítóra vannak szerelve.

A radarérzékelő radarjel kibocsátásával, majd an-
nak visszaverődésének mérésével érzékeli a tár-
gyakat.

FIGYELMEZTETÉS
Ha nem megfelelő javítást hajtanak végre a
lökhárítón (például különböző anyagokból ké-
szült gitt felhordása, átfestés stb.), akkor a
radar jele gyengülhet, vagy nem működik
megfelelően. Ez azt eredményezheti, hogy a
radarérzékelő nem érzékeli megfelelően a
tárgyakat. A nem megfelelő javítás súlyos
személyi sérülést eredményezhet. Ha meg kell
javítani a lökhárítót, javasolt felkeresni egy
NISSAN márkakereskedőt vagy szakszervizt a
szervizművelethez.

MEVHT33A1-131C307F-FF63-48FD-A763-1DAB78A699E4
A sebességkorlátozó lehetővé teszi, hogy a gép-
járművet egy beállított sebességgel tudja csak
vezetni. Amikor a sebességkorlátozó aktiválva
van, a már megszokott módon gyorsíthat és
fékezhet, de a gépjármű a beállított sebességet
nem fogja túllépni.

FIGYELMEZTETÉS
* Mindig ügyeljen a kihelyezett sebesség-

korlátozásokra. Ne állítsa a sebességet
ezen értékek fölé.

* A sebességkorlátozó állapotáról mindig
győződjön meg a gépjármű információs
kijelzőjéről.

Amikor a sebességkorlátozó rendszer be van
kapcsolva, az automatikus sebességszabályozó
rendszert (ha van) nem lehet bekapcsolni.

A SEBESSÉGKORLÁTOZÓ RENDSZER MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-07A8ACF4-40B8-4068-BBE9-52A63E3A6097

A sebességkorlátozó rendszert a következő érté-
kek közé lehet beállítani.

* 30 - 170 km/h (20 - 105 MPH) (2WD modellek)
* 30 - 180 km/h (20 - 110 MPH) (4WD modellek)

SEBESSÉGKORLÁTOZÓ (ha van)SEBESSÉGKORLÁTOZÓ (ha van)
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A sebességkorlátozó rendszer kapcsolója a kor-
mánykeréken található.

1. <RES+> kapcsoló
2. <SET-> kapcsoló
3. <CANCEL> kapcsoló
4. A sebességkorlátozó főkapcsolója (Ha ezt a

gombot megnyomja, a sebességkorlátozó
készenléti üzemmódba vált. Ha a sebességs-
zabályozó (ha van) vagy az ICC rendszer (ha
van) be van kapcsolva, a rendszer kikapcsol
és a sebességszabályozó készenléti módba
lép.)

MJVS0284X

A sebességkorlátozó rendszer működése látható a
gépjármű információs kijelzőjén.

1. Sebességkorlátozó rendszer visszajelzője
2. A sebességjelző beállítása

A sebesség mértékegysége “km/h” és “MPH” lehet
(ha van). (Lásd “Egység/Nyelv” (106 o.).)

Amikor a gépjármű sebessége túllépi a beállított
sebességet, a sebességjelző villogni kezd és a
gázpedál nem működik, amíg a gépjármű sebes-
sége a beállított érték alá nem csökken.

A sebességkorlátozó nem csökkenti automati-
kusan a gépjármű sebességét a beállított érték-
re.

A sebességkorlátozó rendszer bekapcsolása
MEVHT33A1-3E25176E-2C5D-4968-9FA9-A7202535E449

Nyomja meg a sebességkorlátozó rendszer FŐ-
kapcsolóját. A sebességkorlátozó és a beállított
sebességjelzők világítanak a gépjármű információs
kijelzőjén ([KORLÁT. RENDSZ. BE SET- a bekapcs.]
üzenet jelenik meg a kijelzőn).

A sebességkorlát beállítása
MEVHT33A1-C1EBF3B3-A2CA-4B94-9EC6-E17983D81793

1. Nyomja meg a <SET-> kapcsolót.
. Ha a gépjármű megállt, a beállított sebes-

ségérték 30 km/h vagy 20 MPH lesz.
. Vezetés közben a beállított sebességérték

az éppen aktuális sebesség lesz.

MEGJEGYZÉS:
Ha megnyomja és elengedi a <RES+>
kapcsolót, amikor nincs beállított jármű-
sebesség, a jármű ugyanúgy fog visel-
kedn i , m in t a <SET-> kapcso ló
megnyomásakor.

2. Ha a sebességkorlátozás be van állítva, a
sebességhatároló jelzőfénye és a beállított
sebességjelző világít a jármű információs kijel-
zőjén (a [+/- beállított sebesség módosítása]
üzenet jelenik meg a kijelzőn).

A beállított sebességérték megváltoztatása:
A beállított sebességérték megváltoztatásához
válassza a következő műveletek valamelyikét.

* Nyomja meg és tartsa nyomva a <RES+> vagy
a <SET-> gombot. A beállított sebességérték
növekedni vagy csökkenni fog kb. 5 km/h- val
vagy 5 MPH-vel.

* Nyomja meg, majd gyorsan engedje fel a <RES
+> vagy a <SET-> gombot. Minden egyes
alkalommal, amikor így tesz a sebesség kb. 1
km/h- val vagy 1 MPH- val emelkedik vagy
csökken.

Az újonnan beállított sebességhatár megjelenik a
gépjármű információs kijelzőjén.
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Ha a gépjármű aktuális sebessége meghaladja a
beállított sebességet, rövid időre egy figyelmeztető
hangjelzést hall azt követően, hogy a beállított
sebességet túllépte és a rendszer nem érzékeli a
vezető beavatkozását.

A sebességhatár törlése
MEVHT33A1-1F1749FC-9566-4392-B9FB-7061B9E9A809

A sebességkorlátozó rendszer értékeinek törlésé-
hez nyomja meg a <CANCEL> gombot. A sebes-
ségkor látozó je lzőfénye és a beál l í tott
sebességjelző a jármű információs kijelzőjén kikap-
csol (a [Készenl. - Nyomja a %%RES+%% gmbt a
foly.] üzenet jelenik meg a kijelzőn).

A sebességkorlátozó rendszert felülírhatja, ha a
gázpedált teljesen lenyomja, túl az ellenállási
ponton.

FIGYELMEZTETÉS
* A gépjármű gyorsulni kezd, ha a sebesség-

korlátozás törlésre kerül.

* Ha kiegészítő padlószőnyegeket használ,
ügyeljen arra, hogy a szőnyegek ne akadá-
lyozzák a gázpedál működését. A sebes-
ségko r l á tozó működésé t a nem
megfelelően illesztett szőnyegek akadá-
lyozhatják.

Nyomja le a gázpedált teljesen, az ellenállási
ponton túl. A sebességkorlátozó működése felfüg-
gesztésre kerül, hogy a beállított értéknél maga-
sabb sebességgel is tudjon haladni. A beállított
sebesség kijelzése villogni kezd. A sebességkorlá-
tozó rendszer automatikusan visszaáll, amikor a
gépjármű sebessége a beállított sebességérték alá
csökken.

Az előzőleg beállított sebességhez való visszatérés
MEVHT33A1-2485CD01-45D2-481B-87F8-D6DFE56F3F88

Ha a beállított sebességkorlátozást törli, a rend-
szer eltárolja a beállított sebességértéket a sebes-
ségkorlátozó memóriájában.

Ezt a sebességkorlátozást a <RES+> kapcsoló
felfelé történő megnyomásával lehet újra aktiválni
(a kijelzőn a [Folytatva] üzenet jelenik meg).

Ha a jármű aktuális sebessége magasabb, mint az
előzőleg beállított sebesség, a gázpedál addig nem
fog működni és a beállított sebesség villogni kezd
a kijelzőn, amíg a gépjármű sebessége a beállított
érték alá nem csökken.

Ha a gépjármű aktuális sebessége meghaladja a
beállított sebességet, rövid időre egy figyelmeztető
hangjelzést hall azt követően, hogy a beállított
sebességet túllépte és a rendszer nem érzékeli a
vezető beavatkozását.

A sebességkorlátozó kikapcsolása
MEVHT33A1-8236A3C3-3CD8-4EB8-9297-E8B96AC84599

A sebességkorlátozó rendszer kikapcsolásra kerül,
ha a következő műveletek valamelyikét végrehajt-
ja:

* Nyomja meg a sebességkorlátozó rendszer
FŐkapcsolóját. A sebességkorlátozó visszajel-
zője és a beállított sebesség kijelzése meg-
jelenik a gépjármű információs kijelzőjén.

* Nyomja meg a sebességszabályozó rendszer
BE/KI gombját. A sebességkorlátozó rendszer
információit a gépjármű információs kijelzőjén
felváltják az automatikus sebességszabályozó
rendszer információi. A részletekért lásd “Au-
tomatikus sebességszabályozó berendezés
(ha van)” (327 o.).

* Amikor a jármű leáll és a főkapcsoló „KI”
állásban van.

Ha a sebességkorlátozót kikapcsolja, azzal együtt
törli a beállított sebességet is a rendszer memóri-
ájából.

A sebességkorlátozó rendszer hibás működése
MEVHT33A1-49B58CA9-70C1-48B6-A0D6-502DA241DC7A

Ha a sebességhatároló meghibásodik, a sebesség-
határoló villogni kezd a jármű információs kijelző-
jén (a [KORL Nem elérhető] üzenet jelenik meg a
kijelzőn).

Kapcsolja ki a sebességkorlátozó rendszer főkap-
csolóját és ellenőriztesse a rendszert egy minősí-
t e t t N I SSAN márkake r e s kedőné l v agy
szakszervizben.
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MEVHT33A1-3CB05FA0-A686-48B9-AC8C-D8BD471B4E3D

MWAF0421X

1. <RES+> kapcsoló
2. <SET-> kapcsoló
3. <CANCEL> kapcsoló
4. Sebességszabályozó BE/KI kapcsoló

A ProPILOT Assist rendszerrel rendelkező model-
lekhez lásd “Hagyományos (fix sebességes) sebes-
ségszabályozó üzemmód” (374 o.).

Az intelligens sebességtartó automatika (ICC)
rendszerrel ellátott (ProPILOT Assist rendszer nél-
küli) modellekhez lásd “Hagyományos (fix sebes-
séges) sebességszabályozó üzemmód” (342 o.).

FIGYELMEZTETÉS
* Mindig vegye figyelembe az adott sebes-

ségkorlátozásokat, soha ne állítsa az au-
t oma t i k u s s e b e s s é g s z a b á l y o z ó
berendezést annál magasabb értékre.

* Ne használja az automatikus sebesség-
szabályozó berendezést a következő kör-
ülmények között. Ha így tesz, elvesztheti

az uralmát a jármű felett, amivel balesetet
okozhat.

— Ha nem lehetséges a jármű sebessé-
gét állandó értéken tartani

— Ha nagy forgalomban vezet

— Ha olyan forgalomban vezet, ahol a
sebesség folyamatosan változik

— Ha szeles területeken vezet

— Ha kanyargós vagy hegyes területeken
vezet

— Ha csúszós úton vezet (eső, hó, jég,
stb.)

A SEBESSÉGSZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
MEVHT33A1-C1B3FBF6-66A0-4E6D-A05B-28AC5FADAA48

* Az automatikus sebességszabályozó berende-
zés hiba esetén automatikusan kikapcsol. A
jármű információs kijelzőjén a sebességjelző
villogva figyelmezteti a vezetőt.

* Ha a sebességjelző villog, és a [Nem elérhető
Sebességtartó rendszer hiba] üzenet jelenik
meg a kijelzőn, kapcsolja ki a Cruise ON/OFF
kapcsolót, és ellenőrizze a rendszert. Javasolt
felkeresni egy NISSAN márkakereskedőt vagy
szakszervizt ehhez a javításhoz.

* A sebességjelző villoghat, ha a Cruise BE/KI
kapcsoló BE állásban van, miközben felfelé
nyomja a <RES+> gombot, lenyomja a <SET->
gombot, vagy megnyomja a <CANCEL> kap-
csolót. Az automatikus sebességszabályozó
rendszer megfelelő beállításához a követke-
zők szerint járjon el.

AZ AUTOMATIKUS SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ
RENDSZERREL KAPCSOLATOS MŰVELETEK

MEVHT33A1-F2559FA0-5502-40A0-AC47-17C1EEC38DDF
A sebességtartó automatika lehetővé teszi 30
km/h (20 MPH) feletti vezetést anélkül, hogy a
lábát a gázpedálon kellene tartani.

A sebességtartó automatika automatikusan kikap-
csol, ha a jármű többmint körülbelül 13 km/h-val (8
MPH) a beállított sebesség alá lassul. (A [Nem
elérhető sebesség túl magas/alacsony] üzenet
jelenik meg a kijelzőn.)

A sebességváltó N (üres) állásba állításával törli a
sebességszabályozó működését.

Az automatikus sebességszabályozó rendszer bekapcsolása
MEVHT33A1-2303B217-4FD0-413F-9ACF-24035E3291A0

Nyomja meg a sebességszabályozó rendszer BE/KI
gombját. Megjelenik a sebességszabályozó rend-
szer visszajelzője és a [SEBESSÉGSZAB. BE SET- a
bekapcs.] üzenet a gépjármű információs kijelző-
jén.

Az utazósebesség beállítása
MEVHT33A1-A7FAD722-AEBE-46FA-9992-CC007883E58A

1. Gyorsítson fel a kívánt sebességre.

2. Nyomja le a <SET-> kapcsolót vagy a <RES+>
kapcsolót felfelé, majd engedje el.

3. Vegye le a lábát a gázpedálról.

A gépjármű ekkor már tartani fogja a beállított
sebességet. (A [+ /- beállított sebesség módosítá-
sa] üzenet jelenik meg a kijelzőn.)
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MEGJEGYZÉS:

Ha megnyomja és elengedi a <RES+> kapcsolót,
amikor nincs beállított járműsebesség, a beállí-
tott sebesség az aktuális járműsebességre áll
be.
Másik gépjármű előzése:
Nyomja le a gázpedált a felgyorsításhoz. Miután
felengedte a gázpedált, a gépjármű automatiku-
san visszaáll a korábban beállított sebességre.

Előfordulhat, hogy a jármű nem tartja a beállított
sebességet hegymenetben vagy lejtmenetben.
Ilyen esetekben az automatikus sebességszabá-
lyozó rendszer bekapcsolása nélkül vezessen.

Alacsonyabb sebességre való váltás:
A következő módszerek bármelyikével alacso-
nyabb sebességre válthat.

* Enyhén érintse meg a lábfékpedált. Amikor a
jármű eléri a kívánt sebességet, nyomja le és
engedje el a <SET-> kapcsolót.

* Nyomja le és tartsa lenyomva a <SET-> kap-
csolót. Ez körülbelül 5 km/h-val vagy 5 MPH-
val csökkenti a jármű sebességét. Amikor a
jármű eléri a kívánt sebességet, engedje fel a
<SET-> kapcsolót.

* Gyorsan nyomja le és engedje el a <SET->
kapcsolót. Ezzel csökkentheti a gépjármű
sebességét, kb. 1 km/h- val vagy 1 MPH- val.

Nagyobb sebességre való váltás:
A következő módszerek bármelyikével nagyobb
sebességre válthat.

* Nyomja le a gázpedált. Amikor a jármű eléri a

kívánt sebességet, nyomja le és engedje el a
<SET-> kapcsolót.

* Nyomja fel és tartsa lenyomva a <RES+>
kapcsolót. Ez körülbelül 5 km/h-val vagy 5
MPH-val növeli a jármű sebességét. Amikor a
jármű eléri a kívánt sebességet, engedje fel a
<RES+> kapcsolót.

* Gyorsan nyomja fel és engedje el a <RES+ >
kapcsolót. Ezzel növelheti a gépjármű sebes-
ségét, kb. 1 km/h- val vagy 1 MPH- val.

Az előre beállított sebességre való visszatérés:
Nyomja felfelé és engedje el a <RES+> kapcsolót.

A jármű visszatér az utoljára beállított utazóse-
bességhez, amikor túllépi a 30 km/h (20 MPH)
sebességet. (A [Folytatva] üzenet megjelenik a
kijelzőn.)

Az utazósebesség törlése
MEVHT33A1-88B40337-C20C-48AF-BB19-137F7A6ECAF7

Használja az alábbi módszerek bármelyikét a
jármű beállított sebességének törléséhez. (A [Ké-
szenl. - Nyomja a %%RES+%% gmbt a foly.] üzenet
jelenik meg a kijelzőn.)

* Nyomja meg a <CANCEL> kapcsolót.
* Nyomja meg a lábfékpedált.
* Nyomja meg a sebességszabályozó rendszer

BE/KI gombját. A sebességjelző kialszik.

MEVHT33A1-1652888D-9B7D-476C-BF9F-DCBE2B282328
A ProPILOT Assist rendszerrel rendelkező model-
lekhez lásd “Intelligent Cruise Control (ICC)” (356 o.).

FIGYELMEZTETÉS
Ha nem tartja be az ICC monitor megfelelő
használathoz szükséges figyelmeztetéseket
és utasításokat, súlyos, akár halálos sérülése-
ket is szenvedhet.

* Az ICC nem ütközésmegelőző vagy figyel-
meztető rendszer. Kizárólag országúti
használatra készült, és nem alkalmas zsú-
folt területekre vagy városi közlekedésre.
Ha elmulasztja a fék használatát, baleset-
hez vezethet.

* Az ICC rendszer csak egy segítség és nem
egy ütközés elkerülésére figyelmeztető
vagy azt megakadályozó rendszer. A ve-
zető felelős a biztonságos vezetésért, va-
lamint a gépjármű kontroll alatt tartásáért.

* Mindig vegye figyelembe az adott sebes-
ségkorlátozásokat, soha ne állítsa az au-
t oma t i k u s s e b e s s é g s z a b á l y o z ó
berendezést annál magasabb értékre.

* Bármelyik üzemmódot is használja, mindig
vezessen óvatosan és körültekintően. Ol-
vassa el és értelmezze a használati útmu-
tatót, mielőtt a sebességszabályozó
rendszert használná. Súlyos sérülések
vagy halálesetek elkerülése érdekében ne
hagyatkozzon a rendszerre, ne hagyja,
hogy vészhelyzetekben a rendszer szabá-
lyozza a gépjármű sebességét. A sebes-
ségszabályozó rendszert csak megfelelő

INTELLIGENT CRUISE CONTROL
(ICC) RENDSZER (ha van)
INTELLIGENT CRUISE CONTROL
(ICC) RENDSZER (ha van)
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út- és közlekedési viszonyok között hasz-
nálja.

* Ha a hagyományos (fix sebességes) sebes-
ségszabályozó üzemmódot használja, egy
figyelmeztető hangot hall, amely arra fi-
gyelmezteti, hogy az elöl haladó jármű túl
közel van. Fordítson különös figyelmet az
elöl haladó jármű és az Ön járműve közötti
távolságra, egyéb esetben ütközés történ-
het.

Az ICC rendszer állandó sebességet tart fent vagy
tartja a beállított távolságot az elöl haladó jármű-
höz képest a beállított sebességgel.

A gépjármű a beállított sebességgel halad, ha az
úttesten nincs akadály.

Az ICC rendszer a két sebességtartó üzemmód
közül az egyikre állítható be.

* Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód:
A kiválasztott távolság tartása az Ön és az elöl
haladó gépjármű között, a beállított sebessé-
gig.

* Hagyományos (fix sebességes) sebességsza-
bályozó üzemmód:
Utazás a beállított sebességgel.

Az ICC rendszer nem működtethető, ha a sebes-
ségkorlátozó rendszer be van kapcsolva. (Lásd
“Sebességkorlátozó (ha van)” (324 o.).)

MWAF1179X

Példa

(1) Kijelzők és visszajelzők
(2) ICC kapcsolók

Sebességszabályozó BE/KI kapcsoló

Nyomja meg a Sebesség BE/KI kapcsolót a
sebességtartó üzemmód kiválasztásához a jármű-
jármű távolságszabályozási mód és a hagyomá-
nyos (fix sebességű) sebességszabályozó üzem-
mód között.

Ha az egyik üzemmódot kiválasztotta, nem válthat
a másik üzemmódra. Az üzemmód megváltozta-
tásához nyomja meg egyszer a Cruise BE/KI
kapcsolóját , hogy kikapcsolja a rendszert. Ez-
után nyomja meg ismét a sebességtartó BE/KI
kapcsolóját , hogy újra bekapcsolja a rendszert,
és válassza ki a kívánt sebességtartó üzemmódot.
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Minden esetben ellenőrizze a kiválasztott beállítást
az ICC kijelzőn.

A jármű-jármű távolság szabályozási módhoz lásd
“Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód” (330 o.).

A hagyományos (rögzített sebességű) tempomat
üzemmódhoz lásd “Hagyományos (fix sebességes)
sebességszabályozó üzemmód” (342 o.).

HOGYAN VÁLASSZUK KI A TEMPOMAT ÜZEMMÓDOT
MEVHT33A1-97B82C3A-7850-4CF1-A046-B3ADC1CC80D8

MWAF1180X

Példa

Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód kiválasztása
MEVHT33A1-A5616025-1FCA-42AE-85F5-090609976C80

A jármű-jármű távolságszabályozási mód kivá-
lasztásához gyorsan nyomja meg és engedje fel a
Cruise BE/KI kapcsolót .

Hagyományos (fix sebességes) SEBESSÉG-
SZABÁLYOZÓ ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA

MEVHT33A1-9D971814-D7DF-40D4-8E51-6128A42348CB
A hagyományos (fix sebességű) sebességtartó
automatika üzemmód kiválasztásához nyomja
meg és tartsa lenyomva a Sebesség BE/KI kap-
csolóját körülbelül 1,5 másodpercnél tovább.
Lásd “Hagyományos (fix sebességes) sebességsza-
bályozó üzemmód” (342 o.).

GÉPJÁRMŰ- GÉPJÁRMŰ TÁVOLSÁG ÜZEMMÓD
MEVHT33A1-5AD2A826-7CD1-4419-862A-54DAB1FCCA29

A jármű-jármű távolságszabályozási módban az
ICC rendszer automatikusan fenntart egy kiválasz-
tott távolságot az Ön előtt haladó járműtől az
adott jármű sebességének megfelelően (a beállí-
tott sebességig), vagy a beállított sebességen, ha
az előttünk lévő út halad. egyértelmű.

MWAF0646X
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A rendszer célja, hogy javítsa a gépjármű teljesít-
ményét, ha egy másik gépjárművet követ azonos
forgalmi sávban.

Ha a radarérzékelő lassabban haladó járművet
észlel, a rendszer csökkenti a jármű sebességét, így
az Ön járműve követi az elöl haladó járművet a
kiválasztott távolságban.

A rendszer automatikusan vezérli a gyorsítást és a
fékezést (a fékerő körülbelül 40%-ig) ha szükséges.

Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód működés
MEVHT33A1-3193CD19-44D5-48A5-A5A0-52A085441568

A gépjármű- gépjármű távolság üzemmódot úgy
tervezték meg, hogy fenntartsa az elöl haladó
gépjárműhöz mért távolságot és ennek megfelelő-
en csökkentse a sebességet; a rendszer lassítja a
gépjárművet, ha szükséges. Azonban az ICC rend-
szer csak a gépjármű teljes fékerejének körülbelül
40 %-át használja. A rendszert csak akkor szabad
használni, ha a közlekedési viszonyok lehetővé
teszik a jármű számára a folyamatos sebességtar-
tást, vagy amikor a sebességek jelentősen változ-
nak. Ha egy gépjármű az azonos forgalmi sávba
bevág az Ön gépjárműve elé vagy ha az elöl haladó
gépjármű hirtelen lassít, a járművek közötti távol-
ság kisebb lehet, mert az ICC rendszer nem tudja
elég gyorsan lelassítani az Ön járművét. Ha ez
előfordul, az ICC rendszer figyelmeztető hangot ad
és a rendszerkijelző villogni kezd, hogy figyelmez-
tesse a vezetőt a szükséges lépések megtételére.

A rendszer kikapcsol és figyelmeztető hangot ad,
ha a sebesség kb. 25 km/h-ra (15 MPH) csökken és
nem érzékel elöl haladó járművet.

A rendszer a következő elemeket szabályozza a
gépjármű- gépjármű távolság üzemmódban:

* Ha nincs elöl haladó gépjármű, a rendszer a
gépjármű- gépjármű távolság üzemmódban
fenntartja a vezető által beállított sebességet.
A beállított sebességérték a következő.
— 30 és 170 km/h (20 és 106 MPH) (2WD

modellek)
— 30 és 173 km/h (20 és 108 MPH) (4WD

modellek)
* Ha a gépjármű előtt egy másik gépkocsi halad,

a gépjármű- gépjármű távolság üzemmód úgy
állítja be a gépkocsi sebességét, hogy a két
gépkocsi között lévő távolság megfeleljen a
vezető által beállított távolságnak. A kihasz-
nálható sebességtartomány kb. 30 km/h (20
MPH) és a maximális beállított sebesség között
van.

* Ha az elöl haladó gépjármű kitért a forgalmi
sávból, a gépjármű- gépjármű távolság üzem-
mód felgyorsítja a gépjárművet és tartja a
beállított sebességet.

Az ICC rendszer nem szabályozza a gépjármű
sebességét vagy figyelmezteti a vezetőt, ha álló
vagy lassan mozgó gépjárművet közelít meg.
Figyelmet kell fordítania a gépjármű működésére,
hogy az elöl haladó gépjármű mögött megfelelő
távolságot tudjon tartani, amikor fizetőkapuhoz ér
vagy forgalmi dugóban közlekedik.

MSSD0254

Ha autópályán halad a beállított sebességgel és
utolér egy lassabban haladó gépjárművet, az ICC
rendszer beállítja a elöl haladó gépjárműhöz mért,
a vezető által beállított sebességet. Ha az elöl
haladó gépjármű sávot vált vagy lehajt az autópá-
lyáról, az ICC rendszer felgyorsítja a járművet és
tartja a beállított sebességet. Fordítson figyelmet
az egyes vezetési műveletekre, hogy a gyorsítás
alatt a gépjárművet uralma alatt tudja tartani.

Előfordulhat, hogy a gépjármű kanyargós, hegyes
területeken nem tudja tartani a beállított sebessé-
get. Ha ez előfordul, manuálisan kell a gépjármű
sebességét szabályozni.

Alap esetben, amikor a rendszer az elöl haladó
járműhöz képest szabályozza a követési távolsá-
got, automatikusan növeli vagy csökkenti a gép-
jármű sebességét, az elöl haladó jármű
sebességének függvényében. Nyomja le a gázpe-
dált, hogy megfelelően fel tudja gyorsítani a gép-
járművet, ha sávváltás szükséges. Nyomja le a
fékpedált, ha lassításra van szükség ahhoz, hogy
biztonságos távolságot tartson az elöl haladó
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járművel annak hirtelen fékezése miatt, vagy ha
egy jármű belevág. Mindig legyen éber az ICC
rendszer használatakor.

Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód kapcsolói
MEVHT33A1-7A2E11BF-D743-46FC-8A90-75A74B2EE68F

MWAF1181X

A rendszert egy Cruise BE/KI kapcsoló és négy
vezérlőkapcsoló működteti, amelyek mindegyike a
kormánykerékre van szerelve.

1. <RES+> kapcsoló:

Visszatér a beállított sebességre vagy fokoza-
tosan növeli a sebességet.

2. <SET-> kapcsoló:

A kívánt utazási sebesség beállítása, fokoza-
tosan csökkenti a sebességet.

3. <CANCEL> kapcsoló:

Deaktiválja a rendszer működését anélkül,
hogy törölné a beállított sebességet.

4. Cruise BE/KI kapcsoló:

Főkapcsoló, amellyel a rendszert aktiválni
lehet

5. <DISTANCE> kapcsoló:

Megváltoztatja a gépkocsi által tartott köve-
tési távolságot:
. [Távol]
. [Közepes]
. [Közel]

Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód kijelzője és visszajelzők
MEVHT33A1-AAB412E0-888E-4B31-BBEF-A89270610BC1

MWAF1182X

Példa

A kijelző a sebességmérő bal oldalán található.

1. Elöl haladó gépjármű érzékelése, visszajelző:

Jelzi, hogy a rendszer érzékelt-e elöl haladó
járművet (kizárólag aktív ICC esetén).

2. Beállított távolság visszajelzője:

Megjeleníti a gépjárművek közötti távolságot,
amelyet a DISTANCE kapcsolóval állíthat be.

3. Ez a visszajelző színekkel jelöli az ICC rendszer
állapotát.

. ICC rendszer BE visszajelző (szürke):

ICC készenlétben.

. ICC rendszer BE visszajelző (zöld):

Azt jelzi, hogy az ICC rendszer BE állásban
van és aktív.

Azt jelzi, hogy a sebességszabályozó rend-
szer be van kapcsolva.

— Zöld jármű ikon jelenik meg: Elöl haladó
járművet észleltek.

— Nem látható jármű ikon: Nem érzékelhe-
tő elöl haladó jármű. (Az Ön járműve
tartja a vezető által kiválasztott sebes-
séget.)

. ICC rendszer figyelmeztetés (sárga):

Azt jelzi, hogy hiba lépett fel az ICC rendszer
működésében.

4. Beállított sebesség visszajelzője:

Jelzi a beállított gépjármű sebességet.
. Zöld: ICC aktív
. Szürke: ICC készenlét

A sebesség mértékegysége „km/h” és „MPH”
lehet (ha van). Lásd “Egység/Nyelv” (106 o.).)
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Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód működtetése
MEVHT33A1-C2FAA690-C86C-4BFD-9CF8-F92CB3A1F3CF

MWAF1183X

A sebességszabályozó bekapcsolásához gyor-
san nyomja meg és engedje el a Cruise BE/KI
kapcsolót . Az ICC rendszer BE jelzője (szürke), a
beállított távolságjelző és a beállított járműsebes-
ség jelzőfénye bekapcsol, és készenléti állapotban
van a beállításhoz.

MWAF1184X

Az utazósebesség beállításához, gyorsítsa fel

járművét a kívánt sebességre, nyomja meg a
<SET-> kapcsolót , majd engedje el. (Az ICC
rendszer BE jelzőfénye (zöld), a távolságjelző és a
beállított járműsebesség jelzőfénye kigyullad.) Ve-
gye le a lábát a gázpedálról. A jármű tartani fogja a
beállított sebességet.

Ha a <SET-> kapcsolót a következő feltételek
mellett megnyomják, a rendszer nem állítható be,
és a beállított járműsebesség-jelző körülbelül 2
másodpercig villog:

* Ha 30 km/h-nál (20 MPH) alacsonyabb sebes-
séggel halad és a gépjármű előtt nem érzé-
kelhető másik jármű

* Ha a sebességváltó kar nem D (haladás)
állásban van

* Ha a rögzítőfék be van húzva
* Ha a vezető a fékeket működteti
Ha a <SET-> kapcsolót a következő feltételek
mellett megnyomják, a rendszer nem állítható be,
és megjelenik egy üzenet.

* Ha a VDC/ESP rendszer ki van kapcsolva. (Az
ICC rendszer használatához kapcsolja be a
VDC/ESP rendszert. Nyomja meg a Cruise BE/
KI kapcsolót az ICC rendszer kikapcsolásához,
és állítsa vissza az ICC rendszert a Cruise BE/KI
kapcsoló ismételt megnyomásával.)
A VDC/ESP rendszerrel kapcsolatos további
információkért lásd: “Dinamikus menetstabili-
záló rendszer (VDC)/Elektronikus stabilizáló
program (ESP)” (410 o.).

* Ha a VDC/ESP (beleértve a kipörgésgátló
rendszert is) működik.

* Ha a [SNOW] vagy az [OFF-ROAD] üzemmódot
választják ki. (4WD modellek)

* Ha a kerekek elpörögnek. (Az ICC rendszer
használatához győződjön meg arról, hogy a
kerekek nem pörögnek ki.)

* Ha az elülső radar szennyeződés vagy a
radarérzékelőt blokkoló egyéb akadály miatt
károsodott.

A vezetőnek mindig az útviszonyoknak megfelelő-
en kell a gépjármű sebességét meghatároznia. Az
ICC rendszer fenntartja a beállított sebességet,
hasonlóan a hagyományos sebességszabályozó
rendszerhez, amíg nem észlel másik gépjárművet
az adott forgalmi sávban.

Az ICC rendszer megjeleníti a beállított sebességet.

Elöl haladó jármű érzékelése:

MWAF1185X

Példa

Ha a rendszer gépjárművet érzékel az azonos
forgalmi sávban, az ICC rendszer lassítja a gép-
járművet úgy, hogy szabályozza a gázadást és
működésbe hozza a fékeket, hogy a sebesség
megfeleljen az elöl haladó lassabb gépjármű

Elindulás és haladás 333



(338,1)

334 Elindulás és haladás

sebességének. Ezt követően fenntartja a gépjármű
sebességét, függően az elöl haladó gépjármű
sebességétől, valamint fenntartja a kiválasztott
távolságot.

MEGJEGYZÉS:
* Ha az ICC rendszer a fékeket működteti, a

féklámpák felvillannak.
* Amikor a fékek működnek, zajt hallhat. Ez

nem hiba.

Ha a rendszer egy gépjárművet érzékel, a figyel-
meztető ikon megjelenik. Az ICC rendszer meg-
jeleníti a beállított sebességet és a kiválasztott
távolságot is.

Nincs elöl haladó gépjármű:

MWAF1186X

Példa

Ha a rendszer nem érzékel elöl haladó járművet, az
ICC rendszer fokozatosan felgyorsítja a gépjármű-
vet a z előzőleg már beállított sebességértékre. Az
ICC rendszer fenntartja a beállított sebességet.

Ha a rendszer nem érzékel gépjárművet, a figyel-
meztető ikon kialszik.

Ha a beállított értékre való felgyorsítás során, vagy
az ICC rendszer működés során bármikor egy
gépjármű jelenik meg az Ön járműve előtt, az ICC
rendszer beállítja a távolságot ahhoz a gépjármű-
höz.

Ha a rendszer nem érzékel járművet és a sebesség
25 km/h-nál alacsonyabb (15 MPH), a rendszer
kikapcsol.

Egy másik jármű előzésekor:

MWBF0178X

A vezető felülbírálhatja az ICC-t a gázpedál
lenyomásával. A beállított sebességjelző villog-
ni kezd, ha a jármű sebessége meghaladja a
beállított sebességet. Az érzékelő visszajelző ikonja
kialszik, ha a gépkocsi előtti terület szabad. Ha
felengedi a pedált, a gépkocsi visszatér az előzőleg
már beállított sebességre.

Annak ellenére, hogy az ICC rendszerben egy
sebesség meghatározásra került, Ön lenyomhatja
a gázpedált, ha a gépjármű hirtelen gyorsítására
van szükség.

Az ICC rendszer kikapcsolása
MEVGUID-D2076ED5-C9CD-4933-A7D5-B8B5BD0688CB

Kapcsolja ki teljesen az ICC rendszert a Cruise BE/
KI kapcsolójának kikapcsolásával. Az ICC visz-
szajelző lámpa kialszik.

A beállított gépjármű sebesség megváltoztatása
MEVHT33A1-81DFB76B-3B1A-4BEA-A894-1153CBB8D90D

Az előre beállított sebesség törléséhez, használja
az alábbi módszerek bármelyikét:

* Nyomja meg a <CANCEL> kapcsolót. A beállí-
tott járműsebesség-jelző és a sebességjelző
szürkére vált.

* Érintse meg a fékpedált. A beállított járműse-
besség-jelző és a sebességjelző szürkére vált.

* Kapcsolja ki a Cruise BE/KI kapcsolót. Az ICC
visszajelző lámpa kialszik.

A nagyobb utazósebességre történő visszaállí-
táshoz, a következő módok valamelyikét használ-
hatja:

* Nyomja le a gázpedált. Amikor a jármű eléri a
kívánt sebességet, nyomja le és engedje fel a
<SET-> kapcsolót.

* Nyomja le és tartsa lenyomva a <RES+> kap-
csolót. A beállított járműsebesség 10 km/h-val
vagy 5 MPH-val növekszik.

* Nyomja le, majd gyorsan engedje fel a <RES+>
gombot. Minden alkalommal, ha így tesz, a
beállított sebesség kb. 1 km/h (1 MPH)-val
növekszik.

A lassabb utazósebességnél történő visszaállí-
táshoz, a következő módok valamelyikét használ-
hatja:
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* Enyhén érintse meg a fékpedált. Amikor a
jármű eléri a kívánt sebességet, nyomja le a
<SET-> kapcsolót és engedje fel.

* Nyomja le és tartsa lenyomva a <SET-> kap-
csolót. A beállított járműsebesség 10 km/h-val
vagy 5 MPH-val csökken.

* Nyomja le, majd gyorsan engedje fel a <SET->
gombot. Minden alkalommal, ha így tesz, a
beállított sebesség kb. 1 km/h (1 MPH)-val
csökken.

Az előre beállított sebesség folytatásához,
nyomja meg és engedje el a <RES+> kapcsolót. A
jármű az utoljára beállított utazósebességet foly-
tatja, ha a jármű sebessége meghaladja a 30
km/h-t (20 MPH).

A elöl haladó gépjárműhöz képest be-
állított távolság megváltoztatása

MEVHT33A1-17DBF70F-4DF6-4B13-8C83-32389A15AA53

MWAF1188X

Az elöl haladó jármű távolsága kiválasztható az
ICC készenléti állapotában vagy az ICC aktív
állapotában.

Minden alkalommal, amikor a DISTANCE kapcsolót
megnyomja, a beállított távolság hosszúra,

középre, rövidre és ismét vissza hosszúra változik
ebben a sorrendben.

MWAF1189X

Példa

Távolság — hozzávetőleges távolság 100 km/h-
nál (60 MPH)

1. Hosszú – 60 m (200 ft)

2. Közép – 45 m (150 láb)

3. Rövid – 30 m (100 ft)

* Az elöl haladó gépjárműhöz mért távolság a
gépjármű sebességének függvényében válto-
zik. Minél magasabb a sebesség, annál na-
gyobb a távolság.

* A távolság beállítása akkor is a megadott
értéken marad akkor is, ha újraindítja az e-
POWER rendszert.

Figyelmeztetés a megközelítésre
MEVHT33A1-1718DFFB-6831-4611-AAF7-669DEE6BC500

Ha az Ön gépjárműve közel kerül az elöl haladó
gépjárműhöz, mert az hirtelen lassított vagy bevá-
gott Ön elé, a rendszer figyelmezteti a vezetőt egy
figyelmeztető hanggal illetve a ICC rendszer kijel-
zőjének felvillantásával. A fékpedált megnyomva
lassítson, hogy a megfelelő távolságot fenn tudja
tartani, ha:

* A figyelmeztető hang megszólal.
* Gépjármű érzékelésére figyelmeztető lámpa

villog.
Ha a gépjárművek közötti távolság túl kicsi,
előfordulhat, hogy a figyelmeztető hang nem
szólal meg. Néhány példa:

* Amikor a gépjárművek azonos sebességgel
haladnak és a távolság köztük nem változik.

* Ha az elöl haladó gépjármű gyorsabban halad
és a járművek közötti távolság nő.

* Ha a másik gépkocsi az Ön járművéhez közel
vág be.

A figyelmeztető hang nem szólal meg, ha:
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* A gépjárművel parkoló vagy egyéb lassan
haladó gépjárműveket közelít meg.

* A gázpedál le van nyomva és ezzel felülírja a
rendszer működését.

MEGJEGYZÉS:

A megközelítésre figyelmeztető hangjelzés
megszólalhat és a rendszer kijelzője villoghat,
ha a radar szenzora bármilyen tárgyat érzékel a
gépjármű mellett vagy az út mellett. Ennek
következtében az ICC rendszer lassíthatja vagy
gyorsíthatja a gépjárművet. A radar szenzor
érzékelheti ezeket a tárgyakat, amikor a gép-
kocsival kanyargós, szűk vagy dombos úton
halad vagy éles kanyarokba hajt be vagy azok-
ból hajt ki. Ezekben az esetekben manuálisan
kell fenntartani a távolságot az elöl haladó
gépjárműhöz képest.

A szenzor érzékenységét a gépkocsi működése
(kormányzás vagy az adott forgalmi sávban való
pozíció), a forgalom de a gépkocsi állapota is
befolyásolhatja (pl. ha a gépkocsi valamelyik része
sérült).

Gyorsulás elhaladáskor (ha van)
MEVHT33A1-9AEF4AE9-AB4A-42D2-98B7-C5A49FF622EA

Elhaladás a bal oldalon (olyan országokban, ahol
a forgalom az út jobb oldalán halad):
Ha az ICC rendszer 70 km/h (45 MPH) felett van
bekapcsolva, és egy lassabb járművet követ (az ICC
beállított sebesség alatt), és az irányjelző balra
aktiválódik, az ICC rendszer automatikusan elkezdi
gyorsítani a járművet, hogy segítse a beindítást.
elhalad a bal oldalon, és elkezdi csökkenteni a
távolságot a közvetlenül előtte haladó járműtől.
Kizárólag a bal irányjelző hozza működésbe ezt a

funkciót. Az ICC rendszer tovább folytatja a be-
állított sebességre történő gyorsítást, ha az előzési
sávba történő kormányzást követően a rendszer
nem érzékel elől haladó gépjárművet. Ha a rend-
szer elől haladó gépjárművet észlel, az ICC rend-
szer egészen az elől haladó gépjármű sebességéig
fog felgyorsítani. Ha a vezető az előzéshez nem
kormányoz a bal sávba, a gyorsulás rövid időn
belül megszűnik és a gépjármű visszaáll a beállított
követési távolságra. A gyorsulást bármikor meg-
szüntetheti a fékpedál vagy a kormánykeréken
található <CANCEL> gomb lenyomásával.

Elhaladás a jobb oldalon (olyan országokban,
ahol a forgalom az út bal oldalán halad):
Ha az ICC rendszer 70 km/h (45 MPH) felett van
bekapcsolva, és egy lassabb járművet követ (az ICC
beállított sebesség alatt), és az irányjelzőt jobbra
aktiválják, az ICC rendszer automatikusan elkezdi
gyorsítani a járművet, hogy segítse a beindítást.
elhalad a jobb oldalon, és elkezdi csökkenteni a
távolságot a közvetlenül előtte haladó járműtől.
Kizárólag a jobb irányjelző hozza működésbe ezt a
funkciót. Az ICC rendszer tovább folytatja a be-
állított sebességre történő gyorsítást, ha az előzési
sávba történő kormányzást követően a rendszer
nem érzékel elől haladó gépjárművet. Ha a rend-
szer elől haladó gépjárművet észlel, az ICC rend-
szer egészen az elől haladó gépjármű sebességéig
fog felgyorsítani. Ha a vezető az előzéshez nem
kormányoz a jobb sávba, a gyorsulás rövid időn
belül megszűnik és a gépjármű visszaáll a beállított
követési távolságra. A gyorsulást bármikor meg-
szüntetheti a fékpedál vagy a kormánykeréken
található <CANCEL> gomb lenyomásával.

FIGYELMEZTETÉS
A súlyos sérülést vagy halálesetet eredménye-
ző ütközések kockázatának elkerülése érde-
kében, kérjük vegye figyelembe az alábbiakat:

* A funkció kizárólag a bal vagy jobb irány-
jelző bekapcsolását követően lép műkö-
désbe és a gépjármű akkor is gyorsulni
kezd, ha nem kezdeményez sávváltást. Ide
sorolhatók pl. a bal vagy jobb oldali kijá-
ratokhoz hasonló, előzéssel nem járó ese-
tek.

* Az előzés megkezdése előtt bizonyosod-
jon meg arról, hogy a szomszédos sáv
szabad. Áthaladás közben hirtelen válto-
zások léphetnek fel a forgalomban. Szük-
s ég s ze r i n t m i nd i g manuá l i s an
kormányozzon vagy fékezzen. Soha ne
hagyatkozzon kizárólag a rendszerre.

Csat. sebkor. (ha van)
MEVGUID-44E6CCC8-5F08-45A6-AA69-000AF572EB5D

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbi lista a Csat. sebkor. rendszer korlá-
tozásait tartalmazza. Ha a gépjárművet úgy
üzemelteti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi
figyelembe, súlyos, akár halálos balesetet is
szenvedhet:

* A vezető felelőssége a megfelelő sebesség
kiválasztása, az összes közlekedési sza-
bály betartása és az útszakaszon közleke-
dőkre való ügyelés.

* Előfordulhat, hogy a Csat. sebkor. nem
megfelelően működik, és a tényleges se-
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bességkorlát nem alkalmazható minden
körülmények között a gépjármű beállított
sebességére. A vezetőnek manuálisan kell
szabályoznia a gépjármű sebességét.

Alább pár példa található:

— Ha a Traffic Sign Recognition (TSR)
rendszer nem működik megfelelően,
vagy ki van kapcsolva. (Lásd “Közleke-
dési táblák felismerése (TSR) (ha van)”
(285 o.).)

— Ha olyan területen halad, ahol a közeli
párhuzamos utak vannak (például au-
tópálya párhuzamos szervizhajtással).

— Ha olyan területen vezet, ahol minden
sávban más sebességkorlátozó tábla
van.

— Ha olyan úton vezet, amely építése
folyamatban van, vagy építési terüle-
ten keresztül halad át.

— Amikor a sebességkorlátozó tábla vé-
ge látható.

* Ha a jármű információs kijelzőjén kiválasz-
tott sebesség mértékegysége eltér a se-
bességkorlátozó tábla mértékegységétől.

Ha az ICC rendszer aktív, és a sebességkorlátozás
változását észleli, akkor megjelenik az új sebes-
ségkorlátozás, amely a gépkocsi manuálisan be-
állított sebességére vonatkoztatható.

A Csat. sebkor. akkor működik:

* Ha az észlelt sebességkorlátozás meghaladja
a 30 km/h (20 MPH) sebességet.

* A [Csat. sebkor.] elemet a gépjármű informá-
ciós kijelzőjének beállítások menüjében lehet
engedélyezni.

MEGJEGYZÉS:
* A következő szituációk esetében Csat. seb-

kor. nem fog működni:
— Ha a kihelyezett sebességkorlátozás nö-

velése lett észlelve, de a gépjármű beállí-
tott sebessége már meghaladja az új
sebességkorlátozást.

— Ha a kihelyezett sebességkorlátozás
csökkenése lett észlelve, de a gépjármű
beállított sebessége már kisebb, mint az
új sebességkorlátozás.

Rendszer kijelzője és visszajelzői:

MWAF1253X

Példa

1. Érzékelt sebességkorlátozás visszajelző

Megjeleníti a jelenleg kiválasztott sebesség-
korlátot. További információért lásd . “Közle-
kedési táblák felismerése (TSR) (ha van)” (285
o.).

Alkalmazott sebességkorlát visszajelzője (zöld
keret)

Jelzi, hogy az észlelt sebességkorlátozás alkal-
mazható a gépjármű beállított sebességére.

2. Csat. sebkor. rendszer visszajelző

A rendszer működését jelzi.

“ ” : A kézi üzemmód aktiválódik, és új
sebességkorlátozás (gyorsabb sebességérték)
jelenik meg.

“ ” : A kézi üzemmód aktiválódik, és új
sebességkorlátozás (alacsonyabb sebességér-
ték) jelenik meg.

A rendszer működése:
Ha a rendszer egy másik sebességkorlátozást
észlel, megjeleníti az új sebességértéket. A gép-
jármű beállított sebessége manuálisan módosít-
ható a megjelenített sebességkorlátra.

* Az új megjelenített sebességkorlát elfogadá-
sához használja a RES+ kapcsolót (nagyobb
sebességkorlát esetén) vagy a <SET-> kapcso-
lót (kisebb sebességkorlát esetén).

* A Csat. sebkor. visszajelző ( vagy )
körülbelül 15 másodperc múlva kikapcsol, ha a
<RES+ > vagy a <SET-> kapcsolót nem működ-
tetik. (A Csat. sebkor. visszajelző azonnal
kikapcsolható a Csat. sebkor. visszajelzője által
jelzett iránnyal szemközti kapcsoló működte-
tésével.)

A rendszer nem aktiválódik, ha nem észlelt módo-
sított sebességkorlátot.
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Hogyan aktiválja vagy deaktiválja a rendszert:
1. Nyomja meg a gombot a kormány-

keréken, amíg a [Beállítások] meg nem jelenik
a jármű információs kijelzőjén, majd nyomja
meg a görgetőtárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetőasszisztens]
kiválasztásához. Majd nyomja meg a scroll
tárcsát.

3. Válassza a [Csat. sebkor.] lehetőséget, és
nyomja meg a görgetőtárcsát a rendszer be-
vagy kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS:

A rendszer az e-POWER rendszer újraindítása
esetén is megőrzi az aktuális beállításokat a
jármű információs kijelzőjén.
A Sebkor. kie. kiválasztása:
Beállítható, hogy a sebességkorlátozást pontosan
kell-e elfogadni, vagy –10 km/h (-5 MPH) és 10 km/h
(5 MPH) tűréssel.

1. Nyomja meg a gombot a kormány-
keréken, amíg a [Beállítások] meg nem jelenik
a jármű információs kijelzőjén, majd nyomja
meg a görgetőtárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetőasszisztens]
kiválasztásához. Majd nyomja meg a scroll
tárcsát.

3. Válassza a [Sebkor. kie.] lehetőséget, és nyom-
ja meg a görgetőtárcsát a tűrésérték kiválasz-
tásához. (A funkció kikapcsolásához válassza a
[KI] lehetőséget.)

MEGJEGYZÉS:

A funkció az e-POWER rendszer újraindítása
esetén is megőrzi az aktuális beállításokat a
jármű információs kijelzőjén.

Automatikus törlés
MEVHT33A1-92601FE1-E941-4DF2-B81B-45FAACC54216

A következő körülmények megléte esetén figyel-
meztető hangot hall és a rendszer automatikusan
kikapcsol.

* Ha a rendszer nem érzékeli az elöl haladó
járművet, és járműve 25 km/h (15 MPH) alatt
halad

* Ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy a gépkocsi
megállt.

* Ha a sebességváltó kar nem D (haladás)
állásban van

* Ha a rögzítőfék be van húzva
* Ha a VDC/ESP rendszer ki van kapcsolva.
* Ha a VDC/ESP (beleértve a kipörgésgátló

rendszert is) működik
* Ha a SNOW vagy az OFF-ROAD üzemmódot

választják ki (4WD modellek)
* Ha a távolság mérése nem lehetséges, mert a

szenzoron szennyeződés gyülemlett fel
* Ha a kerekek kipörögnek
* Ha a radar jel ideiglenesen megszakad
* Folyamatosan váltakozó lejtőkön, emelkedő-

kön

Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód korlátai
MEVHT33A1-A46C10C4-5F29-44AC-9BE3-504021ED551E

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban megtalálhatók az ICC rendszer
korlátai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti,
hogy ezeket a korlátokat nem veszi figyelem-
be, súlyos, akár halálos balesetet is szenved-
het.

* A rendszert elsődlegesen egyenes, száraz,
nyílt utakon enyhe forgalom mellett cél-
szerű alkalmazni. Nem javasolt a rendszer
használata városi forgalomban vagy zsú-
folt területeken.

* A rendszer nem alkalmazkodik automati-
kusan az útviszonyokhoz. A rendszert fo-
lyamatosan haladó forgalomban célszerű
használni. Ne használja éles kanyarokkal
tűzdelt utakon, meredek lejtőkön és dom-
bokon, jéggel borított utakon vagy heves
esőben, ködben.

* Mivel a távolságérzékelő rendszernek van-
nak teljesítménybeli korlátai, soha ne bíz-
zon meg csak az ICC- ben. A rendszer nem
korrigálja a figyelmetlen vezetésből, rossz
látási viszonyokból (eső, köd) vagy rossz
időjárási körülményekből fakadó helyze-
teket. Csökkentse a gépjármű sebességét
a fékpedál lenyomásával, az elöl haladó
gépjármű távolságának és az egyéb kör-
nyezeti tényezők függvényében, hogy a
gépjárművek közötti biztonságos távolsá-
got fenn tudja tartani.

* Mindig figyeljen oda a jármű működésére
és álljon készen a manuálisan történő
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beavatkozásra. Az ICC rendszer gépjármű-
gépjármű távolság üzemmódja bizonyos
körülmények között nem képes fenntarta-
ni a gépjárművek közötti távolságot (kö-
vetési távolság) vagy a kiválasztott
sebességet.

* A rendszer bizonyos út- illetve időjárási
viszonyok között nem érzékeli az Ön előtt
haladó járművet. A balesetek elkerülése
érdekében soha ne használja az ICC rend-
szert a következő körülmények között:

— Forgalmas vagy éles kanyarokkal tűz-
delt úton

— Csúszós felületeken, pl. jég vagy hó,
stb.

— Rossz időjárási viszonyok között (eső,
köd, hó, stb.)

— Ha eső, hó vagy egyéb szennyeződés
tapad a rendszer érzékelőjére

— Meredek lejtőkön (a gépkocsi a beállí-
tott sebességérték fölé gyorsulhat és a
gyakori fékezés a fékek túlmelegedé-
sét okozná)

— Folyamatosan váltakozó lejtőkön,
emelkedőkön

— Ha a közlekedési viszonyok megnehe-
zítik a megfelelő távolság betartását a
gépjárművek között az állandó gyorsí-
tás és lassítás miatt

— Más radar források interferenciát
okoznak

* Bizonyos út- és forgalmi viszonyok között

egy gépjármű vagy tárgy hirtelen bekerül-
het a szenzor érzékelési zónájába és au-
tomatikus fékezést válthat ki. Előfordulhat,
hogy a távolságot csak a gázpedál meg-
nyomásával tudja fenntartani. Mindig fi-
gyeljen a forgalomra és kerülje az ICC
használatát a nem javasolt körülmények
között.

* Ne használja az ICC rendszert, ha pótkocsit
vagy más járművet vontat. Előfordulhat,
hogy a rendszer nem érzékeli az elöl
haladó járművet.

A radar nem érzékeli a következő tárgyakat:

* Álló és lassan haladó gépjárműveket
* A gyalogosokat vagy egyéb tárgyakat az úton
* Az azonos sávban közeledő járműveket
* Motorkerékpárokat, amelyek a forgalmi sáv-

ban eltoltan közlekednek
A szenzor általában az elöl haladó gépjárművekről
érkező jeleket érzékeli. Ha az ICC rendszer nem
érzékel visszaverődést az elöl haladó gépjárműről,
előfordulhat, hogy nem tudja tartani a kiválasztott
távolságot.

A következőkben olyan körülményeket soroltunk
fel, amely körülmények között a szenzor nem
érzékeli a jeleket:

* Ha hó vagy eső felverődés csökkenti a látótá-
volságot

* Ha a gépkocsi hátsó ülésén vagy a csomag-
tartóban különösen nehéz csomag található

* Ha a gépjárművel utánfutót vontat, stb.
Az ICC rendszert úgy tervezték meg, hogy auto-

matikusan ellenőrizze a szenzor működését a
rendszer korlátain belül. Ha a szenzor szeny-
nyeződéssel fedett vagy le van takarva, a rendszer
automatikusan törli a működését. Ha a szenzor
jéggel, átlátszó vagy áttetsző műanyaggal, stb.
borított, az ICC rendszer nem érzékel. Ezekben az
esetekben a gépjármű- gépjármű távolság üzem-
mód nem törlődik de nem is képes az elöl haladó
jármű mögött a meghatározott követési távolsá-
got tartani. Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa
meg a szenzort.
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MSSD0252

A radar szenzorának működési zónája korlátozott.
Az elöl haladó gépjárműnek a gépjármű- gépjármű
távolság üzemmód érzékelő zónáján belül kell
lenni, hogy az elöl haladó jármű mögött a beállított
távolság tartható legyen.

Az elöl haladó jármű eltűnhet az érzékelési zóná-
ból, ha a forgalmi sávban megváltoztatja pozíció-
ját. Előfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli a
motorkerékpárokat, amelyek a forgalmi sáv közép-
vonalához képest eltolva közlekednek. Előfordul-
hat, hogy a forgalmi sávba belépő gépjárművet a
rendszer addig nem érzékeli, amíg az teljesen be
nem lépett a sávba. Ha ez előfordul, az ICC
rendszer figyelmezteti a vezetőt úgy, hogy a
rendszer visszajelző lámpája villog és közben
figyelmeztető hangot is hall. A vezetőnek ma-
nuálisan kell szabályoznia a távolságot az elöl
haladó gépjárműhöz képest.
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MSSD0253

Ha éles kanyarokkal tűzdelt, hegyes területen, szűk
úton vagy építés alatt lévő úton halad, a radar
szenzora érzékelheti a szemközti sávban közleke-
dő gépjárműveket is, de előfordulhat az is, hogy
ideiglenesen nem érzékeli az azonos forgalmi
sávban elöl haladó járművet. Ennek következtében
az ICC rendszer lassíthatja vagy gyorsíthatja a
gépjárművet.

Az elöl haladó járművek érzékelését befolyásolhat-
ja a gépjármű működése (kormánymanőverek
vagy az adott forgalmi sávban elfoglalt pozíció,
stb.) vagy a gépjármű állapota. Ha ez előfordul, az
ICC rendszer figyelmezteti a vezetőt úgy, hogy a
rendszer visszajelző lámpája villog és a figyel-
meztető hang váratlanul megszólal. Ebben az
esetben manuálisan kell az elöl haladó gép-
járműhöz viszonyított távolságot tartani.

A rendszer ideiglenesen nem elérhető
MEVHT33A1-85942FC1-E434-4949-86A0-E9E0A1A9A03F

A következőkben olyan állapotokat mutatunk be,
amikor előfordulhat, hogy az ICC rendszer ideig-
lenesen nem elérhető. Ezekben az esetekben az

ICC rendszer nem törlődik de nem is képes az elöl
haladó jármű mögött a meghatározott követési
távolságot tartani.

A feltétel:
A következő esetekben az ICC rendszer működése
automatikusan törlődik. Figyelmeztető hangot hall
és a rendszert nem lehet beállítani:

* Ha a VDC/ESP ki van kapcsolva
* Ha a VDC/ESP rendszer (beleértve a kipörgés-

gátló rendszert is) működik
* Ha a [SNOW] vagy az [OFF-ROAD] üzemmódot

választják ki (4WD modellek)
* Ha az elöl haladó járművet a rendszer nem

érzékelte és az Ön gépjárműve 25 km/h (15
MPH) alatti sebességgel halad

* Ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy a gépkocsi
megállt

* Ha a sebességváltó kar nem D (haladás)
állásban van

* Ha a rögzítőfék be van húzva
* Ha az abroncsok kipörögnek
* Ha a radar jel ideiglenesen megszakad
* Ha valamelyik ajtó nyitva van
* Folyamatosan váltakozó lejtőkön, emelkedő-

kön
Teendők:

Ha a fent felsorolt feltételek nem állnak fent,
kapcsolja vissza az ICC rendszert, hogy használ-
hassa azt.

B feltétel:
Egy figyelmeztető hangjelzés szólal meg és az
[Ideiglenesen letiltva Első radar blokkolva] figyel-
meztető üzenet jelenik meg a gépjármű informá-
ciós kijelzőjén.

* Ha a radarérzékelő területét kosz borítja vagy
akadályozza, vagy az elülső radar működését
szennyeződés vagy a radarérzékelőt blokkoló
egyéb akadály okozza, ami lehetetlenné teszi
az elöl haladó jármű észlelését, az ICC rend-
szer automatikusan törlődik.

Teendők:

Ha a figyelmeztető lámpa (narancssárga) felvillan,
álljon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen,
nyomja meg a P kapcsolót a P (parkoló) állás
bekapcsolásához, majd állítsa le az e-POWER
rendszert. Ha a radar jel ideiglenesen megszakad,
tisztítsa meg a szenzor területét és indítsa újra az
e-POWER rendszert. Ha az [Ideiglenesen letiltva
Első radar blokkolva] üzenet továbbra is látható,
ellenőriztesse az ICC rendszert egy NISSAN márka-
kereskedésben vagy szakszervizben.
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* Ha korlátozott számú útszerkezettel vagy
épülettel rendelkező utakon vezet (például
hosszú hidak, sivatagok, hómezők, hosszú
falak mellett), a rendszer megjelenítheti az
[Ideiglenesen letiltva Első radar blokkolva]
figyelmeztető üzenetet a jármű információs
kijelzőjén.

Teendők:

Ha a fent felsorolt feltételek nem állnak fent,
kapcsolja vissza az ICC rendszert, hogy használ-
hassa azt.

Rendszer hibás működése
MEVGUID-3A3BBB28-DBB4-4BDC-9B28-508C61551CE5

MJVS0968X

Ha az ICC rendszer nem működik megfelelően,
megszólal a hangjelzés, és megjelenik az ICC
rendszer figyelmeztetése (sárga) és a [Rendszerhi-
ba Lásd a használati útmutatót] figyelmeztető
üzenet.

Teendők:

Ha megjelenik a figyelmeztetés, nyomja meg a P
kapcsolót, hogy P (parkolás) állásba kapcsoljon,

kapcsolja ki az e-POWER rendszert, indítsa újra az
e-POWER rendszert, folytassa a vezetést, és állítsa
be újra az ICC rendszert.

Ha a rendszert nem lehet beállítani vagy a visz-
szajelző lámpa nem alszik ki, az azt jelezheti,
hogy az ICC rendszer nem működik megfelelő-
en. A gépjármű továbbra is vezethető normál
körülmények között, de a gépjárművet ellen-
őriztetni kell. A szervizért keressen fel egy
NISSAN márkakereskedőt vagy szakszervizt.

Rendszer karbantartása
MEVHT33A1-9522FD09-B2CC-4161-A587-97B806688345

MWAF0646X

Az ICC rendszer érzékelője a jármű elején
található.

Annak érdekében, hogy az ICC rendszer meg-
felelően működjön, a következőket mindig tartsa
szem előtt:

* A szenzor területe legyen mindig tiszta.
* Ne üsse meg vagy törje össze a szenzor körüli

területeket.

* Ne fedje le, takarja el matricákkal vagy hasonló
tárgyakkal a szenzor körüli részt. Ez hibás
működést eredményezhet.

* Ne szereljen fel fém tárgyakat a szenzor
közelébe (pl. ágtörőt, stb.). Ez hibás működést
eredményezhet.

* Ne változtassa meg, távolítsa el vagy fesse le
az első lökhárítót. Vegye fel a kapcsolatot egy
NISSAN márkakereskedővel vagy szakszerviz-
zel, mielőtt módosítaná vagy helyreállítaná az
első lökhárítót.

A rádió engedélyezési számokat és információkat
lásd “Rádió jóváhagyási száma és információ” (509
o.).

HAGYOMÁNYOS (fix sebességes) SE-
BESSÉGSZABÁLYOZÓ ÜZEMMÓD

MEVHT33A1-38B68700-2835-4BF5-809B-BFF0355304F5
Ez az üzemmód lehetővé teszi, hogy 30 - 170 km/h
(20 - 106 MPH) (2WD modellek) sebesség között
vagy 30 - 173 km/h (20 - 108 MPH) (4WD modellek)
sebesség között úgy haladjon, hogy a lábát nem
tartja a gázpedálon.

FIGYELMEZTETÉS
* A hagyományos (fix sebességes) sebes-

ségszabályozó üzemmódban a figyelmez-
tető hang szólal meg, ha túl közel kerül az
elöl haladó gépjárműhöz, mivel a rendszer
nem érzékeli az elöl haladó járművet és a
járművek közötti távolságot.

* Fordítson különös figyelmet az elöl haladó
jármű és az Ön járműve közötti távolságra,
egyéb esetben ütközés történhet.
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* Minden esetben ellenőrizze a kiválasztott
beállítást az ICC kijelzőn.

* Ne használja a hagyományos sebesség-
szabályozó (fix sebességes) rendszert a
következő körülmények között:

— Ha nem lehetséges a jármű sebessé-
gét a beállított értéken tartani

— Sűrű forgalomban, vagy olyan forga-
lomban, ahol a sebességet gyakran kell
változtatni

— Kanyargós vagy hegyes-völgyes úton

— Csúszós úton (eső, hó, jég, stb.)

— Erősen szeles területeken

* Ha így tesz, elvesztheti az uralmát a jármű
felett, amivel balesetet okozhat.

Hagyományos (fix sebességes) SEBES-
SÉGSZABÁLYOZÓ ÜZEMMÓD KAPCSOLÓJA

MEVHT33A1-F564AAF8-8DCA-4EAB-9171-A05BDB7FF67B

MWAF1203X

1. <RES+> kapcsoló:

Visszaállítja a jármű beállított sebességét, vagy
fokozatosan növeli a sebességet

2. <SET-> kapcsoló:

Beállítja a kívánt utazási sebességet vagy
fokozatosan csökkenti a sebességet

3. <CANCEL> kapcsoló:

Kikapcsolja a rendszert a jármű beállított
sebességének törlése nélkül

4. Cruise BE/KI kapcsoló:

Főkapcsoló a rendszer be- vagy kikapcsolásá-
hoz

A hagyományos (fix sebességes) SEBESSÉGSZA-
BÁLYOZÓ RENDSZER KIJELZŐJE ÉS VISSZAJELZŐJE

MEVHT33A1-AEE0E379-8844-4C57-9B3E-5E7627AEE38F

MJVS0317X

A kijelző a gépjármű információs kijelzőjén találha-
tó.

1. Sebességtartó visszajelző:

Ez a jelző jelzi az ICC rendszer hagyományos

(fix sebességű) sebességtartó üzemmódjának
állapotát színtől függően.
. Sebességtartó automatika BE jelzőfény

(szürke): Jelzi, hogy a Sebességszabályozó
BE/KI kapcsoló be van kapcsolva

. Az automatikus sebességszabályozó rend-
szer beállítását jelző lámpa (zöld): Azt jelzi,
hogy az utazósebesség be van állítva

. Sebességtartó automatika figyelmeztetés
(sárga): Azt jelzi, hogy az ICC rendszer
hagyományos (fix sebességes) sebesség-
szabályozó üzemmódjában meghibásodás
van

2. A jármű beállított sebességjelzője:

Ez a jelző jelzi a jármű beállított sebességét.
. Zöld: Tempomat aktív
. Szürke: Sebességtartó készenlét

A sebesség mértékegysége „km/h” és „MPH”
lehet (ha van). Lásd “Egység/Nyelv” (106 o.).)
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Hagyományos (fix sebességes) SEBES-
SÉGSZABÁLYOZÓ ÜZEMMÓD MŰKÖDÉSE

MEVHT33A1-C00C3601-DEA9-4DF5-9339-95E1BDCA4CA7

MWAF1204X

A hagyományos (fix sebességes) sebességszabá-
lyozó üzemmód bekapcsolásához nyomja meg és
tartsa nyomva a sebességszabályozó ON/OFF
kapcsolót kb. 1,5 másodpercig.

A Cruise BE/KI kapcsoló benyomásakor a hagyo-
mányos (fix sebességű) sebességtartó automatika
üzemmód kijelzője és a visszajelzők megjelennek a
jármű információs kijelzőjén. Ha a sebességszabá-
lyozó ON/OFF kapcsolót több, mint 1,5 másodper-
cig lenyomva tartja, az ICC rendszer kijelzője
kikapcsol. A sebességszabályozó rendszer visz-
szajelzője megjelenik. Most már beállíthatja a
kívánt utazósebességet. A Cruise BE/KI kapcsoló
újbóli megnyomása teljesen kikapcsolja a rend-
szert. Ha a főkapcsoló „KI” állásba van állítva, a
rendszer automatikusan kikapcsol.

Az ICC rendszer újbóli használatához gyorsan
nyomja meg és engedje fel a Cruise BE/KI kap-
csolót (jármű-jármű távolságszabályozási mód),

vagy ismét nyomja meg és tartsa lenyomva (ha-
gyományos sebességtartó üzemmód) a bekapcso-
láshoz.

FIGYELMEZTETÉS
A sebességszabályozás véletlenszerű bekap-
csolásának elkerülése érdekében győződjön
meg róla, hogy a sebességszabályozó ON/
OFF kapcsoló ki van kapcsolva, ha az ICC
rendszert nem használja.

MWAF1205X

Az utazósebesség beállításához gyorsítsa fel a
járművet a kívánt sebességre, nyomja meg és
engedje fel a <SET-> kapcsolót. (A sebességjelző
színe zöldre vált, és a jármű beállított sebességjel-
zője kigyullad.) Vegye le a lábát a gázpedálról. A
jármű tartani fogja a beállított sebességet.

* Másik gépjármű megelőzéséhez nyomja le a
gázpedált. Amikor elengedi a pedált, a jármű
visszatér az előzőleg beállított sebességre.

* Előfordulhat, hogy a jármű nem tartja a
beállított sebességet hegymenetben vagy lejt-
menetben. Ha ez megtörténik, manuális mó-
don tartsa fenn a gépjármű sebességét.

Az előre beállított járműsebesség törléséhez hasz-
nálja a következő módszerek valamelyikét:

* Nyomja meg a <CANCEL> kapcsolót. A jármű
beállított sebességjelzője és a sebességjelző
szürkére vált.

* Érintse meg a fékpedált. A jármű beállított
sebességjelzője és a sebességjelző szürkére
vált.

* Kapcsolja ki a Cruise BE/KI kapcsolót. Mind a
sebességszabályozó, mind pedig a beállított
sebesség visszajelzője kikapcsol.

Gyorsabb utazósebesség beállításához a követke-
ző három módon járhat el:

* Nyomja le a gázpedált. Amikor a jármű eléri a
kívánt sebességet, nyomja le és engedje fel a
<SET-> kapcsolót.

* Nyomja fel és tartsa lenyomva a <RES+>
kapcsolót. Amikor a jármű eléri a kívánt
sebességet, engedje el a kapcsolót.

* Nyomja felfelé, majd gyorsan engedje el a <RES
+> kapcsolót. Minden alkalommal, amikor ezt
megteszi, a jármű beállított sebessége körül-
belül 1 km/h-val (1 MPH) nő.

Alacsonyabb utazósebesség beállításához a kö-
vetkező három módon járhat el:

* Enyhén érintse meg a fékpedált. Amikor a
jármű eléri a kívánt sebességet, nyomja le a
<SET-> kapcsolót, majd engedje fel.
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* Nyomja le és tartsa lenyomva a <SET-> kap-
csolót. Amikor a jármű eléri a kívánt sebessé-
get, engedje el a kapcsolót.

* Nyomja le, majd gyorsan engedje fel a <SET->
kapcsolót. Minden alkalommal, amikor ezt
megteszi, a jármű beállított sebessége körül-
belül 1 km/h-val (1 MPH) csökken.

Az előre beállított járműsebesség folytatásához
nyomja felfelé és engedje el a <RES+> kapcsolót. A
jármű visszatér az utoljára beállított utazósebes-
séghez, amikor túllépi a 30 km/h (20 MPH)
sebességet.

A rendszer ideiglenesen nem elérhető
MEVGUID-F2BA3996-97C1-49BA-AA2D-E8240EEA313B

A következő körülmények megléte esetén figyel-
meztető hangot hall és a rendszer automatikusan
kikapcsol.

* Ha a sebességváltó kar nem D (haladás)
állásban van

* Ha a rögzítőfék be van húzva
* Ha az VDC/ESP rendszer (beleértve a kipör-

gésgátló rendszert is) működik
* Ha a VDC/ESP rendszer ki van kapcsolva.
* Ha a kerekek kipörögnek
Figyelmeztetés

MJVS1003X

Ha a rendszer nem működik megfelelően, figyel-
meztető hang szólal meg és a sebességszabályozó
rendszer visszajelzője átvált sárgára.

Teendők:

Ha a sebességszabályozó rendszer visszajelzője
átvált sárgára, állítsa le a gépjárművet egy bizton-
ságos helyen. Kapcsolja ki az e-POWER rendszert,
indítsa újra, induljon el az autóval és hajtsa végre
újra a rendszer beállítását.

Ha a rendszert nem lehet beállítani vagy a visz-
szajelző lámpa nem alszik ki, az azt jelezheti,
hogy a rendszer nem működik megfelelően. Bár
a jármű normál körülmények között továbbra is
vezethető, ellenőriztesse a rendszert. Javasolt
felkeresni egy NISSAN márkakereskedőt vagy
szakszervizt ehhez a szervizművelethez.

MEVHT33A1-D0EE6AF6-52E3-4B00-ABAC-0191D4A752CC

FIGYELMEZTETÉS
Ha nem tartja be a ProPILOT Assist rendszer
megfelelő használatához szükséges figyel-
meztetéseket és utasításokat, súlyos, akár
halálos sérüléseket is szenvedhet.

* A ProPILOT Assist nem önvezető rendszer.
Képességeinek korlátain belül - amelyek
ebben a kézikönyvben bemutatásra kerül-
nek - segíti a vezetőt bizonyos forgalmi
helyzetekben.

* A ProPILOT Assist rendszer nem helyette-
síti a megfelelő vezetési eljárásokat, és
nem alkalmas a figyelmetlen, figyelmetlen
vagy óvatlan vezetés kijavítására. A ProPI-
LOT Assist nem minden esetben kormá-
nyozza a gépjárművet, hogy a forgalmi
sávban tartsa. A ProPILOT Assist rendszert
nem arra tervezték, hogy megakadályozza
a gépjármű irányítása feletti uralom el-
vesztését. A vezető felelőssége, hogy min-
dig megfelelő figyelmet fordítson a
biztonságos vezetésre, a megfelelő forgal-
mi sávban tartsa és megfelelően kontrol-
lálja a gépjárművet.

* A ProPILOT Assist rendszer működésének
vannak korlátai. A ProPILOT Assist rend-
szer nem működik minden közlekedési
helyzetben, minden időjárási és forgalmi
körülmény között. A vezető felelőssége,
hogy mindig megfelelő figyelmet fordítson
a biztonságos vezetésre, a megfelelő for-
galmi sávban tartsa és megfelelően kont-
rollálja a gépjárművet.

* A ProPILOT Assist rendszer csak egy segít-
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ség és nem egy ütközés elkerülésére
figyelmeztető vagy azt megakadályozó
rendszer.

* A ProPILOT Assist rendszer csak sorompó-
val elválasztott, ellenforgalmú autópályá-
kon használható, városi közlekedésre nem
alkalmas. A fékezés vagy a jármű szükség
szerinti kormányzásának elmulasztása sú-
lyos balesethez vezethet.

* Mindig vegye figyelembe az adott sebes-
ségkorlátozásokat, soha ne állítsa az au-
t oma t i k u s s e b e s s é g s z a b á l y o z ó
berendezést annál magasabb értékre.

* Vezetés közben soha ne vegye le a kezét a
kormánykerékről. Mindig tartsa a kezét a
kormánykeréken és biztonságosan vezes-
sen.

* Soha ne kapcsolja ki a biztonsági övet a
ProPILOT Assist használata közben. Ezzel
automatikusan törli a ProPILOT Assist
rendszert.

* A ProPILOT Assist rendszer nem reagál álló
vagy lassan mozgó járművekhez közeled-
ve.

* Minden esetben óvatosan és körültekintő-
en vezessen, ha a ProPILOT Assist rend-
szert használja. Olvassa el és értelmezze a
használati útmutatót, mielőtt a ProPILOT
Assist rendszert használná. Súlyos sérülé-
sek vagy halálesetek elkerülése érdekében
ne hagyatkozzon a rendszerre, ne hagyja,
hogy vészhelyzetekben a rendszer szabá-
lyozza a gépjármű sebességét. A ProPILOT

Assist rendszert csak megfelelő út- és
közlekedési viszonyok között használja.

MWAF0644X

A ProPILOT Assist rendszer célja, hogy javítsa a
gépjármű teljesítményét, ha egy másik gépjármű-
vet követ azonos forgalmi sávban.

A ProPILOT Assist rendszer a szélvédő mögé
telepített többérzékelős elülső kamerát használ
a sávjelzők figyelésére, a jármű elején elhelyezett
radarérzékelőt pedig az elöl haladó járműtől
való távolság mérésére. azonos sávban. Ha a
rendszer lassabban haladó járművet észlel elöl, a
rendszer csökkenti a jármű sebességét, így az Ön
járműve követi az elöl haladó járművet a kiválasz-
tott távolságban. A rendszer abban is segít, hogy a
jármű a haladó sáv közepén maradjon, ha tiszta
sávjelzést észlel.

MEGJEGYZÉS:

Fontos, hogy az elülső kamera és a radarérzé-
kelők mindig tiszták legyenek. (Lásd “ICC szen-
zor karbantartása” (369 o.) és “Kormányzás

segítő karbantartása” (374 o.) további részlete-
kért.)
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(1) Kormánykerékre szerelt kezelőszerv (bal)
(2) Gépjármű információs kijelzője
(3) Kormánykerékre szerelt kezelőszerv (jobbra)
(4) ProPILOT Assist kapcsoló
(5) Kormánykerék kapcsoló

A PROPILOT ASSIST RENDSZER MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-F2D7746A-1B14-4D83-AF41-9BEB5EB544EB

A ProPILOT Assist rendszer a következő két
funkcióval rendelkezik:

1. Intelligent Cruise Control (ICC)
MEVHT33A1-4AE536C9-D3DA-4310-AF97-2C293D4005CF

Az ICC rendszer a két sebességtartó üzemmód
közül az egyikre állítható be:

* Hagyományos (fix sebességes) sebességsza-
bályozó üzemmód:
Előre beállított járműsebességgel való utazás-
hoz

További információért lásd . “A hagyományos
(rögzített sebességű) sebességtartó automatika
üzemmód bekapcsolása” (350 o.).

MEGJEGYZÉS:

A Kormányzás segítő rendszer nem elérhető a
hagyományos (fix sebességű) sebességtartó
automatika módban.

* Gépjármű- gépjármű távolság üzemmód:
Az ICC rendszer fenntartja a beállított távolsá-
got az elöl haladó gépjármű mögött a 0 km/h-
tól (0 MPH) a beállított sebességig terjedő
sebességtartományon belül. A sebességet a
vezető állíthatja be kb. 30 km/h (20 MPH) felett.
Ha az elöl haladó gépjármű megáll, az Ön
gépjárműve is fokozatosan csökkenti a sebes-
séget, amíg meg nem áll. Ha a gépjármű
megállt, az ICC rendszer fenntartja a fékerőt,
hogy álló helyzetben tartsa a gépjárművet.

* Ha a gépjármű kevesebb, mint kb. 3 másod-
percig áll és az elöl haladó gépjármű meg-
mozdul, az Ön gépjárműve is automatikusan
elindul. Az ICC rendszer kikapcsol és az elekt-
ronikus rögzítőfék behúzásra kerül, ha a gép-
jármű 3 percet meghaladó időtartamon
keresztül álló helyzetben van.

* Amikor az elöl haladó jármű elkezd előremen-
ni, nyomja felfelé a kormánykeréken lévő <RES
+> kapcsolót, vagy enyhén nyomja le a gázpe-
dált a fék kioldásához. Az ICC rendszer újrain-
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dul, hogy fenntartsa az elöl haladó gépjármű-
höz képest beállított távolságot.

* A jármű újraindítása előtt mindig ellenőrizze a
környezetet.

* Ha álló helyzetben nem észlel járművet, az ICC
rendszer nem működik. A jármű sebességének
szabályozásához a gázpedált kell használni.

MEGJEGYZÉS:

Még akkor is, ha a járművezető a jármű infor-
mációs kijelzőjének „Beállítások” menüjében
kikapcsolja az Intelligens vészfékezés beállítást,
az intelligens vészfékezés automatikusan be-
kapcsol az ICC használatakor.

2. Kormányzás segítő rendszer
MEVHT33A1-1DA108D7-F64C-4012-9215-337BCD65A695

A kormányzás segítő funkció vezérli a kormány-
rendszert, hogy segítsen a forgalmi sáv közepén
tartani a gépjárművet.

Ha nincs elöl haladó gépjármű, a kormányzás
segítő funkció nem érhető el 60 km/h (37 mph)
sebesség alatt.

PROPILOT ASSIST KAPCSOLÓK
MEVHT33A1-E745EA52-7201-4F16-83B5-BAB0DFEE2CAC

MWAF1281X

1. RES+ gomb:

Visszaállítja a jármű beállított sebességét, vagy
fokozatosan növeli a sebességet

2. SET- kapcsoló:

Beállítja a kívánt utazási sebességet vagy
fokozatosan csökkenti a sebességet

3. CANCEL kapcsoló:

A beállított sebesség törlése nélkül deaktiválja
a ProPILOT Assist rendszert

4. ProPILOT Assist kapcsoló:

A ProPILOT Assist rendszer be-, illetve kikap-
csolása

5. DISTANCE kapcsoló:
. [Távol]
. [Közepes]
. [Közel]

6. Kormánykerék kapcsoló:

Ki- illetve bekapcsolhatja a kormányzás segítő
funkciót
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PROPILOT ASSIST RENDSZER KIJELZŐJE ÉS VISSZAJELZŐI
MEVHT33A1-F06E4F2F-FE49-438F-B3E5-1CA14DC2A0B8

MWAF1170X

Teljes képernyővel szerelt modellek

MWAF1175X

Analóg mérővel és színes kijelzővel szerelt modellek

1. ProPILOT Assist aktiválása

Megjelenik, ha a ProPILOT Assist rendszer
aktiválva van

2. Elöl haladó gépjármű érzékelése, visszajelző

Megjeleníti, hogy a rendszer észlel-e egy Ön
előtt haladó járművet (csak ha az ICC aktív)

3. Kormányzás segítő visszajelző

Jelzi a kormányzás segítő funkció állapotát a
visszajelző színével
. Kormányzás segítő visszajelző (szürke): Kor-

mányzás segítő rendszer készenléti állapot

. Kormányzást segítő visszajelző (zöld): Kor-
mányzás segítő rendszer aktív

4. Beállított távolság visszajelzője

Megjeleníti a kiválasztott távolságot

5. Sávelválasztó vonal visszajelzője

Azt jelzi, hogy a rendszer észlelt-e sávelválasz-
tó felfestéseket
. Nem jelennek meg sávjelzők: A Kormányzás

segítő rendszer ki van kapcsolva
. Sávjelző visszajelző (szürke): Nem észleltek

sávjelzőket
. Sávjelző visszajelző (zöld): Sávjelzők észlelve,

a Kormányzás segítő rendszer aktív
. Sávjelző visszajelző (sárga): Sávelhagyást

észlel

6. ProPILOT Assist állapotának visszajelzője
( )

Jelzi a ProPILOT Assist rendszer állapotát a
visszajelző színével
. ProPILOT Assist állapotának visszajelzője

(fehér): A ProPILOT Assist be van kapcsolva,
de készenléti állapotban van

. ProPILOT Assist állapotának visszajelzője
(kék): A ProPILOT Assist aktív

7. Kormányzás segítő rendszer állapotának
visszajelzője/figyelmeztetése ( , )

Megjeleníti a Kormányzás segítő rendszer
állapotát a visszajelző színével
. Nem jelenik meg a Kormányzás segítő

rendszer állapotjelző: A Kormányzás segítő
rendszer ki van kapcsolva
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. Kormányzás segítő rendszer állapotjelző
(szürke): Kormányzás segítő rendszer ké-
szenléti állapot

. Kormányzás segítő rendszer állapotjelző
(zöld): Kormányzás segítő rendszer aktív

. Kormányzás segítő rendszer állapotjelző
(sárga): Kormányzás segítő rendszer hibás
működése

. Kormányzás segítő rendszer állapotjelző
(piros): Eltávolított kezek észlelve

8. Sebességszabályozás állapotjelző/beállított
távolságjelző/sávjelző jelző ( )

Megjeleníti a sebességszabályozás állapotát a
jelző színével, és a kiválasztott távolságot a
megjelenített vízszintes sávok számával
. Sebességszabályozás állapotjelző (fehér):

ICC készenlét
. Sebességszabályozás állapotjelző (zöld): Az

ICC (távolságvezérlési mód) aktív

— Zöld jármű ikon jelenik meg: Elöl haladó
jármű érzékelése

— Nem látható jármű ikon: Nem észleltek
elöl haladó járművet (Gépjárműve fenn-
tartja a vezető által beállított sebessé-
get.)

. Sebességszabályozás állapotjelzője (sárga):
ICC hibás működést jelez

A sávjelző jelzőt lásd “A Kormányzás segítő
funkció kijelzője és visszajelzői” (370 o.).

9. A jármű beállított sebességjelzője

A jármű beállított sebességét jelzi

. Zöld: ICC aktív

. Szürke: ICC készenlét

A sebesség mértékegysége „km/h” és „MPH”
lehet (ha van). Lásd “Egység/Nyelv” (106 o.).)

10. Célsebesség visszajelző (ha van)

A jármű célsebességét jelzi
. Fehér háromszög: Sebességszabályozó

rendszer vagy sebességkorlátozó (ha van)
célsebessége

. Zöld háromszög: ICC célsebesség

11. Ú t a d a t o k v i s s z a j e l z ő j e ( h a v a n )
( , , )

Az észlelt útinformációkat jelzi

12. Észlelt közúti jelzőtábla (sebességkorláto-
zás) visszajelző (ha van) ( )

Az aktuálisan észlelt sebességkorlátozást jelzi

13. Sebességkorlátozási kapcsolat jelző (ha
van) (A, , / , )

A Csat. sebkor. aktiválási módot vagy a rend-
szer működését jelzi

MWAF1247X

14. Zöld vonal (ha van)

Az aktuális sebesség és az ICC célsebesség
közötti eltérést jelzi

15. Piros vonal (ha van)

Jelzi a közlekedési táblák felismerésének (TSR)
sebességkorlátozó jelét

MEGJEGYZÉS:
* A fent felsorolt elemek némelyike csak

klasszikus nézetben érhető el (teljes képer-
nyővel szerelt modellek), a fenti ábrán lát-
ható módon. (Lásd “Mérő kijelző nézetének
módosítása (teljes képernyővel szerelt mo-
dellek)” (83 o.).)

* A ProPILOT Assist rendszer aktiválásakor a
kijelző automatikusan a ProPILOT Assist
rendszer kijelzőjére vált. A funkció letiltásá-
hoz kapcsolja ki az [AUTO seb. szab. kijelző]
funkciót a beállítások menü [Kijelző testre-
szab.] alatt.

A ProPILOT Assist kijelző a Head Up Display (HUD)
kijelzőn is megjelenik (ha van). (Lásd “[Head Up
Display (HUD)] (ha van)” (124 o.).)

A HAGYOMÁNYOS (rögzített sebességű) SEBESSÉG-
TARTÓ AUTOMATIKA ÜZEMMÓD BEKAPCSOLÁSA

MEVHT33A1-C086B46A-991B-4F15-AF11-314FCEBBE829

MEGJEGYZÉS:

A ProPILOT Assist rendszer közeledési figyel-
meztetést, automatikus fékezést vagy Kor-
mányzás seg í tő rendszer t b iz tos í t a
hagyományos (fix sebességű) tempomat üzem-
módban.

A hagyományos (fix sebességes) sebességszabá-
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lyozó üzemmód kiválasztásához nyomja meg és
tartsa nyomva a ProPILOT Assist kapcsolót több,
mint 1,5 másodpercig. További információért lásd .
“Hagyományos (fix sebességes) sebességszabályo-
zó üzemmód” (374 o.).

PROPILOT ASSIST HASZNÁLATA
MEVHT33A1-EDDA12BB-8CB2-4CC2-A232-C5C5C371723C

MWAF0843X

Példa

1. Nyomja meg a ProPILOT Assist kapcsolót .
Ezzel bekapcsolja a ProPILOT Assist rendszert.
. A ProPILOT Assit állapotának visszajelzője

fehéren világít.

. Megjelenik egy képernyő egy ideig, amely
jelzi a Driving Aid funkcióinak állapotát.
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MWAF1248X

Példa (minden engedélyezett)

Ha a vezetési segédrendszerek be vannak
kapcsolva:

Zóna Vezetési segédrendszer

Előre

Intelligens vészfékezés gyalogo-
sészleléssel

Intelligens elülső ütközési figyel-
meztetés

Sáv

Sávelhagyásra figyelmeztető rend-
szer (LDW)

Intelligent Lane Intervention

Holttér

Holttér figyelmeztető rendszer
(BSW)

Intelligens holttér beavatkozó
rendszer (ha van)

. Ha valamelyik [Figyelmeztetés] rendszer
engedélyezve van, a “ ” jel látható min-
den zónában.

. Ha valamelyik [Beavatkozás] rendszer en-
gedélyezve van, a “ ” jel látható minden
zónában.

. Ha nincs engedélyezve rendszer, minden
zónában az [KI] felirat látható.

MWAF0560X

A vezetési segédrendszerek állapotának mó-
dosításához a(z) vagy a segítségével
navigálhat a beállítások képernyőn. További
információért lásd . “Hogyan használja a gép-
jármű információs kijelzőjét” (98 o.).

2. Gyorsítsa vagy lassítsa járművét a kívánt
sebességre, és nyomja le a <SET-> kapcsolót
.

A ProPILOT Assist rendszer elkezdi automati-
kusan fenntartani a jármű beállított sebessé-
gét. A ProPILOT Assist aktiválási jelző és a
ProPILOT Assist állapotának visszajelzője
kéken világít. Ha egy elöl haladó járművet
észlel, és 30 km/h (20 MPH) vagy annál kisebb
sebességgel halad, és a <SET-> kapcsolót

lenyomják, a jármű beállított sebessége 30
km/h (20 MPH).

MEGJEGYZÉS:

Ha a jármű információs kijelzőjének beállítási
menüjében engedélyezve van az Intelligent Lane
Intervention és az Intelligens holttér beavatkozó
rendszer (ha van), a ProPILOT Assist rendszer
bekapcsolása egyidejűleg bekapcsolja ezeket a
rendszereket. Ha az Intelligent Lane Intervention
rendszer le van tiltva a beállítások menüben, az
Intelligent Lane Intervention rendszer automa-
tikusan bekapcsol, ha a kormányzási segítő
rendszer aktív. További információért lásd .
“Intelligent Lane Intervention (ha van)” (292 o.),
“Intelligent Lane Intervention” (371 o.) és “Intelli-
gens holttér beavatkozó rendszer (ha van)” (311
o.).

MWAF0844X

Ha a SET- kapcsolót az alábbi feltételek mellett
lenyomják, a ProPILOT Assist rendszert nem lehet
beállítani, és a járműbeállítási sebesség visszajel-
zője körülbelül 2 másodpercig villog:
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* Ha 30 km/h (20 MPH) alatti sebességgel halad,
és az elöl haladó járművet nem érzékeli a
rendszer

* Amikor a sebességváltó kart elmozdítja a D
(haladás) állásból

* Ha a rögzítőfék be van húzva
* Ha a vezető a fékeket működteti
* Amikor a ProPILOT Park (ha van) aktiválva van
* Ha a VDC/ESP rendszer ki van kapcsolva.

További információért lásd . “Dinamikus me-
netstabilizáló rendszer (VDC)/Elektronikus sta-
bilizáló program (ESP)” (410 o.).

* Amikor a VDC/ESP rendszer (beleértve a
kipörgésgátló rendszert is) aktiválva van

* Ha a SNOW vagy az OFF-ROAD üzemmódot
választják ki (4WD modellek)

* Ha a kerekek elpörögnek
* Ha valamelyik ajtó nyitva van
* Ha a vezetőoldali biztonsági öv nincs bekap-

csolva

Hogyan lehet megváltoztatni a jármű beállított sebességét
MEVHT33A1-ADF4F2BB-464E-4AA1-B832-ED61422A00C2

MWAF0561X

A jármű beállított sebessége állítható.

Magasabb utazósebesség beállításához:

* Nyomja fel és tartsa lenyomva a <RES+>
kapcsolót . A jármű beállított sebessége 10
km/h-val vagy 5 MPH-val növekszik.

* Nyomja felfelé, majd gyorsan engedje el a <RES
+> kapcsolót . Minden alkalommal, amikor
ezt megteszi, a jármű beállított sebessége 1
km/h-val (1 MPH) nő.

Alacsonyabb utazósebesség beállításához:

* Nyomja le és tartsa lenyomva a <SET-> kap-
csolót . A jármű beállított sebessége 10 km/h
vagy 5 MPH lépésekben csökken.

* Nyomja le, majd gyorsan engedje fel a <SET->
kapcsolót . Minden alkalommal, amikor ezt
megteszi, a jármű beállított sebessége 1 km/h-
val (1 MPH) csökken.

Sebesség ideiglenes növelése vagy csökkentése
MEVHT33A1-FB44C9A1-CA1B-406C-865A-89F2EDD739C4

* Nyomja le a gázpedált, ha gyorsítani szeretne.
Engedje fel a gázpedált, hogy visszatérhessen
a korábban beállított sebességre.

* Nyomja le a fékpedált, ha lassítani szeretne. A
ProPILOT Assist funkció működése megszakí-
tásra kerül. Nyomja felfelé a <RES+> kapcsolót
a korábban beállított járműsebesség visszaál-
lításához.

FIGYELMEZTETÉS
Ha a gázpedált lenyomja és megközelíti az elöl
haladó gépjárművet, az ICC rendszer nem
szabályozza a fékeket, illetve a vezetőt sem
figyelmezteti hangjelzéssel és üzenettel. A
vezetőnek kell szabályoznia a gépjármű se-

bességét, illetve fenntartania a biztonságos
távolságot az elöl haladó járműhöz képest. Ha
nem így tesz, súlyos, akár halálos sérüléseket
is szenvedhet.

MEGJEGYZÉS:

Ha a gázpedál lenyomásával gyorsít, vagy a
<SET-> kapcsoló lenyomásával lassít, és a jármű
gyorsabban halad, mint a vezető által beállított
sebesség, a járműbeállított sebességjelző villog-
ni kezd.

A elöl haladó gépjárműhöz képest be-
állított távolság megváltoztatása

MEVHT33A1-4BF598EE-06EE-4494-916D-FE82903C53F4

MWAF0424X

Példa

Az elöl haladó jármű távolsága kiválasztható az
ICC készenléti állapotában vagy az ICC aktív
állapotában.

A DISTANCE kapcsoló minden egyes megnyo-
másakor a beállított távolság [hosszú], [középső],
[rövid] értékre változik, majd ismét vissza [hosszú]-
ra.
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MWAF0645X

Példa

Távolság — hozzávetőleges távolság 100 km/h-
nál (60 MPH)

1. Hosszú – 60 m (200 ft)

2. Közép – 45 m (150 láb)

3. Rövid – 30 m (90 ft)

* Az elöl haladó járműtől való tényleges távolság
automatikusan a jármű sebességéhez igazo-
dik. Minél magasabb a sebesség, annál na-
gyobb a távolság.

* A távolság beállítása akkor is a megadott
értéken marad akkor is, ha újraindítja az e-
POWER rendszert.

A KORMÁNYZÁS SEGÍTŐ RENDSZER ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA
MEVHT33A1-26CF5DEC-8F62-4D9D-AE33-D29CC2EB19B8

A következő módszereket használva aktiválhatja
vagy letilthatja a Kormányzás segítő funkciót.
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MWAF1282X

(1) Kormánykerékre szerelt kezelőszerv (bal)
(2) Gépjármű információs kijelzője
(3) Kormánykerék kapcsoló

Kormánykerék kapcsoló:

A Kormányzás-asszisztens be- vagy kikapcsolásá-
hoz nyomja meg a Kormányzás segítő rendszer
kapcsolót a műszerfalon.

MEGJEGYZÉS:
* Amikor a kormányzássegéd kapcsolót hasz-

nálják a rendszer be- és kikapcsolására, a
rendszer akkor is megjegyzi a beállítást, ha
a bekapcsológombot be van kapcsolva. A
kapcsolót ismét meg kell nyomni a beállítás
be- vagy kikapcsolásához.

* A Kormányzás segítő rendszer kapcsoló
módosítja a [Korm. seg. ren.] opció beállítá-
sát, amelyet a gépjármű információs kijel-
zőjén, a [Beállítások] menüben hajtott végre.

Beállítás a jármű információs kijelzőjén:

1. Nyomja meg a gombot a kormány-
keréken , amíg a [Beállítások] meg nem
jelenik a jármű információs kijelzőjén , majd
nyomja meg a görgetőtárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetőasszisztens]
kiválasztásához. Majd nyomja meg a scroll
tárcsát.

3. Válassza ki a [Korm. seg. ren.] lehetőséget,
majd nyomja meg a scroll tárcsát a Kormány-
zás segítő funkció be-, illetve kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS:
* Amikor a ProPILOT Assist képernyő meg-

jelenik a jármű információs kijelzőjén,
nyomja meg a kormánykeréken lévő görge-
tőtárcsát a [Vezetőasszisztens] beállítási
képernyő előhívásához.

* Ha a rendszert a jármű információs kijelző-
jén keresztül engedélyezi/letiltja, a rendszer
az e-POWER rendszer újraindítása esetén is
megőrzi az aktuális beállításokat.
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HOGYAN LEHET KIKAPCSOLNI A PROPILOT ASSIST RENDSZERT
MEVHT33A1-5B367FD4-1289-4AE6-ACE5-9B8B750ED3F2

A ProPILOT Assist rendszer törléséhez a következő
módok valamelyikét használhatja:

* Nyomja meg a <CANCEL> kapcsolót.
* Nyomja meg a fékpedált (kivéve álló helyzet-

ben).
* Nyomja meg a ProPILOT Assist kapcsolót a

rendszer kikapcsolásához. A ProPILOT Assist
állapotjelző kialszik.

Ha a ProPILOT Assist rendszer működése törlésre
kerül, miközben a gépjármű áll, az elektronikus
rögzítőfék automatikusan aktiválódik.

FIGYELMEZTETÉS
Ahhoz, hogy megakadályozza a jármű elmoz-
dulását vagy elgurulását, amely súlyos szemé-
lyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat, kapcsolja
ki a kapcsoló segítségével a ProPILOT Assist
rendszert, állítsa a P kapcsolót „P” (Parkolás)
állásba, és kapcsolja le e-POWER rendszert.

INTELLIGENT CRUISE CONTROL (ICC)
MEVHT33A1-FDF49E0A-D045-482C-9257-E9ED40B77913

* Az intelligens sebességtartó automatika (ICC)
a ProPILOT Assist rendszer része. Ha az ICC
rendszert Kormányzás segítő rendszer nélkül
szeretné kiválasztani, aktiválja a ProPILOT
Assist-ot, majd kapcsolja ki a Kormányzás
segítő rendszert a kapcsolóval vagy a beállí-
tások menüben. További információért lásd .
“ProPILOT Assist használata” (351 o.) és “A
Kormányzás segítő rendszer engedélyezése/
letiltása” (354 o.).

* A hagyományos (fix sebességes) sebességsza-
bályozó üzemmód kiválasztásához nyomja
meg és tartsa nyomva a ProPILOT Assist
kapcsolót több, mint 1,5 másodpercig. További
információért lásd . “Hagyományos (fix sebes-
séges) sebességszabályozó üzemmód” (374
o.).

FIGYELMEZTETÉS
Ha nem tartja be az ICC monitor megfelelő
használathoz szükséges figyelmeztetéseket
és utasításokat, súlyos, akár halálos sérülése-
ket is szenvedhet.

* Az ICC rendszer csak egy segítség és nem
egy ütközés elkerülésére figyelmeztető
vagy azt megakadályozó rendszer. Kizáró-
lag országúti használatra ajánlott, zsúfolt
területekre vagy városi közlekedésre nem.
A vezető felelős a biztonságos vezetésért,
valamint a gépjármű kontroll alatt tartá-
sáért.

* Az ICC rendszer működésének vannak
korlátai. Az ICC rendszer nem működik

minden közlekedési helyzetben, minden
időjárási és forgalmi körülmény között. A
vezető felelőssége, hogy mindig megfelelő
figyelmet fordítson a biztonságos vezetés-
re, a megfelelő forgalmi sávban tartsa és
megfelelően kontrollálja a gépjárművet.

* Mindig vegye figyelembe az adott sebes-
ségkorlátozásokat, soha ne állítsa az au-
t oma t i k u s s e b e s s é g s z a b á l y o z ó
berendezést annál magasabb értékre.

* Az ICC rendszer nem reagál álló vagy
lassan haladó gépjárművekre.

* Minden esetben óvatosan és körültekintő-
en vezessen, ha az ICC rendszert használja.
Olvassa el és értelmezze a használati
útmutatót, mielőtt az ICC rendszert hasz-
nálná. Súlyos sérülések vagy halálesetek
elkerülése érdekében ne hagyatkozzon a
rendszerre, ne hagyja, hogy vészhelyze-
tekben a rendszer szabályozza a gépjármű
sebességét. Az ICC rendszert csak meg-
felelő út- és közlekedési viszonyok között
használja.

ICC rendszer működése
MEVHT33A1-C432F51F-BE6D-4486-9852-657F1E239920

Az ICC rendszert úgy tervezték, hogy tartsa az elöl
haladó gépjárműhöz képest kiválasztott távolsá-
got és csökkentse a sebességet, hogy alkalmaz-
kodjon az elöl haladó sebességéhez. A rendszer
szükség szerint lassítja a gépjárművet és ha az elöl
haladó jármű megáll, a rendszer állóra fékezi a
gépjárművet. Azonban az ICC rendszer csak a
gépjármű teljes fékerejének körülbelül 40 %-át
használja.
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A rendszert csak akkor szabad használni, ha a
közlekedési viszonyok lehetővé teszik a jármű
számára a folyamatos sebességtartást, vagy ami-
kor a sebességek jelentősen változnak. Ha egy
gépjármű az azonos forgalmi sávba bevág az Ön
gépjárműve elé vagy ha az elöl haladó gépjármű
hirtelen lassít, a járművek közötti távolság kisebb
lehet, mert az ICC rendszer nem tudja elég gyorsan
lelassítani az Ön járművét. Ha ez előfordul, az ICC
rendszer figyelmeztető hangot ad és a rendszer-
kijelző villogni kezd, hogy figyelmeztesse a vezetőt
a szükséges lépések megtételére.

Az ICC rendszer kikapcsol és figyelmeztető hangot
ad, ha a sebesség kb. 25 km/h-ra (15 mph) csökken
és nem érzékel elöl haladó járművet. Az ICC
rendszer kikapcsol és figyelmeztető hangjelzést
ad ki, ha a gépjárműve legalább kb. 3 másodpercig
egy helyben áll, és nem érzékel elöl haladó
járművet.

Az ICC rendszer az alábbiak szerint működik:

* Ha nincs elöl haladó gépjármű, az ICC rendszer
fenntartja a vezető által beállított sebességet.
A jármű beállított sebességtartománya körül-
belül 30 km/h (20 MPH) felett van.

* Ha a gépjármű előtt egy másik gépkocsi halad,
az ICC rendszer úgy állítja be a sebességet,
hogy a két gépkocsi között lévő távolság
megfeleljen a vezető által beállított távolság-
nak. Ha az elöl haladó gépjármű megáll, az Ön
gépjárműve is csökkenti a sebességet, amíg
meg nem áll. Ha a gépjármű egyszer megállt,
az ICC rendszer álló helyzetben tartja a gép-
járművet.

* Ha a jármű 3 másodpercnél tovább áll, és az
elöl haladó jármű gyorsulni kezd, nyomja
felfelé a <RES+> kapcsolót, vagy enyhén nyom-
ja le a gázpedált. Az ICC rendszer elindul és
követi az elöl haladó járművet. Az ICC rendszer
kikapcsol és az elektronikus rögzítőfék behú-
zásra kerül, ha a gépjármű 3 percet meg-
haladó időtartamon keresztül álló helyzetben
van.

* Ha az elöl haladó gépjármű sávot vált, miköz-
ben a gépjármű sebessége 30 km/h (20 MPH)
feletti, az ICC rendszer felgyorsít és tartja az
előre beállított sebességet.

* Ha az elöl haladó gépjármű sávot vált, miköz-
ben a gépjármű sebessége 30 km/h (20 MPH)
alatti, az ICC rendszer működése törlésre kerül
és egy figyelmeztető hangjelzés szólal meg.

Az ICC rendszer nem szabályozza a gépjármű
sebességét vagy figyelmezteti a vezetőt, ha álló
vagy lassan mozgó gépjárművet közelít meg.
Figyelmet kell fordítania a gépjármű működésére,
hogy az elöl haladó gépjármű mögött megfelelő
távolságot tudjon tartani, amikor fizetőkapuhoz ér
vagy forgalmi dugóban közlekedik.

MSSD0254

Ha autópályán a jármű beállított sebességével
halad, és egy lassabban haladó járműhöz közele-
dik, az ICC rendszer úgy állítja be a sebességet,
hogy fenntartsa a vezető által kiválasztott távol-
ságot az előtte haladó járműtől. Ha az elöl haladó
jármű sávot vált, vagy lehajt az autópályáról, az ICC
rendszer felgyorsít és fenntartja a jármű beállított
sebességét. Fordítson figyelmet az egyes vezetési
műveletekre, hogy a gyorsítás alatt a gépjárművet
uralma alatt tudja tartani.

Előfordulhat, hogy a gépjármű kanyargós, hegyes
területeken nem tudja tartani a beállított sebessé-
get. Ha ez előfordul, manuálisan kell a gépjármű
sebességét szabályozni.

Alap esetben, amikor a rendszer az elöl haladó
járműhöz képest szabályozza a követési távolsá-
got, automatikusan növeli vagy csökkenti a gép-
jármű sebességét, az elöl haladó jármű
sebességének függvényében.

Nyomja le a gázpedált, hogy megfelelően fel tudja
gyorsítani a gépjárművet, ha sávváltás szükséges.
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Nyomja le a fékpedált, ha lassításra van szükség
ahhoz, hogy biztonságos távolságot tartson az elöl
haladó járművel a hirtelen fékezés miatt, vagy ha
egy jármű belevág. Mindig legyen éber az ICC
rendszer használatakor.

MWAF0845X

A rendszer beállításait jelző képernyő — nem és-
zlelhető elöl haladó jármű*

Nem érzékelhető elöl haladó jármű:
A vezetőnek mindig az útviszonyoknak megfelelő-
en kell a gépjármű sebességét meghatároznia. Az
ICC rendszer a normál tempomathoz hasonlóan
fenntartja a jármű beállított sebességét mindad-
dig, amíg nem észlel járművet az előtte lévő
sávban. Az ICC rendszer megjeleníti a jármű
beállított sebességét.

*: A modelltől függően a megjelenített képernyő
kialakítása eltérhet.

MWAF0846X

A rendszer beállításait jelző képernyő — jármű
észlelhető elöl*

Elöl haladó jármű érzékelése:
Ha a rendszer gépjárművet érzékel az azonos
forgalmi sávban, az ICC rendszer lassítja a gép-
járművet úgy, hogy szabályozza a gázadást és
működésbe hozza a fékeket, hogy a sebesség
megfeleljen az elöl haladó lassabb gépjármű
sebességének. Az ICC rendszer ezután beállítja a
jármű sebességét az elöl haladó jármű sebessége
alapján, hogy fenntartsa a vezető által választott
távolságot.

MEGJEGYZÉS:
* Ha az ICC rendszer a fékeket működteti, a

féklámpák felvillannak.
* Amikor a rendszer működésbe hozza a

fékeket, zajt hallhat. Ez nem hiba.

Amikor az ICC rendszer egy elöl haladó járművet
észlel, megjelenik az elöl haladó jármű észlelésé-
nek visszajelzője és a sebességszabályozás álla-
potjelzője zölden világít.

*: A modelltől függően a megjelenített képernyő
kialakítása eltérhet.

Az elöl haladó jármű megáll:
Amikor a rendszer egy elöl haladó járművet észlel,
és az fokozatosan lassít, hogy megálljon, a jármű
lelassul, és megáll. Amikor a jármű leáll, a [(RES+ )
Nyomja meg az újraind.] üzenet jelenik meg a
jármű információs kijelzőjén.

MEGJEGYZÉS:

Ha a gépjármű kevesebb, mint 3 másodpercig
áll, a gépjármű automatikusan követni kezdi az
elöl haladó járművet az álló helyzetből. Az ICC
rendszer kikapcsol és az elektronikus rögzítőfék
behúzásra kerül, ha a gépjármű 3 percet meg-
haladó időtartamon keresztül álló helyzetben
van.
Az elöl haladó jármű gyorsít:
* Amikor a jármű leáll, és az elöl haladó jármű

gyorsulni kezd, nyomja felfelé a <RES+> kap-
csolót, vagy enyhén nyomja le a gázpedált. Az
ICC rendszer elindul és követi az elöl haladó
járművet.

* A jármű újraindítása előtt mindig ellenőrizze a
környezetet.

Nincs elöl haladó gépjármű:
Ha a rendszer már nem érzékel elöl egy járművet,
az ICC rendszer fokozatosan felgyorsítja a jármű-
vet, hogy visszaálljon a korábban beállított sebes-
ségre. Az ICC rendszer ezután fenntartja a jármű
beállított sebességét.

Ha a rendszer már nem észlel egy járművet, az elöl
haladó jármű észlelésének visszajelzője és a se-
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bességszabályozás állapotjelzője (a sebességsza-
bályozási mód fenntartása) kikapcsol.

Az ICC rendszer fokozatosan felgyorsít a jármű
beállított sebességére, de a gyors gyorsításhoz
lenyomhatja a gázpedált. Ha nem érzékelhető már
másik gépjármű és 25 km/h-nál alacsonyabb (15
MPH) sebességgel közlekedik, az ICC rendszer
automatikusan kikapcsol.

Az ICC rendszer kikapcsol, és hangjelzés hallható,
ha a jármű körülbelül 3 másodpercnél tovább áll,
és a rendszer nem érzékel elöl haladó járművet.

MWAF0847X

Egy másik gépjármű előzése során a beállított
sebesség visszajelzője villogni kezd, amikor a
gépjármű túllépi a beállított sebességet. Az elöl
haladó gépjárműre figyelmeztető visszajelző ki-
kapcsol, ha a gépkocsi előtti terület szabad. Ha
felengedi a pedált, a gépkocsi visszatér az előzőleg
már beállított sebességre. Annak ellenére, hogy az
ICC rendszerben egy sebesség meghatározásra
került, Ön lenyomhatja a gázpedált, ha a gépjármű
hirtelen gyorsítására van szükség.

Figyelmeztetés a megközelítésre
MEVHT33A1-0C918255-CF2D-4A25-BAA9-F864DFAEDCEE

Ha az Ön gépjárműve közel kerül az elöl haladó
gépjárműhöz, mert az hirtelen lassított vagy bevá-
gott Ön elé, a rendszer figyelmezteti a vezetőt egy
figyelmeztető hanggal illetve a ICC rendszer kijel-
zőjének felvillantásával. A fékpedált megnyomva
lassítson, hogy a megfelelő távolságot fenn tudja
tartani, ha:

* A figyelmeztető hang megszólal.
* Gépjármű érzékelésére figyelmeztető lámpa

villog.
* Önnek kell döntést hoznia a biztonságos

követési távolságról.
Ha a gépjárművek közötti távolság túl kicsi,
előfordulhat, hogy a figyelmeztető hang nem
szólal meg. Néhány példa:

* Amikor a gépjárművek azonos sebességgel
haladnak és a távolság köztük nem változik.

* Ha az elöl haladó gépjármű gyorsabban halad
és a járművek közötti távolság nő.

* Ha a másik gépkocsi az Ön járművéhez közel
vág be.

A figyelmeztető hang nem szólal meg, ha:

* A gépjárművel parkoló vagy egyéb lassan
haladó gépjárműveket közelít meg.

* A gázpedál le van nyomva és ezzel felülírja a
rendszer működését.

MEGJEGYZÉS:

A megközelítésre figyelmeztető hangjelzés
megszólalhat és a rendszer kijelzője villoghat,
ha a radar szenzora bármilyen tárgyat érzékel a
gépjármű mellett vagy az út mellett. Ennek

következtében az ICC rendszer lassíthatja vagy
gyorsíthatja a gépjárművet. A radar szenzor
érzékelheti ezeket a tárgyakat, amikor a gép-
kocsival kanyargós, szűk vagy dombos úton
halad vagy a gépjármű éles kanyarokba hajt be
vagy azokból hajt ki. Ezekben az esetekben
manuálisan kell fenntartani a távolságot az elöl
haladó gépjárműhöz képest.

A szenzor érzékenységét a gépkocsi működése
(kormányzás vagy az adott forgalmi sávban való
pozíció), a forgalom de a gépkocsi állapota is
befolyásolhatja (pl. ha a gépkocsi valamelyik
része sérült).

Gyorsulás elhaladáskor (ha van)
MEVHT33A1-51BD8917-4E6D-4F4E-9746-832DCF21C43E

Elhaladás a bal oldalon (olyan országokban, ahol
a forgalom az út jobb oldalán halad):
Ha az ICC rendszer 70 km/h (44 MPH) felett van
bekapcsolva, és egy lassabb járművet követ (az ICC
beállított sebesség alatt), és az irányjelző balra
aktiválódik, az ICC rendszer automatikusan elkezdi
gyorsítani a járművet, hogy segítsen. kezdemé-
nyezi a bal oldali elhaladást, és elkezdi csökkenteni
a távolságot a közvetlenül előtte haladó járműtől.
Kizárólag a bal irányjelző hozza működésbe ezt a
funkciót. Amikor a sofőr kormányozza a járművet
és átmegy az elhaladó sávba, ha nem észlel
járművet elöl, az ICC rendszer tovább gyorsít a
jármű beállított sebességére. Ha a rendszer elől
haladó gépjárművet észlel, az ICC rendszer egé-
szen az elől haladó gépjármű sebességéig fog
felgyorsítani. Ha a vezető az előzéshez nem
kormányoz a bal sávba, a gyorsulás rövid időn
belül megszűnik és a gépjármű visszaáll a beállított
követési távolságra. A gyorsulást bármikor meg-
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szüntetheti a fékpedál vagy a kormánykeréken
található <CANCEL> gomb lenyomásával.

Elhaladás a jobb oldalon (olyan országokban,
ahol a forgalom az út bal oldalán halad):
Ha az ICC rendszer 70 km/h (44 MPH) felett van
bekapcsolva, és egy lassabb járművet követ (az ICC
beállított sebesség alatt), és az irányjelző jobbra
van bekapcsolva, az ICC rendszer automatikusan
elkezdi gyorsítani a járművet, hogy segítsen. kez-
deményezi a jobb oldali elhaladást, és elkezdi
csökkenteni a távolságot a közvetlenül előtte
haladó járműtől. Kizárólag a jobb irányjelző hozza
működésbe ezt a funkciót. Amikor a sofőr kormá-
nyozza a járművet és átmegy az elhaladó sávba,
ha nem észlel járművet elöl, az ICC rendszer
tovább gyorsít a jármű beállított sebességére. Ha
a rendszer elől haladó gépjárművet észlel, az ICC
rendszer egészen az elől haladó gépjármű sebes-
ségéig fog felgyorsítani. Ha a vezető az előzéshez
nem kormányoz a jobb sávba, a gyorsulás rövid
időn belül megszűnik és a gépjármű visszaáll a
beállított követési távolságra. A gyorsulást bármi-
kor megszüntetheti a fékpedál vagy a kormány-
keréken található <CANCEL> gomb lenyomásával.

FIGYELMEZTETÉS
A súlyos sérülést vagy halálesetet eredménye-
ző ütközések kockázatának elkerülése érde-
kében, kérjük vegye figyelembe az alábbiakat:

* A funkció kizárólag a bal vagy jobb irány-
jelző bekapcsolását követően lép műkö-
désbe és a gépjármű akkor is gyorsulni
kezd, ha nem kezdeményez sávváltást. Ide
sorolhatók pl. a bal vagy jobb oldali kijá-

ratokhoz hasonló, előzéssel nem járó ese-
tek.

* Az előzés megkezdése előtt bizonyosod-
jon meg arról, hogy a szomszédos sáv
szabad. Áthaladás közben hirtelen válto-
zások léphetnek fel a forgalomban. Szük-
s ég s ze r i n t m i nd i g manuá l i s an
kormányozzon vagy fékezzen. Soha ne
hagyatkozzon kizárólag a rendszerre.

Csat. sebkor. (ha van)
MEVGUID-B9332E34-1184-4A9B-B0E4-5D2963F3905A

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbi lista a Csat. sebkor. rendszer korlá-
tozásait tartalmazza. Ha a gépjárművet úgy
üzemelteti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi
figyelembe, súlyos, akár halálos balesetet is
szenvedhet:

* A vezető felelőssége a megfelelő sebesség
kiválasztása, az összes közlekedési sza-
bály betartása és az útszakaszon közleke-
dőkre való ügyelés.

* Előfordulhat, hogy a Csat. sebkor. nem
megfelelően működik, és a tényleges se-
bességkorlát nem alkalmazható minden
körülmények között a gépjármű beállított
sebességére. A vezetőnek manuálisan kell
szabályoznia a gépjármű sebességét.

Alább pár példa található:

— Ha a Traffic Sign Recognition (TSR)
rendszer nem működik megfelelően,
vagy ki van kapcsolva. (Lásd “Közleke-

dési táblák felismerése (TSR) (ha van)”
(285 o.).)

— Ha olyan területen halad, ahol a közeli
párhuzamos utak vannak (például au-
tópálya párhuzamos szervizhajtással).

— Ha olyan területen vezet, ahol minden
sávban más sebességkorlátozó tábla
van.

— Ha olyan úton vezet, amely építése
folyamatban van, vagy építési terüle-
ten keresztül halad át.

— Amikor a sebességkorlátozó tábla vé-
ge látható.

* Ha a jármű információs kijelzőjén kiválasz-
tott sebesség mértékegysége eltér a se-
bességkorlátozó tábla mértékegységétől.

Ha az ICC rendszer aktív, és a sebességkorlátozás
változását észleli, akkor megjelenik az új sebes-
ségkorlátozás, amely a gépkocsi manuálisan be-
állított sebességére vonatkoztatható.

A Csat. sebkor. akkor működik:

* Ha az észlelt sebességkorlátozás meghaladja
a 30 km/h (20 MPH) sebességet.

* A [Csat. sebkor.] elemet a gépjármű informá-
ciós kijelzőjének beállítások menüjében lehet
engedélyezni.

MEGJEGYZÉS:
* A következő szituációk esetében Csat. seb-

kor. nem fog működni:
— Ha a kihelyezett sebességkorlátozás nö-

velése lett észlelve, de a gépjármű beállí-
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tott sebessége már meghaladja az új
sebességkorlátozást.

— Ha a kihelyezett sebességkorlátozás
csökkenése lett észlelve, de a gépjármű
beállított sebessége már kisebb, mint az
új sebességkorlátozás.

Rendszer kijelzője és visszajelzői:

MWAF1192X

Példa

1. Érzékelt sebességkorlátozás visszajelző

Megjeleníti a jelenleg kiválasztott sebesség-
korlátot. További információért lásd . “Közle-
kedési táblák felismerése (TSR) (ha van)” (285
o.).

Alkalmazott sebességkorlát visszajelzője (zöld
keret)

Jelzi, hogy az észlelt sebességkorlátozás alkal-
mazható a gépjármű beállított sebességére.

2. Csat. sebkor. rendszer visszajelző

A rendszer működését jelzi.

“ ” : A kézi üzemmód aktiválódik, és új

sebességkorlátozás (gyorsabb sebességérték)
jelenik meg.

“ ” : A kézi üzemmód aktiválódik, és új
sebességkorlátozás (alacsonyabb sebességér-
ték) jelenik meg.

A rendszer működése:
Ha a rendszer egy másik sebességkorlátozást
észlel, megjeleníti az új sebességértéket. A gép-
jármű beállított sebessége manuálisan módosít-
ható a megjelenített sebességkorlátra.

* Az új megjelenített sebességkorlát elfogadá-
sához használja a <RES+> kapcsolót (nagyobb
sebességkorlát esetén) vagy a <SET-> kapcso-
lót (kisebb sebességkorlát esetén).

* A Csat. sebkor. visszajelző ( vagy )
körülbelül 15 másodperc múlva kikapcsol, ha a
<RES+ > vagy a <SET-> kapcsolót nem működ-
tetik. (A Csat. sebkor. visszajelző azonnal
kikapcsolható a Csat. sebkor. visszajelzője által
jelzett iránnyal szemközti kapcsoló működte-
tésével.)

A rendszer nem aktiválódik, ha nem észlelt módo-
sított sebességkorlátot.

Hogyan aktiválja vagy deaktiválja a rendszert:
1. Nyomja meg a gombot a kormány-

keréken, amíg a [Beállítások] meg nem jelenik
a jármű információs kijelzőjén, majd nyomja
meg a görgetőtárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetőasszisztens]
kiválasztásához. Majd nyomja meg a scroll
tárcsát.

3. Válassza a [Csat. sebkor.] lehetőséget, és
nyomja meg a görgetőtárcsát a rendszer be-
vagy kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS:

A rendszer az e-POWER rendszer újraindítása
esetén is megőrzi az aktuális beállításokat a
jármű információs kijelzőjén.
A Sebkor. kie. kiválasztása:
Beállítható, hogy a sebességkorlátozást pontosan
kell-e elfogadni, vagy –10 km/h (-5 MPH) és 10 km/h
(5 MPH) tűréssel.

1. Nyomja meg a                     gombot a kormány-
keréken, amíg a [Beállítások] meg nem jelenik a 
jármű információs kijelzőjén, majd nyomja meg 
a görgetőtárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetőasszisztens] 
kiválasztásához.   Majd   nyomja  meg  a  scroll 
tárcsát.

3. Válassza a [Sebkor. kie.] lehetőséget, és nyom-
ja meg a görgetőtárcsát a tűrésérték kiválasz-
tásához. (A funkció kikapcsolásához válassza a 
[KI] lehetőséget.)

MEGJEGYZÉS:

A funkció az e-POWER rendszer újraindítása
esetén is megőrzi az aktuális beállításokat a
jármű információs kijelzőjén.

Csat. sebkor. – a ProPILOT Assist funkciója Navi-link-kel (ha van)
MEVGUID-CCFF3B0D-EA3B-4F65-BBC6-314190EDCE2D

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbi lista a Csat. sebkor. rendszer korlá-
tozásait tartalmazza. Ha a gépjárművet úgy
üzemelteti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi
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figyelembe, súlyos, akár halálos balesetet is
szenvedhet:

* A vezető felelőssége a megfelelő sebesség
kiválasztása, az összes közlekedési sza-
bály betartása és az útszakaszon közleke-
dőkre való ügyelés.

* Előfordulhat, hogy a Csat. sebkor. nem
megfelelően működik, és a tényleges se-
bességkorlát nem alkalmazható minden
körülmények között a gépjármű beállított
sebességére. A vezetőnek manuálisan kell
szabályoznia a gépjármű sebességét.

Alább pár példa található:

— Ha a Traffic Sign Recognition (TSR)
rendszer nem működik megfelelően,
vagy ki van kapcsolva. (Lásd “Közleke-
dési táblák felismerése (TSR) (ha van)”
(285 o.).)

— Ha a navigációs rendszer által le nem
fedett országokban vagy területeken
vezet.

— Ha nemzeti határokon halad át.

— Ha a korlátozott hozzáférésű autópá-
lya kijáratán halad, a navigációs térkép
adatai szerint.

— Ha olyan területen halad, ahol a közeli
párhuzamos utak vannak (például au-
tópálya párhuzamos szervizhajtással).

— Ha olyan területen vezet, ahol minden
sávban más sebességkorlátozó tábla
van.

— Ha olyan úton vezet, amely építése

folyamatban van, vagy építési terüle-
ten keresztül halad át.

— Ha a navigációs rendszer adatai nem
naprakészek vagy nem elérhetőek.

Ha a Navi-link funkcióval ellátott ProPILOT Assist
aktív, és a sebességkorlátozás változását érzékeli,
akkor az új sebességkorlátozás megjelenik, és
automatikusan vagy manuálisan alkalmazható a
jármű beállított sebességére.

A Csat. sebkor. akkor működik:

* Ha az észlelt sebességkorlátozás meghaladja
a 30 km/h (20 MPH) sebességet.

* A [Csat. sebkor.] elemet a gépjármű informá-
ciós kijelzőjének beállítások menüjében lehet
engedélyezni.

MEGJEGYZÉS:
* Ha a gázpedált úgy működtetik, hogy ki van

választva az [AUTO] üzemmód, a Csat. seb-
kor. csak akkor működni (automatikusan
módosítva a gépjármű beállított sebessé-
gét), ha az észlelt sebességkorlát nagyobb,
mint a gépjármű beállított sebessége.

* A következő szituációk esetében Csat. seb-
kor. nem fog működni:
— Ha a kihelyezett sebességkorlátozás nö-

velése lett észlelve, de a gépjármű beállí-
tott sebessége már meghaladja az új
sebességkorlátozást.

— Ha a kihelyezett sebességkorlátozás
csökkenése lett észlelve, de a gépjármű
beállított sebessége már kisebb, mint az
új sebességkorlátozás.

Németország esetében (No Limit sebesség be-
állítás):

Amikor bekapcsolja az e-POWER rendszert, és ezt
követően sebességkorlátozás nélküli autópályára
lép, a rendszer először 130 km/h-ra (80 MPH)
szabályozza a sebességet. Ezt követően sebesség-
korlátozás nélküli autópályán a sofőr által utoljára
tárolt sebesség kerül alkalmazásra.

MEGJEGYZÉS:

Ez a funkció kizárólag Németországban hasz-
nálható.
Rendszer kijelzője és visszajelzői:

MWAF1249X

Példa

1. Érzékelt sebességkorlátozás visszajelző

Bal oldal:

Megjeleníti az érzékelt közeledő vagy várt
sebességkorlátot. Ez a sebességkorlátozás
csak akkor jelenik meg, ha Kézi üzemmódban
új sebességkorlátozást (alacsonyabb sebessé-
gértéket) észlel.
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Jobb oldal:

Megjeleníti a jelenleg kiválasztott sebesség-
korlátot. További információért lásd . “Közle-
kedési táblák felismerése (TSR) (ha van)” (285
o.).

Alkalmazott sebességkorlát visszajelzője
(zöld keret)

Jelzi, hogy az észlelt sebességkorlátozás alkal-
mazható a gépjármű beállított sebességére.

2. Csat. sebkor. rendszer visszajelző

Jelző a rendszer aktiválását vagy a rendszer
működését.

“ ” : A kézi üzemmód aktiválódik, és új
sebességkorlátozás (gyorsabb sebességérték)
jelenik meg.

“ ” : A kézi üzemmód aktiválódik, és új
sebességkorlátozás (alacsonyabb sebességér-
ték) jelenik meg.

"A": Az automatikus mód aktiválva van.

A rendszer működése:
Ha a rendszer egy másik sebességkorlátozást
észlel, megjeleníti az új sebességértéket. A gép-
jármű beállított sebessége automatikusan vagy
manuálisan módosítható a megjelenített sebes-
ségkorlátra.

Ha a beállítások menüben a manuális üzemmód
kerül kiválasztásra (gyári alapértelmezett beál-
lítás):

* Az új megjelenített sebességkorlát elfogadá-
sához használja a <RES+> kapcsolót (nagyobb
sebességkorlát esetén) vagy a <SET-> kapcso-
lót (kisebb sebességkorlát esetén).

* A Csat. sebkor. visszajelző ( vagy )
körülbelül 15 másodperc múlva kikapcsol, ha a
<RES+ > vagy a <SET-> kapcsolót nem működ-
tetik. (A Csat. sebkor. visszajelző azonnal
kikapcsolható a Csat. sebkor. visszajelzője által
jelzett iránnyal szemközti kapcsoló működte-
tésével.)

A rendszer nem aktiválódik, ha nem észlelt módo-
sított sebességkorlátot.

Ha a beállítások menüben az Auto üzemmód
kerül kiválasztásra:

* A jelzett sebességkorlátozás automatikusan
érvényesül a jármű beállított sebességére,
amikor a navigációs térkép adatai szerint
korlátozott hozzáférésű autópályán halad.
Továbbá, ha a ProPILOT Assist Navi-link rend-
szerrel be van kapcsolva, de nincs beállítva
(aktív), és új sebességkorlátozást észlel, a
jármű beállított sebessége automatikusan
frissül.

* Előfordulhat, hogy az Auto mód bizonyos
régiókban vagy a korlátozott hozzáférésű
autópályákon kívüli utakon nem érhető el.
Ebben az esetben a rendszer a manuális
üzemmódnak megfelelően működik.

Hogyan aktiválja vagy deaktiválja a rendszert:
1. Nyomja meg a gombot a kormány-

keréken, amíg a [Beállítások] meg nem jelenik
a jármű információs kijelzőjén, majd nyomja
meg a görgetőtárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetőasszisztens]
kiválasztásához. Majd nyomja meg a scroll
tárcsát.

3. Válassza ki a [Csat. sebkor.] lehetőséget és
nyomja meg a scroll tárcsát az [Auto] vagy
[Rákérdezés] lehetőség kiválasztásához, hogy
ezzen engedélyezze (de nem aktiválja) a rend-
szert.

A rendszer kikapcsolásához válassza a [KI] lehető-
séget.

MEGJEGYZÉS:

A rendszer az e-POWER rendszer újraindítása
esetén is megőrzi az aktuális beállításokat a
jármű információs kijelzőjén.
A Sebkor. kie. kiválasztása:
Beállítható, hogy a sebességkorlátozást pontosan
kell-e elfogadni, vagy –10 km/h (-5 MPH) és 10 km/h
(5 MPH) tűréssel.

1. Nyomja meg a gombot a kormány-
keréken, amíg a [Beállítások] meg nem jelenik
a jármű információs kijelzőjén, majd nyomja
meg a görgetőtárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetőasszisztens]
kiválasztásához. Majd nyomja meg a scroll
tárcsát.

3. Válassza a [Sebkor. kie.] lehetőséget, és nyom-
ja meg a görgetőtárcsát a tűrésérték kiválasz-
tásához. (A funkció kikapcsolásához válassza
az [KI] lehetőséget.)

MEGJEGYZÉS:

A funkció az e-POWER rendszer újraindítása
esetén is megőrzi az aktuális beállításokat a
jármű információs kijelzőjén.
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CRUISE Navi Link – a ProPILOT Assist
szolgáltatása Navi-link-kel (ha van)

MEVGUID-2F7127B4-5CCF-4717-92A4-FB6EB0D95042

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban felsoroljuk a CRUISE Navi Link
rendszerkorlátozásait. Ha a gépjárművet úgy
üzemelteti, hogy ezeket a korlátokat nem veszi
figyelembe, súlyos, akár halálos balesetet is
szenvedhet:

* A CRUISE Navi Link rendszer képességei-
nek korlátai vannak. A rendszer nem mű-
ködik minden közlekedési helyzetben,
minden időjárási és forgalmi körülmény
között. A vezető felelős a biztonságos
vezetésért, valamint a gépjármű kontroll
alatt tartásáért.

* A CRUISE Navi Link rendszer nem fékezi le
a járművet. Amikor szükség van rá, a
vezetőnek kell megfelelő erővel fékeznie.

* A vezető felelőssége a megfelelő sebesség
kiválasztása, az összes közlekedési sza-
bály betartása és az útszakaszon közleke-
dőkre való ügyelés.

* A CRUISE Navi Link rendszer elérhetősége
országfüggő. Egyes országokban, mint
például Izland, Málta és Ciprus, ez a funkció
nem elérhető. A térképadatok minősége
nem felel meg a rendszerkövetelmények-
nek. Ha a rendszer a GPS információk
alapján azt észleli, hogy a jármű ezekben
az országokban található, a rendszer le-
tiltja a CRUISE Navi Link funkció aktiválá-
sát.

* Előfordulhat, hogy a CRUISE Navi Link
bizonyos út- és forgalmi körülmények
között nem működik megfelelően, a rend-
szer váratlanul megváltoztathatja a sebes-
séget. A vezetőnek manuálisan kell
szabályoznia a gépjármű sebességét.

Alább pár példa található:

— Ha a navigációs rendszer által le nem
fedett országokban vagy területeken
vezet.

— Ha a navigációs rendszer adatai nem
naprakészek vagy nem elérhetőek.

— Ha nem a navigációs rendszer által
javasolt útvonalon halad.

— Ha a navigációs rendszer az útvonal
újratervezését végzi.

— Ha a navigációs rendszer által le nem
fedett országokban vagy területeken
vezet.

— Ha olyan úton vezet, amely építése
folyamatban van, vagy frissen megépí-
tett úton halad.

— Ha útelágazás vagy kereszteződés
közelében vezet.

— Ha rossz időjárás vagy rossz útviszo-
nyok közepette vezet.

Amikor a Navi-link funkcióval ellátott ProPILOT
Assist aktív egy korlátozott hozzáférésű autópá-
lyán (a navigációs térkép adatai szerint), a CRUISE
Navi Link a navigációs rendszer által biztosított
útinformációkat használja, és beállíthatja a jármű

sebességét az ívek, csomópontok és kijáratok
függvényében.

A CRUISE Navi Link a navigációs rendszer által
biztosított útinformációkat használja fel, és a
körforgalomtól függően módosíthatja a jármű
sebességét (a navigációs térkép adatai szerint).

A rendszer nem mindig csökkenti a sebességet a
kanyarok, kereszteződések, körforgalmak vagy
kijáratok előtt, ezért a vezetőnek bármikor külön
is fékeznie kell.

Ha a gépjármű elhagyta a kanyart, körforgalmat
vagy kereszteződést, ismét felgyorsul a beállított
sebességre. A korlátozott hozzáférésű autópályá-
ról való lehajtáskor a vezetőnek fékeznie kell a
kijárat végén.

MEGJEGYZÉS:
* A rendszer nem működik a gázpedál lenyo-

mása esetén.
* Előfordulhat, hogy a rendszer az elöl haladó

gépjármű és az előrébb haladó gépjárművek
beállított távolsága függvényében nem fog
működni.
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Rendszer kijelzője és visszajelzői:

MWAF1250X

Példa

1. Útadatok visszajelzője

Akkor jelenik meg, ha a rendszer kanyarok
vagy kijáratok alapján módosítja a sebességet.

Kanyarok és kereszteződések

Jobb oldali kijáratok

Bal oldali kijárat

Körforgalmak

Hogyan aktiválja vagy deaktiválja a rendszert:
1. Nyomja meg a gombot a kormány-

keréken, amíg a [Beállítások] meg nem jelenik
a jármű információs kijelzőjén, majd nyomja
meg a görgetőtárcsát.

2. Használja a scroll tárcsát a [Vezetőasszisztens]
kiválasztásához. Majd nyomja meg a scroll
tárcsát.

3. Válassza ki a [Nav. cs. SEBSZ.] lehetőséget,
majd nyomja meg a scroll tárcsát a rendszer
be-, illetve kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS:

A rendszer az e-POWER rendszer újraindítása
esetén is megőrzi az aktuális beállításokat a
jármű információs kijelzőjén.

A ICC rendszer korlátai
MEVHT33A1-F6F6C837-85BC-494B-8B8B-A721BAC341D1

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban megtalálhatók az ICC rendszer
korlátai. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti,
hogy ezeket a korlátokat nem veszi figyelem-
be, súlyos, akár halálos balesetet is szenved-
het:

* Az ICC rendszert elsődlegesen egyenes,
száraz, nyílt utakon enyhe forgalom mel-
lett célszerű alkalmazni. Nem javasolt az
ICC rendszer használata városi forgalom-
ban vagy zsúfolt területeken.

* Az ICC rendszer nem alkalmazkodik auto-
matikusan az útviszonyokhoz. A rendszert
folyamatosan haladó forgalomban célsze-
rű használni. Ne használja éles kanyarok-
kal tűzdelt utakon, jéggel borított utakon
vagy heves esőben, ködben.

* Mivel a távolságérzékelő rendszernek van-
nak teljesítménybeli korlátai, soha ne bíz-
zon meg csak az ICC- ben. A rendszer nem
tudja ellensúlyozni az óvatlan, figyelmet-
len vezetést, vagy a rossz látási viszonyo-
kat esős, ködös, rossz időjárásban.
Csökkentse a gépjármű sebességét a fék-

pedál lenyomásával, az elöl haladó gép-
jármű távolságának és az egyéb környe-
zeti tényezők függvényében, hogy a
gépjárművek közötti biztonságos távolsá-
got fenn tudja tartani.

* Amikor az ICC rendszer automatikusan
leállítja a járművet, a jármű automatikusan
tud gyorsítani, ha a jármű körülbelül 3
másodpercnél rövidebb ideig áll. Álljon
készen a gépjármű lefékezésére, ha az
szükséges.

* A jármű újraindítása előtt mindig ellenőriz-
ze a környezetet.

* Mindig figyeljen oda a jármű működésére
és álljon készen a manuálisan történő
beavatkozásra. Az ICC rendszer bizonyos
körülmények között nem képes fenntarta-
ni a gépjárművek közötti távolságot (kö-
vetési távolság) vagy a kiválasztott
sebességet.

* Az ICC rendszer nem észleli a következő
objektumokat:

— Álló vagy lassan mozgó járművek (ha
járműve közeledik feléjük)

— A gyalogosokat vagy egyéb tárgyakat
az úton

— Az azonos sávban közeledő járműve-
ket

— Motorkerékpárokat, amelyek a forgal-
mi sávban eltoltan közlekednek

* Előfordulhat, hogy az ICC rendszer bizo-
nyos út-, időjárási vagy vezetési körülmé-
nyek között nem érzékeli az előtte haladó
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járművet. A balesetek elkerülése érdeké-
ben soha ne használja az ICC rendszert a
következő körülmények között:

— Sűrű, nagy sebességű forgalomban,
éles kanyarokkal tűzdelt úton

— Csúszós felületeken, pl. jég vagy hó,
stb.

— Egyenetlen útfelületen, például egye-
netlen földúton

— Meredek lejtőn (a jármű túllépheti a
beállított sebességet, és a gyakori fé-
kezés a fékek túlmelegedését okozhat-
ja)

— Folyamatosan váltakozó lejtőkön,
emelkedőkön

— Rossz időjárási viszonyok között (eső,
köd, hó, stb.)

— Amikor a szenzor érzékelési tartomá-
nya lecsökken (például eső, hó, köd,
porvihar, homokvihar, az útról más
gépjárművek által felvert vízpermet)

— Ha szennyeződés, jég, hó vagy egyéb
anyag tapad a radarérzékelő területére

— Ha a közlekedési viszonyok megnehe-
zítik a megfelelő távolság betartását a
gépjárművek között az állandó gyorsí-
tás és lassítás miatt

— Ha egy bonyolult formájú jármű, pél-
dául autószállító pótkocsi vagy platós
teherautó/pótkocsi van az elöl haladó
jármű közelében

— Ha más radarforrások zavarják

— Ha túl nehéz poggyász van berakodva
a jármű hátsó ülésére vagy a csomag-
térbe

* Ne használja az ICC rendszert, ha pótkocsit
vagy más járművet vontat. Előfordulhat,
hogy a rendszer nem érzékeli az elöl
haladó járművet.

* Bizonyos út- és forgalmi viszonyok között
egy gépjármű vagy tárgy hirtelen bekerül-
het a szenzor érzékelési zónájába és au-
tomatikus fékezést válthat ki. Mindig
figyeljen a forgalomra és kerülje az ICC
használatát a fejezetben nem javasolt
körülmények között.

* Az ICC rendszer több érzékelős elülső
kamerát is használ. A következőkben
olyan feltételeket mutatunk be, amelyek
között a kamera nem érzékeli megfelelően
a gépjárművet, vagy az érzékelés késik:

— Rossz látási viszonyok (például eső,
hó, köd, porvihar, útról más gépjármű-
vek által felvert vízpermet)

— A szélvédő kamera területe párás,
szennyeződés, vízcseppek, jég, hó, stb.
fedi

— Erős fény (például napsütés vagy
szemből érkező gépjárművek távolsági
fényszórója) esik az első kamerára

— Fényerő hirtelen változása (például ha
a gépjármű egy alagútba hajt be vagy
onnan hajt ki, árnyékos területen halad
át vagy villámlik)

Az ICC rendszert úgy tervezték, hogy a rendszer
korlátain belül automatikusan ellenőrizze a rada-
rérzékelő működését

A radar szenzorának működési zónája korlátozott.
Az elöl haladó gépjárműnek az ICC rendszer
érzékelő zónáján belül kell lenni, hogy az elöl
haladó jármű mögött a beállított távolság tartható
legyen. Az elöl haladó jármű eltűnhet az érzékelési
zónából, ha a forgalmi sávban megváltoztatja
pozícióját. Előfordulhat, hogy a rendszer nem
érzékeli a motorkerékpárokat, amelyek a forgalmi
sáv középvonalához képest eltolva közlekednek.
Előfordulhat, hogy a forgalmi sávba belépő gép-
járművet a rendszer addig nem érzékeli, amíg az
teljesen be nem lépett a sávba.

Ha ez előfordul, az ICC rendszer figyelmezteti a
vezetőt úgy, hogy a rendszer visszajelző lámpája
villog és közben figyelmeztető hangot is hall. A
vezetőnek manuálisan kell szabályoznia a távolsá-
got az elöl haladó gépjárműhöz képest.
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Ha éles kanyarokkal tűzdelt, hegyes területen, szűk
úton vagy építés alatt lévő úton halad, a radar
szenzora érzékelheti a szemközti sávban közleke-
dő gépjárműveket is, de előfordulhat az is, hogy
ideiglenesen nem érzékeli az azonos forgalmi
sávban elöl haladó járművet. Ennek következtében
az ICC rendszer lassíthatja vagy gyorsíthatja a
gépjárművet.

Az elöl haladó járművek érzékelését befolyásolhat-

ja a gépjármű működése (kormánymanőverek
vagy az adott forgalmi sávban elfoglalt pozíció,
stb.) vagy a gépjármű állapota.

Ha ez előfordul, az ICC rendszer figyelmezteti a
vezetőt úgy, hogy a rendszer visszajelző lámpája
villog és a figyelmeztető hang váratlanul meg-
szólal. Ebben az esetben manuálisan kell az elöl
haladó gépjárműhöz viszonyított távolságot tarta-
ni.

Az ICC rendszer átmenetileg nem elérhető
MEVHT33A1-CD429AA3-3205-42E9-B530-3144974721CA

A következőkben olyan állapotokat mutatunk be,
amikor előfordulhat, hogy az ICC rendszer ideig-
lenesen nem elérhető. Ezekben az esetekben az
ICC rendszer nem törlődik de nem is képes az elöl
haladó jármű mögött a meghatározott követési
távolságot tartani.

A feltétel:
A következő esetekben az ICC rendszer működése
automatikusan törlődik. Figyelmeztető hangot hall
és a rendszert nem lehet beállítani:

* Bármelyik ajtó nyitva van.
* A vezetőoldali biztonsági öv kikapcsolásra

kerül.
* Ha az elöl haladó járművet a rendszer nem

érzékelte és az Ön gépjárműve 25 km/h (15
MPH) alatti sebességgel halad. Az ICC rendszer
kikapcsol és figyelmeztető hangjelzést ad ki,
ha a gépjárműve legalább kb. 3 másodpercig
egy helyben áll, és nem érzékel elöl haladó
járművet.

* A gépjárművet az ICC rendszer körülbelül 3
percre vagy hosszabb időre megállította.

* A sebességváltó kart elmozdítják a D (haladás)
állásból.

* Az elektronikus rögzítőfék behúzásra kerül.
* A VDC/ESP rendszert kikapcsolják.
* Az intelligens vészfékezés erősebben fékez.
* A ProPILOT Park (ha van) aktiválva van.
* A VDC/ESP (beleértve a kipörgésgátló rend-

szert is) működik.
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* [SNOW] vagy [OFF-ROAD] mód van kiválasztva
(4WD modellek).

* A kerekek elpörögnek.
* Ha az elülső radar szennyeződés vagy a

radarérzékelőt blokkoló egyéb akadály miatt
károsodott.

* Ha a radar jel ideiglenesen megszakad.
Teendők:

Ha a fent felsorolt feltételek már nem aktuálisak,
kapcsolja ki a rendszert az ProPILOT Assist rend-
szer kapcsolójának megnyomásával. Újra kapcsol-
ja be a ProPILOT Assist rendszert, hogy használni
tudja.

MEGJEGYZÉS:

Ha az ICC rendszer működése törlésre kerül a
következő feltételek bármelyikének fennállása
esetén, miközben a gépjármű áll, az elektro-
nikus rögzítőfék automatikusan aktiválódik:
* Bármelyik ajtó nyitva van.
* A vezetőoldali biztonsági öv kikapcsolásra

kerül.
* A gépjárművet az ICC rendszer körülbelül 3

percre vagy hosszabb időre megállította.
* A sebességváltó kart elmozdítják a D (ha-

ladás) állásból.
* A VDC/ESP rendszert kikapcsolják.
* Ha az elülső radar szennyeződés vagy a

radarérzékelőt blokkoló egyéb akadály mi-
att károsodott.

* Ha a radar jel ideiglenesen megszakad.

B feltétel:
Ha rossz időjárás (eső, köd, hó stb.) blokkolja az
első radarérzékelőt, az ICC rendszer automatiku-
san törlődik, megszólal a hangjelzés, és az [Ideig-
lenesen letiltva Első radar blokkolva] figyelmeztető
üzenet jelenik meg a gépjármű információs kijel-
zőjén.

Teendők:

Ha a fenti állapot már nem áll fenn, a figyelmeztető
üzenet többé nem jelenik meg a jármű információs
kijelzőjén, és a rendszer megfelelőenműködik. Ha a
figyelmeztető üzenet továbbra is látható, ellen-
őriztesse a rendszert. Javasolt felkeresni egy
NISSAN márkakereskedőt vagy szakszervizt ehhez
a javításhoz.

C feltétel:
Ha a jármű elején lévő radarérzékelőt kosz borítja
vagy eltömődik, az ICC rendszer automatikusan
törlődik.

Egy figyelmeztető hangjelzés szólal meg és az
[Ideiglenesen letiltva Első radar blokkolva] figyel-
meztető üzenet jelenik meg a gépjármű informá-
ciós kijelzőjén.

Teendők:

Ha a figyelmeztető lámpa (narancssárga) felvillan,
álljon meg a gépjárművel egy biztonságos helyen,
nyomja meg a P kapcsolót a P (parkoló) állás
bekapcsolásához, majd állítsa le az e-POWER
rendszert. Ha a radar jel ideiglenesen megszakad,
tisztítsa meg a szenzor területét és indítsa újra az
e-POWER rendszert. Ha a figyelmeztető üzenet
továbbra is látható, ellenőriztesse a rendszert.

Javasolt felkeresni egy NISSAN márkakereskedőt
vagy szakszervizt ehhez a javításhoz.

D állapot:
Ha olyan utakon vagy építményeken (például túl
hosszú hidak, sivatag, hómező, haladás hosszú
falak mellett) halad, amelyek nincsenek megfelelő-
en kiépítve, az [Ideiglenesen letiltva Első radar
blokkolva] üzenet jelenik meg.

Teendők:

Ha a fent bemutatott feltételek már nem állnak
fent, a rendszer visszakapcsol.

Az ICC rendszerrel kapcsolatos hibák
MEVHT33A1-CDB0C15F-B608-4BFC-9CB9-107B835DC9B8

Ha az ICC rendszer hibásan működik, automatiku-
san kikapcsol, hangjelzés hallható, megjelenik a
[Rendszerhiba Lásd a használati útmutatót] figyel-
meztető üzenet, és világít a sebességszabályozás
állapotára vonatkozó figyelmeztetés (sárga).

Teendők:

Ha a figyelmeztetés világít, állítsa le a járművet egy
biztonságos helyen. Kapcsolja ki az e-POWER
rendszert, indítsa újra, majd állítsa be újra az ICC
rendszert. Ha nem lehet beállítani az ICC-rend-
szert, vagy a figyelmeztetés továbbra is égve
marad, az meghibásodás lehet. A normál vezetés
folytatható, de az ICC rendszert ellenőriztetni kell.
Javasolt felkeresni egy NISSAN márkakereskedőt
vagy szakszervizt ehhez a javításhoz.

MEGJEGYZÉS:

Ha az ICC rendszer átmenetileg nem elérhető, a
hagyományos sebességtartó üzemmód továb-
bra is használható. További információért lásd .
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“Hagyományos (fix sebességes) sebességszabá-
lyozó üzemmód” (374 o.).

ICC szenzor karbantartása
MEVHT33A1-09879176-877E-4878-A9CB-5470EC006207

A radar szenzor a gépjármű elején található.

Annak érdekében, hogy az ICC rendszer meg-
felelően működjön, a következőket mindig tartsa
szem előtt:

* A szenzor területe legyen mindig tiszta.
* Ne üsse meg vagy törje össze a szenzor körüli

területeket.
* Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát

sem) vagy szereljen fel más kiegészítőt a
szenzor környékére. Ez hibás működést ered-
ményezhet.

* Ne szereljen fel fém tárgyakat a szenzor
közelébe (pl. ágtörőt, stb.). Ez hibás működést
eredményezhet.

* Ne változtassa meg, távolítsa el vagy fesse le
az első lökhárítót.

Az első lökhárító személyre szabása vagy visz-
szaállítása előtt javasoljuk, hogy vegye fel a kap-
csolatot egy NISSAN márkakereskedővel vagy
szakszervizzel.

A rádió engedélyezési számokat és információkat
lásd “Rádió jóváhagyási száma és információ” (509
o.).

A kamera érzékelője a belső visszapillantó tükör
felett található.

Ahhoz, hogy a rendszerek megfelelő működése
biztosítható legyen és a rendszer hibás működése
elkerülhető legyen, ügyeljen a következőkre:

* A szélvédő legyen mindig tiszta.
* Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát

sem) vagy szereljen fel más kiegészítőt a
kamera környékére.

* Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl.
fehér papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A
napfény visszaverődése negatívan befolyásol-
hatja a kamera azon képességét, hogy az
útburkolati jeleket megfelelően felismerje.

* Ne üsse vagy törje össze a kamera körüli
területeket. Ne érintse meg kamera lencséjét
vagy távolítsa el a csavart, amely a kamerán
található.

Ha a kameraegység megsérül egy baleset követ-
keztében, keressen fel egy NISSAN márkakereske-
dést vagy szakszervizt.

További információért lásd . “Általános hibaelhárí-
tási útmutató” (280 o.).

KORMÁNYZÁS SEGÍTŐ RENDSZER
MEVHT33A1-1C86E792-3941-4F8D-9B83-22BA4986E349

FIGYELMEZTETÉS
Ha nem tartja be a Kormányzás segítő funkció
megfelelő használatához szükséges figyel-
meztetéseket és utasításokat, súlyos, akár
halálos sérüléseket is szenvedhet.

* A Kormányzás segítő rendszer nem he-
lyettesíti a megfelelő vezetési műveleteket
és nem úgy tervezték, hogy megakadá-
lyozza a gondatlan, figyelmetlen vagy
éppen feledékeny vezetési stílust. A Kor-
mányzás segítő nem minden esetben kor-
mányozza a gépjárművet, hogy a forgalmi
sávban tartsa. A rendszert nem arra ter-

vezték, hogy megakadályozza a gépjármű
irányítása feletti uralom elvesztését. A
vezető felelőssége, hogy mindig megfelelő
figyelmet fordítson a biztonságos vezetés-
re, a megfelelő forgalmi sávban tartsa és
megfelelően kontrollálja a gépjárművet.

* Mivel a Kormányzás segítő rendszer telje-
sítménye limitált, soha ne támaszkodjon
csak a rendszerre. A Kormányzás segítő
rendszer nem működik minden közleke-
dési helyzetben, minden időjárási és for-
galmi körülmény között. Mindig vezessen
biztonságosan, fordítson megfelelő figyel-
met a gépjármű működésére és ha szük-
s é g e s , man u á l i s a n i r á n y í t s a a
gépjárművet.

* A Kormányzás segítő funkciót fejlett au-
tópályákra vagy enyhe kanyarokkal tűz-
delt gyorsforgalmi utakra tervezték, ahol a
szembejövő forgalom szalagkorláttal van
elválasztva. A balesetek kockázatának el-
kerülése érdekében ne használja a rend-
szert helyi utakon, autópályákon kívül
vagy városi autóutakon kívül.

* A Kormányzás segítő funkció csak annyira
kormányozza a gépjárművet, hogy a for-
galmi sáv közepén tartsa azt. A gépjármű
nem hajt végre kormánymozdulatokat,
hogy az úton, a gépjármű előtt található
tárgyakat, vagy a forgalmi sávba betérő
gépjárműveket kerüljön el.

* A vezető felelőssége, hogy mindig meg-
felelő figyelmet fordítson a biztonságos
vezetésre, a megfelelő forgalmi sávban

Elindulás és haladás 369



(374,1)

370 Elindulás és haladás

tartsa és megfelelően kontrollálja a gép-
járművet. Vezetés közben soha ne vegye le
a kezét a kormánykerékről. Mindig tartsa a
kezét a kormánykeréken és biztonságosan
vezessen.

* Minden esetben óvatosan és körültekintő-
en vezessen, ha a Kormányzás segítő
funkciót használja. Olvassa el és értelmez-
ze a használati útmutatót, mielőtt a Kor-
mányzás segítő funkciót használná. Súlyos
sérülések vagy halálesetek elkerülése ér-
dekében ne hagyatkozzon a rendszerre,
ne hagyja, hogy vészhelyzetekben a rend-
szer szabályozza a gépjármű sebességét.
A Kormányzás segítő funkciót csak meg-
felelő út- és közlekedési viszonyok között
használja.

Kormánykerék kapcsoló
MEVHT33A1-4AD0F4B3-5DCF-4677-8D02-BBB42E6F27AE

MWAF0222X

A Kormányzássegítő rendszer kapcsolója a Kor-

mányzássegítő rendszer ideiglenes be- és kikap-
csolására szolgál.

A kormánysegítő rendszer be- és kikapcsolásához
használhatja a jármű információs kijelzőjének
[Vezetőasszisztens] menüjét is. (Lásd “A Kormány-
zás segítő rendszer engedélyezése/letiltása” (354
o.).)

A Kormányzás segítő rendszer vezérli a kormány-
rendszert, hogy vezetés közben a sáv közepén
tartsa járművét. (Lásd “ProPILOT Assist (ha van)”
(345 o.).)

Kormányzás segítő funkció használata
MEVHT33A1-A80E7170-B008-492C-A245-6CE5597AD035

A Kormányzás segítő rendszer segít a vezetőnek a
járművet a sáv közepén tartani, amikor a jobb és a
bal sávjelzőket is észleli. A Kormányzás segítő
rendszer csak akkor működik, ha az intelligens
sebességtartó automatika (ICC) rendszerrel kom-
binálják. További információért lásd . “Intelligent
Cruise Control (ICC)” (356 o.).

A Kormányzás segítő funkció elindítható, ha a
következő feltételek fennállnak:

* Az ICC rendszer aktiválva van.
* A sávelválasztó felfestések mindkét oldalon

tisztán észlelhetők.
* Gépjárműve 60 km/h (37 MPH) feletti sebes-

séggel halad, vagy 60 km/h (37 MPH) alatti
járművet észlel a rendszer Ön előtt.

* A vezető fogja a kormánykereket.
* A gépjármű a forgalmi sáv közepén halad.
* Az irányjelzők nem működnek.
* Az ablaktörlő nem működik nagy sebességű

állásban (a kormányzás-asszisztens funkció le

van tiltva, miután az ablaktörlő körülbelül 10
másodpercig működik nagy sebességű állás-
ban).

A Kormányzás segítő rendszer engedélyezéséhez
vagy letiltásához lásd: “A Kormányzás segítő rend-
szer engedélyezése/letiltása” (354 o.).

A Kormányzás segítő funkció kijelzője és visszajelzői
MEVHT33A1-C9DAD00E-F677-40A5-9DE1-89E7536C94CE

MWAF0848X

Példa

1. Kormányzás segítő rendszer állapotának
visszajelzője/figyelmeztetése

Megjeleníti a Kormányzás segítő rendszer
állapotát a visszajelző színével
. Nem jelenik meg a Kormányzás segítő

rendszer állapotjelző: A Kormányzás segítő
rendszer ki van kapcsolva

. Kormányzás segítő rendszer állapotjelző
(szürke): Kormányzás segítő rendszer ké-
szenléti állapot

. Kormányzás segítő rendszer állapotjelző
(zöld): Kormányzás segítő rendszer aktív
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. Kormányzás segítő rendszer állapotjelző
(sárga): Kormányzás segítő rendszer hibás
működése

. Kormányzás segítő rendszer állapotjelző
(piros): Eltávolított kezek észlelve

2. Kormányzás segítő visszajelző

Jelzi a Kormányzás segítő rendszer állapotát a
visszajelző színével
. Kormányzás segítő visszajelző (szürke): Kor-

mányzás segítő rendszer készenléti állapot
. Kormányzást segítő visszajelző (zöld): Kor-

mányzás segítő rendszer aktív

3. Sávelválasztó vonal visszajelzője

Azt jelzi, hogy a rendszer észlelt-e sávelválasz-
tó felfestést
. Sávjelző visszajelző (szürke): Sávjelzők nem

észlelhetők
. Sávjelző visszajelző (zöld): Sávjelzők észlelve
. Sávjelző visszajelző (sárga): Sávelhagyást

észlel

4. Sávelválasztó vonal visszajelzője/sebesség-
szabályozó állapot visszajelző/beállított tá-
volság visszajelzője

Megjeleníti a Kormányzás segítő funkció álla-
potát a sávelválasztó vonal visszajelző színé-
vel.

Sávjelző visszajelző (nincs sáv): A Kormányzás
segítő rendszer ki van kapcsolva
. Sávjelző visszajelző (szürke): Kormányzás

segítő rendszer készenléti állapot

. Sávjelző visszajelző (zöld): Kormányzás se-
gítő rendszer aktív

A sebességszabályozás állapotjelzőjét és a beállí-
tott távolságjelzőt lásd “ProPILOT Assist rendszer
kijelzője és visszajelzői” (349 o.).

Amikor a Kormányzás-asszisztens működik, a
Kormányzás-asszisztens állapotjelzője , a Kor-
mányzás-asszisztens visszajelzője , valamint a
sávjelölő-jelző és a jármű információs kijelző-
jén zöldüljön.

Amikor a Kormányzás-asszisztens kikapcsol, a
Kormányzás-asszisztens állapotjelzője , a Kor-
mányzás-asszisztens jelzőfénye , valamint a
sávjelző-jelző és szürkére vált a jármű
információs kijelzőjén. és kétszer megszólal egy
hangjelzés.

Intelligent Lane Intervention
MEVHT33A1-621FF46A-62C5-452B-B650-1BF95D8AA1C7

Ha egy kanyar vagy erős oldalszél miatt a Kor-
mányzás segítő funkció eléri képességeinek határ-
át és a gépjármű megközelíti a forgalmi sáv bal
vagy jobb oldalát jelző útburkolati jelet a kormány-
kerék rezeg, egy figyelmeztető hang szólal meg és
a Lane Intervention visszajelzője (sárga) villog a
jármű információs kijelzőjén. Ekkor az Intelligent
Lane Intervention rendszer automatikusan műkö-
désbe hozza a fékeket egy rövid időre, így segítve a
vezetőt abban, hogy elkerülje a sáv elhagyását és
visszatérhessen a forgalmi sáv közepére. Ez a
művelet kiegészíti a kormányzást segítő művele-
teket, és a figyelmeztetéseket nem lehet kikap-
csolni. Részletes információkért ld.: “Intelligent
Lane Intervention (ha van)” (292 o.).

Kéz érzékelése
MEVHT33A1-5C0FE079-91E2-49B9-8569-76DBB79DD03A

MWAF1283X

Ha a Kormányzás segítő aktiválva van, a rendszer
figyeli, a vezető hogyan mozgatja a kormánykere-
ket.

Ha a kormányt nemműködtetik, vagy a vezető egy
időre leveszi a kezét a kormányról, a figyelmezte-
tés megjelenik a jármű információs kijelzőjén, és
kigyullad a Hand KI figyelmeztető lámpa . .

Ha a vezető nem működteti a kormánykereket a
figyelmeztetés megjelenése és a figyelmeztető
lámpa világítása után, hangjelzés hallható, és a
figyelmeztető és a figyelmeztető lámpa is villog. Ha
a sofőr továbbra sem működteti a kormánykere-
ket, a rendszer egy pillanatra fékez, és felszólítja a
vezetőt, hogy ismét vegye át az irányítást a jármű
felett.

Ha a vezető továbbra sem reagál, a rendszer
bekapcsolja a vészvillogót, és lelassítja a járművet
a teljes megállásig.

A vezető bármikor megszakíthatja a lassítást
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kormányzással, fékezéssel, gyorsítással vagy a
ProPILOT Assist kapcsoló működtetésével.

FIGYELMEZTETÉS
A Kormányzás segítő funkció nem egy olyan
rendszer, amely támogatja a kéz nélküli veze-
tést. Mindig tartsa a kezét a kormánykeréken
és biztonságosan vezessen. Ha nem így tesz,
balesetet okozhat, amelyben súlyos, akár ha-
lálos sérüléseket is szenvedhet.

MEGJEGYZÉS:

Előfordulhat, hogy a szenzorok nem érzékelik a
vezető kezét a kormánykeréken a következő
helyzetekben és ez több különböző riasztást
eredményez:
* Kesztyűben vezetés.
* Védőburkolatok a kormánykeréken.
* A kormánykerék szenzorokat nem tartalma-

zó részeinek fogása, ideértve a bőr illeszté-
seket és a küllőket.

Kormányzás segítő funkció korlátai
MEVHT33A1-6974F9AD-D966-4459-9D25-C3FF3DDBB5E7

FIGYELMEZTETÉS
* A következő szituációkban előfordulhat,

hogy a kamera nem érzékeli megfelelően
a sávelválasztó vonalakat, vagy nem he-
lyesen érzékeli azokat és a Kormányzás
segítő funkció nem működik megfelelően:

— Ha olyan utakon halad, ahol több
párhuzamos sávjelző van, halvány
vagy nem tisztán festett sávjelzők,

nem szabványos sávjelzők, vagy vízzel,
szennyeződéssel, hóval stb.

— Amikor olyan utakon halad, ahol a
sávelválasztó vonalak nem folyamato-
sak

— Amikor olyan utakon halad, ahol a
sávok kiszélesednek vagy beszűkülnek

— Amikor olyan utakon halad, ahol több
sáv van vagy a sávelválasztó vonalak
útépítések miatt nem láthatók

— Amikor olyan utakon halad, ahol éles
kontrasztot adó tárgyak vagy jelensé-
gek találhatók, pl: árnyékok, hó, víz,
rozsda, útjavítás után még megtalálha-
tó jelek (a Kormányzás segítő funkció
ezeket az elemeket is sávelválasztó-
ként érzékelheti)

— Amikor olyan utakon halad, ahol az
útburkolati jelek egymásba futnak
vagy különválnak

* Ne használja a Kormányzás segítő funkciót
a következő feltételek mellett, mert elő-
fordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli
megfelelően a sávelválasztókat. Ha így
tesz, elvesztheti az uralmát a jármű felett,
amivel balesetet okozhat.

— Rossz időjárási viszonyok között (eső,
köd, hó, por, stb.)

— Ha a többi gépjármű kereke esőt,
havat, port, stb. csap fel

— Ha szennyeződés, olaj, jég, hó, víz vagy
egyéb tárgy ragad a kamera egységre

— Ha a kamera lencséje párás

— Erős fény (például napsütés vagy
szemből érkező gépjárművek távolsági
fényszórója) esik a kamerára

— Ha a fényszórók nem világítanak meg-
felelő erősséggel szennyeződés miatt,
illetve alagútban vagy sötétben ki van-
nak kapcsolva

— Ha a fényességben hirtelen változás áll
be (például ha a gépjármű egy alagút-
ba halad be vagy abból ki, vagy ha híd
alatt halad át)

— Ahol az útburkolati jelek egymásba
futnak vagy különválnak vagy ha út-
építés miatt ideiglenes felfestések ta-
lálhatók

— Ha útjavítások miatt a sávok le vannak
zárva

— Egyenetlen útfelületen való haladás-
kor, például földúton

— Éles kanyarokkal tűzdelt vagy ka-
nyargós úton való haladáskor

— Folyamatosan váltakozó lejtőkön,
emelkedőkön való haladáskor

* Ne használja a Kormányzás segítő rend-
szert a következő feltételek teljesülése
esetén, mert előfordulhat, hogy a rendszer
nem működik megfelelően:

— Ha olyan abronccsal halad, amely nem
felel meg a normál feltételeknek (pl.:
elhasználódott, nem megfelelő ab-
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roncsnyomás, pótkerék, hólánc, nem
standard felni).

— Ha a gépjármű nem eredeti fék és
felfüggesztés alkatrészekkel van fel-
szerelve

— Ha valamilyen tárgy, például matrica
vagy egyéb rakomány eltakarja a ka-
merát

— Ha a gépkocsi hátsó ülésén vagy a
csomagtartóban különösen nehéz cso-
mag található

— Ha túllépi a gépjármű terhelhetőségét

— Ha utánfutót vagy egy másik gépjár-
művet vontat

* Túlzott zaj mellett előfordulhat, hogy nem
hallja meg a rendszer figyelmeztető hang-
jelzését.

* Ahhoz, hogy a ProPILOT Assist rendszer
megfelelően működjön, a kamera előtti
szélvédőnek tisztának kell lennie. Cserélje
ki az elhasználódót ablaktörlőket. A szél-
védő tisztán tartásához a megfelelő mé-
retű ablaktörlőket kell használnia. Csak
eredeti NISSAN ablaktörlő lapátokat, vagy
minőségben azzal egyenértékűeket hasz-
náljon, amelyeket kifejezetten az Ön gép-
jármű modell jéhez és évjáratához
terveztek. A megfelelő alkatrészekért ja-
vasolt felkeresni egy NISSAN márkakeres-
kedőt vagy szakszervizt.

Kormányzás segítő ideiglenesen készenlétben
MEVHT33A1-A0B5902B-4E22-4C64-820A-03C875E1DD8D

Automatikus készenlét vezetési üzemmódból:

Ha a vezető aktiválja az irányjelzőt, a Kormányzás
segítő ideiglenesen készenléti üzemmódba vált. (A
Kormányzás segítő automatikusan újraindul, ha a
működés feltételei ismét teljesülnek.)

Automatikus készenlét:

A következő esetekben dupla hangjelzés hallatszik,
és a Kormányzás-asszisztens ideiglenes készenléti
módba kerül. (A Kormányzás segítő automatiku-
san újraindul, ha a működés feltételei ismét
teljesülnek.)

* Ha az aktuális haladási sáv túl szűk a műkö-
déshez

* Ha egy kanyar túl szűk és a jármű nem tud a
haladó sávban maradni

* Ha a sávelválasztó felfestések mindkét oldalon
tisztán észlelhetők

* Ha a rendszer már nem érzékel olyan elöl
haladó járművet, amelynek a sebessége 60
km/h-nál alacsonyabb (37 MPH)

* Ha erős fény éri a kameraegységet (például a
fény közvetlenül a jármű elejére világít napkel-
te vagy napnyugtakor)

* Ha a fényképezőgép hőmérséklete túl magas

MEGJEGYZÉS:

A Navi-link funkcióval ellátott ProPILOT Assist-
tal felszerelt járművek esetében a navigációs
térkép adatai szerint korlátozott hozzáférésű
autópályán a kormányzás-asszisztens továbbra
is működhet mindkét oldalon látható sávjelzők-
kel, még akkor is, ha a jármű sebessége kör-

ülbelül 60 km/h (37 MPH) alatt van, és a rendszer
nem észlel járművet.

Kormányzás segítő funkció törlése
MEVHT33A1-EC41E86E-9C3D-429E-85BD-57D343148AB3

A következő esetekben a Kormányzás segítő
rendszer kikapcsol, a hangjelzés kétszer megszólal,
a figyelmeztető üzenet jelenik meg, és a Kormány-
zás-asszisztens állapotjelző és a Kormányzás-asz-
szisztens jelzőfény kikapcsol:

* Ha a forgalmi sávban szokatlan útburkolati
jelek jelennek meg, vagy ha a sávelválasztó
jelölések nem észlelhetők megfelelően bizo-
nyos körülmények miatt (például: hó, fény visz-
szaverődése egy esős napon, több nem
egyértelműen felismerhető sávelválasztó)

* Ha az ablaktörlő nagy sebességű üzemmód-
banműködik (a Kormányzás segítő rendszer le
van tiltva, ha az ablaktörlő körülbelül 10
másodpercnél tovább működik)

Teendők:

Ha a fent felsorolt feltételek már nem állnak fenn,
kapcsolja be újra a Kormányzássegítő rendszert a
Kormányzássegítő rendszer kapcsolójával.

Kormányzás segítő rendszer hibás működése
MEVHT33A1-769AA251-9B35-476F-A2BE-DCE8AD01E049

Ha a rendszer nem működik megfelelőn, a rend-
szer automatikusan kikapcsol. A kormányzási asz-
szisztens állapotjelzője (sárga) bekapcsol és a
[Rendszerhiba Lásd a használati útmutatót] figyel-
meztető üzenet jelenik meg a jármű információs
kijelzőn. Egy figyelmeztető hangjelzés szólal meg a
helyzettől függően.

Teendők:

Állítsa le a járművet egy biztonságos helyen,
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nyomja meg a P kapcsolót, hogy P (parkolás)
állásba kapcsoljon, kapcsolja ki az e-POWER rend-
szert, indítsa újra az e-POWER rendszert, folytassa
a vezetést, és állítsa be újra az ICC rendszert. Ha a
figyelmeztetés (sárga) továbbra is világít, a Kor-
mányzás segítő rendszer hibásan működik. A
gépjármű továbbra is vezethető normál körülmé-
nyek között, de a rendszert ellenőriztetni kell.
Javasolt felkeresni egy NISSAN márkakereskedőt
vagy szakszervizt ehhez a javításhoz.

Kormányzás segítő karbantartása
MEVHT33A1-4B7F0042-7515-411D-8C38-DFD18C553FC7

A kamera a belső visszapillantó tükör felett talál-
ható.

Ahhoz, hogy a rendszer megfelelő működése
biztosítható legyen és a rendszer hibás működése
elkerülhető legyen, ügyeljen a következőkre:

* A szélvédő legyen mindig tiszta.
* Ne ragasszon matricát (még áttetsző matricát

sem) vagy szereljen fel más kiegészítőt a
kamera környékére.

* Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl.
fehér papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A
napfény visszaverődése negatívan befolyásol-
hatja a kamera azon képességét, hogy az
útburkolati jeleket megfelelően felismerje.

* Ne üsse vagy törje össze a kamera körüli
területeket. Ne érintse meg kamera lencséjét
vagy távolítsa el a csavart, amely a kamerán
található.

Ha a kameraegység megsérül egy baleset követ-
keztében, keressen fel egy NISSAN márkakereske-
dést vagy szakszervizt.

További információért lásd . “Általános hibaelhárí-
tási útmutató” (280 o.).

HAGYOMÁNYOS (fix sebességes) SE-
BESSÉGSZABÁLYOZÓ ÜZEMMÓD

MEVHT33A1-1D9973D7-B158-4072-A66E-C61A9EE60E82

MEGJEGYZÉS:

A ProPILOT Assist rendszer közeledési figyel-
meztetést, automatikus fékezést vagy Kor-
mányzás seg í tő rendszer t b iz tos í t a
hagyományos (fix sebességű) tempomat üzem-
módban.

Ezt az üzemmódot kb. 30 km/h (20 MPH) felett
lehet használni, és ebben az esetben még a
gázpedálra sem kell lépnie.

FIGYELMEZTETÉS
* A hagyományos (fix sebességes) sebes-

ségszabályozó üzemmódban a figyelmez-
tető hang szólal meg, ha túl közel kerül az
elöl haladó gépjárműhöz, mivel a rendszer
nem érzékeli az elöl haladó járművet és a
járművek közötti távolságot.

* Fordítson különös figyelmet az elöl haladó
jármű és az Ön járműve közötti távolságra,
egyéb esetben ütközés történhet.

* Minden esetben ellenőrizze a kiválasztott
beállítást az ICC kijelzőn.

* Ne használja a hagyományos sebesség-
szabályozó (fix sebességes) rendszert a
következő körülmények között:

— Ha nem lehetséges a jármű sebessé-
gét a beállított értéken tartani

— Sűrű forgalomban, vagy olyan forga-

lomban, ahol a sebességet gyakran kell
változtatni

— Kanyargós vagy hegyes-völgyes úton

— Csúszós úton (eső, hó, jég, stb.)

— Erősen szeles területeken

* Ha így tesz, elvesztheti az uralmát a jármű
felett, amivel balesetet okozhat.

Hagyományos (fix sebességes) SEBES-
SÉGSZABÁLYOZÓ ÜZEMMÓD KAPCSOLÓJA

MEVHT33A1-8EEDA6C7-A3FC-4A32-BF0E-6E102CD1369B

MWAF0426X

1. <RES+> kapcsoló:

Visszaállítja a jármű beállított sebességét, vagy
fokozatosan növeli a sebességet

2. <SET-> kapcsoló:

Beállítja a kívánt utazási sebességet vagy
fokozatosan csökkenti a sebességet
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3. <CANCEL> kapcsoló:

Kikapcsolja a rendszert a jármű beállított
sebességének törlése nélkül

4. ProPILOT Assist kapcsoló:

Be- vagy kikapcsolja a rendszert

A hagyományos (fix sebességes) SEBESSÉGSZA-
BÁLYOZÓ RENDSZER KIJELZŐJE ÉS VISSZAJELZŐJE

MEVHT33A1-F16D53E5-F62B-4EB2-99EC-9ADFD4D7CD3D

MJVS0317X

A kijelző a gépjármű információs kijelzőjén találha-
tó.

1. Sebességtartó visszajelző:

Ez a visszajelző színek segítségével jelzi az ICC
rendszer állapotát.
. Sebességtartó automatika BE jelzőfény

(szürke): Azt jelzi, hogy a ProPILOT Assist
kapcsoló be van kapcsolva

. Az automatikus sebességszabályozó rend-
szer beállítását jelző lámpa (zöld): Azt jelzi,
hogy az utazósebesség be van állítva

. Sebességtartó automatika figyelmeztetés
(sárga): Azt jelzi, hogy az ICC rendszer
meghibásodott

2. A jármű beállított sebességjelzője:

Ez a jelző jelzi a jármű beállított sebességét.
. Zöld: Tempomat aktív
. Szürke: Sebességtartó készenlét

(A sebesség mértékegysége „km/h” és
„MPH” lehet (ha van). Lásd “Egység/Nyelv”
(106 o.).)

Hagyományos (fix sebességes) SEBES-
SÉGSZABÁLYOZÓ ÜZEMMÓD MŰKÖDÉSE

MEVHT33A1-B7958E27-93F8-4BA7-8A04-45E37B56801D

MWAF0850X

A hagyományos (fix sebességű) sebességtartó
automatika üzemmód bekapcsolásához nyomja
meg és tartsa lenyomva a ProPILOT Assist kap-
csolót körülbelül 1,5 másodpercnél tovább.

Amikor a ProPILOT Assist kapcsolót megnyomja, a
hagyományos (fix sebességes) sebességszabályo-
zó rendszer üzemmód kijelzője és visszajelzője

megjelenik a gépjármű információs kijelzőjén. Ha
a ProPILOT Assist kapcsolót körülbelül 1,5 másod-
percnél hosszabb ideig bekapcsolva tartja, az ICC
rendszer kijelzője kikapcsol. A sebességszabályozó
rendszer visszajelzője megjelenik. Most már beál-
líthatja a kívánt utazósebességet. Ha a ProPILOT
Assist kapcsolót még egyszer megnyomja, teljesen
kikapcsolja a rendszert. Ha a főkapcsoló „KI” állásba
van állítva, a rendszer automatikusan kikapcsol.

Az ICC rendszer ismételt használatához gyorsan
nyomja meg, majd engedje fel a ProPILOT Assist
kapcsolót (gépjármű-gépjármű távolság üzem-
mód) vagy tartsa nyomva (hagyományos sebes-
ségszabályozó üzemmód).

FIGYELMEZTETÉS
A sebességszabályozás véletlenszerű bekap-
csolásának elkerülése érdekében győződjön
meg róla, hogy a ProPILOT Assist kapcsoló ki
van kapcsolva, ha az ICC rendszert nem hasz-
nálja.

MWAF0851X

Példa
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Az utazósebesség beállításához gyorsítsa fel jár-
művét a kívánt sebességre, nyomja le a <SET–>
kapcsolót, majd engedje el. (A sebességjelző színe
zöldre vált, és a jármű beállított sebességjelzője
kigyullad.) Vegye le a lábát a gázpedálról. A jármű
tartani fogja a beállított sebességet.

* Másik gépjármű megelőzéséhez nyomja le a
gázpedált. Amikor elengedi a pedált, a jármű
visszatér az előzőleg beállított sebességre.

* Előfordulhat, hogy a jármű nem tartja a
beállított sebességet hegymenetben vagy lejt-
menetben. Ha ez megtörténik, manuális mó-
don tartsa fenn a gépjármű sebességét.

Az előre beállított járműsebesség törléséhez hasz-
nálja a következő módszerek valamelyikét:

* Nyomja meg a <CANCEL> kapcsolót. A jármű
beállított sebességjelzője és a sebességjelző
szürkére vált.

* Érintse meg a fékpedált. A jármű beállított
sebességjelzője és a sebességjelző szürkére
vált.

* Kapcsolja ki a ProPILOT Assist kapcsolót. Mind
a sebességszabályozó, mind pedig a beállított
sebesség visszajelzője kikapcsol.

Gyorsabb utazósebesség beállításához a követke-
ző három módon járhat el:

* Nyomja le a gázpedált. Amikor a jármű eléri a
kívánt sebességet, nyomja le és engedje fel a
<SET-> kapcsolót.

* Nyomja fel és tartsa lenyomva a <RES+>
kapcsolót. Amikor a jármű eléri a kívánt
sebességet, engedje el a kapcsolót.

* Nyomja felfelé, majd gyorsan engedje el a <RES
+> kapcsolót. Minden alkalommal, amikor ezt
megteszi, a jármű beállított sebessége körül-
belül 1 km/h-val (1 MPH) nő.

Alacsonyabb utazósebesség beállításához a kö-
vetkező három módon járhat el:

* Enyhén érintse meg a fékpedált. Amikor a
jármű eléri a kívánt sebességet, nyomja le a
<SET-> kapcsolót, majd engedje fel.

* Nyomja le és tartsa lenyomva a <SET-> kap-
csolót. Amikor a jármű eléri a kívánt sebessé-
get, engedje el a kapcsolót.

* Nyomja le, majd gyorsan engedje fel a <SET->
kapcsolót. Minden alkalommal, amikor ezt
megteszi, a jármű beállított sebessége körül-
belül 1 km/h-val (1 MPH) csökken.

Az előre beállított járműsebesség folytatásához
nyomja felfelé és engedje el a <RES+> kapcsolót. A
jármű visszatér az utoljára beállított utazósebes-
séghez, amikor túllépi a 30 km/h (20 MPH)
sebességet.

A rendszer ideiglenesen nem elérhető
MEVGUID-35495F3A-3891-42B9-86C5-3C9C5EBB8FB0

A következő körülmények megléte esetén figyel-
meztető hangot hall és a rendszer automatikusan
kikapcsol.

* Ha a sebességváltó kar nem D (haladás)
állásban van

* Ha a rögzítőfék be van húzva
* Ha az VDC/ESP rendszer (beleértve a kipör-

gésgátló rendszert is) működik
* Ha a VDC/ESP rendszer ki van kapcsolva.

* Ha a kerekek kipörögnek
Figyelmeztetés

MJVS1003X

Ha a rendszer nem működik megfelelően, figyel-
meztető hang szólal meg és a sebességszabályozó
rendszer visszajelzője átvált sárgára.

Teendők:

Ha a sebességtartó visszajelző színe sárgára
változik (tempomat figyelmeztetés), parkolja le a
járművet egy biztonságos helyen. Kapcsolja ki az
e-POWER rendszert, indítsa újra, induljon el az
autóval és hajtsa végre újra a rendszer beállítását.

Ha a rendszert nem lehet beállítani vagy a visz-
szajelző lámpa nem alszik ki, az azt jelezheti,
hogy a rendszer nem működik megfelelően. A
gépjármű továbbra is vezethető normál körül-
mények között, de a gépjárművet ellenőriztetni
kell. Javasolt felkeresni egy NISSAN márkake-
reskedőt vagy szakszervizt ehhez a szervizmű-
velethez.
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MEVHT33A1-1E697A6A-7B87-4B8D-B8B3-D4416CD669CD

FIGYELMEZTETÉS
Az intelligens vészfékező gyalogosészlelő
rendszerrel kapcsolatos figyelmeztetések és
utasítások be nem tartása súlyos sérülést vagy
halált okozhat.

* Az intelligens vészfékező gyalogosérzéke-
lő rendszerrel kiegészítő segítséget nyújt a
vezetőnek. A rendszer nem figyeli a közle-
kedési helyzeteket a vezető helyett, illetve
nem felelős a biztonságos vezetésért. A
figyelmetlenségből vagy veszélyes vezeté-
si technikákból fakadó baleseteket nem
akadályozza meg.

* Az intelligens vészfékezés gyalogosérzé-
kelő rendszerrel nem működik minden
vezetési, forgalmi, időjárási és útviszonyok
között.

Az intelligens vészfékező gyalogosérzékelő rend-
szerrel segítséget nyújthat a vezetőnek, ha fennáll
az ütközés veszélye

* az azonos forgalmi sávban elöl haladó gép-
járművel

* az azonos forgalmi sávban elöl haladó gyalo-
gossal

* a haladó sávban elöl haladó kerékpáros (ha
van)

A kereszteződés asszisztens (ha van) segítséget
nyújt a vezetőnek, amikor fennáll annak kockázata,
hogy ütközik

* Amikor jobbra vagy balra fordul és keresztezi
egy közeledő gépjármű útját.

* Amikor jobbra vagy balra fordul és előrébb egy
gyalogost érzékel, amely várhatóan a gép-
jármű útjába fog kerülni.

MWAF0644X

A gyalogosérzékelő rendszerrel ellátott intelligens
vészfékező rendszer radar szenzort használ,
mely a jármű elején található és az azonos forgalmi
sávban elöl haladó jármű távolságát méri.

Gyalogosoknál és kerékpárosoknál az intelligens
vészfékező rendszer a radar szenzoron felül ka-
merát is használ, mely a szélvédő mögött
található.
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MWAF1284X

(1) Intelligens vészfékező rendszer figyelmezte-
tő lámpája

(2) Elöl haladó gépjármű érzékelését jelző viss-
zajelző (gépjármű információs kijelzőjén)

(3) Intelligens vészfékező rendszer KI figyelmez-
tető lámpa (a mérőműszer paneljén)

(4) Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

INTELLIGENS VÉSZFÉKEZÉS GYALOGO-
SÉRZÉKELŐ RENDSZER MŰKÖDÉSÉVEL

MEVHT33A1-14634759-5958-4676-8862-1779DFEC01DC
Ha úgy ítéli meg, hogy fennáll az ütközés kocká-
zata, az intelligens vészfékezés gyalogosérzékelő
rendszerrel először figyelmeztetést ad a vezető
számára az elöl haladó gépjármű észlelésére
vonatkozó visszajelző felvillantásával (sárga) a
gépjármű információs kijelzőjén, illetve hangjelzés-

sel, továbbá impulzusszerű fékezésre készteti a
fékrendszert (gyors, részleges fékezés). Ezenfelül a
rendszer részleges fékezést is alkalmaz.

Ha a vezető gyorsan és erőteljesen fékez, de a
rendszer azt érzékeli, hogy továbbra is fennáll a
frontális ütközés lehetősége, a rendszer automa-
tikusan növeli a fékezőerőt.

Ha a vezető semmilyen műveletet nem hajt végre,
az intelligens vészfékezés gyalogosérzékelő rend-
szerrel egy második vizuális (pirosan és fehéren
villogó) és egy hallható figyelmeztetést ad. A
rendszer ezt követően részleges fékezést alkal-
maz, ha az erre vonatkozó feltétel teljesül.

Ha az ütközés hamarosan bekövetkezik, a gyalo-
gosérzékelő rendszerrel ellátott intelligens vészfé-
kező rendszer erősebb automatikus fékezést hajt
végre.

Az intelligens vészfékezés gyalogosészlelő rend-
szerrel akkor működik, ha járműve körülbelül 5
km/h (3 MPH) feletti sebességgel halad.

A gyalogosok és kerékpárosok észlelése funkció-
hoz (ha van) a gyalogosérzékelő rendszerrel ellá-
tott intelligens vészfékező rendszer a 10–80 km/h-
s (6–50 MPH) sebességtartományban működik.

Az elágazási asszisztens (ha van) 10-25 km/h (6-16
MPH) közötti sebességnél működik.

Balra vagy jobbra kanyarodáskor be kell kapcsolni
az irányjelzőt, hogy a szembejövő járműveket az
elágazási asszisztens felismerhesse.
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MWAF1019X

Elágazási asszisztens a szembejövő jármű számára

MWAF1020X

Elágazási asszisztens gyalogosoknak

MEGJEGYZÉS:
* A jármű féklámpái akkor gyulladnak ki, ha az

intelligens vészfékezés gyalogosérzékelő
rendszerrel fékezik.

* Amikor az intelligens vészfékezés gyalogo-
sészlelő rendszerrel akadályt észlel a jármű
útjában, és megjeleníti az intelligens vészfé-
kezés figyelmeztető jelzést, zaj hallható a

motortérből, miközben a jármű működésbe
hozza a fékeket a reakcióidő növelése érde-
kében.

A járműsebességtől és az azonos forgalmi sávban
elöl haladó gépjárműtől, gyalogostól vagy kerék-
párostól való távolságától függően, valamint az
útviszonyoktól függően a rendszer segít a vezető-
nek elkerülni az ütközést vagy segít csökkenteni az
ütközés következményeit ha már az ütközés
elkerülhetetlen.

Ha a vezető kezeli a kormányt, gyorsít vagy fékez,
az intelligens vészfékezés gyalogosészlelő rend-
szerrel később vagy nem fog működni.

Az automatikus fékezés a következő körülmények
között megszűnik:

* Ha a kormánykereket annyira elforgatja, hogy
az ütközés elkerülhető legyen.

* Ha a gázpedál le van nyomva.
* Ha az elöl haladó gépjármű vagy gyalogos már

nem észlelhető.
Ha az intelligens vészfékezés gyalogosérzékelő
rendszerrel leállította a járművet, a jármű körülbe-
lül 2 másodpercig állva marad, mielőtt a fékeket
felengedik.

Ha a fékpedál le van nyomva, miközben a rendszer
működésbe hozza a féket, úgy érezheti, hogy
megváltozott a pedál lenyomásához szükséges
erő mértéke, egy hangot hallhat, illetve vibrációt
érezhet. Ez normális, és nem jelez hibát. Továbbá
megnövekedik a fékezőerő és ezért nagyobb erőt
kell kifejteni a pedálra.
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AZ INTELLIGENS VÉSZFÉKEZÉS GYALOGOSÉRZÉKELŐ RENDSZERREL BE/KI
MEVHT33A1-E1073118-7F8E-4B45-8302-E7059CCE1F9F

MWAF1285X

(1) Intelligens vészfékező rendszer KI figyelmez-
tető lámpa (a mérőműszer paneljén)

(2) Gépjármű információs kijelzője
(3) Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

Hajtsa végre a következő lépéseket az intelligens

vészfékezés gyalogosészlelő rendszerrel be- vagy
kikapcsolásához.

1. Nyomja meg a gombot, amíg a
[Beállítások] meg nem jelenik a jármű informá-
ciós kijelzőjén, majd nyomja meg a görgető-
tárcsát . Használ ja a scrol l tárcsát a

[Vezetőasszisztens] kiválasztásához. Majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

2. A típus:

Válassza ki a [Vészfék] lehetőséget, majd
nyomja meg a scroll tárcsát. Majd válassza ki
a [Első] lehetőséget és nyomja meg a scroll
tárcsát a rendszer be-, illetve kikapcsolásához.

B típus:

Válassza az [Vészfék] lehetőséget, majd nyom-
ja meg a scroll tárcsát a rendszer be-, illetve
kikapcsolásához.

Ha az intelligens vészfékezés gyalogosészlelő
rendszerrel ki van kapcsolva, az Intelligens vészfé-
kezőrendszer KI figyelmeztető lámpa világít.

MEGJEGYZÉS:
* A dinamikus menetstabilizáló rendszer

(VDC)/elektronikus stabilizáló program
(ESP) letiltása azt eredményezi, hogy az
intelligens vészfékezés gyalogosészlelő
rendszerrel a jármű információs kijelzőjén
kiválasztott beállításoktól függetlenül elér-
hetetlenné válik.

* Az intelligens vészfékezés gyalogosészlelő
rendszerrel automatikusan BEKAPCSOL,
amikor az e-POWER rendszert újraindítják.

* Az intelligens ütközés előtti figyelmeztető
rendszer integrálva lett az intelligens vész-
fékező rendszerbe. Az intelligens elülső
ütközésre figyelmeztető rendszerhez nincs
külön választás. Ha az intelligens vészféke-
zés gyalogosészlelési rendszerrel ki van
kapcsolva, az intelligens elülső ütközésre
figyelmeztető rendszer is kikapcsol.
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INTELLIGENS VÉSZFÉKEZÉS GYALOGOSÉR-
ZÉKELŐ RENDSZER KORLÁTOZÁSOKKAL

MEVHT33A1-D3D63CC2-D735-4134-ACD0-5A1C3F3BEC19

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban felsoroljuk az intelligens vész-
fékezés gyalogosészlelő rendszerrel kapcsola-
tos rendszerkorlátozásait. Ha a gépjárművet
úgy üzemelteti, hogy ezeket a korlátokat nem
veszi figyelembe, súlyos, akár halálos balese-
tet is szenvedhet.

* Az intelligens vészfékezés gyalogosészlelő
rendszerrel nem képes minden körülmé-
nyek között észlelni minden járművet,
gyalogost vagy kerékpárost.

* Az intelligens vészfékezés gyalogosérzé-
kelő rendszerrel nem észleli a következő
tárgyakat:

— Kis gyalogosok (beleértve a kis gye-
rekeket) és állatok.

— Kerekesszéket vagy mobil szállítóesz-
közt, például kis robogókat használó-
kat, gyerekek által használt játékokat
vagy gördeszkákat.

— Olyan gyalogosokat, akik ülnek vagy
nem teljesen álló vagy sétáló pozíció-
ban vannak.

— Keresztező gépjárművek.

— Út szélén található akadályokat.

— Parkoló gépjárművek.

* A kereszteződés asszisztens (ha van) nem
érzékeli a következőket:

— A gépjárműve előtti szembejövő gép-
járművet.

MWAF1021X

* Az intelligens vészfékezés gyalogosérzé-
kelő rendszerrel rendelkezik néhány telje-
sítménykorlátozással.

— Ha egy álló jármű a jármű útjában áll,
az intelligens vészfékezés gyalogo-
sészlelő rendszerrel nem működik, ha
a járművel körülbelül 100 km/h (62
MPH) feletti sebességgel haladnak.

* Előfordulhat, hogy az intelligens vészféke-
zés gyalogosészlelő rendszerrel nem mű-
ködik a gyalogosok és kerékpárosok
számára (a kerékpáros észleléssel rendel-
kező modellek) sötétben vagy alagutak-
ban, még akkor sem, ha a környéken van
utcai világítás.

* Előfordulhat, hogy az intelligens vészféke-
zés gyalogosérzékelő rendszerrel nem

működik, ha az előtte haladó jármű kes-
keny (például egy motorkerékpár).

* Előfordulhat, hogy az intelligens vészféke-
zés gyalogosérzékelő rendszerrel nem
működik, ha a két jármű közötti sebesség-
különbség túl kicsi.

* Előfordulhat, hogy az intelligens vészféke-
zés gyalogosérzékelő rendszerrel nem fé-
kez, ha a jármű sebessége nagy a
működési tartományban.

* Gyalogosok esetében előfordulhat, hogy
az intelligens vészfékezés gyalogosérzé-
kelő rendszerrel nem ad ki első figyelmez-
tetést.

* Előfordulhat, hogy az intelligens vészféke-
ző gyalogosészlelő rendszerrel nem mű-
ködik megfelelően, vagy nem észlel egy
járművet, gyalogost vagy kerékpárost (a
kerékpáros észleléssel rendelkező model-
lek) a következő körülmények között:

— Sötét vagy gyengén megvilágított kör-
ülmények között, mint például éjszaka
vagy alagutakban, beleértve az olyan
eseteket is, amikor a gépjármű fény-
szórói kikapcsolt vagy tompított álla-
potban vannak, illetve ha az elől haladó
gépjármű hátsó lámpái ki vannak kap-
csolva.

— Ha a kamera iránya nem megfelelő.

— Rossz látási viszonyok (például eső,
hó, köd, porvihar, útról más gépjármű-
vek által felvert vízpermet).
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— Meredek lejtőn vagy éles kanyarokkal
tűzdelt úton halad.

— Egyenetlen útfelületen való haladás-
kor, például földúton.

— Ha szennyeződés, jég, hó vagy egyéb
anyag takarja el a radar szenzort.

— Más radar források által okozott inter-
ferencia érzékelhető.

— A szélvédő kamera területe bepáráso-
dott, vagy szennyeződés, vízcseppek,
jég, hó stb.

— Erős fény (például napsütés vagy
szemből érkező gépjárművek távolsági
fényszórója) esik az első kamerára. Az
erős fény hatására a gyalogos vagy
kerékpáros körüli terület árnyékba ke-
rül, ami megnehezíti a belátást.

— A fényesség hirtelen megváltozik. (Pél-
dául ha a gépjármű egy alagútba hajt
be vagy onnan hajt ki, árnyékos terü-
leten halad át vagy villámlik.)

— A személy és a háttér kontrasztja
gyenge, például a ruha színe vagy
mintázata nagyon hasonló a háttérhez.

— A gyalogos profilja részben homályos
vagy azonosíthatatlan; például pogy-
gyászszállítás, babakocsi tolás, terje-
delmes vagy nagyon bő ruházat vagy
kiegészítők viselése, vagy egyedi test-
tartás (például kézfelemelés) miatt.

— Ha a gépjármű pozíciója vagy mozgá-
sa gyorsan vagy nagyobb mértékben
változik (például sávváltás, a gépjármű

kanyarodása, hirtelen kormányzás, hir-
telen gyorsítás vagy lassítás esetén).

— Ha a gépjárműve, vagy az elöl haladó
gépjármű, gyalogos vagy kerékpáros
gyorsan és nagyobb mértékben halad
előre, mint amit a rendszer képes
észlelni és időben reagálni rá (például
a gépjármű közelében és ahhoz gyor-
san haladó gyalogos, sávba bevágó
gépjármű, sávváltás, kanyarodás, hir-
telen kormányzás, hirtelen gyorsítás
vagy lassítás esetén).

— Ha a gépjármű, gyalogos vagy kerék-
páros a gépjármű haladási útjához
képest eltolva közlekedik.

— Ha kicsi a két gépjármű közötti sebes-
ségkülönbség.

— Az e-POWER rendszer beindítását kö-
vetően kb. 15 másodpercig.

— Ha az elől haladó vagy szembejövő
gépjármű alakja egyedi vagy szokatlan,
rendkívül alacsony vagy nagy felszín
feletti magasságú, vagy szokatlan árut
szállít, vagy túl keskeny (például egy
motorkerékpár).

— Ha a gépjármű, gyalogos vagy kerék-
páros egy közlekedési tábla, a fény-
visszaverő terület (például víz- vagy
útfelszín) közelében van, vagy le van
árnyékolva.

— Ha egyszerre több gyalogos vagy ke-
rékpáros halad közösen együtt.

— Ha a gyalogost vagy kerékpárost elta-
karja egy gépjármű vagy egyéb tárgy.

— Ha utánfutót vagy egy másik gépjár-
művet vontat.

* Előfordulhat, hogy a kereszteződési asz-
szisztens (ha van) nem működik megfe-
lelően, vagy nem észleli a szembejövő
gépjárművet vagy gyalogost, a következő
körülmények esetén:

— Ha olyan forgalmi sávban halad, ame-
lyet több mint 2 sáv választ el a
szembejövő járművektől, miközben
jobbra/balra kanyarodik.

— Ha jobbra/balra kanyarodáskor nem
közvetlenül egy szembejövő gépjármű
felé halad.

— Ha szembejövő gépjármű sávján halad
át, és egy szembejövő gépjármű köz-
eledik.

MWAF1024X
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— Ha éles vagy rendkívül széles kanyaro-
dást hajt végre.

— Ha rendszer nem ismerte fel a közép-
vonalat.

— Ha egy sorban több szembejövő gép-
jármű követi egymást.
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— Ha a sáv a normálisnál szélesebb vagy
keskenyebb.

— Ha a középvonal útjelöléshez közel
van elhelyezve.

* A rendszer teljesítménye lecsökkenhet a
következő körülmények között:

— A gépjárművel csúszós úton halad.

— A gépjárművel lejtőn halad.

— Túl nehéz poggyász van berakva a
hátsó ülésre vagy a jármű rakterébe.

* A rendszert úgy tervezték, hogy automati-
kusan ellenőrizze a szenzorok (radar és

kamera) funkcionalitását bizonyos korlá-
tok között. Előfordulhat, hogy a rendszer
észleli azt, hogy a szenzor területek jéggel,
hóval vagy akár matricákkal vannak korlá-
tozva. Ezekben az esetekben a rendszer
nem figyelmezteti megfelelően a vezetőt.
Rendszeresen ellenőrizze, tisztítsa meg a
szenzor területét.

* Bizonyos út- és forgalmi körülmények
között az intelligens vészfékezés gyalogo-
sészlelő rendszerrel váratlanul részleges
fékezést végezhet. Ha gyorsítani szeretne,
tartsa nyomva a gázpedált, hogy a rend-
szer működését felülírja.

* Túlzott zaj mellett előfordulhat, hogy nem
hallja meg a rendszer figyelmeztető hang-
ját.

* Csúszós útfelületen a féktávolságok meg-
nőhetnek.

* Az intelligens vészfékezés gyalogosészlelő
rendszerrel akkor működhet, ha az aláb-
biak hasonlóak a gyalogosok vagy kerék-
párosok körvonalaihoz (kerékpárészlelővel
rendelkező modellek), vagy ha ugyanolyan
méretűek és elhelyezkedésűek, mint egy
jármű és motorkerékpár hátsó lámpái.

— Festék, árnyék vagy egy minta az úton,
útszélen vagy egy falon (beleértve az
elhalványult és szokatlan útjelzéseket
is).

— A gépjármű előtti építmények formái
(például alagutak, viaduktok, jelzőtáb-
lák, gépjárművek oldalára telepített
fényvisszaverők, fényvisszaverő le-

mezek, szalagkorlátok), útszéli tárgyak
(fák, épületek) és fényforrások.

— Az útszéli tárgyak, például fák, lámpák,
árnyékok vagy épületek formái.

* Az intelligens vészfékezés gyalogosészlelő
rendszerrel továbbra is működhet, amikor
az elöl haladó jármű jobbra vagy balra
kanyarodik.

* Az intelligens vészfékezés gyalogosészlelő
rendszerrel működhet, amikor járműve
közeledik egy előtte haladó jármű mellett,
és elhalad.

* Az út formájától függően (kanyargós út,
kanyar eleje és vége, kanyargós út, sáv-
szabályozás, építés alatt álló) a funkció
ideiglenesen a gépjárműve előtti szembe-
jövő gépjárművet alapul véve működik.

* Az intelligens vészfékező gyalogosérzéke-
lő rendszerrel reagálhat a következőkre:
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— Az út szélén lévő tárgyak (közlekedési
tábla, korlát, gyalogos vagy kerékpár-
os, jármű stb.).

— Út feletti objektumok (alacsony híd,
közlekedési tábla stb.).

— Útfelszínen található tárgyakra (vasúti
sínek, rácsok, acéllemezek, stb.).

— Parkolóházban található tárgyak (ge-
renda stb.).

— Gyalogosok, kerékpárosok vagy mo-
torosok közelednek a haladó sávhoz.

— Gyalogosokra és kerékpárosokra, ami-
kor pl. szűk utcában vezet.

— Gyalogosokra és kerékpárosokra, akik
ideiglenesen az út szélén lévő akadá-
lyok elkerülése végett a vezetési sávba
mozognak át, vagy ahhoz közel.

— Az úton található tárgyakra, mint pél-
dául fákra.

— A szomszédos sávban található, vagy
a gépjárműhöz közeli gépjárművekre,
gyalogosokra, kerékpárosokra, motor-
kerékpárosokra vagy tárgyakra.

— A közeledő gyalogosokra vagy kerék-
párosokra.

* A kereszteződés asszisztens (ha van) a
következőkre reagálhat jobbra/balra ka-
nyarodás során:

— Ha egy szembejövő gépjármű vagy
áthaladó gyalogos már elhagyta a gép-
járműve útvonalát.

— Ha közel van egy szembejövő gép-

jármű elejéhez, vagy áthaladó gyalo-
goshoz.

— Ha egy szembejövő gépjármű vagy
áthaladó gyalogos megáll, mielőtt be-
lépne a gépjárműve útvonalába.

— Ha egy szembejövő gépjármű az Ön
gépjárműve előtt kanyarodik jobbra
vagy balra.

* A kereszteződés asszisztens (ha van) a
következőkre is reagálhat:

— Amikor a szembejövő jármű mozgása
nem jelezhető előre a hirtelen balra/
jobbra fordulás vagy a szembejövő
járművek lassulása miatt.

* Csúszós útfelületen a féktávolságok meg-
nőhetnek.

* Túlzott zaj mellett előfordulhat, hogy nem
hallja meg a rendszer figyelmeztető hang-
jelzését.
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Ha éles kanyarokkal tűzdelt, hegyes területen, szűk
úton, építés alatt lévő úton, vagy lejtőn halad, a
rendszer szenzora érzékelheti a szemközti sávban
közlekedő gépjárműveket is, de előfordulhat az is,
hogy nem érzékeli az azonos forgalmi sávban elöl
haladó járművet. Előfordulhat, hogy ettől nem
megfelelően működik a rendszer.

Az elöl haladó járművek érzékelését befolyásolhat-
ja a gépjármű működése (kormánymanőverek
vagy az adott forgalmi sávban elfoglalt pozíció,
stb.) vagy a gépjármű állapota. Ha ez előfordul, a
rendszer figyelmezteti a vezetőt úgy, hogy a
rendszer visszajelző lámpája villog és közben
váratlanul figyelmeztető hangot is hall. Ebben
az esetben manuálisan kell az elöl haladó gép-
járműhöz viszonyított távolságot tartani.

A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM ELÉRHETŐ
MEVHT33A1-6DEACBF5-FBF9-460C-8966-2BA4DBBE62B2

A feltétel
MEVHT33A1-74213B11-0446-4041-9078-7D719817D93C

A következő esetekben az intelligens vészfékező
rendszer KI figyelmeztető lámpája villog, és a
rendszer automatikusan kikapcsol.

* A szélvédőn a kamera területe bepárásodott
vagy befagyott.

* A szélvédőn a kamera területe folyamatosan
szennyeződéssel, stb. takart.

Teendők:

Ellenőrizze, hogy a szélvédő tiszta és nincsenek
jég/pára foltok a kamera előtt. Ha szükséges,
használja a Max párátlanítás/jégmentesítés vagy
a fűtött szélvédő funkciót (ha van) a tisztításhoz. Ez
több percet is igénybe vehet.

Ha a fenti állapot már nem áll fenn, az intelligens
vészfékezés gyalogosészlelő rendszerrel automa-
tikusan újraindul.

B feltétel
MEVHT33A1-6A7423C6-B979-49A4-95CF-059AA9FEF668

A következő esetekben az intelligens vészfékező
rendszer KI figyelmeztető lámpája villog, és a jármű
információs kijelzőjén nem jelenik meg kísérő
üzenet.

* Erős fény esik a gépjármű elejére.
* Az utastér hőmérséklete 40°C (104°F) feletti a

közvetlen napfényben.
* A radarérzékelő interferenciát fogadhat más

radarforrásoktól és túlzott visszaverődést más
járművektől (például, amikor forgalmi dugó-
ban halad el a járművek mellett).

* A kamera egység érzékeli, hogy nemmegfelelő
az iránya.

Teendők:

Egyik sem. Ha a fenti állapot már nem áll fenn, az
intelligens vészfékezés gyalogosészlelő rendszer-
rel automatikusan újraindul.

MEGJEGYZÉS:

Ha a szélvédő belső része a kamera előtt párás
vagy fagyott, a légkondicionáló bekapcsolása
után némi időt vesz igénybe annak eltávolítása.
Ha szennyeződés jelenik meg ezen a területen,
javasolt felkeresnie egy NISSAN márkakereske-
dőt vagy szakszervizt.

C feltétel
MEVHT33A1-DF6072C9-6D96-4927-B803-9E324390D570

A következő esetekben az Intelligens Vészfékrend-
szer KI figyelmeztető lámpája kigyullad, és az
[Ideiglenesen letiltva Első radar blokkolva] figyel-
meztető üzenet jelenik meg a jármű információs
kijelzőjén.
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* A jármű elején lévő érzékelő területet szeny-

MEVGUID-36B54D6D-B8FE-460F-9A98-587A38B31322

nyeződés borítja, vagy el van takarva
Teendők:

Ha a figyelmeztető lámpa felvillan, biztonságos 
helyen álljon meg a gépjárművel és állítsa le az e-
POWER rendszert. Ellenőrizze, hogy van-e az érzé-
kelő terület a jármű elején, és távolítsa el a blokkoló 
anyagot. Indítsa újra az e-POWER rendszert. Ha a 
figyelmeztető lámpa néhány perces vezetés után 
továbbra is világít, ellenőrizze az intelligens vész-
fékezést gyalogosérzékelő rendszerrel. Javasolt 
felkeresni egy NISSAN márkakereskedőt vagy szak-
szervizt ehhez a szervizművelethez.

D állapot
A következő esetekben az Intelligens Vészfékrend-
szer KI figyelmeztető lámpája kigyullad, és az 
[Ideiglenesen letiltva Első radar blokkolva] figyel-
meztető üzenet jelenik meg a jármű információs 
kijelzőjén.

* Ha olyan utakon vagy építményeken (például
túl hosszú hidak, sivatag, hómező, haladás
hosszú falak mellett) halad, amelyek nincsenek
megfelelően kiépítve.

Teendők:

Ha a fenti feltételek már nem állnak fenn, az
intelligens vészfékezés gyalogosészlelő rendszer-
rel automatikusan újraindul.

E feltétel
MEVGUID-E7D840BE-829F-4D25-BDE7-B3046860AEC5

Ha a dinamikus menetstabilizáló rendszer (VDC)/
elektronikus stabilizáló program (ESP) ki van kap-
csolva, az intelligens vészfékező rendszer nem
működik. Ebben az esetben csak a látható és

hallható figyelmeztetés működik. Kigyullad az
Intelligens Vészfékrendszer KI figyelmeztető lám-
pa.

Teendők

Amikor a VDC/ESP rendszer ON állásban van, az
intelligens vészfékezés gyalogosészlelő rendszer-
rel automatikusan újraindul.

RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-47FE30D4-2477-4074-88FC-E8F10D7D4BA5

Ha az intelligens vészfékezés gyalogosészlelő
rendszerrel meghibásodik, automatikusan kikap-
csol, hangjelzés hallható, az Intelligens vészfékező
rendszer KI figyelmeztető lámpája (sárga) kigyul-
lad, és megjelenik a [Rendszerhiba Lásd a haszná-
lati útmutatót] figyelmeztető üzenet. a jármű
információs kijelzőjén.

Teendők:

Ha a figyelmeztető lámpa (sárga) kigyullad, állítsa
le a járművet egy biztonságos helyen. Kapcsolja ki,
majd kapcsolja be újra az e-POWER rendszert. Ha a
figyelmeztető lámpa továbbra is világít, ellenőrizze
az intelligens vészfékezés gyalogosérzékelő rend-
szerrel. Javasolt felkeresni egy NISSAN márkake-
reskedőt vagy szakszervizt ehhez a javításhoz.

RENDSZER KARBANTARTÁSA
MEVHT33A1-8CA11B9B-B1C6-4337-B8E4-D8AD5460BC38

MWAF0644X

A radarérzékelő a jármű elején található. A
kamera a szélvédő felső részén található.

Az intelligens vészfékezés gyalogosérzékelő rend-
szerrel megfelelő működése érdekében ügyeljen a
következőkre:

* A gépjármű és a szélvédő elején a szenzor
körüli részt minden esetben tartsa tisztán.

* Ne üsse meg és ne sértse meg az érzékelők
körüli területeket (pl. lökhárító, szélvédő).

* Ne fedje le, takarja el matricákkal vagy hasonló
tárgyakkal a gépjármű elején az első lökhárító
szenzor körüli részt. Ez hibás működést ered-
ményezhet.

* Ne szereljen fel fém tárgyakat a radar szenzor
közelébe (pl. ágtörőt, stb.). Ez hibás működést
eredményezhet.

* Ne helyezzen fényvisszaverő tárgyakat, pl.
fehér papírt vagy tükröt, a műszerfalra. A visz-
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szaverődő napfény negatívan befolyásolhatja
a kamera érzékelési képességeit.

* Ne módosítsa, távolítsa el vagy fesse le a
gépjármű elején a szenzor körüli részt. Az első
lökhárító személyre szabása vagy visszaállítá-
sa előtt javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsola-
tot egy NISSAN márkakereskedővel vagy
szakszervizzel.

MEVHT33A1-DD09929F-5EE9-4DE3-8ADD-A90FC8F483A1

FIGYELMEZTETÉS
Az intelligens elülső ütközésre figyelmeztető
rendszer megfelelő használatára vonatkozó
figyelmeztetések és utasítások be nem tartása
súlyos sérülést vagy halált okozhat.

* Az intelligens elülső ütközésre figyelmez-
tető rendszer segít figyelmeztetni a veze-
tőt az ütközés előtt, de nem kerüli el az
ütközést. A vezető felelős a biztonságos
vezetésért, valamint a gépjármű kontroll
alatt tartásáért.

Az intelligens elülső ütközésre figyelmeztető rend-
szer segíthet figyelmeztetni a vezetőt, ha az
ugyanabban a sávban haladó jármű előtt haladó
második jármű hirtelen fékezése történik.

MWAF0646X

Az intelligens elülső ütközésre figyelmeztető rend-
szer a jármű elején elhelyezett radarérzékelőt
használ, hogy mérje a távolságot egy másik,
ugyanabban a sávban haladó járműtől.
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GYELMEZTETŐ RENDSZER (ha van)
INTELLIGENS ÜTKÖZÉS ELŐTTI FIG-
YELMEZTETŐ RENDSZER (ha van)
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MWAF1286X

(1) Elöl haladó gépjármű érzékelését jelző viss-
zajelző (gépjármű információs kijelzőjén)

(2) Intelligens vészfékező rendszer KI figyelmez-
tető lámpa (a mérőműszer paneljén)
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MJVS0294X

INTELLIGENS ELÜLSŐ ÜTKÖZÉSRE FI-
GYELMEZTETŐ RENDSZER MŰKÖDÉSE

MEVHT33A1-57AB9B2D-DD18-4FE3-84DE-E2CD45ED8B35
Az intelligens elülső ütközésre figyelmeztető rend-
szer körülbelül 5 km/h (3 MPH) feletti sebességnél
működik.

Ha fennáll az ütközés veszélye, az intelligens elülső
ütközésre figyelmeztető rendszer figyelmezteti a
vezetőt az elöl haladó jármű észlelésének jelzőfé-
nyének villogtatásával és hangjelzéssel.
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AZ INTELLIGENS ELÜLSŐ ÜTKÖZÉSRE FIGYELMEZTETŐ RENDSZER BE/KI KAPCSOLÁSA
MEVHT33A1-F0C84970-5CA4-439E-A63F-8F9090E635CD

MWAF1285X

(1) Intelligens vészfékező rendszer KI figyelmez-
tető lámpa (a mérőműszer paneljén)

(2) Gépjármű információs kijelzője
(3) Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)

Hajtsa végre a következő lépéseket az intelligens

elülső ütközésre figyelmeztető rendszer be- vagy
kikapcsolásához.

1. Nyomja meg a gombot, amíg a
[Beállítások] meg nem jelenik a jármű informá-
ciós kijelzőjén, majd nyomja meg a görgető-
tárcsát . Használ ja a scrol l tárcsát a

[Vezetőasszisztens] kiválasztásához. Majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

2. A típus:

Válassza ki a „Vészfék” lehetőséget, majd
nyomja meg a scroll tárcsát. Majd válassza ki
a [Első] lehetőséget és nyomja meg a scroll
tárcsát a rendszer be-, illetve kikapcsolásához.

B típus:

Válassza az [Vészfék] lehetőséget, majd nyom-
ja meg a scroll tárcsát a rendszer be-, illetve
kikapcsolásához.

Ha az intelligens elülső ütközésre figyelmeztető
rendszer ki van kapcsolva, az intelligens vészféke-
ző rendszer KI figyelmeztető lámpája (sárga) világ-
ít.

MEGJEGYZÉS:
* Az intelligens elülső ütközésre figyelmezte-

tő rendszer automatikusan bekapcsol, ami-
kor az e-POWER rendszert újraindítják.

* Az intelligens ütközés előtti figyelmeztető
rendszer integrálva lett az intelligens vész-
fékező rendszerbe. Az intelligens elülső
ütközésre figyelmeztető rendszerhez nincs
külön választás. Ha az intelligens ütközés
előtti vészfékező rendszert kikapcsolják, az
intelligens ütközés előtti figyelmeztető
rendszer is lekapcsol.
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AZ INTELLIGENS ELÜLSŐ ÜTKÖZÉSRE
FIGYELMEZTETŐ RENDSZER KORLÁTAI

MEVHT33A1-63341D8F-7FC5-4938-8058-11084466DEC5

MJVS0295X

„A” illusztráció

MJVS0296X

„B” illusztráció

MJVS0297X

„C” illusztráció
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MJVS0298X

„D” illusztráció

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban felsoroljuk az intelligens elülső
ütközésre figyelmeztető rendszer rendszer-
korlátait. Ha a gépjárművet úgy üzemelteti,
hogy ezeket a korlátokat nem veszi figyelem-
be, súlyos, akár halálos balesetet is szenved-
het.

* Az intelligens elülső ütközésre figyelmez-
tető rendszer nem képes minden járművet
észlelni minden körülmények között.

* A radar szenzor nem érzékeli a következő
tárgyakat:

— Gyalogosok, állatok vagy egyéb aka-
dályok az úttesten

— Közeledő gépjárművek

— Keresztező gépjárművek

* (A ábra) Az intelligens elülső ütközésre
figyelmeztető rendszer nem működik, ha
az elöl haladó jármű keskeny jármű, pél-
dául motorkerékpár.

* Előfordulhat, hogy a radar szenzor nem
érzékeli az elöl lévő gépjárművet a követ-
kező körülmények között ha:

— Esik a hó vagy heves eső

— Szennyeződés, jég, hó vagy egyéb
anyag van a radar szenzoron

— Más radar források interferenciát
okoznak

— Hó vagy eső verődik fel az elhaladó
járművekről.

— Alagútban halad

— Utánfutó vontatása

* („B” illusztráció) Ha az elöl haladó gép-
járművet vontatják.

* („C” illusztráció) Ha az elöl haladó gép-
járműhöz mért távolság kicsi, a radar
szenzor sugara korlátozott.

* („D” illusztráció) Meredek lejtőn vagy éles
kanyarokkal tűzdelt úton halad.

* A rendszert úgy tervezték, hogy automati-
kusan ellenőrizze a szenzorok funkciona-
l i tását b izonyos kor látok között .
Előfordulhat, hogy a rendszer nem érzékel
bizonyos akadályokat, amelyek a szenzor
környékén találhatók, például a havat,
jeget vagy matricákat. Ezekben az esetek-
ben a rendszer nem figyelmezteti meg-
fe le lően a vezetőt . Rendszeresen
ellenőrizze, tisztítsa meg a szenzor terüle-
tét.

* Túlzott zaj mellett előfordulhat, hogy nem
hallja meg a rendszer figyelmeztető hang-
ját.
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MSSD0253

Ha éles kanyarokkal tűzdelt, hegyes területen, szűk
úton vagy építés alatt lévő úton halad, a radar
szenzora érzékelheti a szemközti sávban közleke-
dő gépjárműveket is, de előfordulhat az is, hogy
ideiglenesen nem érzékeli az azonos forgalmi
sávban elöl haladó járművet. Ez az intelligens
elülső ütközésre figyelmeztető rendszer nemmeg-
felelő működését okozhatja.

Az elöl haladó járművek érzékelését befolyásolhat-
ja a gépjármű működése (kormánymanőverek
vagy az adott forgalmi sávban elfoglalt pozíció,
stb.) vagy a gépjármű állapota. Ha ez előfordul, a
rendszer figyelmezteti a vezetőt úgy, hogy az
elöl haladó gépjármű érzékelését jelző visz-
szajelző villog és közben váratlanul figyelmez-
tető hangot is hall . Ebben az esetben
manuálisan kell az elöl haladó gépjárműhöz
viszonyított távolságot tartani.

A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM ELÉRHETŐ
MEVHT33A1-61FC37A3-8655-448B-9D12-5CDC96B32874

A feltétel
MEVHT33A1-F5FFA79B-EA98-41B1-9FF5-1044BE196F95

Amikor a radarérzékelő interferenciát észlel egy
másik radarforrástól, ami lehetetlenné teszi az elöl
haladó jármű észlelését, az intelligens elülső ütkö-
zésre figyelmeztető rendszer automatikusan ki-
kapcsol. Az Intelligens Vészfékrendszer KI
figyelmeztető lámpája (sárga) villogni fog.

Teendők:

Ha a fenti feltételek már nem állnak fenn, az
intelligens elülső ütközésre figyelmeztető rendszer
automatikusan újraindul.

B feltétel
MEVHT33A1-D5336B1E-8EA8-4DFB-B46F-4C73988D0BDE

A következő körülmények között, ami lehetetlenné
teszi az elöl haladó jármű észlelését, az intelligens
elülső ütközésre figyelmeztető rendszer automa-
tikusan kikapcsol.

Az Intelligens Vészfékrendszer KI figyelmeztető
lámpája (sárga) villogni kezd, és az [Ideiglenesen

letiltva Első radar blokkolva] figyelmeztető üzenet
jelenik meg a jármű információs kijelzőjén.

* Ha a gépjármű elején a szenzor területe szeny-
nyeződött vagy a működést valami akadá-
lyozza

Teendők:

Ha a figyelmeztető lámpa (sárga) felvillan, álljon
meg a gépjárművel egy biztonságos helyen, nyom-
ja meg a P kapcsolót a P (parkoló) állás bekap-
csolásához, majd állítsa le az e-POWER rendszert.
Tisztítsa meg a gépjármű elején található radar
burkolatát egy puha ruhával és indítsa újra az e-
POWER rendszert. Ha a figyelmeztető lámpa to-
vábbra is világít, ellenőriztesse az intelligens elülső
ütközésre figyelmeztető rendszert. Javasolt felke-
resni egy NISSAN márkakereskedőt vagy szakszer-
vizt ehhez a szervizművelethez.

* Ha olyan utakon vagy építményeken (például
túl hosszú hidak, sivatag, hómező, haladás
hosszú falak mellett) halad, amelyek nincsenek
megfelelően kiépítve

Teendők:

Ha a fenti feltételek már nem állnak fenn, az
intelligens elülső ütközésre figyelmeztető rendszer
automatikusan újraindul.

RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-83445603-B261-4EF2-8FD3-2C68A869F5C2

Ha az intelligens ütközés előtti figyelmeztető
rendszer meghibásodik, automatikusan kikapcsol,
hangjelzés hallható, az intelligens vészfékező rend-
szer KI figyelmeztető lámpája (sárga) kigyullad, és a
[Rendszerhiba Lásd a használati útmutatót] figyel-
meztető üzenet jelenik meg a jármű információs
kijelzőjén.
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Teendők:

Ha a figyelmeztető lámpa (sárga) világít, állítsa le a
járművet egy biztonságos helyen. Kapcsolja ki,
majd kapcsolja be újra az e-POWER rendszert. Ha
a figyelmeztető lámpa továbbra is világít, ellen-
őriztesse az intelligens elülső ütközésre figyelmez-
tető rendszert. Javasolt felkeresni egy NISSAN
márkakereskedőt vagy szakszervizt ehhez a szer-
vizművelethez.

RENDSZER KARBANTARTÁSA
MEVHT33A1-5A01E11F-872F-4B77-90FC-06587FED5B93

MWAF0646X

A radarérzékelő a jármű elején található.

Annak érdekében, hogy a rendszer megfelelően
működjön, a következőket mindig tartsa szem
előtt:

* A gépjármű elején a szenzor körüli részt
minden esetben tartsa tisztán.

* Ne üsse meg vagy törje össze a szenzor körüli
területeket.

* Ne fedje le, takarja el matricákkal vagy hasonló
tárgyakkal az első lökhárító szenzor körüli
részét. Ez hibás működést eredményezhet.

* Ne szereljen fel fém tárgyakat a szenzor
közelébe (pl. ágtörőt, stb.). Ez hibás működést
eredményezhet.

* Ne változtassa meg, távolítsa el vagy fesse le
az első lökhárítót. Javasolt kapcsolatba lépnie
egy NISSAN márkakereskedővel vagy szak-
szervizzel, mielőtt módosítaná vagy javítaná
az első lökhárítót.

MEVHT33A1-BFEA0EB0-AB09-4243-873F-201CAF92D7FF

FIGYELMEZTETÉS
Ha nem tartja be az Intelligent Driver Alertness
rendszer megfelelő használatához szükséges
figyelmeztetéseket és utasításokat, súlyos,
akár halálos sérüléseket is szenvedhet.

* Az Intelligent Driver Alertness rendszer
csak egy figyelmeztető rendszer, amely
figyelmezteti a vezetőt az esetleges figye-
lemhiányról vagy álmosságról. A rendszer
nem kormányozza a gépjárművet vagy
akadályozza meg a gépjármű feletti ura-
lom elvesztését.

* Az intelligens sofőrfigyelmeztető rendszer
nem minden helyzetben észleli és figyel-
mezteti a vezető figyelmének hiányát vagy
fáradtságát.

* A járművezető felelőssége, hogy:

— Légy éber.

— Vezessen biztonságosan.

— Tartsa a járművet a haladó sávban.

— Mindig legyen az irányítása a jármű
felett.

— Kerülje a vezetést, ha fáradt.

— Elkerülje az olyan tevékenységeket,
amelyek elvonják figyelmét (szöveges
üzenet küldése, stb.).

Az Intelligent Driver Alertness rendszer segít fi-
gyelmeztetni a vezetőt, ha a rendszer úgy ítéli meg,
hogy a vezető nem fordít elég figyelmet a veze-
tésre vagy fáradt.

A rendszer egy bizonyos ideig figyeli a vezetési

INTELLIGENT DRIVER ALERTNESS (ha van)INTELLIGENT DRIVER ALERTNESS (ha van)
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stílust és a kormányzási viselkedést, és észleli a
normál mintától való eltéréseket. Ha a rendszer azt
észleli, hogy a járművezető figyelme egy időn belül
csökken, a rendszer hangos és vizuális figyelmez-
tetéseket használ, amelyek arra utalnak, hogy a
vezető tartson egy kis szünetet.

INTELLIGENS DRIVER ALERTNESS RENDSZER MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-931E82BB-FFAD-4D5E-89EA-1DFF02614387

MWBF0197X

Példa

Ha a rendszer a vezető fáradtságát észleli, vagy ha
a vezető figyelme csökken, a [Szünetet tartana?]
üzenet jelenik meg a jármű információs kijelzőjén,
és hangjelzés hallható, amikor a jármű 60 km/h (37
MPH) feletti sebességgel halad.

A rendszer folyamatosan figyeli a vezető koncent-
rációját és egy út alkalmával több figyelmeztetést
is adhat.

A rendszer alaphelyzetbe állítja, és elkezdi újraé-
rtékelni a vezetési stílust és a kormányzási visel-
kedést, amikor a főkapcsolót BE állásból „KI”
állásba, majd BE állásba kapcsolják.

A rendszer nem működik, ha a Kormányzássegítő
rendszer (ha van) be van kapcsolva.
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AZ INTELLIGENS ILLESZTŐPROGRAM-FIGYELMEZTETŐ RENDSZER ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA
MEVHT33A1-0DE95B38-2BAF-4AEB-8F65-367687292CFE

MWAF1270X

(1) Kormánykerékre szerelt vezérlő (bal oldal)
(2) Gépjármű információs kijelzője

Az Intelligent Driver Alertness rendszer engedé-
lyezéséhez vagy letiltásához a következő lépése-
ket hajtsa végre.

1. Nyomja meg a gombot, amíg a
[Beállítások] meg nem jelenik a jármű informá-
ciós kijelzőjén, majd nyomja meg a görgető-
tárcsát . Használ ja a scrol l tárcsát a
[Vezetőasszisztens] kiválasztásához. Majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza a [Konc. figy. ren.] lehetőséget, és
nyomja meg a scroll tárcsát.

MEGJEGYZÉS:
* Az intelligens vezetőfigyelő rendszer auto-

matikusan bekapcsol, amikor az e-POWER
rendszert újraindítják.

* Amíg a Kormányzás segítő rendszer (ha van)
be van kapcsolva, az intelligens vezetőfi-
gyelmeztető rendszer deaktiválva van.

A Kormányzás segítő rendszer kikapcsolása
újból aktiválja az Intelligent Driver Alertness
rendszert.

AZ INTELLIGENS DRIVER ALERTNESS RENDSZER KORLÁTAI
MEVHT33A1-7A0691C3-42E1-4EF8-8197-E99891D5DE73

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban megtalálhatók az Intelligent
Driver Alertness rendszer korlátai. Ha a gép-
járművet úgy üzemelteti, hogy ezeket a korlá-
tokat nem veszi figyelembe, súlyos, akár
halálos balesetet is szenvedhet.

* Előfordulhat, hogy az Intelligent Driver
Alertness rendszer nem működik megfe-
lelően vagy nem ad riasztást a következő
feltételek fennállása esetén:

— Rossz útburkolat, például egyenetlen
útfelület vagy kátyúk.

— Erős oldalszél.

— Sportosabb vezetési stílus esetén, na-
gyobb kanyarsebesség és nagyobb ki-
gyorsítás mellett.

— Gyakori sávváltások vagy sebesség
váltások.
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* Az intelligens vezetőfigyelő rendszer nem
ad riasztást a következő esetekben:

— Gépjármű sebessége alacsonyabb,
mint 60 km/h (37 MPH).

— Rövid figyelemkihagyások.

— Figyelem pillanatnyi elterelése, példá-
ul egy tárgy leesése.

— Amíg a Kormányzás segítő rendszer
(ha van) be van kapcsolva.

RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-1D602EA0-8CB1-4666-9A7D-899E38AFE46E

Ha az intelligens vezetőfigyelő rendszer hibásan
működik, a [Rendszerhiba Lásd a használati útmu-
tatót] figyelmeztető üzenet jelenik meg a jármű
információs kijelzőjén, és a funkció automatikusan
leáll.

Teendők

Állítsa le a járművet egy biztonságos helyen, állítsa
a járművet P (parkoló) állásba, kapcsolja ki az e-
POWER rendszert, és indítsa újra az e-POWER
rendszert. Ha a figyelmeztető üzenet továbbra is
látható, ellenőriztesse a rendszert. Javasolt felke-
resni egy NISSAN márkakereskedőt vagy szakszer-
vizt ehhez a javításhoz.

MEVHT33A1-4B06256F-10A1-4028-AC43-45DD942E6220

FIGYELMEZTETÉS
Ha nem tartja be az RAB rendszer megfelelő
használathoz szükséges figyelmeztetéseket
és utasításokat, súlyos, akár halálos sérülése-
ket is szenvedhet.

* Az RAB rendszer egy kiegészítő rendszer a
vezető számára. Nem helyettesíti a meg-
felelő vezetési műveleteket. Minden eset-
ben használja a belső és visszapillantó
tükröket és forduljon el, nézzen körül
abban az irányba, amerre haladni szeret-
ne, a tolatás előtt és közben is. Soha ne
támaszkodjon csak az RAB rendszerre. A
vezető felelős a biztonságos vezetésért,
valamint a gépjármű kontroll alatt tartá-
sáért.

* A RAB rendszer teljesítménye korlátozott.
Az RAB rendszer nem minden helyzetben
használható.

Az RAB rendszer segíthet a vezetőnek, amikor
hátramenetben halad a gépjárművel és közvetle-
nül a gépjármű mögött lévő tárgyakat közelít meg.

MWAF0647X

4 érzékelős modellek

MWAF0536X

6 érzékelős modellek

Az RAB rendszer a gépjármű mögött lévő akadá-
lyokat észleli a hátsó lökhárítóban található par-
koló szenzorok segítségével.

MEGJEGYZÉS:

Ideiglenesen kikapcsolhatja a szenzor funkciót
és az RAB rendszert a járműben. További infor-
mációért lásd . “Parkolószenzor (szonár) rend-
szer” (416 o.).
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MWAF1190X

Példa

(1) RAB rendszer figyelmeztető visszajelző (a
gépjármű információs kijelzőjén)

(2) RAB rendszer kikapcsolt állapotára (OFF)
figyelmeztető lámpa (a műszerfalon)

(3) Kormánykerékre szerelt vezérlők (bal oldal)
(4) Gépjármű információs kijelzője
(5) Középső kijelző (ha van)

RAB RENDSZER MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-E614DFD4-C945-4011-BE61-3A684EBB5084

Ha a váltókar R (hátramenet) állásban van, és a
jármű sebessége körülbelül 3 km/h (2 MPH) és 15
km/h (9 MPH) között van, a RAB rendszer működik.

Ha egy akadállyal való ütközés kockázata áll fenn
miközben hátramenetben halad a gépjárművel, az
RAB rendszer figyelmeztető jelzése felvillan a gép-
jármű információs kijelzőjén, egy piros keret jelenik

meg a középső kijelzőn (Intelligent Around View
Monitor rendszerrel szerelt modellek), és a rend-
szer három hangjelzést ad le. Ezt követően a
rendszer automatikusan működésbe hozza a fé-
keket. Az automatikus fékezés után a vezetőnek le
kell nyomnia a fékpedált, hogy a féknyomást fent
tarthassa.

MEGJEGYZÉS:
* Ha az RAB rendszer a fékeket működteti, a

féklámpák felvillannak.
* Amikor a fékek működnek, zajt hallhat. Ez

nem hiba.
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AZ RAB RENDSZER BE-, ILLETVE KIKAPCSOLÁSA (ON/OFF)
MEVHT33A1-ABEF4B71-A6B6-4275-9D74-56C9FB7044AA

MWAF1287X

(1) RAB rendszer kikapcsolt állapotára (OFF)
figyelmeztető lámpa

(2) Gépjármű információs kijelzője
(3) Kormánykerékre szerelt vezérlő (bal oldal)

Az RAB rendszer be- vagy kikapcsolásához hasz-
nálja a következő lépések valamelyikét.

1. Nyomja meg a gombot, amíg a
[Beállítások] meg nem jelenik a jármű informá-
ciós kijelzőjén, majd nyomja meg a görgető-
tárcsát . Használ ja a scrol l tárcsát a
[Vezetőasszisztens] kiválasztásához. Majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza ki a [Vészfék] lehetőséget, majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Válassza ki a [Hátsó] lehetőséget, majd nyomja
meg a scroll tárcsát a rendszer be-, illetve
kikapcsolásához.

Ha a RAB rendszer ki van kapcsolva, a RAB
rendszer KI figyelmeztető lámpája világít, ha a
váltókar „R” (Hátramenet) állásban van.

A RAB rendszer KI figyelmeztető lámpája akkor is
világít, ha a váltókar R (hátramenet) állásban van,
és a RAB rendszer BE van kapcsolva, ha a
parkolóérzékelők (szonár) ideiglenesen letiltásra
kerültek a [Parkolássegítő] beállítással.

MEGJEGYZÉS:
* Az RAB rendszer automatikusan bekapcso-

lódik, ha az e-POWER rendszert újraindítja.

MWAF1166X

Példa

* Ha a váltókar „R” (Hátramenet) állásban van,
és a parkolássegítők képernyője megjelenik
a jármű információs kijelzőjén, a parkolóér-
zékelő (szonár) rendszer ideiglenesen letilt-
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ható a kormánykeréken lévő görgetőtárcsa
megnyomásával.

AZ RAB RENDSZER KORLÁTAI
MEVHT33A1-254A760A-4C53-4BA7-A065-6C981DEAF20B

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban megtalálhatók az RAB rend-
szer korlátai. Ha nem tartja be az RAB rendszer
megfelelő használathoz szükséges figyelmez-
tetéseket és utasításokat, súlyos, akár halálos
sérüléseket is szenvedhet.

* Ha a gépjármű akadályhoz közelít, a gáz-
pedál vagy a fékpedál pedig le van nyom-
va, lehet, hogy a funkció nem fog
működésbe lépni vagy lassabban kapcsol
be. Lehet, hogy az RAB rendszer a gép-
jármű állapota, a vezetési körülmények, a
forgalmi viszonyok, az időjárás, az útviszo-
nyok stb. függvényében nem vagy nem
megfelelően működik. Ne várakozzon a
rendszer bekapcsolására. Használja a fék-
pedált saját maga, ha azt szükségesnek
érzi.

* Ha mindenképp felül kell írni az RAB
rendszer működését, nyomja le erősen a
gázpedált.

* Minden esetben ellenőrizze a környezetét,
illetve tolatás előtt és közben forduljon
hátra, hogy ellenőrizhesse, mi van a gép-
jármű mögött. Az RAB rendszer érzékeli a
gépjármű mögött található álló tárgyakat.
Az RAB rendszer nem érzékelheti a követ-
kező tárgyakat:

— Mozgó tárgyakat

— Alacsonyan fekvő tárgyakat

— Keskeny tárgyakat

— Ék alakú tárgyakat

— Komplex alakú tárgyakat

— Egymás után több tárgyat

— A lökhárítóhoz közel lévő tárgyak (ke-
vesebb, mint kb. 1 láb [30 cm])

— Hirtelen megjelenő tárgyakat

— Vékony tárgyakat, például köteleket,
vezetékeket és láncokat, stb.

* Előfordulhat, hogy az RAB rendszer gyalo-
gosok vagy állatok esetén nem lép műkö-
désbe.

* Előfordulhat, hogy az RAB rendszer az
alábbi akadályok esetén nem lép műkö-
désbe:

— A földhöz képest túl magasan lévő
akadályok

— A gépjárművétől távolabb lévő akadá-
lyok

— Olyan szivacsos vagy hóakadályok,
melyek puha felületűek és könnyedén
képesek elnyelni a hanghullámokat

* Előfordulhat, hogy az RAB rendszer a
következő körülmények között nem lép
működésbe:

— A parkolószenzorokra eső, hó, jég,
kosz stb. tapadt.

— A jármű körül erős hang hallható.

— Az akadály felülete átlósan helyezke-

dik el a gépjármű hátsó részéhez ké-
pest.

— A parkolószenzorok vagy a szenzorok
körüli terület rendkívül meleg vagy
hideg.

* Előfordulhat, hogy az RAB rendszer a
következő körülmények között véletlenül
működésbe lép:

— A jármű körül túl magas fű található.

— A gépjármű oldalához közel valami-
lyen építmény található (például fal,
útdíjfizető berendezés, keskeny alagút
vagy parkolóház-kapu).

— Az útfelületen egyenetlenségek, kie-
melkedések vagy csatornafedelek ta-
lálhatók.

— A gépjármű lógó zászlón vagy függö-
nyön halad keresztül.

— A jármű egy meredek dombon halad.

— Felgyülemlett hó vagy jég található a
gépjármű mögött.

— Egy ultrahangforrás, például egy má-
sik gépjármű parkoló szenzora van
gépjármű közelében.

* Az automatikus fékvezérlési funkció mű-
ködik, de nem lép működésbe ismét, ha a
jármű ugyanahhoz az akadályhoz közelít.

* Az automatikus fékvezérlési funkció csak
rövid ideig képes működni. Ezért a vezető-
nek le kell nyomnia a fékpedált.

* Lehet, hogy az alábbi helyzetekben az RAB
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rendszer nem működik helyesen vagy
megfelelően:

— A gépjárművel rossz időben (eső, köd,
hó, stb.) halad.

— A jármű egy meredek dombon halad.

— A gépjármű helyzete megváltozott (pl.
amikor bukkanón halad át).

— A gépjárművel csúszós úton halad.

— A gépjármű a kormánykerék teljes
elfordításával éles fordulatot vesz.

— Hóláncok használata esetén.

— Nem a NISSAN által javasolt kerekek
vagy abroncsok használata esetén.

— A fékek alacsony környezeti hőmér-
séklet esetén vagy közvetlenül indulás
után hidegek.

— A fékerő a fékek tócsán történő átha-
ladás vagy a gépjármű mosása miatti
nedvessége miatt csökken.

* Kapcsolja ki az RAB rendszert az alábbi
esetekben, hogy megakadályozza a rend-
szer hirtelen bekapcsolása miatti balese-
tek bekövetkeztét:

— A gépjárművet vontatják.

— A gépjárművet lapos platós teherau-
tón szállítják.

— A jármű alváz-próbapadon van.

— A jármű egyenetlen útfelületen halad.

— A felfüggesztéshez az eredetiként jel-
zetten kívüli más alkatrészeket hasz-
nálnak. (Ha a gépjármű magassága

vagy dőlése módosul, lehet, hogy a
rendszer nem képes megfelelően ész-
lelni egy adott akadályt.)

* Utánfutó vagy más jármű vontatásakor
kapcsolja ki a RAB rendszert, hogy elke-
rülje a rendszer hirtelen működéséből
adódó váratlan balesetet. (Lásd “RAB rend-
szer működése” (398 o.).)

* A túlzott zajok miatt (pl: audiorendszer
hangereje, lehúzott ablak) előfordulhat,
hogy nem hallja meg a figyelmeztető
hangokat.

RENDSZER HIBÁS MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-809BBB5C-3EA3-446D-AB34-2BFBA1C6AFD0

Ha az RAB rendszer hibásan működik, automati-
kusan kikapcsol, az RAB rendszer OFF figyelmez-
tető lámpa bekapcsol , és megje lenik a
[Rendszerhiba Lásd a használati útmutatót] figyel-
meztető üzenet a jármű információs kijelzőn.

Teendők
MEVHT33A1-B0BD1DEB-CF24-4E80-9BBA-4C4205FD9991

Ha a figyelmeztető lámpa világít, parkolja le a
járművet biztonságos helyre, kapcsolja ki az e-
POWER rendszert, és indítsa újra az e-POWER
rendszert. Ha a figyelmeztető lámpa továbbra is
világít, ellenőriztesse az RAB rendszert. Javasolt
felkeresni egy NISSANmárkakereskedőt vagy szak-
szervizt ehhez a javításhoz.

MEGJEGYZÉS:

Ha az RAB rendszer ideiglenesen nem működ-
tethető, villog az RAB rendszer kikapcsolt álla-
potára (OFF) figyelmeztető lámpa.

RENDSZER KARBANTARTÁSA
MEVHT33A1-BDC55E6C-3CBD-40ED-A047-DA168ABFA3A8

MWAF0536X

Példa

A parkoló szenzorok (4 vagy 6) a hátsó
lökhárítón találhatók. Vegye figyelembe a követke-
ző elemeket, hogy biztosítani tudja a rendszer
megfelelő működését:

* A szenzorokat minden esetben tartsa tisztán.
* Ha a szenzorok szennyezettek, törölje le őket

egy puha ruhadarabbal, és ügyeljen arra, hogy
ne okozzon kárt bennük.

* A szenzorokat ideiglenes környezeti feltételek
akadályozhatják, mint például felverődő víz,
pára vagy köd. A szenzorokat olyan tárgyak is
blokkolhatják, mint például a jég, zúzmara
vagy egyéb szennyeződés. Ellenőrizze és tá-
volítsa el azokat a tárgyakat, amelyek akadá-
lyozzák a szenzorok körüli területet.

* Ne tegye ki a szenzorok körüli területet erős
ütésnek. Továbbá ne távolítsa el és ne szerelje
szét a szenzorokat. Ha a szenzorok és a
környező területek egy baleset, stb. következ-
tében eldeformálódnak, ellenőriztesse le a
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szenzorokat. Javasolt felkeresni egy NISSAN
márkakereskedőt vagy szakszervizt ehhez a
javításhoz.

* Ne ragasszon semmilyen matricát (még áttet-
szőt sem), ne szereljen fel kiegészítőket vagy
ne fesse le a szenzorokat vagy a szenzorok
környékét. Ez meghibásodást vagy nem meg-
felelő működést eredményezhet.

* Ha nagynyomású mosóval mossa le a gép-
járművet, ne tegye ki közvetlenül a mosó
nyomásának a szenzorokat. Ez a szenzorok
meghibásodását okozhatja.

MEVHT33A1-7C03A534-EF0E-40B7-84F0-13B8CB4EE473
Ahhoz, hogy a lehető legjobb üzemanyagfogyasz-
tást érhesse el, kövesse ezeket a könnyen alkal-
mazható tippeket.

1. Gázpedál és fékpedál egyenletesen használa-
ta.
. Kerülje a hirtelen elindulásokat és megállá-

sokat.
. Egyenletesen és könnyedén használja a

gáz- és fékpedálokat, amikor csak lehetsé-
ges.

. Tartson állandó sebességet, illetve szabad-
on 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 meg-
állások számát.

. Állandó sebesség fenntartásával minimali-
zálhatja a megállásokat a piros lámpáknál,
és javíthatja az üzemanyagfogyasztást.

3. Vezetés közben húzza fel az ablakokat.
. A 100 km/h (60 MPH) sebességnél nyitott

ablaknál való vezetés akár 4%-kal is növel-
heti az üzemanyagfogyasztást. A csukott
ablaknál való vezetés nagyobb üzemanyag-
takarékosságot tesz lehetővé.

4. Optimalizálja a légkondicionálás használatát.
. A légkondicionáló rendszer pozitív hatással

van a vezetésre és a jármű biztonságára,
mert a kellemesen hűtött és páramentesí-
tett járműben a vezető éberebb és jobban

lát, ha az ablak párátlanítására/fagymente-
sítésére van szükség. Viszont a légkondici-
onálás használata városi használat esetén
jelentősen növeli az üzemanyag-fogyasz-
tást. A légkondicionálás használatának op-
timalizálása érdekében a lehető legtöbb
esetben használja a szellőzőket.

5. Gazdaságos sebességgel és távokon közle-
kedjen.
. A sebességhatárok betartása, illetve a 97

km/h (60 MPH) (ahol legálisan megenge-
dett) túl nem lépése javítja az üzema-
nyagfogyasztást, mivel csökkenti a
légellenállást.

. Az elöl haladó gépjárművek mögött meg-
tartott biztonságos követési távolság segít
csökkenteni a szükségtelen fékezések szá-
mát.

. Figyeljen a forgalomra, illetve a sebesség
változására, amellyel csökkentheti a féke-
zések számát, és lehetővé teszi az egyenle-
tes gyorsítást.

6. 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.

7. Legrövidebb útvonalak tervezése.

TIPPEK AZ ÜZEMANYAG-FO-
GYASZTÁS CSÖKKENTÉSÉHEZ
TIPPEK AZ ÜZEMANYAG-FO-
GYASZTÁS CSÖKKENTÉSÉHEZ
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. Egy térkép vagy a navigációs rendszer (ha
van) segítségével határozza meg a legjobb
útvonalat, hogy időt spóroljon.

8. Ne használja az alapjáratot.
. Ha az e-POWER rendszert olyankor állítja le,

amikor a várakozás meghaladja a 30-60
másodpercet, üzemanyagot takaríthat meg
és csökkentheti a károsanyag kibocsátást.

9. Vásároljon automatikus fizetőkártyát a fizetős
utakra.
. Az automatikus fizetőkártyák használatával

a vezetők olyan speciális sávokat használ-
hatnak, amelyekben fenntarthatják az uta-
zósebességet még fizetőkapunál is, így
kerülve el a megállásokat és indulásokat.

10. 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
ideális működési hőmérsékletet vezetés
közben, mint alapjáraton.

11. Gépjármű tárolása hidegben.
. A gépjárművet fedett garázsban vagy ár-

nyékban állítsa le, ha lehetséges.
. Amikor meleg gépjárműbe száll be, az

ablakok lehúzásával gyorsabban csökkent-

heti a benti hőmérsékletet, így kisebb lesz a
légkondicionáló rendszer igénybevétele.

MEVHT33A1-A7F7F37C-BB96-45E4-9A88-BFC0667354EF
* 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
magasabb lesz a gépjármű fogyasztása.

* Ügyeljen a kerekek helyes beállítására. Nem
megfelelő kerékbeállítás mellett az abroncsok
gyorsabban elhasználódnak, és magasabb
lesz a gépjármű fogyasztása.

* Csak az ajánlott viszkozitású motorolajat
használja. (Lásd “Ajánlott folyadékok/kenőa-
nyagok és mennyiségek” (500 o.).)
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MEVHT33A1-E736AF38-DC1B-4F99-A928-0D36F3CB2A37

FIGYELMEZTETÉS
* Ne állítsa le a gépjárművet gyúlékony

anyagok felett, mint pl. száraz fű, hulla-
dékpapír vagy rongyok. Ezek meggyullad-
hatnak és tüzet okozhatnak.

* Soha ne hagyja bekapcsolva az e-POWER
rendszert, ha a gépjármű nincs felügyelet
alatt.

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

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

* A biztonságos parkolási eljárások meg-
követelik, hogy a rögzítőféket be kell
húzni, és a sebességváltót P (parkolás)
állásba kell helyezni. Ezek elmulasztása
azt eredményezheti, hogy a gépjármű
elmozdul és balesetet okoz.

* Parkoláskor ügyeljen arra, hogy a jármű P
(parkolás) állásban legyen. A váltó nem

mozdítható ki a P (Parkolás) pozícióból a
lábfékpedál lenyomása nélkül.

MSSD0488

Balkormányos modellek

MSSD0489

Jobbkormányos modellek

1. Húzza be a kéziféket.

2. Nyomja meg a P kapcsolót a P (parkolás)
állásba váltáshoz.

3. Annak érdekében, hogy a gépkocsi útra való
kigurulása megelőzhető legyen, amikor emel-

kedőn parkol, jó ha a rajzon látható módon
elforgatja a kerekeket.
. ORRAL LEFELÉ PADKÁVAL: (1)

Fordítsa a kerekeket az útpadka felé, hagy-
ja, hogy a jármű kissé előreguruljon, amíg a

PARKOLÁSPARKOLÁS
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padkaoldali kerék kissé meg nem érinti az
útpadkát.

. ORRAL FELFELÉ PADKÁVAL: (2)

Fordítsa a kerekeket az útpadkától, hagyja,
hogy a jármű kissé hátraguruljon, amíg a
padkaoldali kerék kissé meg nem érinti az
útpadkát.

. ORRAL FEL- VAGY LEFELÉ, PADKA NÉLKÜL:
(3)

Forgassa a kerekeket az út széle felé, így ha
a jármű megmozdul, nem az út közepe felé
fog gurulni.

4. Állítsa a főkapcsolót „KI” állásba.

MEVHT33A1-FEF1D02A-4FB7-4410-9B68-92088F358F69
A járművét elsődlegesen utasok és csomagok
szállítására tervezték.

Egy utánfutó vontatásával tovább terheli a gép-
jármű motorját, hajtásrendszerét, kormányművét,
fék- és egyéb rendszereit. Egy utánfutó vontatása
megnöveli az olyan kondíciók hatásait, mint a
keresztszél, az egyenetlen talaj vagy a teher által
okozott mellékhatások.

A vezetési stílust és a sebességet a megváltozott
körülményeknek megfelelően kell megválasztania.
Mielőtt utánfutót vontatna, keressen fel egy
NISSAN márkakereskedést vagy szakszervizt a
vontatás megfelelő használatára vonatkozó inst-
rukciókat illetően.

ÜZEMELTETÉSI ÓVINTÉZKEDÉSEK
MEVHT33A1-EE71CAB7-BDC7-4D35-A9E3-63CEE0ED51AA

* A bejáratási időszak alatt kerülje utánfutók
vontatását.

* Indulás előtt ellenőrizze az utánfutó lámpa-
rendszerének megfelelő működését.

* Vegye figyelembe a jogszabályokban meg-
határozott maximális sebességeket.
Ne lépje túl a 100 km/h-t (62 MPH) (Európa
esetében).

* Kerülje a hirtelen elindulásokat, gyorsításokat
és megállásokat.

* Kerülje az éles fordulókat és sávváltásokat.
* Mindig mérsékelt sebességgel vezesse jármű-

vét.
* Utánfutó vontatása közben ne használja a

következő rendszereket (ha vannak):
— Sávelhagyásra figyelmeztető rendszer

(LDW)

— Intelligent Lane Intervention rendszer
— Emergency Lane Assist (ELA) rendszer
— Holttér figyelmeztető rendszer (BSW)
— Intelligens holttér beavatkozó rendszer
— Hátsó keresztforgalmi figyelmeztető (RCTA)

rendszer
— Intelligens sebességszabályozó (ICC) rend-

szer
— ProPILOT Assist rendszer
— e-Pedal Step rendszer
— Intelligens vészfékezés gyalogosérzékelő

rendszerrel
— Intelligens elülső ütközésre figyelmeztető

rendszer
— Hátsó automata fék (RAB) rendszer

* Kövesse az utánfutó gyártójának utasításait.
* Válasszon megfelelő összekapcsoló berende-

zéseket (vonóhorog, biztonsági lánc, tetőcso-
magtartó stb.) gépjárművéhez. Ezek az
eszközök kaphatóak a NISSAN márkakereske-
dőknél és szakszervizekben, ahol az utánfutó
vontatásról is kaphatnak bővebb felvilágosí-
tást.

* Soha ne hagyja, hogy az utánfutó összsúlya
(az utánfutó súlya, plusz a rakomány súlya)
meghaladja a csatlakoztató eszköz maximális
teherbírását. További részletekért keressen fel
egy NISSAN márkakereskedőt, vagy szakszer-
vizt.

* Az utánfutót úgy kell megrakodni, hogy a
nehezebb rakomány a tengely fölé kerüljön. A
vontatóhorogra nehezedő függőleges terhe-
lés soha ne lépje túl a megadott határértéket.
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* A karbantartási füzetben meghatározottaknál
gyakrabban szervizeltesse a gépjárművét.

* Az utánfutó vontatása több energiát igényel,
mint normál körülmények között, a vonóerő és
az ellenállás jelentős növekedése miatt.

GUMIABRONCS NYOMÁSA
MEVHT33A1-D69EC290-2CD3-4B3C-8D1C-8AA773558403

Ha utánfutót vontat, a gumiabroncsok nyomását
állítsa be a javasolt maximális HIDEG értékre (teljes
terhelés), amely a gumiabroncson található.

BIZTONSÁGI LÁNCOK
MEVHT33A1-24653995-85E8-4E6B-ABCC-79A2D0BBA8EB

Mindig használjon megfelelő láncot a jármű és az
utánfutó között. A láncokat keresztezni kell, és a
vonóhoroghoz kell rögzíteni, nem pedig a gép-
jármű lökhárítójához vagy tengelyéhez. Mindig
hagyja elég hosszúra a láncot, hogy be tudjon
fordulni az utánfutóval.

UTÁNFUTÓ FÉKEK
MEVHT33A1-D6D7E671-6E79-4031-90C0-14661F7E5198

Győződjön meg róla, hogy az utánfutó fékei a helyi
szabályozásoknak megfelelően vannak telepítve.
Azt is ellenőrizze, hogy az utánfutó többi része is
megfelel-e a helyi szabályozásoknak.

Mindig támassza ki a jármű és az utánfutó kerekeit,
ha parkol. Húzza be az utánfutó kézifékét, ha van.
Meredek lejtőn való parkolás nem javasolt.

Ha meredek lejtőn való parkolás elkerülhetetlen,
állítsa a sebességváltó- kart P (Parkolás) állásba, és
a kerekeket forgassa az útpadka felé.

UTÁNFUTÓ ÉSZLELÉSE (ha van)
MEVHT33A1-8158F223-B4C5-4D90-9512-6C5F427A674D

Amikor eredeti NISSAN vonórúd elektromos cso-
maggal vontat utánfutót és az irányjelző kapcsolót
használja, a jármű elektromos rendszere az után-
futó világításának további elektromos terhelését
fogja észlelni. Ennek eredményeképp, az irányjelző
hangja másképp fog megszólalni.

TRAILER SWAY CONTROL
MEVHT33A1-281AF3D9-9BC9-4801-8A3E-108801664988

Az utánfutó kilengésének minimalizálása érdeké-
ben a jármű az egyes kerekeket fékezheti a jármű
érzékelőitől és a jármű sebességétől függően. A
Trailer Sway Control a dinamikus menetstabilizáló
rendszer (VDC)/elektronikus stabilizáló program
(ESP) funkciója, és akkor aktív, ha a VDC/ESP
funkció engedélyezve van.

FIGYELEM
Ha a VDC/ESP rendszer OFF állásban van és a
Trailer Sway Control is le van tiltva.

Amikor a Trailer Sway Control működik, a csú-
szásjelző lámpa villog. Ha visszanyeri a jármű
irányítását, a csúszásjelző lámpa kialszik.

A VDC/ESP rendszerrel kapcsolatos további infor-
mációkért lásd: “Dinamikus menetstabilizáló rend-
szer (VDC)/Elektronikus stabilizáló program (ESP)”
(410 o.).

Ha a Trailer Sway Control aktiválódik
MEVGUID-274DC20C-CC3F-4BE7-8C15-C7CC00C0B8E3

1. Vegye le a lábát a gázpedálról, hogy a jármű
szabadon forogjon, és olyan egyenesen kor-
mányozzon, amennyire az útviszonyok meg-

engedik. Ez a kombináció segít stabilizálni a
járművet.

FIGYELEM

Ne próbálja az utánfutó kilengését kor-
mányzással vagy fékezéssel korrigálni.

2. Amikor az utánfutó kilengése megáll, óvatosan
fékezze be, és húzza le az út szélére egy
biztonságos területen.

3. Próbálja átrendezni az utánfutó rakományát
úgy, hogy az egyensúlyban legyen.

MEGJEGYZÉS:

A Trailer Sway Control nem képes minden
helyzetben csökkenteni az utánfutó kilengését.
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CSATLAKOZTATÓ ESZKÖZ FELSZERELÉSE (Európa)
MEVHT33A1-F83F1A72-2B12-4D77-91D5-9CEE857AFA8E

MWAF1191X

A NISSAN azt javasolja, hogy az utánfutó vontatá-
sához szükséges csatlakoztató eszközt a követke-
ző körülmények között telepítse:

* A csatlakoztató eszköz maximálisan megen-
gedett függőleges terhelése: 981 N (100 kg, 221
lb)

* A csatlakoztató eszköz, rögzítési pontok és
telepítési felületek a járművön: példaként áb-
rázolva az ábrán.

* Csatlakoztató eszköz hátsó túlnyúlása:
1 120 mm (44,1 hüvelyk)
Rögzített vonórúd

Leválasztható vonórúd
Kövesse a csatlakoztató eszköz gyártójának uta-
sításait a telepítést és használatot illetően.
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MEVHT33A1-FCEF4119-86A5-4E02-81F1-220A1BD67BD0

FIGYELMEZTETÉS
* Ha az e-POWER rendszer nem működik

vagy vezetés közben leállítja, a szervokor-
mány rendszer nem fog megfelelően mű-
ködni. A kormányzás nehezebb lesz.

* Ha működésben lévő e-POWER rendszer
mellett az elektromos szervokormány fi-
gyelmeztető lámpája felvillan, a rásegítő
rendszer működése korlátozódik vagy
megszakad. Ilyenkor még mindig irányítá-
sa alatt tudja tartani a járművet, de a
kormányzás nehezebb lesz.

Az elektromos szervokormány úgy lett megtervez-
ve, hogy elősegítse a kormányzást, miközben a
sofőr gyengén tekeri a kormányt.

A SPORT mód kiválasztásakor a kormánykerék
erőkifejtése mérsékelten megnő a sportos érzés
érdekében. (Lásd “SPORT mód” (269 o.).)

Amikor a kormánykereket sokat vagy folyamato-
san használja, például parkolásnál vagy alacsony
sebesség mellett, a szervo rásegítés kisebb lehet.
Ennek célja, hogy az elektromos szervokormány
túlmelegedését megelőzze és megvédje azt az
esetleges sérülésektől. Ha a rásegítés csökken, a
kormányzás nehezebb lehet. Ha továbbra is mű-
ködik a kormánykerék, az elektromos szervokor-
mány leállhat, és az elektromos szervokormány
figyelmeztető lámpája világítani fog. Bizton-
ságos helyen állítsa le az e-POWER rendszert, és
állítsa a főkapcsolót „KI” állásba. Amikor az elektro-
mos szervokormány hőmérséklete újra lecsökken,
a rásegítés visszatér a normál szintre. Próbálja
meg kerülni azokat a kormánymozdulatokat, ame-

lyektől az elektromos szervokormány hőmérsékle-
te emelkedhet.

Bizonyos zajokat hallhat, amikor a kormánykere-
ket gyorsan működteti. Azonban ez nem hiba.

Ha az elektronikus szervokormány figyelmeztető
lámpája világít miközben az e-POWER rendszer
üzemel, az azt jelzi, hogy az elektromos szervokor-
mány rendszer nem működik megfelelően és
javításra van szükség. Ellenőriztesse az elektromos
szervokormányt. Javasolt felkeresni egy NISSAN
márkakereskedőt vagy szakszervizt ehhez a javí-
táshoz. (Lásd “Elektromos rásegítésű kormány
figyelmeztető lámpája” (91 o.).)

Amikor az elektromos szervokormány figyelmez-
tető lámpája kigyullad, amíg az e-POWER rendszer
üzemel, a kormány szervorásegítője korlátozódik
vagy leáll, ami a kormánykerék működésének
megnehezüléséhez vezethet. Még ha ez meg is
történik, a kézi kormányzás teljesítménye biztosí-
tott. Fogja meg biztonságosan a kormánykereket,
és működtesse a szokásosnál nagyobb erővel.

MEVHT33A1-C85EA487-970D-4143-8E32-0A76E249C62B

A FÉKKEL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK
MEVHT33A1-E193E720-D853-4379-82DC-E8EA84DDFD5B

Ez a gépjármű két fékrendszerrel van felszerelve:

1. Hidraulikus fékrendszer

2. Regeneratív fékrendszer

Hidraulikus fékrendszer
MEVGUID-540E7B6B-2807-41F4-92FC-81A0ECCA488B

A hidraulikus fékrendszer hasonló a hagyományos
gépjárművekben található fékrendszerhez.

A fékrendszer két különálló hidraulikus körrel
rendelkezik. Ha az egyik kör meghibásodik, két
keréken továbbra is marad működőképes fék.

Regeneratív fékrendszer
MEVGUID-D253602D-2F67-48D2-8FC9-329ED8F5C938

A regeneratív fékrendszer elsődleges célja, hogy
energiát biztosítson a Li-ion akkumulátor feltölté-
séhez és a hatótávolság növeléséhez. Másodlagos
előny a [motorfék], amely az akkumulátor állapo-
tától függően működik.

D (haladás) állásban, amikor a gázpedált felengedi,
a regeneratív fékrendszer biztosítja a lassulást és
tölti a Li-ion akkumulátort. Akkor is erőhatások
kelnek életre, amikor a fékpedált lenyomja.

Amikor a sebességváltó karját B állásba állítja,
vegye le a lábát a gázpedálról, így a regeneratív
fék hatása nagyobb, mint D (haladás) állásban.
Nagy sebességű vezetés közben azonban úgy
érezheti, hogy a regeneratív fék kisebb lassulást
biztosít, mint a motorfék egy közönséges jármű-
ben. Ez normális.

A regeneratív fékrendszer által generált fékhatás
kisebb, ha a Li-ion akkumulátor teljesen fel van
töltve. A regeneratív fék automatikusan lecsökken,
ha a Li-ion akkumulátor teljesen fel van töltve,
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hogy megakadályozza a Li-ion akkumulátor túltöl-
tését. A regeneratív fék is automatikusan csökken,
ha az akkumulátor hőmérséklete magas/alacsony,
hogy elkerülje a Li-ion akkumulátor károsodását.

A gépjármű lassításához, a forgalomtól és az
útviszonyoktól függően, használja a fékpedált. A
gépjármű fékeire a regeneratív fékrendszer műkö-
dése nincs hatással.

MEGJEGYZÉS:
* Ha a regeneratív fékeket használja, olyan

hangokat hallhat, amelyek a regeneratív
fékrendszerből származnak. Ez az elektro-
mos jármű (EV) normál működési jellemzője.

* Ha a főkapcsoló BE vagy READY to drive
állástól eltérő egyéb állásban van, a gép-
járművet megállíthatja a fékpedál lenyomá-
sával. A jármű megállításához azonban
nagyobb lábnyomásra lesz szükség a fék-
pedálra, és a féktávolság is hosszabb lesz.

* A fékpedál lenyomásakor a fékpedál érzése
nem lesz egyenletes, vagy megváltozhat,
amikor a kooperatív regeneratív fékrend-
szer aktiválódik. Az elektronikusan vezérelt
fékrendszer megfelelően működik és ez
nem jelent hibát.

A fékek használata
MEVHT33A1-68FFF67F-04F0-402E-BB4B-882B90506CCB

Vezetés közben a lábát ne tartsa a fékpedálon. Ez
a fékek túlmelegedését, a fékbetétek gyorsabb
kopását és csökkenti a hatótávolságot.

A fékkopás csökkentése és a fékek túlmelegedé-
sének elkerülése érdekében csökkentse a sebes-
séget, és válassza a B pozíciót, mielőtt lefelé vagy
hosszú lejtőn lefelé haladna. A túlmelegedett fékek

miatt a fékezési teljesítmény csökken, és ezzel
elvesztheti az uralmat a jármű felett.

FIGYELMEZTETÉS
* Ha csúszós úton vezet, legyen óvatos

fékezéskor vagy gyorsításkor. A hirtelen
fékezés vagy hirtelen gyorsítás következ-
tében a kerekek megcsúszhatnak, amely
balesetet okozhat.

* Ha a fékpedált úgy nyomja le, hogy az e-
POWER rendszer ki van kapcsolva (OFF),
úgy érezheti, hogy a fékpedál lenyomásá-
hoz nagyobb erő kell és a pedál útja is
hosszabb. Ha a fék figyelmeztető lámpa
(piros) nem világít, és a fékpedál úgy érzi,
mintha az e-POWER rendszer elindítása
után visszatért a normál állapotába, ez
azt jelzi, hogy nincs meghibásodás, és a
jármű normálisan üzemeltethető.

Nedves fékek
MEVHT33A1-853A77D3-7334-4546-A056-4F62470691EB

Ha lemosta a járművet vagy ha vízen ment át, a
fékek nedvesek lehetnek. Emiatt a féktávolság
megnő, és a jármű az egyik irányba húzhat fékezés
közben.

A fékek megszárításához haladjon biztonságos
sebességgel, mialatt finoman nyomja a fékpedált
a fékek felmelegítése érdekében. Ezt addig foly-
tassa, amíg a fékek ismét normál állapotba kerül-
nek. Kerülje a nagy sebességgel való haladást,
amíg a fékek ismét megfelelően nem működnek.

FÉKASSZISZTENS
MEVHT33A1-4F7C10AE-4D30-42D8-A185-FF61F97693EE

Ha a fékpedálra kifejtett erő egy bizonyos szintet
meghalad, automatikusan bekapcsol a fékrásegítő
rendszer, és nagyobb fékerőt fejt ki a kerekekre,
még a pedál kis mértékű megnyomása esetén is.

FIGYELMEZTETÉS
A fékrásegítő csak egy segítség, és nem egy
ütközés elkerülésére figyelmeztető vagy azt
megakadályozó rendszer. A vezető felelős a
biztonságos vezetésért, valamint a gépjármű
kontroll alatt tartásáért.

BLOKKOLÁSGÁTLÓ RENDSZER (ABS)
MEVHT33A1-AD934732-3AE5-459A-B8C3-7A014C0C24D9

FIGYELMEZTETÉS
* A blokkolásgátló rendszer (ABS) egy kifi-

nomult eszköz, de nem képes a figyelmet-
len vagy veszélyes vezetési stílusból
adódó balesetek megelőzésére. Segít
megtartani az uralmat a jármű felett féke-
zéskor vagy csúszós úton. Mindig vegye
figyelembe, hogy csúszós útfelületen a
féktávolság minden esetben nagyobb,
mint normál útfelületen, még ABS- szel is.
A féktávolság egyenetlen, kavicsos vagy
hóval borított úton is megnőhet, valamint
hólánc használatakor is. Mindig tartsa meg
a biztonságos követési távolságot az Ön
előtt haladó jármű mögött. Minden eset-
ben a vezető felelős a biztonságért.

* A gumiabroncs típusa és állapota is befo-
lyásolhatja a fékezés hatékonyságát.

— Amikor gumiabroncsot cserél, mind a
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négy kerékre a meghatározott méretű
abroncsot szerelje fel.

— Részletes információkért lásd “Gumi-
abroncsok és felnik” (490 o.).

A blokkolásgátló rendszer (ABS) vezérli a fékeket,
hogy a kerekek ne csússzanak meg erős vagy
csúszós úton való fékezéskor. A rendszer érzékeli
mind a négy kerék forgási sebességét, és eszerint
változtatja a fékfolyadék nyomását, hogy mege-
lőzze a kerekek blokkolását és megcsúszását.
Azáltal, hogy megelőzi a kerekek blokkolását, a
rendszer segít a vezetőnek fenntartani az uralmat
a jármű felett, és csökkenti a csúszós úton való
kifarolást vagy megpördülést.

A rendszer használata
MEVHT33A1-597530BD-6BA0-4B9D-B015-6FBB8D66C7EE

Nyomja le a fékpedált és tartsa lenyomva. A
fékpedált erős, állandó nyomással nyomja le, de
ne pumpálja a féket. Az ABS működésbe lép, hogy
megakadályozza a kerekek blokkolását. Kormá-
nyozza a járművet, hogy elkerülje az akadályokat.

FIGYELMEZTETÉS
Ne pumpálja a fékpedált. Ha így tesz, jelentő-
sen növelheti a féktávolságot.

Öntesztelési tulajdonság
MEVHT33A1-A2B20D88-3F8D-458B-A01C-ABFC4E8BBA39

Az ABS elektronikus érzékelőket, elektromos sziv-
attyúkat, hidraulikus mágnestekercseket és szá-
mítógépet is tartalmaz. A számítógép egy
beépített diagnosztikai tulajdonsággal rendelkezik,
amely leellenőrzi a rendszert minden egyes alka-
lommal, amikor a főkapcsolót READY to drive

állásba állítja és a gépjármű előre vagy hátrafelé
alacsony sebességgel halad. Amikor az öntesztelés
elkezdődik, hallhat egy kattanó hangot, és/vagy a
fékpedál pulzálását érezheti. Ez normális, és nem
jelez hibát. Ha a számítógép hibát érez, kikapcsolja
az ABS-t, és az ABS figyelmeztető lámpa kigyullad
a műszerfalon. A fékrendszer ekkor normálisan
működik, de a blokkolásgátló rásegítés nélkül.

Ha az ABS figyelmeztető lámpa kigyullad az
önellenőrzés vagy vezetés közben, ellenőriztesse
a járművet. Javasolt felkeresni egy NISSAN márka-
kereskedőt vagy szakszervizt ehhez a szervizmű-
velethez.

Normál működés
MEVHT33A1-9CBA1EE9-2858-46A7-AF1C-F9A91252FE68

Az ABS már 5- 10 km/h (3- 6 MPH) sebességnél
működik. A sebesség az útviszonyoktól függ.

Amikor az ABS azt érzékeli, hogy egy vagy több
kerék közel áll a blokkoláshoz, a vezérlő elem
gyorsan működésbe lép és kiereszti a hidraulikus
nyomást. Ez a művelet hasonlít a fékek rendkívül
gyors pumpálásához. Előfordulhat, hogy pulzálást
érez és zajt hall a motortér felől vagy vibrációt érez
a fékpedálban. Ez normális, és azt jelzi, hogy az ABS
megfelelően működik. Ennek ellenére a pulzálás
azt is jelezheti, hogy az útviszonyok veszélyesek, és
fokozott figyelemmel kell lennie vezetés közben.

MEVHT33A1-860FE458-6080-435C-ADFF-7F016BF62430
A dinamikus menetstabilizáló rendszer (VDC)/
elektronikus stabilizáló program (ESP) számos
szenzort használ, hogy a vezető által adott inpu-
tokat és a gépjármű mozgását nyomon kövesse.
Bizonyos körülmények között az VDC/ESP rend-
szer a következő műveleteket látja el.

* Szabályozza a fékerőt, hogy csökkentse a
meghajtott kipörgő kerék kipörgését, hogy az
erő átkerüljön az ugyanazon a tengelyen lévő
nem elpörgő hajtott kerékre.

* Szabályozza a fékerőt és a vontatómotor
teljesítményét, hogy a gépjármű sebességét
figyelembe véve csökkentse a hajtott kerék
elpörgését (kipörgésgátló funkció).

* Szabályozza a fékerőt az egyes kerekeken
valamint szabályozza a vontatómotor teljesít-
ményét, így segítve a vezetőt a gépjármű
feletti uralom megtartásában, 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 kör-
ülmények között).

Az VDC/ESP rendszer segíti a vezetőt abban, hogy
a gépjármű feletti uralmat fenntartsa, de nem
akadályozhatja meg az irányítás elvesztését min-
den vezetési helyzetben.

Amikor a VDC/ESP rendszer működik, a csúszás-
jelző világít a műszerfalon villog, ezért vegye
figyelembe a következőket:

DINAMIKUS MENETSTABILIZÁLÓ RENDSZER (VDC)/
ELEKTRONIKUS STABILIZÁLÓ PROGRAM (ESP)
DINAMIKUS MENETSTABILIZÁLÓ RENDSZER (VDC)/
ELEKTRONIKUS STABILIZÁLÓ PROGRAM (ESP)
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* Előfordulhat, hogy az útfelület csúszós vagy a
rendszer úgy ítéli meg, valamilyen beavatko-
zásra van szükség ahhoz, hogy a gépjármű az
úton maradjon.

* Pulzálást érezhet a fékpedálban vagy zajt,
vibrációt hallhat a motortér fedél alól. Ez
normális, azt jelzi, hogy a VDC/ESP rendszer
megfelelően üzemel.

* Az útviszonyoknak megfelelő sebességet vál-
asszon.

Ha a rendszerben hiba lép fel, a csúszásjelző világít
világít a műszerfalon. A VDC/ESP rendszer

automatikusan kikapcsol.

A jármű információs kijelzője a VDC/ESP rendszer
kikapcsolására szolgál. A VDC/ESP off jelzőfény

világít, jelezve, hogy a VDC/ESP rendszer ki
van kapcsolva. Ha a VDC/ESP rendszer ki van
kapcsolva, a VDC/ESP továbbra is működik, hogy
megakadályozza az egyik meghajtó kerék meg-
csúszását azáltal, hogy az erőt egy csúszásmentes
meghajtó kerékre adja át. A csúszásjelző lámpa

villog, ha ez megtörténik. Az összes többi
VDC/ESP funkció ki van kapcsolva, és a csúszás-
jelző lámpa világít nem fog villogni. Az VDC/
ESP rendszer automatikusan visszaáll a bekapcsolt
állapotba, amikor a főkapcsolót kikapcsolt hely-
zetbe, majd vissza bekapcsolja.

Lásd “Slip visszajelző lámpa” (96 o.) és “Menetsta-
bilizáló rendszer (VDC) kikapcsolására figyelmezte-
tő lámpa (k i véve Európa )/E lek t ron ikus
menetstabilizáló rendszer (ESP) kikapcsolására
figyelmeztető lámpa (Európa)” (96 o.).

A számítógép rendelkezik egy beépített diagnosz-
tikai tulajdonsággal, ami minden alkalommal tesz-

teli a rendszert, amikor elindítja az e-POWER
rendszert és a járművel előre vagy hátra halad
alacsony sebességgel. Amikor az öntesztelés el-
kezdődik, hallhat egy kattanó hangot, és/vagy a
fékpedál pulzálását érezheti. Ez normális, nem
jelent hibás működést.

FIGYELMEZTETÉS
* A VDC/ESP rendszert úgy tervezték, hogy

javítsa a vezetési stabilitást, de nem aka-
dályozza meg a nagy sebességnél történő
hirtelen kormányműködésből, illetve a fi-
gyelmetlen vagy veszélyes vezetési tech-
nikákból eredő baleseteket. Ha csúszós
úton vezet, legyen különösen óvatos és
körültekintő.

* Ne változtassa meg a jármű felfüggeszté-
sét. Ha a felfüggesztés alkatrészei, például
a lengéscsillapítók, merevítők, rugók, csa-
págyperselyek vagy kerekek nem a
NISSAN által javasolt elemek vagy ezek az
alkatrészek nagy mértékben elhasználód-
tak, előfordulhat, hogy a VDC/ESP rendszer
nem működik megfelelően. Ez hátrány-
osan befolyásolhatja a jármű kezelhetősé-
gét és a csúszásjelző lámpát
világíthat.

* Ha a fékkel kapcsolatos alkatrészek, pél-
dául a fékbetétek, a forgórészek és a
féknyeregek nem a NISSAN által ajánlot-
tak, vagy rendkívül elhasználódtak, előfor-
dulhat, hogy a VDC/ESP rendszer nem
működik megfelelően, és a csúszásjelző
lámpa világíthat.

* Amennyiben a vontatómotor-vezérléssel

kapcsolatos alkatrészek nem a NISSAN
által javasoltak vagy rendkívül elhaszná-
lódtak, a megcsúszást jelző lámpa
világíthat.

* Ha rendkívül lejtős felületeken, például
magasabban dőlt kanyarokban vezet, elő-
fordulhat, hogy a VDC/ESP rendszer nem
működik megfelelően, és a csúszásjelző
lámpa világíthat. Kerülje az ilyen
típusú utakat.

* Ha instabil felületen, például forgótányé-
ron, kompon, liften vagy rámpán halad, a
csúszásjelző lámpa világíthat. Ez nem
hiba. Miután stabil felületre érkezett a
gépjárművel, indítsa újra az e-POWER
rendszert.

* Ha a NISSAN által ajánlottaktól eltérő
kerekeket vagy gumiabroncsokat használ,
előfordulhat, hogy a VDC/ESP rendszer
nem működik megfelelően, és a csúszás-
jelző lámpa világíthat.

* Havas úton az VDC/ESP rendszer nem
helyettesíti a téli gumiabroncsokat, vagy
a hóláncot.

A VDC/ESP RENDSZER KIKAPCSOLÁSA
MEVHT33A1-CA4CB537-526B-4212-B68C-EEDD4B78F02A

A járművet a legtöbb esetben bekapcsolt (ON)
Dinamikus menetstabilizáló rendszerrel (VDC)/
Elektronikus menetstabilizáló programmal (ESP)
vezesse.

Ha a jármű hóban vagy sárban elakad, az VDC/ESP
rendszer a kerekek kipörgésének elkerülése érde-
kében csökkenti a vontatómotor teljesítményét.
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Még ha teljesen le is nyomja a gázpedált, a
rendszer csökkenti a jármű sebességét. Ha egy
beragadt jármű kiszabadításához maximális von-
tatómotor teljesítményre van szüksége, kapcsolja
ki a VDC/ESP rendszert.

MWAF0521X

Példa

Az VDC/ESP rendszer kikapcsolásához hajtsa vég-
re a következő lépéseket a jármű információs
kijelzőn.

1. Nyomja meg a gombot a kormány-
keréken, amíg meg nem jelenik a [Beállítások],
majd nyomja meg a munkatárcsát.

2. A scroll tárcsával válassza ki az [ESP beállítá-
sok]/[ESP beállítások] lehetőséget, majd
nyomja meg a tárcsát.

3. Válassza a [Rendszer] lehetőséget, és nyomja
meg a görgetőtárcsát. A visszajelző
lámpa kigyullad.

Kapcsolja be újra az VDC/ESP rendszert a jármű
információs kijelzőjén, vagy indítsa újra az e-

POWER rendszert az VDC/ESP rendszer bekapcso-
lásához.

FÉKERŐ ELOSZTÁS
MEVHT33A1-DBCE7A81-6654-4F90-BC21-4931E718C6E6

Fékezés során, amikor kanyarokon halad keresztül,
a rendszer optimalizálja az egyes kerekekre ható
fékerő elosztását, amely nagy mértékben függ a
kanyarodás sugarától.

FIGYELMEZTETÉS
* A VDC/ESP rendszert úgy tervezték meg,

hogy segítse a vezetőt a gépjármű stabi-
litásának megtartásában, de nem előzi
meg a nagy sebességnél hirtelen kor-
mánymozdulatokból vagy a gondatlan,
veszélyes vezetési stílusból fakadó bale-
seteket. Ha csúszós úton vezet, legyen
különösen óvatos és körültekintő.

* Ne változtassa meg a jármű felfüggeszté-
sét. Ha a felfüggesztés alkatrészei, például
a lengéscsillapítók, merevítők, rugók, csa-
págyperselyek vagy kerekek nem a
NISSAN által javasolt elemek vagy ezek az
alkatrészek nagy mértékben elhasználód-
tak, előfordulhat, hogy a VDC/ESP rendszer
nem működik megfelelően. Ez hátrány-
osan befolyásolhatja a jármű kezelhetősé-
gét, és a jelzőfény villoghat, vagy
mindkettő és jelzőlámpák kigyul-
ladhatnak.

* Ha a fékkel kapcsolatos alkatrészek, pél-
dául a fékbetétek, a forgórészek és a
féknyeregek nem a NISSAN által ajánlot-
tak, vagy rendkívül elhasználódtak, előfor-
dulhat, hogy a VDC/ESP rendszer nem

működik megfelelően, és mind a és
jelzőlámpák kigyulladhatnak.

* Amennyiben a vonatatómotorv-ezérléssel
kapcsolatos alkatrészek nem a NISSAN
által javasoltak vagy rendkívül elhaszná-
lódtak, a(z) és jelzőlámpák ki-
gyulladhatnak.

* Ha rendkívül lejtős felületeken, például
magasabban dőlt kanyarokban vezet, elő-
fordulhat, hogy a VDC/ESP rendszer nem
működik megfelelően, és a jelzőfény
villoghat, vagy mindkettő és
jelzőlámpák kigyulladhatnak. Kerülje az
ilyen típusú utakat.

* Ha instabil felületen, például forgótányé-
ron, kompon, liften vagy rámpán halad, a

jelzőfény villoghat, vagy mindkettő
és jelzőlámpák kigyulladhatnak.

Ez nem hiba. Miután stabil felületre érke-
zett a gépjárművel, indítsa újra az e-
POWER rendszert.

* Ha a NISSAN által ajánlottaktól eltérő
kerekeket vagy gumiabroncsokat használ,
előfordulhat, hogy a VDC/ESP rendszer
nem működik megfelelően, és jelző-
fény villoghat, vagy mindkettő és
jelzőlámpák kigyulladhatnak.

* Havas úton az VDC/ESP rendszer nem
helyettesíti a téli gumiabroncsokat, vagy
a hóláncot.



(417,1)

MEVHT33A1-751DFC83-9657-4E14-9890-5EA39413B84F
Az alvázvezérlés egy elektronikus modul, amely a
következő funkciót tartalmazza:

* Intelligent Trace Control

INTELLIGENT TRACE CONTROL
MEVHT33A1-9EA7EC27-8882-4CD9-A3A6-AFBE8477F7F7

A rendszer érzékeli a vezető kormánymozdulatait
és gyorsítási/fékezési mintáit és ezek alapján
vezérli a féknyomást az egyes kerekeken, a menet-
nyomaték-vezérlést* és menetnyomaték-elosztás
vezérlését* így segítve elő a kanyarodást és a
gépjármű egyenletes válaszadását.

(*: Csak 4WD modellek esetében)

Az intelligens nyomkövetés vezérlése BE (engedé-
lyezett) vagy KI (letiltva) állapotba állítható a jármű
információs kijelzőjén található [Vezetőasszisz-
tens] beállítások segítségével. (Lásd “[Beállítások]”
(99 o.). A menetnyomaték-elosztás vezérlése nincs
KIkapcsolva.)

Ha a VDC/ESP rendszer ki van kapcsolva, az
Intelligent Trace Control is ki van kapcsolva. (Még
ha a VDC/ESP ki is van kapcsolva, hogy elkerülje a
sáros vagy havas utakat, a menetnyomaték-elo-
sztás vezérlése nem kapcsol ki a tapadás biztosí-
tása érdekében.) Az intelligens nyomkövetési
vezérlés mennyisége a vezetési mód választó által
kiválasztott üzemmódtól függően változik.

Ha az Intelligent Trace Control nem működik
megfelelően, a fő figyelmeztető lámpa világít, és a
[Chassis control system fault] figyelmeztető üze-
net is megjelenik a jármű információs kijelzőjén.

Ha az alvázvezérlés figyelmeztető üzenete meg-
jelenik a gépjármű információs kijelzőjén, az azt
jelzi, hogy az Intelligent Trace Control nem műkö-
dik megfelelően. Amint lehet, ellenőriztesse a

rendszert. Javasolt felkeresni egy NISSAN márka-
kereskedőt vagy szakszervizt ehhez a javításhoz.
(Lásd “A gépjármű információs kijelzőjének figyel-
meztetései és visszajelzői” (108 o.).)

FIGYELMEZTETÉS
Előfordulhatnak olyan közlekedési feltételek,
amelyek között az Intelligent Trace Control
nem működik megfelelően. Mindig óvatosan
és kellően körültekintően vezessen.

Ha az Intelligent Trace Control működik, pulzálást
érezhet a fékpedálon és zajt is hallhat. Ez normális
jelenség, és azt jelenti, hogy az Intelligent Trace
Control megfelelően működik. Lassulást is érezhet,
amikor az intelligens nyomkövetés vezérlés műkö-
dik. Azonban ez nem hiba.

MEVHT33A1-3B8894E5-12A8-4EF1-835B-916E9DCE3071

FIGYELMEZTETÉS
* Soha nem hagyatkozzon csak a visszagu-

rulást gátló rendszerre, amikor szeretné
megakadályozni a gépjármű visszagurulá-
sát 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, elvesztheti
az uralmát a jármű felett, ami súlyos
sérüléshez, 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 visz-
s z a g u r u l á s g á t l ó r e n d s z e r n em
akadályozza meg a gépjármű visszaguru-
lását. Mindig álljon készen a fékpedál
lenyomására, hogy megakadályozza a jár-
mű hátragurulását. Amennyiben nem így
tesz, ez ütközéshez, vagy súlyos sérülés-
hez vezethet.

A rendszer automatikusan működésbe hozza a
fékeket, hogy megakadályozza a gépjármű visz-
szagurulását arra az időszakra, amíg a vezető
leveszi a lábát a fékpedálról, hogy a gázpedált
megnyomja az emelkedőn való elinduláshoz.

Elindulás és haladás 413

ALVÁZVEZÉRLÉSALVÁZVEZÉRLÉS VISSZAGURULÁS-GÁTLÓ RENDSZERVISSZAGURULÁS-GÁTLÓ RENDSZER



(418,1)

414 Elindulás és haladás

A visszagurulásgátló rendszer nem működik a
következő feltételek mellett:

* A sebességváltó előre-, vagy hátramenetbe
van kapcsolva.

* Teljesen megállította a járművet egy emelke-
dőn a fékpedál segítségével.

A maximális tartási idő 2 másodperc. 2 másodperc
elteltével a gépjármű elkezd visszagurulni és a
visszagurulásgátló rendszer működése megszű-
nik.

A visszagurulásgátló rendszer nem működik ha a
sebességváltó N (Üres) vagy P (Parkolás) állásban
van vagy egyenes, vízszintes úton halad.

Ha az menetstabilizáló visszajelző lámpája világít a
műszerfalon, a visszagurulás-gátló rendszer nem
működik megfelelően. (Lásd “Slip visszajelző lám-
pa” (96 o.).)

MEVHT33A1-95780FF0-693A-4ACE-9278-BC955D2169AE

FIGYELMEZTETÉS
* Meredek lejtőn lefelé történő haladáskor

soha ne hagyja, hogy kizárólag a lejtme-
netvezérlő rendszer szabályozza a gép-
jármű sebességét. Mindig óvatosan
vezessen amikor a lejtmenetvezérlő rend-
szert használja és lassítsa a jármű sebes-
ségét a fékpedál lenyomásával is, ha
szükséges. Legyen különösen óvatos fa-
gyott, saras, vagy kifejezetten meredek
lejtőn való haladáskor. A járműsebesség
kontrollálásának hiánya a jármű feletti
uralom elvesztéséhez és esetlegesen sú-
lyos sérüléshez, vagy akár halálhoz is
vezethet.

* A lejtmenetvezérlő rendszer elképzelhető,
hogy nem minden terhelési és útviszony
mellett kontrollálja a jármű sebességét.
Mindig álljon készenlétben a fékpedál le-
nyomásához, hogy kontrollálhassa a jár-
mű sebességét. Amennyiben nem így tesz,
ez ütközéshez, vagy súlyos sérüléshez
vezethet.

FIGYELEM
Ha a lejtmenetvezérlő rendszert folyamatosan
hosszabb ideig működteti, a dinamikus me-
netstabilizáló rendszer (VDC)/elektronikus me-
netstabilizáló rendszer (ESP) működtető
egységének a hőmérséklete megemelkedhet
és előfordulhat, hogy a lejtmenetvezérlő rend-
szer ideiglenesen kikapcsol (a lejtmenetvezér-
lő rendszer bekapcsolását jelző lámpa villog).
Ha a visszajelző lámpa nem áll vissza folya-

matos világításra villogás után, hagyja abba a
rendszer használatát.

Ha a lejtmenetet szabályozó rendszer aktiválta
van, automatikusan finom fékezéseket hajt végre a
jármű sebességének kontrollálásához meredek és
csúszós lejtőn, vagy terepen, a fék, vagy gáz
üzemeltetése nélkül.

A lejtmenetvezérlő rendszer segít fenntartani a
gépjármű sebességét, amikor 30 km/h (19 MPH)
alatti sebességgel halad meredek lejtőn, ahol a
motorfék négykerék-meghajtás (4WD) üzemmód-
ban egyedül nem tudná kontrollálni a jármű
sebességét.

Amikor lejtőn előre halad, a sebesség szabályoz-
ható a fékpedál vagy a gázpedál működtetésével.
Lejtőn való tolatáskor a rendszer fenntartja a
sebességet.

LEJTMENETVEZÉRLŐ RENDSZER KAPCSOLÓJA
MEVHT33A1-B5D49189-D3B5-4374-8545-FE6919CC18B8

MWAF0853X

Ha meredek lejtőn lefelé történő haladás esetén

LEJTMENETVEZÉRLŐ RENDSZER (ha van)LEJTMENETVEZÉRLŐ RENDSZER (ha van)
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további fékezés szükséges, aktiválja a lejtmenet-
vezérlő rendszert úgy, hogy megnyomja a lejtme-
netvezérlő rendszer bekapcsoló gombját.

A lejtmenetvezérlő rendszer bekapcsolásakor vi-
lágítani kezd a lejtmenetvezérlő rendszer bekap-
csolását jelző lámpa és a műszerfalon található
lejtmenetvezérlő rendszer bekapcsolását jelző
lámpa. (Lásd “Lejtmenetvezérlő rendszer ON visz-
szajelző lámpája (ha van)” (94 o.).) Továbbá a
féklámpa/hátsó lámpa világít, amikor a lejtmenet-
vezérlő rendszer működésbe hozza a fékeket a
gépjármű sebességének szabályozásához.

A lejtmenetvezérlő rendszer aktiválásához a kö-
vetkező feltételeknek kell teljesülniük:

* Állítsa a sebességváltót előremeneti vagy
hátrameneti sebességi fokozatba.

* Állítsa az üzemmódválasztó kapcsolót [OFF-
ROAD] vagy [SNOW] állásba és vezesse a gép-
járművet 30 km/h (19 MPH) alatti sebességgel
(4WD modellek).

* Állítsa a lejtmenetvezérlő gombot ON állásba.
Ha a gázpedált vagy a fékpedált a lejtmenetvezérlő
rendszer működése közben megnyomja, a rend-
szer működése ideiglenesen megszakad. Amint a
gázpedált vagy a fékpedált felengedi, a lejtmenet-
vezérlő rendszer újra működésbe lép, ha a lejtme-
netvezérlő rendszer működéséhez szükséges
feltételek fennállnak.

A lejtmenetvezérlő rendszer bekapcsolását jelző
lámpa villog, ha a lejtmenetvezérlő rendszer kap-
csolója be van kapcsolva és a rendszer aktiválásá-
hoz szükséges összes feltétel nem áll fent vagy a
rendszer valamilyen ok miatt kikapcsol.

A lejtmenetvezérlő rendszer kikapcsolásához állít-
sa a lejtmenetvezérlő rendszer kapcsolóját OFF
állásba.
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MEVHT33A1-A0469E2F-C78D-4B95-B30C-26D5061257B0

MWAF0648X

Példa

A parkolószenzor (szonár) rendszer egy hangjel-
zést bocsát ki, hogy az első (ha van) és hátsó
lökhárítóban található parkolószenzorok (szonár)
segítségével jelezze a vezetőnek a gépjármű körül
lévő akadályokat.

Ha a parkolószenzor (szonár) rendszer be van
kapcsolva, a parkolószenzor (szonár) nézet auto-
matikusan megjelenik a gépjármű információs
kijelzőjén.

FIGYELMEZTETÉS
* A parkolószenzor (szonár) egy kényelmi

szolgáltatás, de nem helyettesíti a meg-
felelő parkolási manővert.

* Minden esetben a vezető felelős a parko-
lás, manőverezés biztonságáért. Minden
esetben nézzen körül és ellenőrizze, hogy
a parkolás biztonságos-e.

* Ha kétségei vannak, hogy a parkoló útjá-
ban lévő környezet és/vagy maga a par-

koló nem akadálymentes, azonnal állítsa le
a járművet és ellenőrizze a környezetet.

* Olvassa el és értelmezze a parkolószenzor
(szonár) működéséről szóló részeket eb-
ben a fejezetben. A parkolószenzor indi-
kátorának színe és az irányvonalak
távolsága jelzi első (ha van)/hátsó nézet-
ben is, hogy az egyes tárgyak milyen
messze vannak.

* Rossz időjárási körülmények vagy ultra-
hang források, mint például az automati-
kus autómosó, kamion sűrített levegős
fékrendszere vagy pneumatikus fúrók, be-
folyásolhatják a rendszer működését vagy
hibás működés eredményezhetnek.

* A parkolószenzor (szonár) rendszert arra
tervezték, hogy segítséget nyújtson a ve-
zetőnek felismerni a nagyobb, álló tárgya-
kat a jármű mögött, és ezzel elkerülni a
gépjármű sérülését.

* A parkolószenzor (szonár) rendszert nem
arra tervezték, hogy a kisebb vagy mozgó
tárgyakkal való ütközést megakadályozza.
Mindig lassan haladjon. A rendszer nem
képes észlelni a lökhárító magassága alat-
ti kisebb tárgyakat, valamint a lökhárító-
hoz közeli vagy a talajon lévő tárgyakat.

* Előfordulhat, hogy a parkolóérzékelő (szo-
nár) rendszer nem érzékeli a következő
tárgyakat: bolyhos tárgyak, például hó,
ruha, pamut, üveggyapot stb.; vékony tár-
gyak, például kötél, drót és lánc stb.; vagy
ék alakú tárgyakat.

Ha a gépjármű sérülést szenved a lökhárító körül
és azt a sérülést nem javíttatja ki, az érzékelési
zóna megváltozhat, amely hibás mérési eredmé-
nyeket vagy hibás riasztásokat adhat.

FIGYELEM
* Túlzott zaj (audio rendszer hangereje vagy

lehúzott ablak) interferálhat a hangjelzés-
sel és előfordulhat, hogy nem hallja.

* Az első (ha van) és a hátsó parkolóérzéke-
lők (szonár) az akadály felületéről visz-
szaverődő hanghullám érzékelésével
érzékelik a jármű és az akadály közötti
távolságot. Ha hang, például kürt vagy
ultrahangforrás (például más járművek
szonárja) hallatszik a jármű körül, előfor-
dulhat, hogy az érzékelő (szonár) nem
érzékeli megfelelően a tárgyakat.

* Bizonyos körülmények között (például au-
tómosás vagy eső után) víz összegyűlhet a
parkolóérzékelők (szonár) körül, és ez

PARKOLÓSZENZOR (szonár) RENDSZERPARKOLÓSZENZOR (szonár) RENDSZER
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csökkentheti a rendszer teljesítményét
vagy téves aktiválást okozhat. Ez a víz
vezetés közben automatikusan lefolyik,
és a rendszer teljesítménye visszaáll a
normál értékre.

* Tartsa a (a lökhárító homlokzatán találha-
tó) parkolóérzékelőket hótól, jégtől és
nagy mennyiségű szennyeződéstől men-
tesen. Ne tisztítsa a szonárt hegyes esz-
közzel. Ha a szenzorok le vannak fedve, a
parkolószenzor (szonár) funkció pontossá-
ga csökkenhet.

A RENDSZER MŰKÖDÉSE
MEVHT33A1-3914CD1D-BEE3-42DE-AC61-6C75182FEC1F

MWAF0538X

(1) Középső parkolószenzorok
(2) Szélső parkolószenzorok
(3) Oldalsó parkolószenzorok (ha vannak)

Oldalsó parkolószenzorok nélküli modellek ese-
tén:

A rendszer vizuális és hallható riasztást nyújt:

* a gépjármű előtti akadályokról, ha a váltókar D
(Haladás) állásban van (ha van)

* jármű előtti (ha van) és mögötti akadályokról,
ha a váltókar az R (Hátramenet) állásban van

Oldalsó parkolószenzorokkal szerelt modellek
esetén:

A rendszer vizuális és hallható riasztást ad a
haladási irányban található akadályokról, amikor
a szenzor az érzékelési tartományán belül észleli
azokat. A rendszer vizuális és hallható riasztásokat
képes adni a gépjármű oldalához közeli potenciális
akadályokról. A vezető csak akkor kap értesítést az
oldalsó akadályokról, miután az első vagy hátsó
kanyarérzékelő először észleli az akadályokat. A
rendszer ezután előrejelzi az akadály útját a jármű
oldala mentén, ahogy a jármű mozog.

Miként riaszt a rendszer az akadályokkal kap-
csolatban:

A rendszer deaktiválódik ha a sebesség 10 km/h (6
MPH) felett van. Alacsonyabb sebesség mellett
ismét aktiválódik.

A hangjelzés megszűnik, amikor az akadály távo-
labb kerül a gépjárműtől.

Amikor a rendszer egy tárgyat észlel, a jelzés (zöld)
megjelenik és villogni kezd, míg a figyelmeztető
hang szakaszosan szól. Amikor a gépjármű köz-
elebb kerül egy tárgyhoz, az indikátor színe
sárgára vált és a figyelmeztető hangjelzés, illetve
a villogás gyorsabb lesz. Amikor a gépjármű
nagyon közel kerül egy tárgyhoz, az indikátor
nem villog tovább, pirosra vált és a figyelmeztető
hang folyamatosan szól.

MWAF0833X

Példa

Amikor a jármű közelebb kerül egy akadályhoz, a
parkolóérzékelő jelzője (észlelhető terület) meg-
jelenik a jármű információs kijelzőjén.

MWAF0834X

Példa

A parkolóérzékelő jelzője a középső kijelző kame-
ranézetében is megjelenik (ha van).
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A PARKOLÓ SZENZOR (szonár) FUNKCIÓ BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA
MEVHT33A1-65DDA412-58D0-4E47-9467-8869A1CCBA36

MWAF1270X

(1) Kormánykerékre szerelt vezérlő (bal oldal)
(2) Gépjármű információs kijelzője

A rendszer automatikusan aktiválódik, ha a főkap-
csoló ON állásban van, és a váltókar D (haladás)
(első szenzorokkal ellátott modellek) vagy az R
(hátramenet) állásban van.

MWAF1166X

Példa

MEGJEGYZÉS:

Ha a váltókar „R” (Hátramenet) állásban van, és a
parkolássegítők képernyője megjelenik a jármű
információs kijelzőjén, a parkolóérzékelő (szo-
nár) rendszer ideiglenesen letiltható a kormány-
keréken lévő görgetőtárcsa megnyomásával.

Hajtsa végre a következő lépéseket, hogy a parko-
lószenzor (szonár) rendszer funkciójának beállítá-
sához.

1. Nyomja meg a gombot, amíg a
[Beállítások] meg nem jelenik a jármű informá-
ciós kijelzőjén, majd nyomja meg a görgető-
tárcsát . Használ ja a scrol l tárcsát a
[Vezetőasszisztens] kiválasztásához. Majd
nyomja meg a scroll tárcsát.

2. Válassza ki a [Parkolássegítő] opciót, majd 
nyomja meg a scroll tárcsát.

3. Használja a scroll tárcsát a menüben történő 
navigáláshoz, illetve egy adott elem kijelölésé-
hez vagy módosításához:
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. [Mozgó tárgy] (ha van)

— Be-/kikapcsolja a mozgó objektum észle-
lését (MOD) (lásd “Mozgó tárgy felismerés
(MOD) (ha van)” (221 o.).)

. [Kijelző]

— Megjeleníti a parkoló szenzor képernyőt a
jármű információs kijelzőn a parkoló szen-
zor (szonár) rendszer aktiválásakor

. [Első] (ha van)

— ON/OFF állásba állítja az első szenzorokat

. [Hátsó]

— ON/OFF állásba állítja a hátsó szenzoro-
kat

. [Oldalsó] (ha van)

— ON/OFF állásba állítja az oldalsó parkoló-
szenzorokat

. [Távolság]

— Módosítja a szenzor érzékelési tartomá-
nyát a következők között: [Far], [Medium]
vagy [Near]

. [Hangerő]

— Módosítja a hang hangerejét [Magas],
[Közepes] vagy [Alacsony]

PARKOLÓSZENZOR (szonár) RENDSZER KORLÁTAI
MEVHT33A1-2B92A164-613B-4B54-B250-546D9D8A3020

FIGYELMEZTETÉS
Az alábbiakban megtalálhatók a parkolószen-
zor (szonár) rendszer korlátai. Ha a gépjármű-
vet úgy üzemelteti, hogy ezeket a korlátokat
nem veszi figyelembe, súlyos, akár halálos
balesetet is szenvedhet.

* Olvassa el és értelmezze a parkolószenzor
(szonár) működéséről szóló részeket eb-
ben a fejezetben. A zord időjárási körülmé-
nyek befolyásolhatják a szonár rendszer
működését; ez csökkent teljesítményt
vagy hibás aktivációt jelenthet.

* A parkolószenzor (szonár) rendszer deak-
tiválódik ha a sebesség 10 km/h (6 MPH)
felett van. Alacsonyabb sebesség mellett
ismét aktiválódik.

* Rossz időjárási körülmények vagy ultra-
hang források, mint például az automati-
kus autómosó, kamion sűrített levegős
fékrendszere vagy pneumatikus fúrók, be-
folyásolhatják a parkolószenzor (szonár)
rendszer működését; ez csökkent teljesít-
ményt vagy hibás működést jelent.

* A parkolószenzor (szonár) rendszert nem
arra tervezték, hogy a kisebb vagy mozgó
tárgyakkal való ütközést megakadályozza.
Mindig lassan haladjon. A rendszer nem
érzékeli a lökhárító alatt vagy a földön lévő
kisebb tárgyakat.

* Előfordulhat, hogy a parkolószenzor (szo-
nár) nem észleli a következő tárgyakat:
pelyhes tárgyak, mint például hó, ruha,

pamut, üveggyapot, stb.; vékony tárgyak,
például kötelek, vezetékek és láncok, stb.;
vagy ék alakú tárgyak; komplex alakú
tárgyak, vagy több tárgy egymás után.

* A parkolószenzor (szonár) rendszer nem
érzékeli a tárgyakat ha a gépjármű sebes-
sége meghaladja a 5 km/h (3 MPH) sebes-
séget és nem érzékel bizonyos szögletes
vagy mozgó tárgyakat.

* A parkolószenzor (szonár) rendszer előfor-
dulhat, hogy nem érzékeli a következő
tárgyakat:

— A gépjárművet oldalról megközelítő
gyalogosokat

— A gépjármű mellett elhelyezett tárgya-
kat

* Előfordulhat, hogy az oldalsó parkolási
szenzor (ha van) nem érzékeli a következő
tárgyakat:

— Olyan tárgyak a jármű oldalán, ame-
lyeket először nem észlelt az első vagy
a hátsó sarki parkolási szenzor.

* A parkolószenzor (szonár) rendszer nem
fog megfelelően működni a következő
körülmények között:

— Ha eső, hó vagy egyéb szennyeződés
tapad a parkolószenzorra.

— Ha a gépjármű körül erős hang hallha-
tó.

— Ha az akadály felülete átlósan helyez-
kedik el a gépjármű első vagy hátsó
részéhez képest.
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— Ha a parkolószenzor vagy a szenzor
körüli terület rendkívül meleg vagy
hideg.

* A parkolószenzor (szonár) rendszer aka-
ratlanul is működésbe léphet a következő
körülmények között:

— Ha a gépjármű körül túl magas fű
található.

— Ha a gépjármű oldalához közel vala-
milyen építmény található (például fal,
útdíjfizető berendezés, keskeny alagút
vagy parkolóház-kapu).

— Ha az útfelületen egyenetlenségek,
kiemelkedések vagy csatornafedelek
találhatók.

— Ha a gépjármű lógó zászlón vagy
függönyön halad keresztül.

— Ha felgyülemlett hó vagy jég található
a gépjármű mögött.

— Ha meredek emelkedőn vezet.

A RENDSZER IDEIGLENESEN NEM ELÉRHETŐ
MEVHT33A1-718F1ACE-84B6-4BA9-97D2-70EBA5142A4C

Ha a rendszer azt érzékeli, hogy a parkolószenzor
blokkolva van, automatikusan deaktiválódik.

A BSW rendszer nem elérhető, amíg a fenti
feltételek fent állnak.

A parkolószenzorokat ideiglenes környezeti felté-
telek akadályozhatják, mint például felverődő víz,
pára vagy köd. A parkoló szenzorokat olyan
tárgyak is akadályozhatják, mint például jég vagy
egyéb szennyeződés.

Teendők:

Ha a fenti feltételek megszűntek, a rendszer
működése automatikusan visszaáll.

RENDSZER KARBANTARTÁSA
MEVHT33A1-512BBD8D-B3D1-480A-AE6F-823CB52DDEDC

MWAF0649X

Példa

A parkoló szenzorok (4 vagy 6, ha van) és (4
vagy 6) a lökhárítókon helyezkednek el.

* A szenzorok területét minden esetben tartsa
tisztán.

* Ha a szenzorok szennyezettek, törölje le őket
egy puha ruhadarabbal, és ügyeljen arra, hogy
ne okozzon kárt bennük.

* A szenzorokat ideiglenes környezeti feltételek
akadályozhatják, mint például felverődő víz,
pára vagy köd. A szenzorokat olyan tárgyak is
blokkolhatják, mint például a jég, zúzmara
vagy egyéb szennyeződés. Ellenőrizze és tá-
volítsa el azokat a tárgyakat, amelyek akadá-
lyozzák a szenzorok körüli területet.

* Ne tegye ki a szenzorok körüli területet erős
ütésnek. Továbbá ne távolítsa el és ne szerelje
szét a szenzorokat. Ha a szenzorok és a
környező területek egy baleset, stb. következ-
tében eldeformálódnak, ellenőriztesse le a
szenzorokat. Javasolt felkeresni egy NISSAN
márkakereskedőt vagy szakszervizt ehhez a
javításhoz.

* Ne ragasszon semmilyen matricát (még áttet-
szőt sem), ne szereljen fel kiegészítőket vagy
ne fesse le a szenzorokat vagy a szenzorok
környékét. Ez meghibásodást vagy nem meg-
felelő működést eredményezhet.

* Ha nagynyomású mosóval mossa le a gép-
járművet, ne tegye ki közvetlenül a mosó
nyomásának a szenzorokat. Ez a szenzorok
meghibásodását okozhatja.
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MEVGUID-23FE3378-3DB9-4695-8794-AFF9569F88B4
A ProPILOT Park egy olyan funkció, amely segíti a
párhuzamos parkolást, illetve a parkolóhelyre orral
előre és tolatva történő parkolást.

Egy kamerarendszert és parkolószenzort (szonár)
használ a parkolóhely érzékelésére, illetve vezérli a
gázpedált, a fékpedált, a kormánykereket és a
váltásokat, hogy támogassa a parkolási műveletek
sorozatát.

FIGYELMEZTETÉS
* A ProPILOT Park funkciónak vannak telje-

sítménybeli korlátai.

A biztonságos haladás a vezető felelőssé-
ge. Ezért, ugyanúgy, mint normál vezetés
során, vizuálisan ellenőrizze a környezetet
a tükrök használatával. Nyomja meg a
féket, ha úgy tűnik, hogy a gépjármű
környező gépjárműnek, tárgynak vagy
személynek ütközik.

* A parkolóérzékelő (szonár) és a kamerák
korlátozottak. Előfordulhat, hogy a parko-
lási helyzetek vagy a kormány visszavágá-
sai nincsenek megfelelően beállítva, mert
a rendszer nem érzékeli az akadályokat.

* Ne érintse meg a kormánykerék küllőit
kormányzás közben.

Fennáll a lehetősége, hogy elkapja a kezét
vagy ujjait és sérülést okoz. Figyeljen arra
is, hogy a kormánykerék ne kapja el a
nyakkendőt, sálat vagy egyéb kiegészítő-
ket. Fennáll egy váratlan baleset kockáza-
ta.

PROPILOT PARK KAPCSOLÓ
MEVGUID-223EDBEF-3202-465E-85D7-0782F03D58BC

MWAF1229X

Nyomja meg ezt a kapcsolót a ProPILOT Park
aktiválásához.

A ProPILOT Park megjelenik a navigációs rendszer
képernyőjén.
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PROPILOT PARK KÉPERNYŐ
MEVGUID-C4D10EF0-0CBC-4C63-977F-5DE22199A858

MWAF1294X

1. Parkolás mód kiválasztásának ikonja:

Jelzi azt a parkolási módot, amely éppen
kiválasztásra került. Érintse meg a parkolási
mód megváltoztatásához. Hivatkozni “A par-
kolási mód kiválasztása” (423 o.).

2. [Indítás]/[Folytat]:

Érintse meg ezt az opciót a ProPILOT Park
vezérlés indításához.

3. [Vége]/[Mégse]:

Érintse meg ezt az opciót a ProPILOT Park
deaktiválásához.

4. Parkolóhely észlelés ikonja:

Jelzi, hogy a parkolóhely melyik oldala lett
megtalálva a parkolóhely keresés során.

: A jobb oldalon parkolóhelyet észlel.

: A bal oldalon parkolóhelyet észlel.

5. Iránymutató vonalak (piros):

Hozzávetőlegesen megjeleníti azt a területet,
ahol a gépjármű keresztül fog haladni, amikor
a parkolási művelet aktív.

6. Parkolási útmutató doboz beállítási ikon
( ):

Érintse meg ezt a gombot, hogy beállíthassa a
cél parkolási terület négyszögét. Hivatkozni “A
parkolási területet beállítása” (430 o.).

7. Parkolási útmutató doboz (zöld):

Ez jelzi azt a hozzávetőleges pozíciót, ahova a
gépjármű leparkolásra kerül. A doboz világ-
oskék színűvé válik, ha a parkolásvezérlés
aktív.

8. jel (kék):

Jelzi azt a pozíciót, ahova a gépjármű leparko-
lásra kerül.

9. * jel (színtelen):

Jelzi a kiválasztható parkolóhelyet a kiválasz-
tott parkolóhely mellett. Ha megérinti, az ikon
kékre változik.

10. Beállítások ikon ( ):

Érintse meg ezt az ikont a ProPILOT Park
beállításainak módosításához.

11. Parkolóhely-keresési terület irányelvei (vi-
lágoszöld):

Azt jelzi, hogy a rendszer éppen parkolóhelyet
keres. A vonalak továbbá a gépjármű pozicio-
nálását is elősegítik a parkolóhely keresése
során. Hivatkozni “A ProPILOT Park parkolási
módokról” (428 o.).
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12. Iránymódosítás pozícióját jelző négyzet
(zöld):

Azt a pozíciót jelzi, ahol a következő váltást el
kell végezni.

13. ProPILOT Parkolásvezérlő ikon ( ):

A ProPILOT Park vezérlés állapotát színek
jelzik.

Zöld: A parkolásvezérlő aktív.

Szürke: A parkolásvezérlő nem aktív.

MEGJEGYZÉS:

Amikor az ablaktörlők működnek, vagy ha vizet
vagy más anyagot észlel a fényképezőgép len-
cséjén, a jel jelenik meg. Amikor az
tábla jelenik meg, az észlelhető parkolóhelyek
korlátozottak.

Ha a gépjármű sebessége 10 km/h vagy magasabb
MEVGUID-8DB5C24F-9C09-431A-A34F-A228349916C9

MWAF1295X

Ha a gépjármű sebessége körülbelül 10 km/h (6
MPH) vagy magasabb, miközben a parkolóhely
keresése folyamatban van, a képernyő megválto-

zik. Ha a gépjármű sebessége körülbelül 10 km/h (6
MPH) vagy alacsonyabb, a képernyő visszavált a
normál ProPILOT Park képernyőre.

A PARKOLÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSA
MEVGUID-6161EA2F-EE2F-4F9A-B997-EDB686AF6DB6

A parkolás mód módosítható, ha a parkolás mód
kiválasztásának ikonját megérinti az [Indítás]
gomb megérintése előtt.

A parkolás mód minden egyes alkalommal módo-
sul, ha a parkolás mód kiválasztásának ikonját
megérinti. A jármű csak a kiválasztott parkolási
módszerhez végez keresést.

Elérhető üzemmódok
MEVGUID-4D0215C3-D95D-4FE8-A545-B5A2AEE78EFD

Párhuzamos parkolás

MWAF1319X

Azokat hátrameneti
műveleteket támogatja,
amelyekben tolatva kell
olyan parkolóhelyre be-
állni, ahol a gépjármű-
vek egy vonalban
parkolnak.

Öbölben fordított parkoló

MWAF1297X

Támogatja a vonalakkal
kijelölt parkolóhelyre
tolatással való parko-
lást.

Öböl előre parkoló

MWAF1320X

Támogatja a vonalakkal
kijelölt parkolóhelyre
orral előre való parko-
lást.

PROPILOT PARK MŰKÖDÉSE
MEVGUID-782117F2-D627-457A-9228-1B5BD4F63817

Párhuzamos parkolás
MEVGUID-1A4F587F-BBCD-42DC-BE93-A5B9CD18D00B

1. Haladjon előre alacsony sebességgel.

2. Nyomja meg a ProPILOT Park kapcsolót.

A ProPILOT Park aktiválódik.

3. Lassan haladjon előre, miközben a rendszer
parkolóhelyet keres.

A rendszer hangjelzést ad, illetve megjeleníti a
jelzést, ha parkolóhelyet érzékel, illetve ha a

gépjármű elérte a megfelelő pozíciót a parko-
lási művelet megkezdéséhez. Nyomja le a
fékpedált a gépjármű megállításához.

4. Tartsa lenyomva a fékpedált és érintse meg
az [Indítás] gombot a képernyőn.

A ProPILOT Parkolásvezérlő ikon zöldre vált, és
a fékek automatikusan működnek, hogy a
jármű megálljon. A parkolási művelet nem
kezdhető meg, ha a rendszer úgy ítéli meg,
hogy a parkolóhelyre való bejárás nem lehet-
séges a parkolószenzorok (szonár) és kamerák
által érzékelt akadályok miatt.

Ilyen esetben a parkolást manuálisan kell
végrehajtani.

5. Engedje fel a fékpedált, és a jármű az
irányváltó pozíció téglalap felé indul (a
jármű ikonján lévő nyíl irányába).

Nyomja le a fékpedált és szabályozza a gép-
jármű sebességét a környezeti feltételeknek
megfelelően.

Elindulás és haladás 423
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6. Amikor a gépjármű beáll a következő irány-
váltó négyzetbe (zöld), a váltó automatiku-
san vált.

Ha egy akadály miatt nem lehet abba a
pozícióba beállni, ahonnan a háromszöggel
(zöld) jelölt irányváltást meg kell kezdeni,
nyomja le a fékpedált és a gépjárművel az
akadály közelében álljon meg. Módosítsa a
váltókar pozícióját, hogy módosítani tudja a
haladási irányt. Hivatkozni “Parkolás haladási
irányának módosítása” (431 o.).

7. Amikor a jármű a parkolási útmutató do-
bozban van (világoskék), a jármű leáll, és a
parkolásvezérlés véget ér.

Egy hang és egy felugró üzenet tájékoztatja a
vezetőt, hogy a parkolási művelet befejező-
dött.

Ekkor, a váltókar pozíciója átvált P (parkolás)
állásra és az elektromos rögzítőfék aktiválásra
kerül.

Előfordulhat, hogy a parkolásvezérlő automa-
tikusan leáll, mielőtt a jármű a parkolási
útmutató dobozába kerülne (világoskék). Hi-
vatkozni “Automatikus deaktiválás folyamat-
ban lévő parkolási művelet során (ha a
gépjármű mozgásban van)” (427 o.).

Ha nem lehetséges a parkolóhelyre történő
beállás akadályok vagy egyéb okok miatt,
nyomja le a fékpedált a gépjármű megállítá-
sához, majd érintse meg a [Mégse] opciót a
képernyőn, hogy deaktiválhassa a ProPILOT
Park funkciót. Manuálisan parkolja le a gép-
járművet vagy álljon a gépjárművel egy meg-
felelőbb helyre.

Parkolás parkolóhelyre
MEVGUID-01BBE945-2B99-4B95-924F-EC5BC3FCCFE3

MWBF0020X

1. Állítsa meg a gépjárművet a hely közelében,
ahova szeretne beparkolni.

2. Nyomja meg a ProPILOT Park kapcsolót.

A ProPILOT Park aktiválódik.

MWBF0022X

Körülbelül 1 m (3 láb)

Parkolóhely-keresési terület irányelvei (vi-
lágoskék)

3. Haladjon lassan előre és álljon meg a kívánt
parkolóhely mellett (körülbelül 1 m (3 ft.)
távolságra ).

Állítsa meg a járművet, hogy a parkolóhely-
észlelés ikon megjelenjen a kívánt parko-
lóhely közepére mutat. Lásd “Parkolás parko-
lóhelyre” (429 o.).

A könnyebb észlelés érdekében helyezze el a
járművet úgy, hogy a parkolóhely végvonala a
parkolóhely-keresési terület irányvonalai kö-
zött legyen (világoskék).

MWAF1299X

4. Amíg a jármű áll, ellenőrizze, hogy a
látható-e a kívánt parkolóhelyen.

Ellenőrizze, hogy a jelű helyen lehet-e
parkolni. Ellenőrizze, hogy nincsenek akadá-
lyok a pakolóhelyen és a környező területen,
majd ellenőrizze, hogy a parkolóhely mérete
megfelelő a parkoláshoz.



(429,1)

MWAF1300X

5. Tartsa lenyomva a fékpedált és érintse meg
az [Indítás] gombot a képernyőn.

A ProPILOT Park vezérlő ikonja zöldre vált,
és a fékek automatikusan működnek, hogy a
jármű megálljon. A parkolási művelet nem
kezdhető meg, ha a rendszer úgy ítéli meg,
hogy a parkolóhelyre való bejárás nem lehet-
séges a parkolószenzorok (szonár) és kamerák
által érzékelt akadályok miatt.

Ilyen esetben a parkolást manuálisan kell
végrehajtani.

MWAF1300X

6. Engedje fel a fékpedált, és a jármű az
irányváltó pozíció téglalap felé indul (a
jármű ikonján lévő nyíl irányába).

Nyomja le a fékpedált és szabályozza a gép-
jármű sebességét a környezeti feltételeknek
megfelelően.

MWAF1302X

7. Amikor a jármű belép az irányváltó pozíció
téglalapba (zöld), a váltóállás automatiku-

san megváltozik, és a jármű hátrafelé mo-
zog.

Ha egy akadály miatt nem lehet abba a
négyzettel (zöld) jelzett pozícióba beállni,
ahonnan a tolatást meg kell kezdeni, nyomja
le a fékpedált és a gépjárművel az akadály
közelében álljon meg. Módosítsa a váltókar
pozícióját, hogy módosítani tudja a haladási
irányt. Hivatkozni “Parkolás haladási irányának
módosítása” (431 o.).

MWAF1303X

8. Amikor a jármű a parkolási útmutató do-
bozban van (világoskék), a jármű leáll, és a
parkolásvezérlés véget ér.

Egy hang és egy felugró üzenet tájékoztatja a
vezetőt, hogy a parkolási művelet befejező-
dött.

Ekkor, a váltókar pozíciója átvált P (parkolás)
állásra és az elektromos rögzítőfék aktiválásra
kerül.

Előfordulhat, hogy a parkolásvezérlő automa-
tikusan leáll, mielőtt a jármű a parkolási
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útmutató dobozába kerülne (világoskék). Hi-
vatkozni “Automatikus deaktiválás folyamat-
ban lévő parkolási művelet során (ha a
gépjármű mozgásban van)” (427 o.).

Ha nem lehetséges a parkolóhelyre történő
beállás akadályok vagy egyéb okok miatt,
nyomja le a fékpedált a gépjármű megállítá-
sához, majd érintse meg a [Mégse] opciót a
képernyőn, hogy deaktiválhassa a ProPILOT
Park funkciót. Manuálisan parkolja le a gép-
járművet vagy álljon a gépjárművel egy meg-
felelőbb helyre.

MEGJEGYZÉS:
. A ProPILOT Park úgy is aktiválható, hogy

megérinti a <CAMERA> gombot, majd
megérinti az Intelligent Around View
Monitor képernyőn.

. Miközben a ProPILOT Park aktiválva van,
az audiorendszer és egyéb rendszerek
hangereje lecsökken.

. Ha a parkolási terület négyszöge nem
jelenít meg olyan pozíciót, amelybe a
parkolás lehetséges lenne (egy akadály
vagy utcai vízelvezető miatt), manuálisan
állítsa be a megfelelő parkolóhelyet. Hi-
vatkozni “A parkolási területet beállítása”
(430 o.).

. Ha   a    [Parkolási   oldal  automatikus    ki- 
választás] beállítás be van kapcsolva, és a 
rendszer mindkét oldalon parkoló-
helyeket észlel. Az irányjelző kapcsoló 
segítségével kiválasztható a kívánt oldal, 
ha a rendszer mindkét oldalon észlel 
parkolóhelyeket.

. Ha a rendszer parkolóhelyet is észlel, az
észlelt parkolóhely eltűnhet vagy a par-
kolás nem kezdődik meg, függően az
olyan körülményektől, mint a parkolóhely
szélessége.

. Ha a parkolási művelet megkezdődik, a
parkolószenzor (szonár) funkciója auto-
matikusan bekapcsol. Ha a ProPILOT Park
deaktiválódik, a parkolószenzor (szonár)
visszatér abba az állapotba, amelybe a
gépjármű információs kijelzőjén beállí-
tásra került.

. Amíg a parkolásvezérlés aktív, a képernyő
akkor sem változik, ha megérinti [ ]
vagy [ ] gombot.

. A <CAMERA> gomb megnyomása deakti-
válja a ProPILOT Park funkciót. További
részletekért lásd “ProPILOT Park kikap-
csolása” (427 o.).

. A parkolási művelet nem indítható el a
következő esetekben. A feltételek kijaví-
tása után elindítható a parkolásvezérlés.

— Ha a vezetőoldali biztonsági öv nincs
bekapcsolva.

— A váltó P (Parkolás) állásban van.

— A váltó R (Hátramenet) állásban van.

— Az elektronikus rögzítőfék aktiválva
van.

— A VDC/ESP rendszert kikapcsolják.
. A parkolási művelet nem indítható el, ha a

gépjármű egy meredek lejtőn áll. A gép-
járművet manuálisan parkolja le.

. A ProPILOT Park rendszer módosítja a
gépjármű haladási irányát, kis szüntet
érzékelhető.

. A parkolási művelet automatikusan leá-
llhat, ha a rendszer úgy ítéli meg, hogy a
parkolóhelyre való bejárás nem lehetsé-
ges a parkolószenzorok (szonár) és ka-
merák által érzékelt akadályok miatt. A
gépjárművel álljon egy megfelelőbb hely-
re.

. Ha az iránymutató vonalak egy másik
parkoló gépjárművel vagy akadállyal üt-
köznek, a parkolószenzor (szonár) észlel-
heti az akadályt és megállíthatja a
gépjárművet, így akadályozva meg a
parkolási művelet befejezését.

. Az irányjelző automatikusan bekapcsol a
parkolóhely irányába, ha megérinti az
[Indítás] gombot a képernyőn.

. A patkolóhelyre vezető út, illetve a kor-
mányzások száma függ a beállított par-
ko l óhe l y poz í c i ó j á tó l , i l l e t ve a
parkolószenzorok (szonár) és kamerák
által észlelt akadályok helyétől.

. [Nem elérhető A tükör be van hajtva]
üzenet jelenik meg, hiába van kihajtva a
tükör. Ezzen az esetben csukja le és
nyissa ki újból a tükröt.
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PROPILOT PARK SZÜNETELTETÉSE
MEVGUID-79BC60EB-6E9A-43A1-93B8-0670B0A39788

A parkolási művelet automatikus leállítása
MEVGUID-E7B56765-CF49-420D-B97E-0446225E52DC

A következő esetekben a fékek automatikusan
működésbe lépnek és a gépjármű megáll.

* A rendszer a haladás irányában egy akadályt
észlelt.

* A vezető biztonsági öve ki volt kapcsolva.
A parkolás-ellenőrzés visszaállítható a [Folytat]
gomb megérintésével a képernyőn, miközben
lenyomja a fékpedált, miután megerősítette, hogy
a feltételeket kijavították.

MEGJEGYZÉS:
* Ha a parkolási művelethez visszatért, a

sebességváltó automatikusan D (haladás)
vagy R (hátramenet) állásba vált.

* Ha a parkolási művelethez azt követően tért
vissza, hogy a gépjárművet egy akadály
miatt megállította, a haladás iránya módo-
sul és a parkolási művelet kormánymozdu-
latokkal folytatódik.

* A parkolási művelet nem áll helyre, ha a
rendszer úgy ítéli meg, hogy a parkolóhelyre
való bejárás nem lehetséges a parkolószen-
zorok (szonár) és kamerák által érzékelt
akadályok miatt.

* Nem lehet visszatérni a parkolási művelet-
hez, ha a vezető biztonsági öve nincs bekap-
csolva.

PROPILOT PARK KIKAPCSOLÁSA
MEVGUID-B080DDC4-794D-4903-9F97-09F3F13DCB6E

Érintse meg a [Vége] vagy [Mégse] opciót, hogy
deaktiválhassa a ProPILOT Park funkciót.

Ha a ProPILOT Park funkciót akkor deaktiválja,
amikor a parkolási művelet folyamatban van, a
gépjármű megáll és az elektronikus rögzítőfék
aktiválásra kerül. Ekkor a váltóállás P-re (parkolás)
változik.

Automatikus deaktiválás parkolási pozíció észlelése közben
MEVGUID-A7508D27-56FE-4A1F-8D25-0A14D0EFFF96

FIGYELMEZTETÉS
Nyomja le a fékpedált, ha a ProPILOT Park
automatikusan kikapcsol a parkolási helyzet
észlelésekor. A fékek nem működnek automa-
tikusan, és ez váratlan balesetet okozhat.

A következő esetekben a ProPILOT Park funkció
automatikusan deaktiválódik.

* A vezető oldali, az utas oldali, az egyik hátsó
ajtó vagy a csomagtér ajtó kinyitásra került.

* A gépjármű a ProPILOT Park aktiválását köve-
tően 500 métert vagy többet haladt.

* A jármű sebessége meghaladta a körülbelül 30
km/h-t.

* A külső tükrök be vannak hajtva.
* A képernyőt a <CAMERA> gomb megnyomá-

sával vagy a [ ] gomb megérintésével stb.
váltották át.

* A rendszer működésében hiba keletkezett.

Automatikus deaktiválás folyamatban lévő parko-
lási művelet során (ha a gépjármű mozgásban van)

MEVGUID-8C5E539A-BCAD-461C-91B4-0DFFCB7126BE
A következő esetekben automatikus deaktiválódik
a ProPILOT Park funkció.

Ha a ProPILOT Park automatikusan kikapcsolódik,
miközben a parkolásvezérlés folyamatban van,
akkor a fékek automatikusan működésbe lépnek,
a jármű megáll, és bekapcsol az elektromos
rögzítőfék. Ekkor a váltóállás P-re (parkolás) válto-
zik.

* A vezető működteti a kormánykereket.
* A vezető működteti a gázpedált.
* A vezető oldali ajtó, az első utas oldali ajtó,

valamelyik hátsó ajtó vagy a csomagtér ajtaja
nyitva van.

* Az elektronikus rögzítőfék aktiválva van.
* A váltó pozíció P (parkolás), N (üres), D (ha-

ladás) vagy R (hátramenet) állásba lett átállít-
va.

* A <CAMERA> gombot megnyomták.
* A külső tükrök be vannak hajtva.
* A ProPILOT Park kapcsolót megnyomták.
* A rendszer úgy ítéli meg, hogy nem lehet a

parkolási pozícióba állni egy akadály vagy
egyéb ok miatt.

* A rendszer úgy döntött, hogy nagy az eltérés a
parkolási művelethez használt parkolási pozí-
cióban.

* A VDC/ESP rendszert kikapcsolták.
* Az VDC/ESP/TCS/ABS bekapcsolásra került.
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* A gépjármű sebessége meghaladja a körülbe-
lül 8 km/h-t.

* A rendszer működésében hiba keletkezett.
* A következő feltételek valamelyike teljesül a

parkolási pozícióhoz közeli helyen.
— A rendszer a parkolás útvonalán egy aka-

dályt észlelt.
— A vezető biztonsági öve ki volt kapcsolva.

Automatikus deaktiválás folyamatban lévő parkolási
művelet során (ha a gépjármű nincs mozgásban)

MEVGUID-F32B3E60-E85A-4903-BE05-B2519D5D55C7
A következő esetekben a vezetőt egy hangjelzés,
illetve egy üzenet figyelmezteti és a ProPILOT Park
működése automatikusan leáll.

Ekkor az elektromos rögzítőfék aktiválódik, és a
váltóállás P (parkolás) állásba vált.

* A vezető oldali ajtó, az első utas oldali ajtó,
valamelyik hátsó ajtó vagy a csomagtér ajtaja
nyitva van.

* A vezető működteti a gázpedált.
* Az elektronikus rögzítőfék aktiválva van.
* A sebességváltót N (üres) vagy P (parkolás)

állásba állította.
* 1 perc vagy több telt el, miután a ProPILOT

Park szüneteltetett állapotba került.
* A <CAMERA> gombot megnyomták.
* A külső tükrök be vannak hajtva.
* A VDC/ESP rendszert kikapcsolták.
* Az VDC/ESP/TCS/ABS bekapcsolásra került.
* A rendszer működésében hiba keletkezett.
* A ProPILOT Park kapcsolót megnyomták.

A PROPILOT PARK PARKOLÁSI MÓDOKRÓL
MEVGUID-D033A79C-2E1E-4C7D-858E-3B46E4ED91CA

Párhuzamos parkolás (szonár érzékelés)
MEVGUID-CC82AC45-D357-4AAD-A19F-DC8A4C272E15

Haladjon el a parkolóhely mellett körülbelül 1 m-nél
(3 láb) a kívánt parkolóhely mellett.

Ha a parkolási pozíciótól mért távolság túl nagy,
előfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli az
akadályokat.

A parkolási pozíció pontossága a tárgy helyzetétől
és szögétől függ.

MWBF0042X

Példa parkolóhely akadály előtt

Érzékelő érzékelési tartománya

MWBF0043X

Példa parkolóhely akadályok között

Érzékelő érzékelési tartománya

MWBF0027X

A parkolás az ábrán látható útvonalon történik.

A parkolási útvonal és az oda-vissza váltások
száma függ a parkolási pozíciótól és a környező
akadályok pozíciójától.
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Párhuzamos parkolás (Vonal érzékelés)
MEVGUID-ABE2959D-5047-452B-AAEA-C20A066A59FE

MWBF0025X

Körülbelül 1 m (3 láb) távolságra közelítse meg a
parkolóhelyet a kívánt parkolóhely mellett.

Ha a parkolási pozíciótól mért távolság túl nagy,
előfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli az
akadályokat vagy a parkolóhely felfestéseit. Hivat-
kozni “Parkolási pozíció érzékelő funkciója” (431 o.).

MWBF0026X

Lassan haladjon előre, és nyomja le a fékpedált,

hogy megállítsa a járművet, ha párhuzamosan áll a
parkolási helyzettel.

Állítsa meg a járművet úgy, hogy az első ajtók a
kívánt parkolóhely elülső szélén legyenek.

MWBF0027X

Példa: visszafelé induló útvonal

A parkolás az ábrán látható útvonalon történik. Az
akadályok és a parkolási pozíciótól való távolság
függvényében előfordulhat, hogy a parkolási műv-
elet tolatással kezdődik.

A parkolási útvonal és az oda-vissza váltások
száma függ a parkolási pozíciótól és a környező
akadályok pozíciójától.

Parkolás parkolóhelyre
MEVGUID-73043D63-E1D8-4199-9C20-F7D5358F6BF7

MWBF0029X

Körülbelül 1 m (3 láb) távolságra közelítse meg a
parkolóhelyet a kívánt parkolóhely mellett.

Ha a parkolási pozíciótól mért távolság túl nagy,
előfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli az
akadályokat vagy nem érzékeli a parkolóhely
felfestéseit. Hivatkozni “Parkolási pozíció érzékelő
funkciója” (431 o.).

Lassan vezessen és állítsa le a járművet úgy, hogy
a jármű merőleges legyen a parkolóhelyre. Állítsa
meg a járművet, hogy az első ajtók a kívánt
parkolóhely közepére kerüljenek.
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MWBF0030X

A parkolás ellenőrzése az ábrán látható útvonalon
történik.

A parkolási útvonal és az oda-vissza váltások
száma függ a parkolási pozíciótól és a környező
akadályok pozíciójától.

Parkolás orral előre
MEVGUID-74BA370E-B0D2-4087-B04C-5ED479CECE09

MWBF0029X

Körülbelül 1 m (3 láb) távolságra közelítse meg a
parkolóhelyet a kívánt parkolóhely mellett.

Ha a parkolási pozíciótól mért távolság túl nagy,
előfordulhat, hogy a rendszer nem érzékeli az
akadályokat vagy a parkolóhely felfestéseit.

Lassan vezessen és állítsa le a járművet úgy, hogy
a jármű merőleges legyen a parkolóhelyre. Állítsa
meg a járművet, hogy az első ajtók a kívánt
parkolóhely közepére kerüljenek.

MWBF0033X

A parkolás ellenőrzése az ábrán látható útvonalon
történik.

A parkolási útvonal és az oda-vissza váltások
száma függ a parkolási pozíciótól és a környező
akadályok pozíciójától.

A PARKOLÁSI TERÜLETET BEÁLLÍTÁSA
MEVGUID-19821061-03EF-47EC-9BA0-78498015C732

A parkolási helyzet manuálisan állítható, ha a
párhuzamos parkolást vagy a parkolóhelyet vá-
lasztotta parkolási módként.

MWAF1304X

1. Nyomja le a fékpedált, állítsa le a járművet,
majd érintse meg a parkolási útmutató
doboz beállítási ikonját a képernyőn.

Amikor a látható, a parkolási útmutató
doboz pozícióban jelenik meg.

Ha a rendszer nem észlel parkolási pozíciót,
vagy a parkolási pozíció nem látható a képer-
nyőn, a parkolási útmutató mező az alap-
értelmezett pozícióban jelenik meg.

2. Érintse meg a nyilat a képernyőn a finom-
hangoláshoz.

MEGJEGYZÉS:
* A megjelenített iránymutató vonalak jelzik

azt a területet, amelyen a gépjármű a
parkolóhelyre történő beállás során átha-
ladhat. Zökkenőmentes lehet a parkolás, ha
gépjárművek, oszlopok és egyéb tárgyak az
iránymutató vonalakon kívülre esnek.

* Érintse meg a képernyő bal oldalát a parko-
lási útmutató dobozának mozgatásához.
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* A parkolás helyét jelző négyzet iránya mó-
dosítható az irányjelző kapcsoló működte-
tésével.

PARKOLÁS HALADÁSI IRÁNYÁNAK MÓDOSÍTÁSA
MEVGUID-A80ABFC7-9C69-4564-B698-E8572C4FF5D7

Ha a jármű haladási irányában akadály (például
oszlop) vagy a talajszintnél alacsonyabb helyen
van (például árok vagy szikla), nyomja le a fékpe-
dált a jármű megállításához.

A sebességváltó kar segítségével változtassa meg
a haladási irányt a parkolásvezérlés visszaállításá-
hoz.

MEGJEGYZÉS:

A parkolási művelet nem áll helyre, ha a rend-
szer úgy ítéli meg, hogy a parkolóhelyre való
beállás nem lehetséges a parkolószenzorok
(szonár) és kamerák által érzékelt akadályok
miatt.

(Példa) Parkoló gépjármű látható

MWBF0036X

1. Nyomja le a fékpedált a gépjármű megállí-
tásához.

MWBF0037X

2. A sebességváltót használva módosítsa a
haladás irányát.

Ha megérinti a [Folytat] gombot, a parkolás-
vezérlés folytatódik.

PARKOLÁSI POZÍCIÓ ÉRZÉKELŐ FUNKCIÓJA
MEVGUID-2B513C9A-60B9-4111-AB96-700BB68495BB

A parkolás pozíciót a rendszer kamerák és parko-
lószenzorok (szonár) segítségével érzékeli. A rend-
szer több parkolási pozíciót is érzékelhet.

A parkolóhelyek vonalait a kamerák felismerik, és
megjelenítik a parkolóhelyeket.

A parkolási pozíció nem jelenik meg, ha a parkoló-
szenzor (szonár) egy akadályt érzékel az észlelt
parkolóhelyen belül.

MEGJEGYZÉS:

Ha az elölnézet, az oldalnézet vagy a tolatóka-
mera lencséje szennyezett, vagy vízcseppek

vagy más anyag tapadt rá, az észlelhető parko-
lási pozíciók korlátozottak lehetnek.

Ha a parkolás parkolóhelyre vagy parko-
lás orral előre opció kerül kiválasztásra

MEVGUID-1D55F1E6-98D8-4F77-A280-1C49D29A7DA1

MWBF0038X

(1) Körülbelül 2,3 m (8 ft).
(2) Körülbelül 2 m (6 láb).
(3) Körülbelül 1 m (3 ft).

A parkolási pozíció észlelése a következő feltételek
mellett lehetséges:

* Körülbelül 2,3-2,5 m (6,5-8 láb) széles parkoló-
helyek felismerhetők.

* Az egyedi vonalakból vagy U-alakú térvona-
lakból álló parkolóvonalakat felismeri.

* Körülbelül 15 cm (6 hüvelyk) szélességű parko-
lóvonalakat ismer fel.

* A felismerés akkor történik meg, ha parkoló-
helysorok vannak a jármű elülső szélétől a
jármű hátsó szélétől körülbelül 2 m-re (6 láb)
belül .
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* A felismerés akkor történik, ha egy parkolóhely
körülbelül 1 m-re (3 láb) található a járműtől .

* Ha a [Parkolási oldal automatikus kiválasztás]
opció be van kapcsolva, a rendszer észleli a
parkolási pozíciókat a jármű mindkét oldalán.
Hivatkozni “A ProPILOT Park beállításai” (434
o.).

MWBF0039X

Szenzor érzékelési tartománya

A parkolási pozíció nem kerül megjelenítésre, ha az
első szenzorok (szonár) érzékelési tartománya
túlhaladt a kamera által észlelt parkolóhelyen és
egy akadály észlelhető.

Azok az akadályok, amelyek a szenzor érzékelési
tartománya alatt helyezkednek el, nem észlelhe-
tők.

Ha a párhuzamos parkolás került kiválasztásra
MEVGUID-F7D10E75-ED63-442B-9EF2-2A3245E23D7B

MWBF0040X

(1) Körülbelül 5 m (15 ft).
(2) Körülbelül 3 m (10 ft).
(3) Körülbelül 1 m (3 ft).

A parkolási pozíció észlelése a következő feltételek
mellett lehetséges.

* Körülbelül 5-6 m (15-18 láb) hosszúságú par-
kolóhelyek ismertek.

* A rendszer felismeri az egyes sorokból álló
parkolóhelyeket.

* Körülbelül 15 cm (6 hüvelyk) szélességű parko-
lóvonalakat ismer fel.

* A felismerés akkor történik meg, ha a veze-
tőoldali ajtó és a jármű hátsó szélétől körülbe-
l ü l 3 m ( 10 l áb ) t á vo l s ágon be l ü l
parkolóhelysorok vannak .

* A felismerés akkor történik, ha egy parkolóhely
körülbelül 1 m-re (3 láb) található a járműtől .

* Ha a [Parkolási oldal automatikus kiválasztás]
opció be van kapcsolva, a rendszer észleli a
parkolási pozíciókat a jármű mindkét oldalán.
Hivatkozni “A ProPILOT Park beállításai” (434
o.).

MWBF0041X

Szenzor érzékelési tartománya

A parkolási pozíció nem kerül megjelenítésre, ha az
első szenzorok (szonár) érzékelési tartománya
túlhaladt a kamera által észlelt parkolóhelyen és
egy akadály észlelhető.

Azok az akadályok, amelyek a szenzor érzékelési
tartománya alatt helyezkednek el, nem észlelhe-
tők.

Ha a parkolóhely-vonalakat nem ismeri fel a
rendszer, a parkoló érzékelők (szonár) a környező
akadályok alapján észlelik a parkolóhelyet.

A környezeti akadályok pozíciójától és szögétől
függően a parkolás helyét jelölő négyzet eltérő
lehet.
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MWBF0042X

Példa parkolóhely akadály előtt

Szenzor érzékelési tartománya

MWBF0043X

Példa parkolóhely akadályok között

Szenzor érzékelési tartománya

A PROPILOT PARK FUNKCIÓHOZ HASZNÁLT
KAMERÁK ÉS PARKOLÓSZENZOROK (szonár)

MEVGUID-B6EF7639-8DDB-45E3-B60F-7ECCA4167FBF

Kamerák
MEVGUID-912622F1-B9F2-479F-8022-353B83A4CF88

A rendszer az Intelligent Around View Monitor
kameráit használja.

A karbantartáshoz lásd “Rendszer karbantartása”
(220 o.).

Parkolószenzorok (szonár)
MEVGUID-D6BEF2E1-F928-48B3-8FE4-CD270F047E45

A rendszer 12 parkolószenzort (szonár) használ,
amelyek elöl, hátul, bal és jobb oldalon helyezked-
nek el.

A karbantartáshoz lásd “Rendszer karbantartása”
(420 o.).

A PROPILOT PARK ÓVINTÉZKEDÉSEI
MEVGUID-28A3B1A2-6FF3-4306-A8E3-61AC2993032E

FIGYELMEZTETÉS
* Soha ne próbáljon meg úgy vezetni, hogy

csak a képernyőt nézi. Fennáll a veszélye
annak, hogy nekimegy egy akadálynak
vagy váratlan balesetet okoz.

* Fordítson figyelmet a gépjármű környeze-
tében mozgó gépjárművekre és szemé-
lyekre. A rendszer támogatást nyújt a
parkoláshoz azáltal, hogy hatékonyan
használja az észlelt útvonalakat. A parko-
lási művelet közben fordítson figyelmet a
közeledő gépjárművekre, az Önt követő
gépjárművekre, illetve a gyalogosokra.

* Ha a ProPILOT Park funkció által nyújtott
támogatás már nem szükséges, kapcsolja
ki a ProPILOT Park funkciót. Ha a ProPILOT

Park továbbra is aktiválva marad, fennáll a
kockázata egy váratlan balesetnek.

* Mielőtt kiszállna a gépjárműből, ellenőriz-
ze, hogy az elektronikus rögzítőfék akti-
válva van-e és a sebességváltó karja P
(parkolás) állásban van-e.

* A ProPILOT Park használata előtt ellenőriz-
ze, hogy van elegendő hely a gépjármű
körül a kormánymozdulatok végrehajtásá-
hoz, illetve egyéb parkolási műveletekhez.

* A körülményektől függően előfordulhat,
hogy a bentről vagy kintről érkező zajok
megakadályozzák, hogy a vezető meg-
hallja a figyelmeztető hangot.

* Működtesse az irányjelző kapcsolót parko-
lásvezérlés közben, hogy tájékoztassa a
környezetet a jármű mozgási irányáról.

* Ne használja a ProPILOT Park funkciót a
következő körülmények között:

— Olyan helyen, ahol a forgalomban sok
gépjármű és gyalogos vesz részt

— Olyan helyen, ahol a megállás és vára-
kozás tilos

— Olyan helyen, ami túl szűk ahhoz, hogy
a gépjármű beférjen

— Olyan helyen, ahol a parkolás lyuk,
mélyedés vagy egyéb miatt nem lehet-
séges

— Olyan helyen, ahol az utca szűk

— Meredek lejtőn

— Murvás, szennyezett vagy nem aszfal-
tozott úton
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— Csúszós útfelületen, például havas
vagy jegyes úton.

— Döntöttség, lépcsőzetesség, útpadka,
nyomvályú vagy egyéb ok miatt nem
sík útfelületeken

— Olyan útfelületeken, ahol az aszfalt
megolvadt a sok napsütés miatt

— Olyan helyeken, ahol fűtés található az
úttestben (fűtés, amely megakadályoz-
za az útfelület lefagyását), például egy
parkolóban

— Mechanikus parkolókban vagy olyan
helyeken, ahol akadályok találhatók a
parkolóhelyeken

— Ha a gépkocsi túl van terhelve

— Elhasználódott gumiabroncsok esetén
vészhelyzeti gumiabroncsot vagy gu-
miláncokat használnak

— Ha a keréknyomás nem megfelelő

— Ha vonóhorog, vagy hasonló elem fel
van szerelve

— Ha olyan tárgy van felszerelve, amely
akadályozza a kamera látómezejét

— Ha a kamera képe nehezen kivehető
szennyeződés, napsütés, árnyékok
vagy egyéb okok miatt

— Ha a külső tükör nincs teljesen kinyitva

— Ha a kamerák nincsenek megfelelően
felszerelve

— Ha a lökhárítóra olyan tárgy van fel-

szerelve, amely befolyásolja a parkoló-
szenzor (szonár) teljesítményét

— Ha a lökhárító meg van hajolva, vagy
egyéb sérülés látható rajta

— Ha a parkolószenzorra (szonár) eső,
hó, sár vagy egyéb szennyeződés ta-
pad

— Ha a megrakott gépjármű a túl nehéz
rakomány miatt, illetve az egy oldalon
szállított rakomány miatt megdőlt

FIGYELEM
Előfordulhat, hogy az ütközők, illetve a padkák
nem érzékelhetők. Ha úgy érzékeli, hogy a
gépjármű egy padkának fog ütközni vagy egy
ütközőn fog áthaladni, nyomja le a fékpedált a
gépjármű megállításához. Fennáll a gépjármű
sérülésének kockázata.

A PROPILOT PARK HIBÁSAN MŰKÖDIK
MEVGUID-51B08E43-D50F-424F-93BD-9DF66F750B1B

Ha rendellenességet észlel a rendszerben, egy
figyelmeztető üzenet jelenik meg a képernyőn, a
ProPILOT Park Control ikon színe narancssár-
gára vált, és a ProPILOT Park automatikusan
kikapcsol. Ha a figyelmeztetés akkor jelenik meg,
amikor a rendszer használatban van, álljon meg a
gépjárművel egy biztonságos helyen, állítsa a
főkapcsolót KI állásba, majd állítsa újra BE állásba.

Ha a fentieket követően sem lehet a ProPILOT Park
rendszert aktiválni, hiba lehet a rendszerben. Ez
nem befolyásolja a normál vezetést. A rendszert
azonban egy hozzáértő javítóműhelynek, például

egy NISSAN márkakereskedőnek vagy szakszerviz-
nek kell megvizsgálnia.

A PROPILOT PARK BEÁLLÍTÁSAI
MEVGUID-88A0CE74-7196-4E5C-85DE-BEAD28F43A0D

1. Érintse meg a [ ] az indítósávon.

2. Érintse meg a [Parkolás] opciót.

3. Válassza ki a beállítási elemet.

Elérhető elemek:
. [Legutóbbi parkolási mód kiválasztása]

Ha ez az elem be van kapcsolva, a legutóbb
használt parkolási mód kerül alkalmazásra.

Ha ez elem ki van kapcsolva, akkor a
párhuzamos parkolás opció kerül kiválasz-
tásra.

. [Parkolási oldal automatikus kiválasztás]

Ha ez az elem be van kapcsolva, a rendszer
a gépjármű mindkét oldalán parkolóhelye-
ket keres.

Ha az elem ki van kapcsolva, a rendszer
csak a ProPILOT Park utoljára használt
oldalán lévő parkolóhelyeket érzékeli.

Ha az irányjelző kapcsolóját működésbe
hozza ebben az állapotban, a rendszer az
irányjelző oldalán keres parkolóhelyeket.

. [Parkolási mód]

A parkolási mód, amely a ProPILOT Park
képernyőn kiválasztható, beállítható.

A bekapcsolt parkolási módok minden al-
kalommal kiválaszthatók, amikor megérinti
a parkolási mód kiválasztása ikont.
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A parkolási mód, amely ki van kapcsolva,
nem választható ki a parkolási mód kivá-
lasztásának ikonjának megérintésével.

Lásd “A parkolási mód kiválasztása” (423 o.).

PARKOLÓÉRZÉKELŐ (szonár) ÉSZLELÉSI
FELTÉTELEI ÉS KORLÁTOZÁSAI

MEVGUID-CDA6C635-16BC-401D-B0DD-4ED7975C803A

FIGYELMEZTETÉS
A parkolóérzékelő (szonár) rendszernek van-
nak bizonyos korlátai. Részletes információ-
kért nézze meg a “Parkolószenzor (szonár)
rendszer korlátai” (419 o.).

* A következő feltételek fennállása esetén mű-
ködésbe kell hozni a féket vagy a megfelelő
parkolási művelet nem hajtható végre.
— Ha a parkolószenzorra (szonár) eső, hó, jég,

kosz vagy egyéb szennyeződés tapad
— Ha túl nagy zaj tapasztalható a környező

területeken
— Ha a gépjármű közvetlen környezetében

olyan eszköz van, amely ultrahangokat
bocsát kit (beleértve a parkolószenzorral
(szonár)) felszerelt járműveket is

— Ha túl nagy a fű a környező területeken
— Ha olyan szerkezet közelében halad el,

amelyen kidudorodások vagy benyomódá-
sok vannak

— Ha a gépjármű mellett valamilyen szerkezet
található (például fal, útdíjfizető berendezés
vagy parkolóház-kapu)

— Ha lépcső, kinyúló tárgy vagy esőelvezető
található az úton

— Ha zászló, műanyag függöny vagy hasonló
tárgy alatt halad el

— Ha a gépjármű körül hóbuckák találhatók

INTELLIGENS KÖRNÉZETI MONITOR ÉSZ-
LELÉSI FELTÉTELEI ÉS KORLÁTOZÁSAI

MEVGUID-D71E12B8-939B-4637-84AF-27F5F9553204

FIGYELMEZTETÉS
Az intelligens körbetekintési monitornak van-
nak bizonyos korlátai. Részletes információ-
kért nézze meg a “Intelligent Around View
Monitor (ha van)” (211 o.).

* Az alábbiakhoz hasonló körülmények között
előfordulhat, hogy az intelligens körbetekintési
monitor kamerái nem képesek megfelelően
észlelni az akadályt és/vagy a parkolási hely-
zetet.
— Ha a gépjármű esőtől vagy egyéb víztől

nedves lesz
— Ha a környező terület sötét, mint például

éjszaka, földfelszín alatti helyeken, vagy föld
feletti parkolóházakban

— Ha a parkolóhely felfestései nem láthatók
tisztán a rossz idő miatt (eső, hó, köd, por,
homok vagy hóvihar)

— Ha a kamera lencséi bepárásodtak a vízzel
való érintkezés miatt

— Ha erős napfény vagy lámpafény esik az
útra

— Ha az út felülete nedves és csillogó, például

esőben vagy eső után, illetve amikor po-
csolyák vannak az úton

— Ha a nap belesüt a kamerába, például
reggel vagy este

— Ha a kamera lencséje szennyezett vagy
vízcseppek tapadnak rá

— Ha olyan tárgy van felszerelve, amely aka-
dályozza a kamera látómezejét

— Ha erős fény (például napfény vagy szem-
bejövő járművek távolsági fénye) jut be az
elülső kamerába

— Amikor a jármű vezetési testhelyzete jelen-
tősen megváltozott hirtelen fékezés vagy
terhelés hatására

— Fényerő hirtelen változása (például ha a
gépjármű egy alagútba hajt be vagy onnan
hajt ki, árnyékos területen halad át vagy
villámlik)

— Ha meredek lejtőn vagy lejtőn vagy éles ívű
utakon vezet

— Azok az emberek, akik a függőlegesen
állótól vagy a járástól eltérő testtartással
rendelkeznek, például előre dőlnek stb.

— Emberek egy járműben
— Bevásárlókocsit, babakocsit stb. toló embe-

rek.
— Emberek olyan ruhákban, mint például

esőkabát vagy olyan ruha, amelyek körvo-
nalai homályosak

— Olyan emberek, akiknek van esernyőjük
vagy nagy táskájuk, és el van rejtve egy
testrészük
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— A gyalogos profilját a rendszer nem ismeri
fel, mert nagy poggyásza van, vagy a
háttérrel megegyező színű ruhát visel.

PROPILOT PARK ÉSZLELÉSI FELTÉTELEK ÉS KORLÁTOZÁSOK
MEVGUID-38038C43-367A-406A-BEC6-8281DB314DA9

* A következő feltételek fennállása esetén mű-
ködésbe kell hozni a féket vagy a megfelelő
parkolási művelet nem hajtható végre.
— Ha a parkolószenzorra (szonár) eső, hó, jég,

kosz vagy egyéb szennyeződés tapad
— Ha túl nagy zaj tapasztalható a környező

területeken
— Ha a gépjármű közvetlen környezetében

olyan eszköz van, amely ultrahangokat
bocsát kit (beleértve a parkolószenzorral
(szonár)) felszerelt járműveket is

— Ha túl nagy a fű a környező területeken
— Ha olyan szerkezet közelében halad el,

amelyen kidudorodások vagy benyomódá-
sok vannak

— Ha a gépjármű mellett valamilyen szerkezet
található (például fal, útdíjfizető berendezés
vagy parkolóház-kapu)

— Ha lépcső, kinyúló tárgy vagy esőelvezető
található az úton

— Ha zászló, műanyag függöny vagy hasonló
tárgy alatt halad el

— Ha a gépjármű körül hóbuckák találhatók
* Előfordulhat, hogy a rendszer nem működik

megfelelően a következő feltételek mellett.
— Ha a járművet nem eredeti gumiabroncsok-

kal szerelték fel

* A következő feltételek mellett nem lehetséges
a parkolóhelyre való helyes beállás. Ha szük-
séges, a gépjárművel álljon egy megfelelőbb
helyre.
— Ha az útfelület nem sík
— Ha a gépjármű a túl nehéz rakomány miatt,

illetve az egy oldalon szállított rakomány
miatt megdőlt

* A következő körülmények között lehetetlen
vagy nehéz a parkolóhelyet észlelni.
— Ha a gépjármű túl közel van a parkolóhely-

hez
— Olyan parkolóhelyen, ahol a parkolóhely

felfestései nincsenek kialakítva és a helyek
kötéllel, blokkokkal vagy egyéb eszközökkel
vannak kialakítva

— Ha a parkolóhely felfestései nem láthatók
kopás vagy szennyeződés miatt

— Ha az út és a parkolóhely felfestései között
kicsi a kontraszt

— Ha a parkolóhely felfestései az úton sárgák,
vagy a fehértől eltérő színűek

— Ha a parkolóhely túl szűk vagy széles
— Ha a parkolóhely túl rövid
— Ha a parkolóhely felfestései túl szűkek vagy

szélesek
— Ha a parkolóhely felfestései nem párhuza-

mosak a kamera képén, mivel a parkolóhely
döntött, illetve egyéb okok miatt

— Ha a parkolóhely felfestései egy átlós vo-
nallal vannak összekötve vagy egyéb jelö-
lésekhez kapcsolódnak

— Ha a gépjármű árnyéka, fák árnyéka vagy
egyéb árnyékok a parkolóhely felfestéseit
takarják

— Ha egy szomszédos jármű vagy más aka-
dály van a parkoló sorain

— Ha valamilyen akadály van a parkolóhelyen
— Ha a környező terület sötét, mint például

éjszaka, földfelszín alatti helyeken, vagy föld
feletti parkolóházakban

— Ha a parkolóhely felfestései nem láthatók
tisztán a rossz idő miatt (eső, hó, köd, por,
homok vagy hóvihar)

— Ha a kamera lencséi bepárásodtak a vízzel
való érintkezés miatt

— Ha a nap vagy az utcai világítás megcsillan
az út felületén

— Ha erős napfény vagy lámpafény esik az
útra

— Ha az út felülete nedves és csillogó, például
esőben vagy eső után, illetve amikor po-
csolyák vannak az úton

— Ha a nap belesüt a kamerába, például
reggel vagy este

— Ha a kamera lencséje szennyezett vagy
vízcseppek tapadnak rá

— Ha olyan tárgy van felszerelve, amely aka-
dályozza a kamera látómezejét

— Ha lépcső, lefolyó, útburkolati jel, átfestett
vonal vagy hasonló elem látható

— Ha hó vagy csúszásmentesítő anyag hal-
mozódott fel

— Ha a parkolóhely kövekkel és növényzettel
van kirakva
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— Ha zajos kép látható a parkolóhelyet meg-
jelenítő képernyőn

— Ha betűk vagy egyéb karakterek vannak
felfestve a parkolóhelyre

— Ha az út színe és fényereje nem egyenletes
— Ha a gépjármű a parkolóhelyhez képest

megdöntve állt meg
— Ha az utca szűk
— Ha valamilyen akadály van a gépjármű előtt
— Ha a parkolószenzorra (szonár) eső, hó, jég,

kosz vagy egyéb szennyeződés tapad
— Ha túl nagy zaj tapasztalható a környező

területeken
— Ha a gépjármű közvetlen környezetében

olyan eszköz van, amely ultrahangokat
bocsát kit (beleértve a parkolószenzorral
(szonár)) felszerelt járműveket is

— Ha túl nagy a fű a környező területeken
— Ha lépcső, kinyúló tárgy vagy esőelvezető

található az úton
— Ha a gépjármű körül hóbuckák találhatók

* A következő feltételek mellett előfordulhat,
hogy a parkolási pozíció nem a megfelelő
helyzetben észlelhető.
— Ha egy olyan fény tűnik fel, mint a parkoló-

hely felfestése, az lehet egy épület vagy
egyéb tárgy tükröződése, egy lépcső, egy
csatorna, egy felfestést, egy újrafestett
vonal vagy ezekhez hasonló elem

— Ha útjavításból visszamaradt jelölések lát-
hatók, betűk láthatók az útfelületen, oszlo-
pok vagy egyéb akadályok

— Ha az út felülete nedves és csillogó, például
esőben vagy eső után, illetve amikor po-
csolyák vannak az úton

— Ha az út színe és fényereje nem egyenletes
— Ha a parkolóhely egy lejtőn található
— Ha az oldalsó fellépő vagy egy árnyék

takarja a parkolóhely vonalait
— Ha a parkolóhely felfestései nem láthatók

kopás vagy szennyeződés miatt
— Ha a rendszer működését befolyásolják az

gépjármű vagy fák árnyékai
* Ha a jármű nem eredeti gumiabroncsokkal van

felszerelve, előfordulhat, hogy a parkolásve-
zérlés a beállított helyzetbe nem lehetséges.
Javasolt felkeresni egy NISSAN márkakereske-
dőt vagy szakszervizt a teli gumiabroncsok
cseréjéhez.

MEVHT33A1-5460FB5E-5751-4144-BEDA-9C44CC26E1E8

BEFAGYOTT AJTÓZÁR KIOLDÁSA
MEVHT33A1-C74B4044-96AE-491C-BC91-45A9ECC9A5E7

Annak érdekében, hogy a ajtózárak befagyását
megelőzhesse, jutasson jégoldót a kulcslyukba. Ha
a zár befagy, melegítse fel a kulcsot mielőtt
behelyezné a zárba, vagy használja az intelligens
kulcsrendszert.

FAGYÁLLÓ
MEVHT33A1-90BFB791-C394-4902-BD39-3C2F7195DC93

Télen, ha a külső hőmérséklet várhatóan 0°C (32°F)
alá esik, a megfelelő védelem érdekében ellenőriz-
ze a fagyálló szintjét. További információért lásd .
“Motor hűtési rendszere” (468 o.) vagy “Inverter
hűtő rendszer” (469 o.).

12 VOLTOS AKKUMULÁTOR
MEVHT33A1-EB5AE933-122D-4608-B599-298971BE31E0

Ha a 12 voltos akkumulátor nincs teljesen feltöltve,
extrém hideg körülmények között a 12 voltos
akkumulátor folyadéka megfagyhat és a 12 voltos
akkumulátor károsodhat. A maximális hatásfok
fenntartása érdekében rendszeresen ellenőrizze a
12 voltos akkumulátort. További információért lásd
. “12 voltos akkumulátor” (478 o.).

HŰTŐFOLYADÉK LEERESZTÉSE
MEVHT33A1-A4BF66A7-0598-4C4A-8F3F-1B3EE14A1F6A

Ha a járművet fagyálló nélkül hagyja szabad téren,
eressze le a hűtőrendszert, beleértve a motor-
blokkot is. Töltse fel ismét a jármű működtetése
előtt. Részletes információkért nézze meg a “Motor
hűtési rendszere” (468 o.).
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GUMIABRONCSOK JELLEGE
MEVHT33A1-9C8439E1-BA84-485E-ACF6-DFC2574800D6

1. Ha téli gumiabroncsokat szerel fel gépjárműve
első/hátsó kerekeire, ugyanolyan méretű, ter-
helhetőségű, szerkezetű és típusú (diagonál,
diagonálöves vagy radiál) gumiabroncsokat
használjon, mint ami a hátsó/első kerekeken
található.

2. Ha a gépjárművet szélsőséges téli időjárási
körülmények között használja, mind a négy
kerékre szereljen fel téli gumiabroncsot.

3. Jeges úton való még jobb tapadásra szöges
gumiabroncs használható. Azonban egyes
országok, tartományok és államok tiltják a
használatát. Nézzen utána a helyi, állami és
tartományi jogszabályoknak, mielőtt szeges
gumiabroncsokat szerelne.

Szeges téli gumiabroncsok csúszási és ta-
padási tulajdonságai nedves vagy száraz
felületeken rosszabbak lehetnek a nem
szeges téli gumiabroncsoknál.

4. Kívánság szerint hóláncok is használhatók.
Győződjön meg róla, hogy a gépjárműre illő
hóláncokat használ és azokat a gyártó utasí-
tásai szerint szerelte-e fel. A hólánc gyártójá-
nak ajánlása esetén használjon láncfeszesség
állító eszközt, hogy biztosítsa a lánc szoros
illeszkedését. A hólánc laza záróláncszemeit le
kell rögzíteni vagy el kell távolítani, hogy
ostorszerű csapkodással nehogy megsértsék
a gépjármű karosszériáját. Továbbá csökken-
tse a jármű sebességét, különben a jármű
megsérülhet és/vagy csökkenhet a jármű
vezethetősége és romolhat a teljesítménye.

Négykerék-meghajtású (4WD) MODELLEK
MEVGUID-35EB88FC-74A5-483D-BA5D-D2D90B22F5A4

Ha téli gumiabroncsokat szerelt fel, azoknak is
meg kell egyezniük méretben, márkában, típusban
és mintázatban mind a négy keréken.

KÜLÖNLEGES TÉLI FELSZERELÉS
MEVHT33A1-3491A18F-97B7-48DE-9D77-0C0C0BB3803C

A következő eszközök gépkocsiban tartása java-
solt télen:

* Egy jégkaparó és egy erős sörtéjű kefe, a jég és
hó ablakokról, valamint ablaktörlőkről való
eltávolításához.

* Egy erős, sima deszka, amit az emelő alá tehet,
hogy alátámassza.

* Egy lapát, hogy kiáshassa a járművet a hótor-
laszokból.

* Tartalék szélvédőmosó folyadék a folyadék-
tartály utántöltéséhez.

VEZETÉS HAVON VAGY JÉGEN
MEVHT33A1-28640823-2F38-49A8-9D56-4832A7583977

FIGYELMEZTETÉS
* A nedves jég (32°F, 0°C 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 kör-
ültekintően 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 aze-
lőtt, hogy elérné. Próbáljon meg nem
fékezni akkor, amikor már a jégen van, és
kerüljön minden hirtelen kormánymozdu-
latot.

* Ne használja az automatikus sebesség-
szabályozó berendezést csúszós úton.

* A hó miatt a veszélyes kipufogógáz meg-
rekedhet a jármű alatt. Távolítsa el a havat
a kipufogócső és a jármű körül.
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MEVHT33A1-6DC162F3-C505-4BAE-91C8-4ECE3048609E

MWAF0784X

Példa

MEGJEGYZÉS:

Ahhoz, hogy az aktív zajvédelmet és az aktív
hangerősítő rendszert megfelelően működtet-
hesse:

* Ne takarja le a hangszórókat vagy a mély-
hangszórót.

* Ne takarja le a mikrofonokat.
* Ne cserélje ki vagy módosítsa a hangszórókat,

beleértve a mélyhangszórót is, illetve ne mó-
dosítsa a hangrendszer alkatrészeit, pl. az
erősítőt.

* Semmilyen módosítást ne hajtson végre a
zajszigetelésen vagy a mikrofonokon, a hang-
szórókon vagy a mélyhangszórón.

AKTÍV ZAJVÉDELEM
MEVHT33A1-9C85BCAE-EFE5-48CD-8C8D-EEA3CA6520C0

Az aktív zajvédelem a gépjármű belsejében talál-
ható mikrofonokat használja a motorzaj érzé-
kelésére. A rendszer automatikusan olyan
tompított motorhangot generál a hangszórókon

és a mélyhangszórón keresztül, amellyel
csökkenti a motor búgását.

Ha a mikrofonokat vagy annak környékét
módosítja, abnormális zajok hallhatók a hangszó-
rókból.

AKTÍV HANGKIEMELÉS
MEVHT33A1-D580A998-6DE1-4001-A99A-ABD7957BE4F9

Az aktív hangkiemelés a motor fordulatszámának
és a vezetési üzemmódnak megfelelő hangokat
generál a hangszórókon és a mélyhangszórón

keresztül, így javítva a motorhang minőségét.
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MEVHT33A1-F8C8FFF6-A599-4B3B-A1E6-F9439E4BD2DC

MSIC2574

A vészvillogó kapcsolója attól függetlenül is mű-
ködik, hogy a főkapcsoló milyen állásban van,
kivéve azt az esetet, amikor a 12 voltos akkumu-
látor le van merülve.

A vészvillogó feladata, hogy a többi vezetőt
figyelmeztesse, hogy Önnek meg kellett állni
vészhelyzet miatt.

Ha megnyomja a vészvillogó kapcsolóját, akkor az
összes irányjelző villogni kezd. A vészvillogó kikap-
csolásához nyomja meg ismét a vészvillogó gomb-
ját.

Ha a rendszer olyan behatást érzékel, amely
aktiválhatja a kiegészítő légzsákokat, a vészvillogó
automatikusan villogni kezd.

FIGYELMEZTETÉS
Addig ne kapcsolja ki a vészvillogót, amíg meg
nem győződött róla, hogy az biztonságos.
Előfordulhat az is, hogy a vészvillogó nem
kezd el automatikusan villogni; ez a behatás
erejétől függ.

Ha a vészvillogó gombját megnyomja, a vészvillogó
kikapcsol.

MEVHT33A1-767CAB03-A2F1-4C04-AC7E-66064BCCA4BE
A vészfékezés jelzése villogtatja a féklámpát és a
magasra szerelt féklámpát, hogy megakadályozza
a hátsó ütközést, ha hirtelen fékezést észlel.

A vészfékezés jelzése a következő körülmények
között működik:

* Ha a jármű sebessége meghaladja a 60 km/h-t
(37 MPH)

* Amikor a rendszer hirtelen fékezést észlel a
fékpedál behúzása közben

A vészfékezés jelzése nem működik a következő
körülmények között:

* Amikor a vészvillogó működik
* Amikor a rendszer nem észlel hirtelen fékezést

VÉSZVILLOGÓ-KAPCSOLÓVÉSZVILLOGÓ-KAPCSOLÓ VÉSZFÉKEZÉS JELZÉSEVÉSZFÉKEZÉS JELZÉSE
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MEVHT33A1-7C6757DA-C9FC-43FC-9E43-9CB1131A89D7
Az e-POWER rendszer vezetés közbeni vészhely-
zetben történő kikapcsolásához hajtsa végre a
következő eljárást:

* Gyorsan nyomja meg a nyomógombos bekap-
csológombot háromszor egymás után keve-
sebb, mint 1,5 másodperc alatt, vagy

* Nyomja meg és tartsa lenyomva a nyomó-
gombos főkapcsolót több mint 2 másodper-
cig.

MEVHT33A1-5D64AB92-19AE-4EBB-85E2-0500CB2054C5

KERÉKNYOMÁST FIGYELŐ RENDSZER (TPMS)
MEVHT33A1-D5EFDF05-2AE3-40F2-80D4-FC9B73F45065

A gépjármű fel van szerelve keréknyomást felü-
gyelő rendszerrel (TPMS). Ez a rendszer az összes
abroncs nyomását felügyeli. Ha az alacsony ab-
roncsnyomásra figyelmeztető lámpa világít, és a
„Alacsony abroncsnyomás” figyelmeztető üzenet
jelenik meg a jármű információs kijelzőjén, akkor
egy vagy több gumiabroncs jelentősen alulfújt
állapotban van. Ha a járművet alacsony abroncs-
nyomással vezetik, a TPMS aktiválódik, és az
alacsony abroncsnyomásra figyelmeztető lámpá-
val figyelmezteti Önt. A rendszer csak akkor
aktiválódik, ha a gépjárművet 25 km/h (16 MPH)
sebességnél magasabb sebességgel vezeti. A
részletekért lásd: “Figyelmeztető lámpák, visszajel-
ző lámpák és hangjelzések” (88 o.) és “Keréknyo-
mást figyelő rendszer (TPMS)” (259 o.).

FIGYELMEZTETÉS
* Ha az alacsony keréknyomásra figyelmez-

tető rendszer lámpája vezetés közben
villan fel kerülje a hirtelen kormánymoz-
dulatokat vagy az intenzív fékezést, csök-
kentse a jármű sebességét, húzódjon félre
egy biztonságos helyre és a lehető legha-
marabb állítsa le a járművet. Ha nem
megfelelően felfújt abroncsokkal közleke-
dik, az abroncsok sérülhetnek és meg-
nőhet a defekt valószínűsége. A gépjármű
súlyosan sérülhet, de baleset is előfordul-
hat, és súlyos személyi sérülésekhez ve-
zethet. Ellenőrizze mind a négy kerék
nyomását. Állítsa be az abroncsok nyomá-
sát a javasolt HIDEG értékre, amely a
Gumiabroncsok címkén található, hogy az

alacsony guminyomás figyelmeztető lám-
pája KIkapcsoljon. Ha a keréknyomás be-
állítása után a lámpa még mindig világít,
az abroncs defektes lehet. Ha defektes
abroncsunk van, a lehető leghamarabb
javítsa meg egy defektjavító készlettel.

* Ha olyan típusú abroncsokat használ,
amelyeket a NISSAN eredetileg nem határ-
ozott meg, az befolyásolhatja a TPMS
rendszer működését.

* A NISSAN azt javasolja, hogy csak az
eredeti, a gépjárműhöz adott javítókészle-
tet használja. Más típusú tömítőanyagok
használata károsíthatja a szelep tömítését,
amely miatt az abroncsban csökkenhet a
légnyomás. Javítófolyadék használata
után a lehető leghamarabb keressen fel
egy NISSAN márkakereskedést vagy szak-
szervizt.

DEFEKTES KERÉK MEGJAVÍTÁSA
MEVHT33A1-0EFD9885-7F53-4D60-A5D6-B72B83F6D394

A pótkerék helyett egy gumijavító szett jár a
gépjárműhöz. A gumijavító szettet csak kisebb
defektek javításához és ideiglenesen lehet hasz-
nálni. A gumijavító szett alkalmazása után keres-
sen fel egy NISSAN márkakereskedőt vagy
szakszervizt, amint lehet, és javíttassa meg vagy
cseréltesse ki a kereket.

FIGYELEM
* A NISSAN azt javasolja, hogy csak az

eredeti, a gépjárműhöz adott javítókészle-
tet használja. Más típusú tömítőanyagok
használata károsíthatja a szelep tömítését,
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amely miatt az abroncsban csökkenhet a
légnyomás.

* A gépjárműhöz adott javítókészletet ne
használja más gépjárműveken.

* A javítókészletet csak az abroncs felfúja-
tására és a nyomás ellenőrzésére használ-
ja.

* A javítókészletet csak DC12V-ról használja.

* A javítókészletet tartsa portól és víztől
távol.

* A javítókészletet ne szerelje szét vagy
módosítsa.

* Ne galvanizálja a javítókészletet.

* A következő körülmények között ne hasz-
nálja a gumijavító szettet. Vegye fel a
kapcsolatot egy NISSAN márkakereskedő-
vel, szakszervizzel vagy autómentővel.

— ha a tömítőanyag lejárt a lejárati idejé-
nek (a palackon lévő címkén látható)

— ha a vágás vagy szúrás körülbelül 6 mm
(0,25 hüvelyk) vagy hosszabb

— ha a gumiabroncs oldala sérült

— ha a járművet úgy vezették, hogy a
gumiabroncsból jelentős levegőveszteség
keletkezett

— ha a gumiabroncs teljesen elmozdul a
felni belsejében vagy kívül

- ha a gumiabroncs felni sérült

— ha két vagy több gumiabroncs kimerült

Gépjármű megállítása
MEVHT33A1-373EA566-1B6F-498D-9FE6-B2F0FD090F8B

FIGYELMEZTETÉS
* Győződjön meg arról, hogy a rögzítőfék

megfelelően be van húzva, és a jármű P
(parkoló) helyzetbe van állítva.

* Soha ne javítsa meg a gumiabroncsokat,
ha a jármű lejtőn, jégen vagy csúszós
területen áll. Ez kockázatos.

* Soha ne javítsa meg a gumiabroncsokat,
ha a szembejövő forgalom a jármű köz-
elében van. Kérjen professzionális segítsé-
get.

1. Óvatosan tolja le a járművet az útról, ki a
forgalomból.

2. Kapcsolja be a vészvillogót.

3. Sík területen parkoljon.

4. Húzza be a kéziféket.

5. Nyomja meg a P kapcsolót a P (parkolás)
állásba váltáshoz.

6. Állítsa a főkapcsolót „KI” állásba.

7. Nyissa fel a motorháztetőt és állítsa fel az
elakadásjelző háromszöget (ha van):
. Hogy az elhaladó forgalmat figyelmeztesse.
. Jelezze a szerviznek, hogy Önnek segítségre

van szüksége.

8. A többi utast szállítsa ki a gépjárműből, és
várakoztassa őket biztonságos helyen, távol a

közúti forgalomtól és kellő távolságban gép-
járművétől.

A gumijavító szett elővétele
MEVHT33A1-8240377E-0C5C-4B51-9A82-BF5E7E84FBB0

MWAG0176X

Példa

Vegye ki a sürgősségi gumiabroncs defektjavító
készletet a csomagtérdeszka alatti tárolóból. A
gumijavító szettben a következő elemek találha-
tók:

Gumiabroncstömítő palack

Légkompresszor*

*: A modellektől függően a kompresszor alakja
változhat.

Mielőtt a gumijavító szettet használná
MEVHT33A1-B0794B66-8DBA-4843-8D2A-AC4C648813E3

* Ha a kerékbe beékelődik egy idegen tárgy (pl.:
csavar vagy szeg), ne vegye ki.

* Ellenőrizze a ragasztóanyag lejáratát (az üveg
alján látható). Soha ne használjon olyan ra-
gasztóanyagot, amelynek lejárt a szavatossá-
ga.
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Kerék javítása
MEVHT33A1-113CE38E-9DBB-47E6-AED6-B20991EAF4F2

FIGYELMEZTETÉS
A javítókészlet használatakor figyeljen a kö-
vetkező óvintézkedésekre.

* A ragasztóanyag lenyelése veszélyes.
Azonnal igyon nagy mennyiségű vizet és
kérjen orvosi segítséget.

* Amennyiben a ragasztóanyag érintkezik a
bőrével vagy szemével bő vízzel mossa le.
Ha az irritáció továbbra is fennáll, érjen
orvosi segítséget.

* A ragasztóanyagot tartsa kisgyermek elől
elzárva.

MJVE0014X

1. Vegye ki a sebességkorlátozó matricát a
kompresszorból*, majd helyezze olyan helyre,
ahol a vezető vezetés közben jól láthatja.

*: A modellektől függően a kompresszor alakja
változhat.

FIGYELEM
Ne helyezze fel a sebességkorlátozó címkét a
kormánykerék közepére, a kilométerórára
vagy a figyelmeztető lámpákra.

MWAG0161X

2. Vegye ki a tömlőt és a tápdugót a
légkompresszorból. A kompresszorról távolít-
sa el az tubustartó fedelét.

MWAG0162X

3. Vegye le a ragasztóanyag tubusának fedelét
és az óramutató járásával megegyező irányba
hajtsa fel a tubust. (A tubus védőfóliáját hagyja
érintetlenül. Ahogyan a tubust felcsavarja a
tartóra, a fólia átszakad.)

4. A defektes keréken vegye le a szelepsapkát a
szelepről.

MSCE0870
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5. Távolítsa el a védősapkát a tömlőről, és
csavarja fel szorosan a tömlőt a gumiabroncs
szelepére. Győződjön meg arról, hogy a nyo-
másmentesítő szelep szorosan meg van
húzva. Győződjön meg róla, hogy a levegő-
kompresszor kapcsolója KI (*) állásban van-e,
majd az elektromos csatlakozóját dugja be a
gépjárműben található aljzatba.

MWAG0163X

6. Állítsa a főkapcsolót BE állásba. Állítsa a
kompresszor kapcsolóját BE (−) állásba és
fújassa fel az abroncsot arra a nyomásértékre,
amely a vezető oldali B oszlopon található
címkén olvasható, vagy minimum 180 kPa (26
psi) értékre. Rövid időre kapcsolja ki a komp-
resszort, hogy a nyomásmérő műszerrel ellen-
őrizni tudja a nyomásértéket.

Ha a kereket nagyobb nyomásra fújatja fel,
mint a meghatározott, állítsa be a nyomást a
levegő nyomásmentesítő szelepen keresztül
történő elengedésével. A hideg gumiabroncs
nyomása a gumiabroncs címkén található,
amely a vezetőoldali B-oszlopon található.

FIGYELEM
* Ha nem megfelelő a csatlakozás a tömlő

és a szelep között, akkor a levegő elszökik,
illetve a ragasztóanyag szivárog.

* Ne álljon közvetlenül a sérült kerék mellett,
amikor fújatja fel, mert fent áll a veszélye,
hogy szétreped. Ha repedések vagy dudo-
rok jelennek meg az abroncson, azonnal
kapcsolja ki a kompresszort.

* Előfordulhat, hogy a nyomás eléri a 600
kPa-t (87 psi) a gumiabroncs felfújása
közben, de ez normális állapot. Rendsze-
rint a nyomás 30 másodpercen belül visz-
szaesik.

* A kompresszort ne használja 10 percnél
tovább.

Ha a gumiabroncsnyomás nem emelkedik ig
180 kPa (26 psi) 10 percen belül, a gumiab-
roncs súlyosan megsérülhet és az abroncs
nem javítható meg ezzel a defektjavító
készlettel. Vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN
márkakereskedővel vagy szakszervizzel.

7. Ha az abroncs nyomása eléri a meghatározott
értéket vagy legalább a 180 kPa (26 psi)
értéket, kapcsolja ki a kompresszort. Húzza ki
a elektromos vezetéket a csatlakozó aljzatból
és gyorsan vegye le a tömlőt az abroncs
szelepéről. Helyezze vissza a szelepsapkát.

FIGYELEM
A ragasztóanyag tubusát hagyja a helyén, így
megakadályozhatja, hogy a maradék tömítő-
anyag kifolyjon.

8. Azonnal induljon el a gépjárművel és vezessen
10 percig vagy 3 km-t (2 mérföld) 80 km/h (50
MPH) vagy alacsonyabb sebességgel.

9. Vezetés után győződjön meg róla, hogy a
kompresszor kapcsolója KI (*) állásban van
és csavarja a tömlőt a szelepre. Ellenőrizze a
nyomásértéket a műszerrel.

Ha a keréknyomás 130 kPa (19 psi) ÉRTÉK ALÁ
ESIK:
Az abroncs nem javítható meg ezzel a defektja-
vító készlettel. Vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN
márkakereskedővel vagy szakszervizzel.

Ha a keréknyomás 130 kPa (19 psi) VAGY MAGA-
SABB, DE NEM ÉRI EL A MEGHATÁROZOTT NYO-
MÁSÉRTÉKET:
Fordítsa a kompresszor kapcsolóját BE ( - ) állásba,
és fújja fel a gumiabroncsot a megadott nyomásig.
Majd ismételje meg a 8. lépéstől.

Ha a nyomás ismét csökken, az abroncs nem
javítható meg ezzel a defektjavító készlettel.
Vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN márkakeres-
kedővel vagy szakszervizzel.

Ha az abroncs nyomása a meghatározott érté-
ken áll:
Az ideiglenes javítás befejeződött.

Amint lehet, keressen fel egy NISSAN márkakeres-
kedőt vagy szakszervizt és javíttassa meg/ cserél-
tesse ki a kereket.
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FIGYELEM
A ragasztóanyagot és a tömlőt ne használja
újra.

Új ragasztóanyagért és tömlőért látogasson el
egy NISSAN márkakereskedésbe vagy szak-
szervizbe.

A kerék javítása után
MEVHT33A1-D4ED23E6-2F64-4F5F-AAB0-17E92D4105BE

Amint lehet, keressen fel egy NISSAN márkakeres-
kedőt vagy szakszervizt és javíttassa meg/ cserél-
tesse ki a kereket.

MEVHT33A1-EFD5543C-B96C-4978-B4C8-DDC9E8689D5B

FIGYELMEZTETÉS
* A helytelen indítás 12 voltos akkumulátor

felrobbanásához vezethet. A 12 voltos
akkumulátor felrobbanása súlyos sérülést
és halált is okozhat. A jármű károsodását is
okozhatja. Minden esetben kövesse az
ebben a fejezetben leírtakat.

* A 12 voltos akkumulátor környezetében
mindig van gyúlékony hidrogén gáz. A 12
voltos akkumulátortól tartsa távol a szik-
rát és nyílt lángot.

* A 12 voltos akkumulátoron és környékén
való munkavégzés esetén viseljen mindig
megfelelő védőszemüveget, és vegye le a
gyűrűket, karkötőket és más ékszereket.

* Külső akkumulátorról történő indítás ese-
tében sose hajoljon a 12 voltos akkumulá-
tor fölé.

* Ne hagyja, hogy a 12 voltos akkumulátor
folyadéka szembe, bőrre, ruhára, vagy a
jármű festett felületére kerüljön. 12 voltos
akkumulátor folyadéka maró hatású kén-
sav, ami súlyos égést eredményez. Ha a
folyadék kapcsolatba kerül valamivel,
azonnal mossa le bő vízzel azt a helyet.

* A 12 voltos akkumulátort tartsa gyermek-
ektől távol.

* A 12 voltos indítóakkumulátor 12 voltos
kell, hogy legyen. Ha nem megfelelő fe-
szültségű 12 voltos akkumulátort használ,
az károsíthatja a járművet.

* Fagyott 12 voltos akkumulátort ne próbál-

jon indítani. Felrobbanhat és súlyos bale-
setet okozhat.
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MWAG0175X

1. Ha a 12 voltos indítóakkumulátor egy másik
járműben van , helyezze el a két járművet (
és ), hogy akkumulátoraik közel kerüljenek
egymáshoz.

2. Húzza be a kéziféket.

3. Nyomja meg a P pozíció kapcsolóját a válasz-
tókaron a P (parkolás) pozíció kiválasztásához.

4. Kapcsoljon le minden olyan rendszert, amely
nem szükséges (fényszórók, fűtés, légkondici-
onáló, stb.).

5. Állítsa a főkapcsolót „KI” állásba.

6. Távolítsa el a biztosíték doboz fedelét a fül
megnyomásával.

7. Nyissa ki a belső fedelet.

8. Csatlakoztassa a bikázókábeleket az ábrán
látható sorrendben ( , , , ).

FIGYELEM
* A pozitív + pólust mindig a pozitív +

pólushoz kösse, míg a negatív 7 pólust a
földeléshez, és NE a 12 voltos akkumulátor
negatív 7 pólusához.

* Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor
kábelei ne érjenek a motor mozgó alkatré-
szeihez.

* Győződjön meg róla, hogy a kábel csatla-
kozói nem érintkeznek más fémekkel.

9. Indítsa be a másik jármű motorját és járassa
néhány percig.

10. Indítsa el az indítandó gépjármű e-POWER
rendszerét a szokásos módon.

Ha az e-POWER rendszert nem lehet elindítani,
állítsa le az indító jármű motorját, és állítsa a
főkapcsolót „OFF” állásba. Ezután, miután kin-
yitotta és becsukta a vezetőoldali ajtót, és az
ajtót zárva tartja, várjon több mint 3 percet
minden egyéb művelet (navigáció, audio, ajtó-
zár stb.) nélkül. Majd ismételje meg a 9.
lépéstől.

11. Az e-POWER rendszer elindítása után óvato-
san válassza le a bikázókábeleket az ábrán
láthatóval ellentétes sorrendben ( , , , ).

12. Csukja be a belső fedelet, és helyezze vissza a
biztosítékdoboz fedelét.
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MEGJEGYZÉS:
* Ne használja ezt a járművet segédjármű-

ként.
* Ha az e-POWER rendszer elindítása nem

lehetséges, állítsa a főkapcsolót OFF állásba
és várjon legalább 10 másodpercet, majd
indítsa el újból az e-POWER rendszert.

* Ha a 12 voltos akkumulátor lemerült, a
főkapcsoló nem állítható ON vagy „OFF”
állásba. Töltse fel azonnal a 12 voltos akku-
mulátort.

MEVHT33A1-A764C60A-F34B-45BD-8A21-83DCBF259F31
Ne próbálja meg a járművet betolással indítani.

FIGYELEM
* Az e-POWER modellek nem indíthatók el

betolással vagy vontatással. Ha mégis
megkísérli, az elektromos motor sérülhet.

* A háromutas katalizátorral rendelkező
modelleket ne indítsa betolásos módszer-
rel, mivel a háromutas katalizátor káro-
sodhat.

* Soha ne próbálja meg behúzatással elindí-
tani a motort. Ha a motor elindul, a hirtelen
előreugrás a két jármű összeütközését
okozhatja.

MEVHT33A1-706E277F-8F75-437A-8E9B-3AA46086CF31

FIGYELMEZTETÉS
* Soha ne haladjon tovább a járművel, ha az

túlmelegszik. Ez járműtüzet okozhat.

* Ne nyissa fel a motorháztetőt, ha gőzt lát
kijönni belőle.

* Forró motor esetén, sose távolítsa el a
hűtőberendezés vagy a hűtőfolyadék tá-
rolótartály sapkáját. Ha a hűtő sapkáját
akkor veszi le, amikor a motor meleg, a
nyomás alatt lévő forró víz kispriccelhet és
égést vagy súlyos égési okozhat.

* Ha gőz, vagy a motor hűtőfolyadék párája
csap ki a motorból, az égés elkerülése
érdekében álljon távol a járműtől.

* A motor hűtőventilátora bármikor elindul-
hat, ha a hűtőfolyadék hőmérséklete meg-
haladja az előre beállított értéket.

* Ne hagyja, hogy kezei, haja, ékszerei vagy
ruhája hozzáérjenek vagy beszoruljanak a
ventilátorba vagy annak ékszíjába.

Ha a gépjármű túlmelegszik (a visszajelzőn rendkí-
vül magas hőmérséklet olvasható le), vagy úgy érzi,
hogy a vontatómotor erőtlen, rendellenes hang-
okat hall, stb., kövesse a következő lépéseket:

1. Biztonságosan húzódjon félre a gépjárművel
és húzza be a rögzítőféket.

2. Nyomja meg a P kapcsolót a P (parkolás)
állásba váltáshoz.

Ne állítsa le az e-POWER rendszert.

3. Kapcsolja ki a légkondicionáló rendszert. Nyis-
sa ki az összes ablakot, állítsa a fűtés vagy a
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légkondicionáló hőmérséklet-szabályozóját
maximális fűtésre, a ventilátor fordulatszám-
szabályozóját pedig nagy sebességre.

4. Szálljon ki a járműből. Mielőtt kinyitná a motor-
háztetőt, vizuálisan ellenőrizze, és hallgassa
meg, nem szökik-e hűtőfolyadék a hűtőből
vagy a hűtőfolyadék tartályból. (Ha gőz vagy
hűtőfolyadék szökik ki, állítsa le e-POWER
rendszert.) Addig ne nyissa fel jobban a motor-
háztetőt, amíg már nem lát gőzt vagy hűtőfo-
lyadékot.

5. Nyissa fel a motorháztetőt.

FIGYELMEZTETÉS
Ha a motor hűtőfolyadék párája csap ki a
vontatómotorból, a sérülés elkerülése érdeké-
ben álljon távol a járműtől.

6. Szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a hajtó-
szíj nem laza vagy sérült-e. Ellenőrizze hogy a
hűtőventillátor megy-e. A hűtő vezetékekből
és a hűtőből nem szivároghat víz. Ha szivárog
a hűtőfolyadék, vagy nem működik a ventilá-
tor, állítsa le e-POWER rendszert.

FIGYELMEZTETÉS
Ne hagyja, hogy kezei, haja, ékszerei vagy
ruhája hozzáérjenek, vagy beszoruljanak a
ventillátorba, vagy annak ékszíjába. A motor
hűtőventilátora bármikor elindulhat.

7. Miután lehűlt a motor, járó motor mellett
ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét a tárolótar-
tályban. Töltsön utána, ha szükséges. Javíttas-

s a meg a j á rmű v é t e g y N I S S AN -
márkakereskedővel vagy szakszervizzel.

MEVHT33A1-9C3082E6-7E05-4D3B-99BC-7AC9A9D1154A
Amikor a járművét vontatják, követnie kell a helyi
előírásokat. A nem megfelelő vontató berendezés
kárt okozhat járművében. A megfelelő vontatás
biztosítása és a jármű véletlen megsértésének
elkerülése érdekében a NISSAN azt javasolja, hogy
a szerviz egyik munkatársa vontassa autóját.
Ajánlott, hogy a szerviz munkatársa elolvassa a
következő óvintézkedéseket.

FIGYELMEZTETÉS
* Soha ne utazzon a vontatott járműben.

* Soha ne feküdjön a járműve alá, miután
azt felemelte egy vontató jármű

FIGYELEM
* Vontatáskor győződjön meg róla, hogy a

váltó, tengelyek, kormánymű, és az erőát-
viteli rendszer működik-e. Ha ezen körül-
mények bármelyik fennáll , vontató
utánfutót vagy platós teherautót kell al-
kalmazni.

* Mindig rögzítse a biztonsági láncokat von-
tatás előtt.

MEGJEGYZÉS:

Ha a 12 voltos akkumulátor teljesen lemerült, a
váltó nem váltható manuálisan más pozícióba.
Más pozícióba való váltáshoz töltse fel a 12
voltos akkumulátort vagy adjon áramot az
indítási eljárást követően. Nyomja meg a P
kapcsolót a P (parkolás) helyzetbe váltáshoz,
mielőtt más pozícióba váltana.

GÉPJÁRMŰ VONTATÁSAGÉPJÁRMŰ VONTATÁSA
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NISSAN ÁLTAL AJÁNLOTT VONTATÁS
MEVHT33A1-09B962BF-4170-4F2F-83C9-E1E70F0C2C59

Négykerék-meghajtású (4WD) MODELLEK
MEVHT33A1-F1452A8C-FBB7-4968-A917-24030A5251A3

MSCE0952

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 négykerék-meghajtású
modellt (4WD) úgy, hogy valamelyik kereke a
talajon van, ettől súlyosan károsodhat az
osztómű és a sebességváltó, amelynek javítá-
sa költséges lehet.
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(456,1)

452 Szükséghelyzet esetén

Kétkerék-meghajtású (2WD) MODELLEK
MEVHT33A1-52826B00-51B3-4A50-B898-5192FE87088D

MSCE0950

A NISSAN azt javasolja, hogy a járművet úgy
vontassa, hogy a meghajtott (első) kerekek ne
érintkezzenek a talajjal, vagy szállítsa lapos platójú
teherautóval.

MEGJEGYZÉS:

Ha az elektronikus rögzítőfék kiold, a hátsó
kerekek vontatás közben földelhetők. Ha az
elektronikus rögzítőfék nincs kiengedve, vonta-
tási dollyokat kell használni. További informáci-
ókért lásd: “Rögzítőfék” (192 o.).

FIGYELEM
Soha ne vontassa az e-POWER modelleket úgy,
hogy az első kerekek a talajon vannak vagy
úgy, hogy mind a négy kerék a talajon van
(előre vagy hátra), ez súlyos és költséges
sérüléseket okozhat a hajtásláncban. Ha a
járművet megemelt hátsó kerekekkel kell von-
tatnia, mindig használjon vontató utánfutót az
első kerekek alatt.

Megragadt gépjármű kiszabadítása
MEVHT33A1-A7A2EF29-B6E7-4DCA-B2BF-83D68E207523

FIGYELMEZTETÉS
* Soha ne engedjen senkit a vontatókötél

közelébe vontatási művelet közben.

* Soha ne pörgesse a kerekeket nagy se-
bességgel. Ennek az lehet a következmé-
nye, hogy felrobbannak, ami súlyos
sérüléshez vezethet. A jármű egyes részei
szintén túlmelegedhetnek és sérülhetnek.

Ha a jármű kereke homokban, hóban vagy sárban
megragadna, és a gépjármű nem képes önmagát,
húzás nélkül kiszabadítani, vegye igénybe a von-
tatóhorgot.

* Csak a vontatóhorgot használja. A vontató-
kötelet ne csatlakoztassa a gépjármű semmi-
lyen más részéhez sem. Ellenkező esetben a
járműtest sérülhet.

* A vontatóhorgot csak a gépjármű kiszabadí-
tására használja.

* A vontatóhorog hatalmas terhelésnek van
kitéve, amikor egy megsüllyedt gépjárművet
próbál kiszabadítani. A húzószerkezetet min-
den esetben egyenesen rögzítse a gépjármű-
re. A vontatóhorgokat soha ne húzza szögben.

FIGYELEM
A csomagtérben két horog található. A hosz-
szabb horgot az elülső, a rövidebb horgot a
hátsó részen használja. Ha másik horgot hasz-
nál, akkor károsodhat a gépjármű és a horog
is.

MWAG0129X

Első
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MWAG0177X

Hátsó

MWBG0033X

(1) Egy megfelelő szerszám segítségével távo-
lítsa el a vonóhorog burkolatát a lökhárítóról.

(2) A képen látható módon szorosan szerelje fel
a vonóhorgot. (A horog a csomagtartó alatti
tárolóban van tárolva.)

Ellenőrizze, hogy a vontatóhorog használat után
megfelelően van-e rögzítve a helyén.

Szükséghelyzet esetén 453
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456 A karosszéria külső és belső ápolása

MEVHT33A1-6E457B81-64FD-45D4-AABB-D085CE756A65
A jármű küllemének megtartásához fontos a meg-
felelő ápolás.

Ha csak lehet, a járművel garázsba vagy fedett
helyre parkoljon, hogy minimálisra csökkentse a
festett felület sérülésének esélyét.

Ha mindenképpen a szabadban kell parkolnia,
álljon árnyékos helyre vagy védje a járművet
takaróval. Ügyeljen rá, hogy ne karcolja meg a
festéket a takaró felrakásakor/eltávolításakor.

MOSÁS
MEVHT33A1-A37F2FA5-EE98-459F-B15C-59568EB0BE6E

A következő esetekben a lehető leghamarabb
mossa le a járművet a festék megóvása érdeké-
ben:

* Eső után, amely a savas esőnek köszönhetően
kárt tehet a gépkocsi fényezésében.

* Tengerparti úton való vezetés után, mert a
tengeri permet az alkatrészek rozsdásodását
okozhatja.

* Amikor szennyezőanyagok, pl. korom, madá-
rürülék, növényi nedvek, fémrészek vagy rova-
rok kerülnek a festett felületre.

* Ha por vagy sár rakódott a festett felületre.
1. A járművet bő vízzel és egy nedves szivaccsal

mossa le.

2. A jármű tisztításához használjon gyenge szap-
pant, speciális járműmosó szappant vagy
általános mosogatószert, amelyet kézmeleg
vízzel (soha nem forró) kever össze.

FIGYELEM
* Ne mossa le a járművet erős háztartási

szappannal, erős vegyszeres tisztítószer-
rel, benzinnel vagy oldószerrel.

* Ne mossa le a járművet közvetlenül a tűző
napon vagy ha a karosszéria forró, mert a
festett felület vízpöttyös lehet.

* Kerülje a sűrű szövésű, durva anyagok
használatát, pl. mosókesztyű. Legyen kör-
ültekintő, amikor ráégett szennyeződést
vagy más idegen anyagot távolít el, hogy a
festéket ne karcolja meg.

* Ne mossa le a motorteret. Ha mégis így
tesz, a e-POWER rendszer indításában
vagy a rendszer működésében hiba léphet
fel. Ha víz éri az elektromos alkatrészeket,
az rövidzárlatot és tűzesetet okozhat.

3. Bő, tiszta vízzel öblítse le a járművet.

4. Használjon nedves bőrt a festék megszárítá-
sához, hogy elkerülje a vízpöttyök kialakulását.

A jármű mosásakor ügyeljen a következőkre:

* A peremek, csatlakozások, ajtószegélyek bel-
seje, a csomagtartó fedél és a motorháztető
különösen ki vannak téve az útszóró só
hatásainak. Ezért ezeket a területeket rend-
szeresen tisztítani kell.

* Mindig ügyeljen arra, hogy az ajtóknál találha-
tó leeresztő nyílások ne legyenek eltömődve.

* Locsoljon vizet az alvázra és a kerekek küllői
közé, hogy meglazítsa a szennyeződést és/
vagy lemossa az útszóró sót.

FOLTOK ELTÁVOLÍTÁSA
MEVHT33A1-38082774-5DB0-4367-A59E-9B1E301989DB

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 tisztítószereket vásá-
rolhat a NISSAN-márkakereskedőknél vagy bármi-
lyen autósboltban.

WAXOLÁS
MEVHT33A1-8475D1EA-C7C2-4187-9B29-68D75E443CF2

A rendszeres waxolás megvédi a festett felülete-
ket, és segít a jármű újszerű küllemének meg-
tartásában.

Waxolás után javasolt a polírozás a lerakódott
maradványok eltávolítására és az “elhanyagolt”
benyomás megszüntetésére.

A NISSAN-márkakereskedők vagy szakszervizek
segítenek Önnek a megfelelő waxtermék kiválasz-
tásában.

FIGYELEM
* A wax felvitele előtt alaposan mossa le a

járművet.

* Mindig kövesse a gyártó utasításait a wax
használatát illetően.

* Ne használjon olyan waxot, ami dörzsölő
elemeket tartalmaz vagy olyan tisztítósze-
reket, amik károsítják a jármű felületét.

A bázisréteg gépi vagy erőteljes polírozása tom-
píthatja a fényezést vagy nyomot hagyhat rajta.

KÜLSŐ TISZTÍTÁSKÜLSŐ TISZTÍTÁS
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ÜVEG
MEVHT33A1-A5BB1415-C2AF-4945-AD84-E53DD87C2807

Használjon üvegtisztítót, hogy eltávolítsa a füst- és
porréteget az üvegfelületekről. Ha tűző napon
parkolt, az üvegen egy réteg keletkezik. Üvegtisz-
títóval és egy puha ruhával könnyedén eltávolít-
hatja ezt a réteget.

KOCSITEST ALSÓ RÉSZE (alváz)
MEVHT33A1-85F11A62-81BC-4A90-8F5E-E26104177B9F

Olyan területeken, ahol a téli időszakban sót
használnak jégmentesítésre, a gépjármű alvázát
rendszeresen mosni kell, hogy a lerakódó szeny-
nyeződések és só ne tudják a gépjármű alvázának
és felfüggesztésének rozsdásodását felgyorsítani.

A téli időszak előtt és tavasszal ellenőrizni és
szükség esetén cserélni kell az alvázvédőt.

KEREKEK
MEVHT33A1-47721BC4-4E82-4C10-9EF9-8999944FF913

* A jármű mosásakor mossa le a kerekeket is az
újszerű megjelenésük megtartása érdekében.

* A kerekek belső oldalát is tisztítsa meg, amikor
kereket cserél vagy ha az alvázat mossa.

* Ne használjon karcoló tisztítószert a kerekek
mosásakor.

* A felniket rendszeresen ellenőrizze, hogy nem
korrodálódtak-e. Ez nyomáscsökkenést, vala-
mint a keréktalpperem károsodását okozhatja.

* A NISSAN azt ajánlja, hogy a keréktárcsákat is
waxolja le, hogy megvédje őket az útszóró
sótól a tél során.

ALUMÍNIUM ÖTVÖZETBŐL KÉSZÜLT KEREKEK
MEVHT33A1-57FE2E28-91F0-4A3F-B0B0-34395A817574

A kerekeket rendszeresen mossa le enyhe szappa-
nos vízben megnedvesített szivaccsal, különösen a
tél folyamán, ha útszóró só van az utakon. Az
útszóró só felrakódása elszínezheti a felniket, ha
nem mossa le rendszeresen.

FIGYELEM
Kövesse a lenti utasításokat, hogy a kerekek
elszíneződését megelőzhesse vagy elkerül-
hesse:

* Ne használjon erős, savas vagy lúgos
tisztítószereket a felnik tisztításához.

* Kerekeken soha ne használja a tisztító-
szert, ha azok melegek. A felni hőmérsék-
lete egyezzen meg a külső hőmérséklettel.

* A tisztítószer felvitelét követően 15 percen
belül alaposan öblítse le a felniket, hogy
eltávolítsa a tisztítószert.

KRÓMOZOTT ALKATRÉSZEK
MEVHT33A1-174885A1-F19D-42A3-8822-22357FD4D865

Az összes krómozott alkatrészt tisztítsa rendsze-
resen egy karcmentes krómpolírozóval, hogy kar-
bantartsa a felületet.

MEVHT33A1-2D22F4A7-9931-41A5-87D2-F42BD2240FAC
Alkalmanként távolítsa el a port a belső kárpitból, a
műanyag alkatrészekről és az ülésekből egy por-
szívó vagy egy puha kefe segítségével. Törölje át a
vinil- és a bőrfelületeket egy tiszta, enyhén szap-
panos oldatban megnedvesített ruhával, majd
törölje át egy puha, száraz 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 kifehé-
rítheti az üléshuzatot.

Használjon egy tiszta vízben megnedvesített ruhát
a műszerek borításának tisztításához.

FIGYELMEZTETÉS
Az üléseken ne használjon vizes vagy savas
tisztítószereket (gőztisztítókat). Ezzel tönkre-
teheti az üléseket, hagy a benne elhelyezett
szenzorokat. Ez befolyásolhatja a légzsák-
rendszer működését is, súlyos személyi sérü-
lésekhez vezetve.

FIGYELEM
* Soha ne használjon benzint, hígítót vagy

hasonló anyagot.

* A kisebb részecskék koptatják és károsít-
ják a bőrfelületeket, ezért sürgősen el kell
távolítani őket. Ne használjon nyeregszap-
pant, waxot, polírozószert, olajat, oldószert
vagy ammónia-alapú tisztítószereket,
mert ezzel kárt tehet a bőr természetes
felületében.
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* Soha ne használjon szövetvédő szert, ha-
csak a gyártó nem ajánlja.

* Ne használjon üveg- vagy műanyagtisztí-
tót a műszerek borításán. Ezzel károsít-
hatja a borítást.

* Légfrissítők, aromaszerek, kozmetikumok,
fényvédők stb. kezelése közben ne öntsön
a belső felületekre és ne érintkezzen velük.
Az összetevőktől függően tartós elszíne-
ződést, foltot, repedést, festékhámlást stb.
Ha érintkeznek a belső felülettel, azonnal
törölje le őket egy puha ronggyal.

* Ne használjon klór alapú tisztítófolyadé-
kot, például klór-dioxidot és hipoklórsavat,
amelyek a festék leválását, korrózióját stb.
okozhatják. Ha elkerülhetetlen a belső
felületek tisztítása vagy sterilizálása, hasz-
náljon 75%-nál kevesebb etanolt. Törölje le
a belső részeket etanollal megnedvesített
száraz ruhával. Törölje le teljesen az eta-
nolt. Ha tisztítatlanul hagyja, festék levá-
lást, elszíneződést stb. okozhat. Mivel az
etanol gyúlékony, ügyeljen a tűzre.

LÉGFRISSÍTŐ
MEVHT33A1-9EFF2C9A-CA9A-4251-8C7E-A9FF7C4B01E6

A legtöbb légfrissítő olyan oldószert tartalmaz,
amely hatással lehet a gépjármű belső terére. Ha
légfrissítőt használ, tartsa be a következő óvintéz-
kedéseket:

* A felfüggeszthető légfrissítők a gépjármű bel-
ső terének elszíneződését okozhatják, ha az
érintkezik ezekkel a felületekkel. Helyezze a

légfrissítőt olyan helyre, ahol nem érintkezik a
gépjármű belső felületeivel.

* A folyadékalapú légfrissítőket rendszerint a
szellőzőnyílásokra kell felcsíptetni. Ezek a ter-
mékek a belső felületek azonnali sérülését
vagy elszíneződését okozhatják, ha kiömlenek.

A légfrissítő használata előtt figyelmesen olvassa
el a gyártó használati útmutatóját és tartsa be az
abban leírtakat.

PADLÓSZŐNYEGEK
MEVHT33A1-84C6015E-6639-4203-BFF2-648747F1FE09

Az eredeti NISSAN padlószőnyegek (ha van) hasz-
nálata meghosszabbítja a jármű szőnyegének
élettartamát, és könnyebbé teszi a beltér tisztítá-
sát. Függetlenül attól, hogy milyen padlószőnyeget
használ, győződjön meg róla, hogy illeszkedik-e a
járműbe, és megfelelően elhelyezhető-e a padlón,
hogy ne okozzon problémát a pedálok használata
közben. A padlószőnyegeket rendszeres tisztítás-
sal kell karbantartani, és elkopásuk esetén ki kell
cserélni.

Segítség a padlószőnyegek elhelyezéséhez
MEVHT33A1-87FB63F5-179C-4735-AEC6-1917CEBBBE9F

MJVA0032X

Ebben a járműben első padlószőnyeg-konzolok
találhatók , amik segítenek a padlószőnyeg elhe-
lyezésében. A NISSAN padlószőnyegek kifejezetten
az Ön járművéhez készültek.

Helyezze el a padlószőnyeget úgy, hogy a padló-
szőnyeg-kampó(ka)t átbújtatja a szőnyeg kariká-
ján, miközben a szőnyeget középre helyezi a
lábtérben.

Nyomja át a szőnyeg karikáját a kampón és
rögzítse.

Rendszeresen ellenőrizze a padlószőnyegek meg-
felelő elhelyezkedését.

ÜVEG
MEVHT33A1-A3E90D55-D0E3-4B01-AD63-D8AB3B816EAB

Használjon üvegtisztítót, hogy eltávolítsa a füst- és
porréteget az üvegfelületekről. Ha tűző napon
parkolt, az üvegen egy réteg keletkezik. Üvegtisz-
títóval és egy puha ruhával könnyedén eltávolít-
hatja ezt a réteget.

FIGYELEM
Az ablakok kívülről való tisztításakor ügyeljen
arra, hogy ne használjon éles szerszámokat,
csiszoló hatású tisztítószert vagy klóralapú
fertőtlenítő tisztítószereket. Ezek kárt tehet-
nek a fűtőszálakban, mint pl. a hátsó ablak
páramentesítő elemei.
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BIZTONSÁGI ÖVEK
MEVHT33A1-15200638-B998-4F4F-8ACA-5B39676730CB

FIGYELMEZTETÉS
* Ne hagyja a biztonsági öveket nedvesen

visszahúzódni.

* Soha ne használjon fehérítőt, festéket
vagy oldószert a biztonsági övek meg-
tisztításához, mert ezek az anyagok jelen-
tősen meggyengítik a biztonsági öv
szövetét.

A biztonsági övek enyhe szappanos vízben meg-
nedvesített szivaccsal tisztíthatók.

Hagyja, hogy a biztonsági övek teljesen meg-
száradjanak az árnyékban, mielőtt használná őket.
(Lásd “Biztonsági övek” (40 o.).)

MEVHT33A1-BEBBED6E-CE33-49CE-B7CC-720832C408D5

A LEGGYAKORIBB TÉNYEZŐK, AMELYEK
HOZZÁJÁRULNAK A JÁRMŰ KORRÓZIÓJÁHOZ

MEVHT33A1-852EEE37-40BE-4E3C-A40C-A0C64AA7839E
* Nedvesség-megkötő szennyeződés lerakódá-

sa a karosszériaelemekben, résekben és más
területeken.

* Kőfelverődés vagy kisebb közlekedési balese-
tek által okozott sérülés a festékrétegben vagy
egyéb védőfelületeken.

A KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK HATÁSA A KORRÓZIÓRA
MEVHT33A1-250B605B-1880-437B-AEBC-04744C309F31

Nedvesség
MEVHT33A1-6FF97E98-825F-4BE6-B17D-1B0BE8F632ED

Homok, szennyeződés és víz felgyülemlése a
padlón felgyorsíthatja a padlólemez korrodálódá-
sát. A nedves padlószőnyeg nem fog teljesen
kiszáradni a gépjármű belsejében. Ki kell venni
őket és teljesen ki kell szárítani őket, hogy a
padlólemez korróziója elkerülhető legyen.

Relatív páratartalom
MEVHT33A1-FD078763-A1E0-4C87-B305-9F19F8BA52AF

A korrózió azokon a területeken gyorsabb lehet,
ahol a relatív páratartalom magasabb.

Hőmérséklet
MEVHT33A1-399FD53D-CC7C-4FFE-BE14-D64B208AED09

A magas hőmérséklet felgyorsíthatja azoknak az
elemeknek a korrózióját, amelyek nem szellőznek.

A korrózió ott is felgyorsul, ahol a hőmérséklet
fagypont felett marad.

Légszennyezés
MEVHT33A1-F028D9FF-CEF1-45B5-9DF3-D3A98DB3430C

Az ipari szennyezés, só jelenléte a levegőben a
tengerparti területeken vagy az intenzív útsózás
felgyorsítja a korrodálódási folyamatot. Az útszóró
só a festett felületek szétmállását is felgyorsítja.

A GÉPJÁRMŰ KORRÓZIÓTÓL VALÓ MEGÓVÁSA
MEVHT33A1-55F475F4-B036-49DD-A3EE-452807980348

* Gyakran mossa le és kezelje viasszal a jármű-
vet, hogy tisztán tartsa.

* Mindig ellenőrizze a kis sérüléseket a festett
felületen, és ha talál ilyet, a lehető leghama-
rabb javítsa ki.

* Az ajtók alján található leeresztő lyukakat
mindig hagyja szabadon, hogy a víz felgyü-
lemlése elkerülhető legyen.

* Ellenőrizze a jármű alvázát is, hogy nem
homokos, szennyezett vagy sós-e. Ha igen, a
lehető leghamarabb mossa le vízzel.

FIGYELEM
* Soha ne távolítsa el a homokot vagy más

szennyeződést az utastérből úgy, hogy
kimossa egy slaggal. A szennyeződést
porszívóval vagy seprűvel távolítsa el.

* Soha ne hagyja, hogy víz vagy más fo-
lyadék lépjen érintkezésbe a jármű belse-
j é b e n t a l á l h a t ó e l e k t r o n i k u s
alkatrészekkel, mert ezzel károsíthatja
őket.

Az utak jégmentesítésére használt vegyi anyagok
rendkívül korrozívak. Felgyorsítják az alvázelemek,
pl. a kipufogórendszer, üzemanyag- és fékvezeté-
kek, fékbowdenek, küszöbök és lökhárítók korró-
zióját.

Télen az alvázat rendszeresen tisztítani kell.

A néhány területen esetlegesen szükséges további
korrózióvédelemért vegye fel a kapcsolatot egy
NISSAN márkakereskedővel vagy szakszervizzel.
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MEVHT33A1-9EAAEAA8-B9FF-43F0-B734-1F3E7455FBA3
A jármű megfelelő mechanikai állapotának meg-
tartásához, valamint az alacsony kibocsátás és jó
motorteljesítmény megtartásához szükség van a
mindennapi és a időközönként végzett karbantar-
tási 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
karbantartást.

ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS
MEVHT33A1-22087F62-9BC1-4275-A9CB-0338A544F03C

Az általános karbantartás azokra az alkatrészekre
terjed ki, amelyeket nap mint nap ellenőrizni kell. Ez
a jármű megfelelő működéséhez elengedhetetlen.
Ezek elvégzése az Ön felelőssége.

Az általános karbantartáshoz minimális műszaki
ismeretre és szerszámra van szükség.

Ezeket az ellenőrzéseket Ön is elvégezheti, vagy
egy szakképzett autószerelő, vagy ha úgy gondol-
ja, a NISSAN-márkakereskedő, vagy szakszerviz is.

ÜTEMEZETT KARBANTARTÁS
MEVHT33A1-8A162E15-5EB2-433C-9690-A04546DA7FA7

Kényelme érdekében az ütemezett karbantartást
igénylő alkatrészek felsorolását és leírását meg-
találja a Garanciafüzetben és Karbantartási Füzet-
ben. Annak biztosításához, hogy megtörtént-e a
rendszeres karbantartás, lapozza fel azt az útmu-
tatót.

HOVA FORDULJON SZERVIZELÉSRE
MEVHT33A1-32EEF5C1-A651-4CFC-9C30-766439E7165B

Ha karbantartási szervizelés szükséges, járműve
meghibásodik, ellenőriztesse NISSAN márkakeres-
kedővel, vagy szakszervizzel.

MEVHT33A1-E1B974F6-A798-4E72-A757-F4227DF6BE63
A jármű napi használata során hajtsa végre az
ebben a fejezetben leírt általános karbantartási
műveleteket. Ha szokatlan hangot, rezgést vagy
szagot érzékel, állapítsa meg annak okát, vagy
ellenőriztesse a járművet NISSAN márkakereske-
dővel, vagy szakszervizzel. Ezenkívül, ha úgy gon-
dolja, hogy javításra van szükség, értesítse erről a
NISSAN márkakereskedőt vagy szakszervizt.

Bármilyen ellenőrzés vagy karbantartási munka
elvégzésekor alaposan figyelje meg “Karbantartási
óvintézkedések” (465 o.).

AZ ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁSI ELEMEK RÉSZLETEZÉSE
MEVHT33A1-38A73EF7-C62D-43AD-907D-1B06EE378284

Az alábbi, *-gal jelölt elemekre vonatkozó továb-
bi információ e fejezet későbbi részében talál-
ható.

Gépjármű külseje
MEVHT33A1-D2827708-CBC9-4B31-8189-D82FCEBAAC71

Ha másképp nincs meghatározva, az itt felsorolt
karbantartási műveleteket időről időre el kell
végezni.

Ajtók és motorháztető:
Ellenőrizze, hogy az összes ajtó és a motorháztető,
valamint a hátsó ajtó, a csomagtartófedél, és a
hátfali ajtó finoman jár-e. Győződjön meg róla,
hogy az zárak megfelelően zárnak-e. Szükség
esetén olajozza meg őket. Győződjön meg róla,
hogy a másodlagos zár megakadályozza-e a
motorháztető felnyílását, ha kioldja a fő zárat. Ha
sózott vagy más maró hatású szerrel kezelt
utakon közlekedik, rendszeresen ellenőrizze a
kenést.
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Lámpák*:
Rendszeresen tisztítsa meg a fényszórókat. Győ-
ződjön meg róla, hogy a fényszórók, féklámpák,
hátsó lámpák, irányjelző lámpák, és az egyéb
lámpák a helyükön vannak-e és megfelelően
működnek-e. Ellenőrizze, hogy a fényszórók hova
világítanak.

Gumiabroncsok*:
A nyomást egy mérőeszközzel gyakran ellenőrizze,
de hosszú utak előtt minden alkalommal. Szabá-
lyozza be a nyomást mindegyik gumiabroncsban,
beleértve a pótkereket is, a megszabott nyomás-
nak megfelelően.

Figyelmesen ellenőrizze a sérülést, vágásokat vagy
kopást.

Gumiabroncsok felcserélése*:
Abban az esetben, ha a kétkerék-hajtás (2WD) és
az első és a hátsó gumik azonos méretűek; a
gumiabroncsokat 10 000 km-enként (6 000 mér-
föld) kell cserélni. A forgásirány- megjelöléssel
rendelkező abroncsokat csak az első és hátsó
kerekek között lehet felcserélni. Az abroncsok
forgatása után ellenőrizze, hogy az forgásirány-
megjelölés ténylegesen a forgás irányába mutat-e.

Abban az esetben, ha a négykerék- és összkerék-
hajtás (4WD/AWD), valamint az első és a hátsó
gumiabroncsok azonos méretűek; a gumiabron-
csokat 5000 km-enként (3000 mérföld) kell cse-
rélni. A forgásirány- megjelöléssel rendelkező
abroncsokat csak az első és hátsó kerekek között
lehet felcserélni. Az abroncsok forgatása után
ellenőrizze, hogy az forgásirány- megjelölés tény-
legesen a forgás irányába mutat-e.

Ha az első és hátsó abroncsok nem egyforma
méretűek, az abroncsok nem forgathatók.

A forgatás ideje vezetési habitustól, és az utak
állapotától is függ.

Tire Pressure Monitoring System (TPMS) GUMI-
ABRONCSNYOMÁS-ÉRZÉKELŐ (ha van):
Javasoljuk, hogy cserélje ki a TPMS abroncsnyo-
más-érzékelő egységet, amikor a gumiabroncso-
kat kopás vagy kor miatt cserélik.

Futómű beállítás és kiegyensúlyozás:
Ha egyenes és sík úton a jármű valamelyik oldalra
húz vagy ha normálistól eltérő, egyenetlen kopást
észlel, szükség lehet futómű beállításra. Ha nor-
mális országúti sebesség mellett a kormánykerék
vagy az ülés rezeg, szükség lehet kiegyensúlyo-
zásra.

Szélvédő:
Rendszeresen tisztítsa meg a szélvédőt. Legalább
hat havonta ellenőrizze, hogy nincs-e repedés
vagy más kár a szélvédőn. Javítás szükség szerint.

Törlőlapátok*:
Ellenőrizze kopásukat és sérülésüket, ha nem
működnek megfelelően. Szükség szerint cserélje ki.

Gépjármű belseje
MEVHT33A1-343F2042-6B39-43F7-A3F2-D8D231F12980

A felsorolt elemeket rendszeresen ellenőrizze, pl.
karbantartáskor, tisztításkor, stb.

Gázpedál:
Ellenőrizze, hogy a pedál érzékenyen működik-e,
nem szorul és a működtetés nem kíván-e egyen-
lőtlen erőkifejtést. A padlószőnyegeket tartsa távol
a pedáltól.

Fékpedál*:
Ellenőrizze a pedál sima működését és győződjön
meg róla, hogy a pedál és a szőnyeg között
megfelelő távolság van teljesen lenyomott állapot-
ban is. Ellenőrizze a fékrásegítő működését. A
szőnyegeket minden esetben tartsa távol a pedál-
tól.

Rögzítőfék*:
Rendszeresen ellenőrizze a rögzítőfék működését.
A rögzítőféknek meg kell tartania a gépjárművet
egy meredek emelkedőn. Ha a rögzítőféket be kell
állítani, javasoljuk, hogy keressen fel egy NISSAN
márkakereskedőt vagy szakszervizt ehhez a szer-
vizművelethez.

Biztonsági övek:
Ellenőrizze a biztonsági öv rendszer minden részét
(például csatok, kapcsok, szabályzók és visszahú-
zók), ezek könnyed működését és épségét. Ellen-
őrizze, hogy az öv szövetén van-e vágás,
elhasználódás, kopás vagy sérülés.

Kormánykerék:
Ellenőrizze, hogy nem változtak-e a kormányzás
feltételei, pl. holtjáték, szorulás vagy szokatlan
zajok.

Figyelmeztető lámpák és hangok:
Győződjön meg róla, hogy a figyelmeztető lámpák
és a hangjelzések megfelelően működnek-e.

Szélvédő páramentesítő:
Ellenőrizze, hogy a fűtés vagy a légkondicionáló
megfelelően működik- e, és működése esetén a
levegő megfelelően áramlik-e a páramentesítő
szellőzőnyílásokból.
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Ablaktörlő/ablakmosó*:
Ellenőrizze, hogy az ablaktörlő/ablakmosó meg-
felelően működik-e, és hogy a törlő nem húz-e
csíkokat.

A motorháztető és a jármű alatt
MEVHT33A1-CC87863B-900A-488B-AF3F-BEB8D589FAEA

A felsorolt elemeket rendszeresen ellenőrizni kell,
pl.: minden esetben, amikor ellenőrzi az olajszintet.

12 voltos akkumulátor (kivéve a karbantartást
nem igénylő akkumulátorokat)*:
Minden cellában ellenőrizze a folyadékszintet. A
szint a UPPER és LOWER jelzések között kell, hogy
legyen. Magas hőmérsékleteken vagy szélsőséges
körülmények között üzemelő gépjárművek gyako-
ribb akkumulátor folyadékszint ellenőrzést igé-
nyelnek.

Fék- (és tengelykapcsoló-) FOLYADÉK(ok)
SZINTJE(i)*:
Kézi sebességváltóval (MT) szerelt modellek: Győ-
ződjön meg róla, hogy a fék- és tengelykapcsoló-
folyadék szintje a MAX és MIN szint között van-e a
tartályban.

Kivéve kézi sebességváltóval (MT) szerelt modellek:
Győződjön meg róla, hogy a fékfolyadék szintje a
MAX és MIN vonalak között van a tartályban.

Motor hűtőfolyadék szint*:
Hideg állapotban ellenőrizze a hűtőfolyadék szint-
jét. Győződjön meg róla, hogy a hűtőfolyadék
szintje a MAX és MIN jelzések között van-e a
tartályban.

Inverter hűtőfolyadék szintje*:
Hideg állapotban ellenőrizze a hűtőfolyadék szint-

jét. Győződjön meg róla, hogy a hűtőfolyadék
szintje a MAX és MIN jelzések között van-e a
tartályban.

Motor hajtószíja(i)*:
Ellenőrizze, hogy a hajtószíjak nem rojtosak, el-
használtak, repedezettek vagy olajosak.

Motorolaj szintje*:
(Sík területen) parkolva állítsa le a motort és így
ellenőrizze a motorolaj szintjét.

Szivárgások:
Ha huzamosabb ideig parkolja a járművet, ellen-
őrizze, hogy a jármű alatt nincsen-e kifolyt üzema-
nyag, olaj, víz vagy más folyadék. Ha használat
után víz csöpög a légkondicionálóból, az normális.
Ha szivárgást vagy üzemanyagszagot észlel, ke-
resse meg az okot és azonnal javítsa ki.

Ablakmosó folyadék*:
Ellenőrizze, hogy van-e elegendő folyadék a tar-
tályban.

KARBANTARTÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK
MEVHT33A1-5DF30ED3-11F3-4E7A-8844-31D0A6DFC586

Amikor átvizsgálja vagy karbantartja járművét,
óvatosan járjon el, hogy ne sebesítse meg magát
és ne károsítsa a járművet. Az alábbiak általános
óvintézkedések, amelyeket szigorúan be kell tarta-
ni.

FIGYELMEZTETÉS
* Soha ne érintse meg, szerelje szét, távo-

lítsa el vagy cserélje ki a nagyfeszültségű
alkatrészeket, kábeleket vagy csatlakozó-
kat. A nagyfeszültségű kábelek narancs-
sárgák. Az alkatrészek megérintése,

szétszerelése, eltávolítása, cseréje súlyos
égési sérüléseket, áramütést okozhat,
amelyek akár halálhoz is vezethetnek.

* Soha ne próbálja meg eltávolítani a szer-
vizcsatlakozót, amely a konzoldoboz alatt
található. A szervizcsatlakozót, amely a
nagyfeszültségű rendszer része csak szak-
képzett, megfelelő védőfelszereléseket vi-
selő technikus használhatja a gépjármű
javítása közben. A szervizcsatlakozó meg-
érintése súlyos égési sérüléseket, áramü-
tést okozhat, amelyek akár halálhoz is
vezethetnek.

* Az e-POWER rendszer nagyfeszültséget
használ, amely kb. 420 volt. A rendszer
melegedhet használat közben és indítás
után. Ügyeljen a nagyfeszültségre, illetve a
magas hőmérsékletre. Figyeljen a gépjár-
műben elhelyezett figyelmezető címkékre.

* A motor bármikor elindulhat, ha az e-
POWER rendszer READY to drive állapotban
van. Ha az e-POWER rendszeren kell dol-
goznia úgy, hogy az READY to drive álla-
potban van, tartsa távol a kezét, ruháját,
haját és szerszámait a ventilátoroktól,
szíjaktól és egyéb mozgó alkatrészektől.

* Sík felületen parkoljon, húzza be a kézifé-
ket és ékelje ki a kerekeket, így megaka-
dályozza a jármű megmozdulását. Nyomja
meg a P kapcsolót a P (parkolás) állásba
váltáshoz.

* Győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló
„OFF” állásban van-e, amikor a cseréket
vagy a javításokat végrehajtja.

Karbantartás és önállóan elvégezhető műveletek 465
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* Ha járó motor mellett dolgozik, kezeit,
ruháját, haját és szerszámait tartsa távol
a mozgó ventilátoroktól, szíjaktól és más
mozgó alkatrészektől.

* Javasolt a laza ruházatot eltűrni, vagy
eltávolítani, valamint az ékszereket levenni
(gyűrűk, órák) mielőtt a gépjárművön kez-
dene dolgozni.

* Ha a járművet javítja, minden esetben
viseljen védőszemüveget.

* Ha zárt térben, pl. garázsban dolgozik,
gondoskodjon a megfelelő szellőzésről.

* Soha ne feküdjön a jármű alá, ha azt csak
egy emelő tartja. Ha feltétlenül a jármű alá
kell feküdni, biztonsági állványokkal tá-
massza meg azt.

* Tartsa távol az üzemanyagtól és az akku-
mulátortól a füstöt, lángot és szikrát kibo-
csátó anyagokat.

* Multiport üzemanyagbefecskendezéssel
(MFI) szerelt benzinmotoros modellek ese-
tében az üzemanyagszűrőt vagy az üzem-
a n y a g v e z e t é k e k e t N I S S A N
márkakereskedő, vagy szakszerviz javítsa,
mivel ezekben az e-POWER rendszer ki-
kapcsolt állapota esetén is nagy nyomás
uralkodik.

* Az Ön gépjárműve automatikus motorhűtő
ventilátorral van felszerelve. Bármikor elin-
dulhat, még akkor is, ha a főkapcsoló „OFF”
állásban van és a e-POWER rendszer sem
üzemel. Sérülés elkerülése érdekében kap-
csolja le az akkumulátor negatív sarkáról a

kábelt, mielőtt a ventilátor közelében dol-
gozna.

FIGYELEM
* Amíg a motor meleg, ne dolgozzon a

motorháztető alatt. Kapcsolja ki az e-
POWER rendszert és várjon, amíg lehűl.

* Kerülje a használt motorolajjal vagy hűtő-
folyadékkal történő közvetlen érintkezést.
A motorolaj, a motor hűtőfolyadék és/vagy
az egyéb járműfolyadékok nem megfelelő
hulladékba helyezése környezetkároso-
dást okozhat. A járműfolyadékok ártal-
matlanítása ügyében kövesse a helyi
szabályozásokat.

* Ha a főkapcsoló ON állásban van, sose
hagyja kikapcsolt állapotban a e-POWER
rendszert vagy az erőátviteli alkatrészeket.

* Ha a főkapcsoló BE állásban van, sose
csatlakoztassa vagy kapcsolja le az akku-
mulátort vagy más tranzisztoros alkat-
részt.

A “8. Karbantartás és önállóan elvégezhető műve-
letek” fejezet olyan műveleteket foglal össze, me-
lyek könnyen végrehajthatóak a tulajdonos által is.

Gondoljon rá, hogy a helytelen és hiányos javítás
üzemeltetési nehézségeket, túlzott szennyezőa-
nyag kibocsátást okoz és befolyásolja a szavatos-
ságot is. Ha kétségei vannak a szervizelést
illetően, NISSAN márkakereskedővel, vagy szak-
szervizzel végeztesse el azt.



(471,1)

MEVHT33A1-52D20AC3-A347-47EB-8DEB-EF2418D9025E

KR15DDT MOTORRAL SZERELT MODELL
MEVHT33A1-D4E56D47-3D72-4158-9C59-CAB9C37245E7

MWAA0435X

1. Hűtőfolyadék tartály
2. Motorolaj nívópálca
3. Motorolaj-betöltőnyílás sapka
4. Fékfolyadék tartály*

5. Biztosíték/biztosítékdoboz
6. Inverter hűtőfolyadékának tartálya
7. Ablakmosó folyadék tartály
8. Hajtószíj

9. Légtisztító

*: Az ábrán látható elrendezés balkormányos
járművet mutat. Jobbkormányos modelleknél a
fékfolyadék tartálya a másik oldalon található.
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MEVHT33A1-82EDD85D-A53D-435A-8656-F2DC3F710526

FIGYELMEZTETÉS
* Ha a motor forró sose távolítsa el a

hűtőberendezés, vagy a hűtőfolyadék tá-
rolótartály sapkáját. Súlyos égési sérülé-
seket szerezhet a hűtőből előtörő forró
folyadék által. Várjon, amíg a motor és a
hűtőfolyadék lehűl.

* A hűtőfolyadék mérgező, ezért körültekin-
tően kell tárolni, megjelölt tároló-alkalma-
tosságban, gyermekektől távol.

A motor hűtőrendszerét gyárilag kiváló minőségű,
egész évben használható, meghosszabbított élet-
tartamú, fagyálló hűtőfolyadékkal töltik fel. A
fagyálló folyadék rozsda és korróziógátló adaléko-
kat tartalmaz, ezért nem kell egyéb adalékokat a
hűtőrendszerhez adni.

FIGYELEM
* Soha ne használjon semmilyen adalékany-

agot a rendszerben, mint például hűtőra-
gasztót. Az adalékanyagok eltömíthetik a
rendszert, amitől károsodhat a motor, a
hajtáslánc és/ vagy a hűtőrendszer.

* Hűtőfolyadék hozzáadásánál, vagy cseré-
jénél, kizárólag eredeti NISSAN hűtőfolya-
dékot vagy ezzel megegyező minőségű és
összetételű típust használjon. A hűtőfolya-
dék és víz keverési arányára vonatkozó
minták az alábbi táblázatban találhatók:

Külső hőmér-
séklet értékig Motor hűtőfo-

lyadéka (kon-
centrátum)

Ásványi anyag-
októl mentes
vagy desztillált

víz°C °F

−15 5 30% 70%

−35 −30 50% 50%

Használjon eredeti NISSAN hűtőfolyadékot vagy
azzal minőségben egyenértékűt. Eredeti NISSAN
hűtőfolyadék előre kevert (keverési arány 50%)
típusú folyadék.

Egyéb típusú hűtőfolyadék használata károsíthatja
a motor hűtőrendszerét.

A hűtő túlnyomást biztosító hűtősapkával van
ellátva. A motor károsodásának megelőzése érde-
kében, használjon eredeti NISSAN hűtősapkát vagy
ezzel egyenértékűt, ha cserélni kell.

MOTOR HŰTŐFOLYADÉK SZINTJÉNEK ELLENŐRZÉSE
MEVHT33A1-612F80D4-E26B-4B93-AC08-C2B3435F2A37

MWAI0274X

Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét a tartályban,
miközben a motor hideg. Ha a hűtőfolyadék

szintje a MIN szint alatt van , nyissa ki a tartály
fedelét, és töltsön be hűtőfolyadékot a MAX szintig
.

A kupakot erősen húzza meg a feltöltés után.

Ha a hűtőrendszert gyakran kell feltölteni hűtő-
folyadékkal, ellenőriztesse. Javasolt felkeresni
egy NISSAN márkakereskedőt vagy szakszervizt
ehhez a szervizművelethez.

HŰTŐFOLYADÉK-CSERE
MEVHT33A1-14046F06-B9D2-494E-86AE-EBEDB6F75409

NISSAN márkakereskedő vagy szakszerviz le tudja
cserélni a motor hűtőfolyadékát. A szerviz műve-
letek az NISSAN szerviz kézikönyvben találhatóak.

A nem megfelelő szervizelés csökkentheti a
fűtőteljesítményt, és motor-túlmelegedéshez
vezethet.

FIGYELMEZTETÉS
* A leforrázás veszélyét elkerülendő, soha ne

cserélje le a hűtőfolyadékot, ha a motor
forró.

* Ha a motor forró, sose távolítsa el a
hűtőberendezés vagy a hűtőfolyadék tá-
rolótartály sapkáját. Súlyos égési sérülé-
seket szerezhet a tartályból előtörő
nagynyomású forró hűtőfolyadéktól.

* Ügyeljen rá, hogy bőre ne érintkezzen
közvetlenül a hűtőfolyadékkal. Amennyi-
ben bőrére kerülne a folyadék, mossa le
alaposan szappannal vagy kéztisztítóval,
amint lehet.

* A hűtőfolyadékot tartsa gyermekektől tá-
vol.

MOTOR HŰTÉSI RENDSZEREMOTOR HŰTÉSI RENDSZERE



(473,1)

A hűtőfolyadékot megfelelően kell ártalmatlaníta-
ni. Kísérje figyelemmel a helyi szabályozást.

MEVHT33A1-C83D91F5-77B4-4E82-88E7-E3F50D38635D

FIGYELMEZTETÉS
* Ha a motor forró, sose távolítsa el a

hűtőberendezés vagy a hűtőfolyadék tá-
rolótartály sapkáját. Várjon, amíg a motor
lehűl. Súlyos égési sérüléseket szerezhet a
hűtőből és a hűtőfolyadék tartályból elő-
törő forró folyadék által.

* A hűtőfolyadéktartály túlnyomást biztosí-
tó hűtőfolyadéktartály sapkával van fel-
szere lve . A motor és az inverter
hűtőrendszer károsodásának elkerülése
érdekében csak eredeti NISSAN túlnyo-
mást biztosító hűtősapkát használjon.

Az inverter hűtőrendszerét gyárilag kiváló minősé-
gű, egész évben használható, meghosszabbított
élettartamú, fagyálló hűtőfolyadékkal töltik fel. A
fagyálló folyadék rozsda és korróziógátló adaléko-
kat tartalmaz, ezért nem kell egyéb adalékokat a
hűtőrendszerhez adni.

FIGYELEM
* A hűtési rendszerben soha ne használjon

semmilyen adalékanyagot, mint például
hűtő- tömítőt. Ettől az inverter sérülhet.

* Hűtőfolyadék hozzáadásánál, vagy cseré-
jénél, kizárólag eredeti NISSAN hűtőfolya-
dékot vagy ezzel megegyező minőségű és
összetételű típust használjon. A hűtőfolya-
dék és víz keverési arányára vonatkozó
példák az alábbi táblázatokban találhatók:

Külső
hőmérséklet le Hűtőfolyadék

(koncentrált)

Ásványi anyag-
októl mentes
vagy desztillált

víz°C °F

−15 5 30% 70%

−35 −30 50% 50%

Egyéb típusú hűtőfolyadék használata károsíthatja
az inverter hűtőrendszerét.

Az inverter tartálya nyomásleeresztő szelepes
kupakkal van ellátva. A motor károsodásának
megelőzése érdekében, használjon eredeti NISSAN
inverter levegőhűtő sapkát vagy ezzel egyenérté-
kűt, ha cserélni kell.

AZ INVERTER HŰTŐFOLYADÉK SZINTJÉNEK ELLENŐRZÉSE
MEVHT33A1-86DAC853-DAC3-4394-9644-33587E7A92E9

MWAI0261X

Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét a tartályban
amikor a motor hideg. Ha a hűtőfolyadék szintje a
MIN szint alá csökken, töltsön utána a MAX
szintig.
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Inverter hűtőfolyadék utántöltését követően húz-
za meg erősen a kupakot.

Ha az inverter hűtőrendszert gyakran fel kell
tölteni hűtőfolyadékkal, ellenőriztesse. Javasolt
felkeresni egy NISSAN márkakereskedőt vagy
szakszervizt ehhez a szervizművelethez.

AZ INVERTER HŰTŐFOLYADÉK CSERÉJE
MEVHT33A1-C93C8B2B-B040-47BE-8825-6A6A60C8FD43

Az inverter levegőhűtő hűtőfolyadéka nem igényel
karbantartást.

Ha cserére van szükség, javasolt felkeresni egy
NISSAN márkakereskedőt vagy szakszervizt a
szervizművelethez.

A nem megfelelő szervizelés az inverter túlme-
legedését eredményezheti.

FIGYELMEZTETÉS
* A leforrázás veszélyét elkerülendő, soha ne

cserélje le a hűtőfolyadékot, ha a motor
forró.

* Ha a motor forró, sose távolítsa el a
hűtőberendezés vagy a hűtőfolyadék tá-
rolótartály sapkáját. Súlyos égési sérülé-
seket szerezhet a hűtőbő l és a
hűtőfolyadék tartályból előtörő forró fo-
lyadék által.

* Ügyeljen rá, hogy bőre ne érintkezzen
közvetlenül a hűtőfolyadékkal. Amennyi-
ben bőrére kerülne a folyadék, mossa le
alaposan szappannal vagy kéztisztítóval,
amint lehet.

* A hűtőfolyadékot tartsa gyermekektől tá-
vol.

Az inverter hűtőfolyadékát megfelelően kell ártal-

matlanítani. Kísérje figyelemmel a helyi szabályo-
zást.

MEVHT33A1-F50C9ACC-24A4-47A7-B339-C4E866AF09E4

MOTOROLAJ SZINTJÉNEK ELLENŐRZÉSE
MEVHT33A1-C7FE066F-37F5-4EF6-866F-743A4D5CA8D6

MSDI1993

1. Állítsa a járművet sík talajra, és rögzítse a
kéziféket.

2. Indítsa el a gépjármű motorját, és járassa
addig, amíg a motor a normál üzemi hőmér-
sékletet el nem éri (körülbelül 5 percig).

3. Állítsa le a motort.

4. Legalább 10 percet várjon, hogy az olaj visz-
szacsuroghasson az olajteknőbe.

5. Vegye ki a nívópálcát és törölje tisztára.

6. Helyezze vissza a nívópálcát.

7. Távolítsa el a nívópálcát és ellenőrizze az
olajszintet. A tartományban kellene lennie.

8. Ha az olajszint szint alatt van, távolítsa el a
motorolaj-betöltőnyílás sapkáját és a meg-
felelő olajból öntsön be a nyíláson keresztül.
Ne töltse túl .

Motorolaj töltése esetén ne távolítsa el a
nívópálcát.

MOTOROLAJMOTOROLAJ



(475,1)

9. Ismételten ellenőrizze az olajszintet.

A használat intenzitásától, vagy a motorolaj
tulajdonságaitól függően, a karbantartási
intervallumok között is adagolhat motor-
olajat.

FIGYELEM
Az olajszintet rendszeresen ellenőrizni kell.
Nem megfelelő mennyiségű olajjal történő
üzemeltetés súlyosan károsíthatja a motort
és az ilyen kárra a garancia nem terjed ki.

MOTOROLAJ- ÉS OLAJSZŰRŐ CSERÉJE
MEVHT33A1-1429280C-2164-4979-AB59-A82BBA48D3F2

FIGYELMEZTETÉS
* A használt olajat szabályosan kell ártal-

matlanítani. A használt olajat soha ne
öntse talajra, csatornákba, folyókba, stb.
Megfelelő módon kell ártalmatlanítani. A
NISSAN azt javasolja, hogy a motorolajat
egy NISSAN márkakereskedővel vagy
szakszervizzel cseréltesse ki.

* Mivel a motorolaj forró, vigyázzon, nehogy
megégesse magát.

* Használt motorolajnak való tartós, hosszú
távú kitettség bőrrákot okozhat.

* Kerülje bőre használt motorolajjal való
közvetlen érintkezését. Ha bőrére jutott,
mossa le bő, szappanos vízzel.

* A használt motorolajat gyermekektől tá-
vol, megjelölt tárolótartályban tárolja.

Jármű beállítása
MEVHT33A1-D33812FA-0489-4509-B0E6-6388A81BEBEA

1. Állítsa a járművet sík talajra, és rögzítse a
kéziféket.

2. Járassa a motort, amíg el nem éri az üzemi
hőmérsékletet.

3. Indítsa be a motort és várjon több mint 10
percet.

4. Biztonsági emelőállvány és emelő segítségével
emelje meg a járművet.
. Az emelőt közvetlenül az emelési pontok alá

tegye.
. Az emelőhöz a megfelelő adaptert használ-

ja.

5. Távolítsa el a motor alatti fedelet.
. Távolítsa el az alsó fedél körüli kapcsokat.
. Ezt követően távolítsa el a többi csavart,

amely a burkolatot a helyén tartja.

FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy a megfelelő emelő- és
tartópontokat használja, hogy így elkerülhető
legyen a gépjármű károsodása.

Motorolaj és szűrő
MEVHT33A1-0E3F5EC9-066C-4F79-BDC5-1BCF07F45F7E

MWAI0355X

MWAI0356X

(1) Olaj betöltőnyílás kupakja
(2) Olaj leeresztő nyílás dugója
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(3) Olajszűrő

1. Tegyen egy nagy gyűjtőtálcát a leeresztő
csavar alá.

2. Távolítsa el az olajbetöltő-nyílás zárósapkáját.

3. Csavarkulccsal távolítsa el a leeresztő csavart
és teljesen eressze le az olajat.

FIGYELEM
Mivel a motorolaj forró, vigyázzon, nehogy
megégesse magát.

FIGYELMEZTETÉS
* 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.

. A fáradt olajat szabályosan kell ártalmat-
lanítani.

. Kísérje figyelemmel a helyi szabályozást.

(A 4- 7 lépéseket csak akkor végezze el, ha az
olajszűrő cseréje is szükséges.)

4. Egy kulcs segítségével lazítsa ki az olajszűrőt .
Kézzel forgatva távolítsa el az olajszűrőt.

5. Tiszta ronggyal törölje le az olajszűrő illesztési
felületét.

FIGYELEM
Győződjön meg róla, hogy eltávolította-e a régi
tömítést az illeszkedési felületről. Ha nem
távolítja el őket, az a motor meghibásodását
eredményezheti.

6. Tiszta motorolajjal kenje be az új tömítést.

7. Tekerje be az óra járásával megegyező irány-
ban az olajszűrőt, amíg enyhe ellenállást nem
érez, majd fordítson rajta még 2/3 fordulatot.
Az olajszűrő rögzítéshez szükséges forga-
tónyomaték:
15,0 - 21,0 N·m

(1,5 - 2,1 kg-m, 11 -15 ft-lb)

8. Tisztítsa meg a leeresztő csavart és helyezzen
fel új alátétet. Villáskulcs segítségével alap-
osan húzza meg a csavart.
A leeresztőcsavar rögzítéshez szükséges
forgatónyomaték:
30,0 - 37,0 N·m

(3,1 - 3,8 kg-m, 22 - 27 ft-lb)

Ne húzza túl.

9. Töltse fel a motort olajjal a betöltő nyíláson
keresztül, majd tegye vissza az olajbetöltő
sapkáját.

Lásd “Ajánlott folyadékok/kenőanyagok és
mennyiségek” (500 o.) a leeresztéshez és
újratöltési kapacitáshoz. A feltöltési meny-
nyiség a motorolaj hőmérsékletétől és a le-
eresztés ide jé tő l i s függ . Ezeket a
hivatkozásokat vagy útmutatóként használja.
Minden esetben a nívópálca segítségével ha-

tározza meg, hogy megfelelő mennyiségű olaj
van-e motorban.

10. Indítsa be a motort és ellenőrizze, nincs-e
szivárgás a leeresztő dugasz és az olajszűrő
környékén. Szükség szerint javítsa ki.

11. Indítsa be a motort és várjon több mint 10
percet. Nívópálcával ellenőrizze az olajszintet.
Ha szükséges töltsön utána motorolajat.

Használat után
MEVHT33A1-02E3EFF4-6A0C-4167-AC8B-E5E800B03EDA

1. Az alsó burkolat visszaszerelése az eltávolítás
lépéseinek megfordításával történik.

2. Óvatosan engedje le a járművet a talajra.

3. Állítsa vissza az olajszabályozó rendszert és az
olaj és szűrő karbantartási emlékeztetőjét.
(Lásd “Karbantartás” (104 o.).)



(477,1)

MEVHT33A1-1AF74337-E578-4C98-A7ED-F2206E4170AC

MWAI0357X

1. Vízpumpa
2. Főtengely szíjtárcsa

FIGYELMEZTETÉS
Győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló „OFF”
állásban van, mielőtt elkezdi javítani a szíjakat.
A motor váratlanul elindulhat.

1. Szemrevételezéssel ellenőrizze a szíjat, hogy
nincs-e rajta szokatlan kopás, vágás vagy
kidörzsölődés. Ha a szíj rossz állapotban van,
cseréltesse ki. Javasolt felkeresni egy NISSAN
márkakereskedőt vagy szakszervizt ehhez a
javításhoz.

2. Rendszeresen ellenőriztesse a szíj állapotát.

MEVHT33A1-AAF18895-92AC-4601-BD68-201C81BA060E

FIGYELMEZTETÉS
Győződjön meg róla, hogy a motor és a
főkapcsoló ki van kapcsolva és a kézifék be
van húzva.

FIGYELEM
Győződjön meg róla, hogy a megfelelő gyer-
tyakulcsot használja a gyújtógyertyák eltávo-
lításához. Nem megfelelő gyertyakulcs
használata esetén sérülhetnek a gyújtógyer-
tyák.

GYÚJTÓGYERTYÁK CSERÉJE
MEVHT33A1-C62B4C9C-0259-481F-A5AB-DFBBB3D10B69

MSDI2670

Ha cserére van szükség, javasolt felkeresni egy
NISSAN márkakereskedőt vagy szakszervizt a
szervizművelethez.

Irídium platina elektródás gyújtógyertyák
MEVHT33A1-E12E20CD-D386-439E-A361-43DA33D9C4A6

Az irídium platina elektródás gyújtógyertyákat
nem kell olyan gyakran cserélni, mint a hagyomá-
nyos gyújtógyertyákat, mert sokkal tovább tarta-
nak . Kövesse a különál ló karbantartás i
útmutatóban megadott karbantartási ütemtervet.
Ne használja újra az irídium platina elektródás
gyújtógyertyákat azáltal, hogy megtisztítja, vagy
átállítja a szikrahézagot.

A gyújtógyertyákat mindig az ajánlott, vagy
azzal megegyező gyertyákra cserélje le.
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MEVHT33A1-2B31454F-BCAF-420F-B285-264881F399AA

RÖGZÍTŐFÉK ELLENŐRZÉSE
MEVHT33A1-60A0F4F8-0626-4AA0-9BB6-72E11A06C6FF

Rendszeres időközönként ellenőrizze a rögzítőfé-
ket úgy, hogy meredek emelkedőn rögzíti a gép-
járművet a rögzítőfékkel. Ha nem rögzít eléggé,
vegye fel a kapcsolatot egy NISSAN-márkakeres-
kedővel vagy szakszervizzel.

LÁBFÉK ELLENŐRZÉSE
MEVHT33A1-31B30D0A-96B6-4CD5-9E50-FF14DDD047A0

MDI1020MM

FIGYELMEZTETÉS
Keresse fel a NISSAN márkakereskedőjét, vagy
márkaszervizét a rendszer ellenőrzése miatt,
ha a fékpedál nem áll vissza a normál pozíci-
óba.

Működő e-POWER rendszer mellett ellenőrizze a
pedál felső felülete és a padló közötti távolságot.
Ha a távolság a megadott határértéken kívül van,
keressen fel egy NISSAN márkakereskedőt vagy
egy szakszervizt.

Nyomási erő
490 N (50 kg, 110 lb)

Balkormányos modellek
Jobbkormányos model-

lek

70 mm (2.8 in) vagy több 80 mm (3.1 in) vagy több

Önbeállító fékek
MEVHT33A1-28B8AA7E-6AD4-49DC-A969-9DE078A1FF1E

Az Ön gépjárműve önbeállító fékrendszerrel van
felszerelve.

A féktárcsák minden esetben, amikor a fékpedál
lenyomásra kerül, beállítják önmagukat.

FIGYELMEZTETÉS
Ellenőriztesse a fékrendszert, ha a fékpedál
magassága nem áll vissza a normális szintre.
Javasolt felkeresni egy NISSAN márkakereske-
dőt vagy szakszervizt ehhez a szervizművelet-
hez.

Fékpofa kopására figyelmeztető hang
MEVHT33A1-55019B81-BB33-4B67-AE42-95680A304881

A járművén található tárcsafékek betétei hallható
kopásfigyelmeztetővel vannak ellátva. Ha a fékbe-
téteket ki kell cserélni, akkor erős karcoló hangot
hall, amikor a gépjármű mozgásban van. A karcoló
hang először csak akkor hallható, amikor a fékpe-
dált lenyomja. További elhasználódás után a
karcoló hang már akkor is hallható lesz, amikor a
fékpedál nincs lenyomva. A lehető legrövidebb
időn belül ellenőriztesse a fékeket, ha a hangot
hallja.

Bizonyos vezetési- és hőmérsékleti viszonyok
között a fék csikoroghat, nyikoroghat vagy más
hangot adhat. Az enyhe és a közepes erősségű
fékezésnél adott alkalomszerű fékezési hang nor-

mális, és nem befolyásolja a fékrendszer működé-
sét vagy teljesítményét.

A megfelelő fék-felülvizsgálati intervallumokat kö-
vetni kell. További információért lásd a különálló
karbantartási füzetet.

FÉKEKFÉKEK
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MEVHT33A1-87A23E55-51A4-4EED-AB77-41D829C099F9

FIGYELMEZTETÉS
* Csak új, lezárt dobozból származó folya-

dékot használjon. Régi, rossz minőségű,
szennyezett olaj károsíthatja a fékrend-
szert. A nem megfelelő folyadékok hasz-
nálata 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.

FIGYELEM
A folyadék ne kerüljön festett felületekre. Ez
károsítja a festéket. Ha a folyadék mégis a
felületre kerülne, bő vízzel azonnal mossa le.

MWAI0358X

Ellenőrizze a folyadékszintet a tartályban. Ha a
folyadék a MIN vonal alatt van, akkor a fék

figyelmeztető lámpa kigyullad. Töltsön folyadékot
a MAX vonalig . (Lásd “Ajánlott folyadékok/
kenőanyagok és mennyiségek” (500 o.) az ajánlott
folyadéktípusokhoz.)

Ha gyakran kell folyadékot utántöltenie, a rend-
szert alaposan ellenőriztetnie kell egy NISSAN-
márkakereskedővel vagy szakszervizzel.

A különálló karbantartási füzetben meghatározott
karbantartási intervallumok szerint cserélje a fék-
folyadékot.

MEVGUID-1A81A8C9-1191-43D2-8FC3-B34499C5A6FD
Ha szükségessé válik az ellenőrzés vagy a csere,
azt javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot egy
NISSAN márkakereskedővel vagy szakszervizzel.

FIGYELEM
* Használjon eredeti NISSAN Matic S ATF

folyadékot. Ne keverje más folyadékokkal.

* Ha nem eredeti NISSAN Matic S ATF fo-
lyadékot használ, az károsan befolyásol-
hatja a vezethetőséget és a sebességváltó
tartósságát, valamint károsíthatja a sebes-
ségváltót; amely kár esetében a jótállás
érvényét veszíti.
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MEVHT33A1-A7EFD3D5-8983-4D24-A2FC-51D31347536E

MWAI0359X

FIGYELMEZTETÉS
Ha levegőszűrő nélkül üzemelteti a motort,
égési sérüléseket szenvedhet vagy okozhat
másoknak. A levegőszűrő nemcsak a bejövő
levegőt tisztítja, hanem megállítja a lángokat,
ha a motor visszagyújt. Ha nincs beszerelve
levegőszűrő, és a motor visszagyújt, Ön meg-
éghet. Soha ne vezessen levegőszűrő nélkül.
Legyen óvatos, ha a motoron dolgozik és a
levegőszűrő el van távolítva.

A szűrő eltávolításához oldja ki a rögzítő csapokat
és húzza a légtisztító burkolatát felfelé .

A szűrőelem cseréjekor nem szükséges kihúzni a
légtisztító egységet.

Folyadékkal átitatott, papíros típusú szűrő- elemet
nem szabad tisztítani vagy újrahasználni. A száraz-
papír típusú szűrő elem tisztítható és újra hasz-
nálható. A különálló karbantartási füzetben
meghatározottak szerint cserélje a levegőszűrőt.

A levegőszűrő cseréjekor törölje tisztára a légtisz-
tító ház belsejét, és fedje le egy nedves ruhával.

LÉGTISZTÍTÓLÉGTISZTÍTÓ
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MEVHT33A1-5D3853F1-457C-43BF-BB0B-081E44A4FA78

SZÉLVÉDŐ TÖRLŐLAPÁTOK
MEVHT33A1-9EDC6DE3-BF19-4583-99BA-EB1D41228F66

Tisztítás
MEVHT33A1-49071CBE-D68E-45DF-B0FB-4E24EC69E48E

Ha a gépjármű szélvédője szélvédőmosó haszná-
lata után sem tiszta, vagy ha a törlőlapátok
működés 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 használ-
ta a törlőlapátokat, cserélje le a lapátokat.

FIGYELEM
Az elhasználódott ablaktörlő lapátok megsért-
hetik a szélvédőt és akadályozhatják a vezetőt
a kilátásban.

Ha a mosó fúvókája eldugult:
Javasolt kapcsolatba lépnie egy NISSAN márkake-
reskedővel vagy szakszervizzel, ha a mosó fúvóka
eldugódott, vagy bármi egyéb hiba következik be.
Ne próbálja meg kitisztítani a fúvókát tű segítsé-
gével. Ha megpróbálja, tönkreteheti a fúvókát.

Csere
MEVHT33A1-3AFC67FF-FD24-43FF-A0BD-093F6A3B2436

MWAI0163X

Cserélje le az ablaktörlő lapátokat, ha azok elhasz-
nálódtak.

1. Emelje fel az ablaktörlőt a szélvédőről. Ha az
ablaktörlőt felemeli, akkor a vezető felőli
oldalt emelje fel először, majd a másik
oldalt. Egyéb esetben az ablaktörlőlapátok
összeakadhatnak és megsérülhetnek.

2. Nyissa ki egy megfelelő szerszámmal, majd
mozgassa le az ablaktörlő lapátot az ábrán
látható módon az eltávolításhoz.

3. Helyezze be az új törlőlapátot az ablaktörlő
karra, amíg egy kattanó hangot nem hall.

4. Zárja be .

FIGYELEM
* Miután kicserélte a törlőlapátot, engedje

vissza az ablaktörlőt az eredeti pozíciójá-
ba; egyéb esetben megsérülhet, ha a
motorháztető felnyitásra kerül.

* Győződjön meg róla, hogy az ablaktörlő
hozzáér a szélvédőhöz; egyéb esetben az
ablaktörlő lapát megsérülhet a menetszél
nyomásától.

HÁTSÓ ABLAK ABLAKTÖRLŐJE
MEVHT33A1-4FE910FB-E99A-42DF-B107-5DBED177B1BD

Javasolt kapcsolatba lépnie egy NISSAN márkake-
reskedővel vagy szakszervizzel, ha ellenőrzésre
vagy cserére van szükség.
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MEVHT33A1-5D2D6CB1-F8DE-4118-AB39-2159D4185FFF

MWAI0267X

Ellenőrizze a folyadékszintet az ablakmosó tartály-
ban. Fogja be a kupakon található lyukat, majd
vegye ki a tartályból. Ha nincs folyadék a csőben,
töltse fel ablakmosó folyadékkal.

A jobb tisztítás érdekében adjon ablakmosó oldó-
szert hozzá. Téli időszakban adjon a mosófolya-
dékhoz fagyálló folyadékot is. Kövesse a gyártó
utasításait a keverési arányhoz.

Időről időre töltse fel az ablakmosófolyadék tartá-
lyát.

Töltse után a tartályt sűrűbben, ha a vezetési
körülményei nagyobb mennyiségű ablakmosófo-
lyadékot igényelnek.

FIGYELEM
* Ne keverje össze a motor hűtőfolyadéká-

hoz való fagyállót az ablakmosófolyadék-
ba való fagyállóval. Ez a fényezés
sérüléséhez vezethet.

* Hígítatlan ablakmosófolyadékot ne töltsön
az ablakmosó tartályba. Néhány metil

alkohol bázisú mosófolyadék károsíthatja
a hűtőt, ha a tartály feltöltése közben a
folyadék kiömlik.

* Az ablakmosó tartályba való beöntés előtt
keverje össze az ablakmosófolyadékot víz-
zel, a gyártó utasításai szerint. Ne az
ablakmosó tartályban keverje össze az
ablakmosófolyadékot vízzel.

MEVHT33A1-B29BEC73-37B3-4C87-9A9D-EA809C865599

JÁRMŰ 12 VOLTOS AKKUMULÁTOR
GUID-6DA9439B-354C-4834-83A0-E599CA2EB932

ABLAKMOSÓFOLYADÉKABLAKMOSÓFOLYADÉK 12 VOLTOS AKKUMULÁTOR12 VOLTOS AKKUMULÁTOR
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Figyelmeztető szimbólumok az akku-
mulátoron

WARNING

(1)

Tilos a dohányzás

Soha ne dohányozzon az akkumulátor közelében. Soha ne tegye ki az
akkumulátort nyílt lángnak vagy elektromos szikráknak.

Nyílt láng használata
tilos

Szikra használata tilos

(2) Védje a szemét
Körültekintően kezelje az akkumulátort. Mindig viseljen védőszemü-
veget, hogy megvédje a szemét a robbanástól vagy az akkumulá-
torsavtól.

(3) Gyermekek elől elzá-
randó

Soha ne engedje, hogy az akkumulátor gyermekek kezébe kerüljön.
Az akkumulátort tartsa gyermekektől távol.

(4) 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.

(5)
Tartsa szem előtt a
használati utasításo-

kat

Mielőtt az akkumulátort kezelné, figyelmesen olvassa el ezt az
útmutatót, hogy biztosítsa a biztonságos és megfelelő kezelést.

(6) Robbanékony gáz Az akkumulátorfolyadék által termelt hidrogéngáz robbanékony.

FIGYELMEZTETÉS
Ne üzemeltesse a járművet, ha a 12 voltos
akkumulátorban alacsony a folyadékszint. Az
alacsony 12 V-os akkumulátorfolyadék na-
gyobb terhelést okozhat a 12 V-os akkumulá-
toron, ami hőt termel, csökkenti a 12 voltos
akkumulátor élettartamát, és bizonyos esetek-
ben robbanáshoz vezethet.

Karbantartásmentes akkumulátor esetén nem
szükséges a folyadékszintet ellenőrizni. A NISSAN
azonban azt javasolja, hogy rendszeresen ellen-
őrizze a NISSAN márkakereskedőnél.

WAI0360X

A 12 V-os akkumulátor a csomagtérben találha-
tó. A 12 V-os akkumulátorhoz való hozzáféréshez
emelje fel a csomagtér padlólemezét és távolítsa el
a szerszámtárolót (s).

Karbantartásmentes akkumulátor esetén nem
szükséges a folyadékszintet ellenőrizni. A NISSAN
azonban azt javasolja, hogy rendszeresen ellen-
őrizze a NISSAN márkakereskedőnél.
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FIGYELEM
Ne érintse meg közvetlenül a padló fémét. Ez
bármilyen égési sérülést okozhat.

Beindítás külső akkumulátorral
MEVHT33A1-C37C3C0F-280C-4F1D-904A-46ACD5752008

Ha ugrásszerű indítás szükséges, lásd “Beindítás
külső akkumulátorral” (447 o.). Ha az e-POWER
rendszer nem indul el külső akkumulátorról, elő-
fordulhat, hogy a 12 voltos akkumulátort ki kell
cserélni. Javasolt felkeresni egy NISSAN márkake-
reskedőt vagy szakszervizt ehhez a szervizműve-
lethez.

MEVHT33A1-E03C12AE-5204-44DA-8C92-75FB6768F780

FIGYELMEZTETÉS
Ne nyelje le az elemet, kémiai égés veszélyét
hordozza.

Ez a termék gombelemet tartalmaz. Az érme-/
gombelem lenyelése mindössze 2 órán belül
súlyos belső égéseket okozhat, ami halálhoz
vezethet.

Tartsa gyermekektől távol az új és a használt
elemeket. Ha az elemrekesz nem záródik le
megfelelőképp, függessze fel a termék hasz-
nálatát és tartsa gyermekektől távol.

Ha úgy véli, hogy az elemeket lenyelhették,
vagy a test bármely részébe helyezték, azon-
nal forduljon orvoshoz.

FIGYELEM
* Robbanásveszély áll fent, ha az elemet

nem megfelelően helyezi be. Csak ugyano-
lyan vagy azzal egyenértékű típussal cse-
rélje.

* Ne tegye ki túlzott hőhatásnak, mint pél-
dául napsütés, tűz vagy hasonló.

* Ne tegye ki az elemet mechanikai zúzó-
dásnak vagy vágásnak.

* Ne tegye ki nagy tengerszint feletti ma-
gasságban található rendkívül alacsony
légnyomásnak.

Ez a jel arra hivatott figyelmeztetni a fel-
használót, hogy a készülékhez kapott
anyagokban fontos üzemeltetési és kar-
bantartási (szervizelési) utasításokat talál.

MWBI0014X

Az intelligens kulcsban a következők szerint cse-
rélje ki az elemet:

1. Vegye ki a mechanikai kulcsot az intelligens
kulcsból.

2. Illesszen egy kis csavarhúzót a nyílásba és
forgassa el, így elválaszthatja az alsó és felső
részeket egymástól. A ház megvédéséhez
használjon egy ruhadarabot.

INTELLIGENS KULCS ELEMEINTELLIGENS KULCS ELEME



(485,1)

3. Cserélje ki az elemet egy újjal.

Javasolt elemek:

CR2032 vagy azzal egyenértékű
. Ne érintse meg a belső áramkört vagy az

elektromos érintkezőket, mert ha így tesz,
hibát okozhat.

. Az elemet a széleinél fogja meg. Ha az
elemet az érintkezési pontjainál fogja meg,
durván csökkenti a tárolókapacitását.

. Ellenőrizze, hogy a+ oldal nézzen a ház alja
felé.

MWBI0015X

4. A felső és az alsó rész csúcsait illessze össze,
majd nyomja őket össze, amíg biztonságosan
össze nem záródnak.

5. Működtesse a gombokat, hogy ellenőrizze a
működésüket.

Ha bármilyen segítségre van szüksége a cseréhez,
javasoljuk, hogy keressen fel NISSAN márkakeres-
kedőt vagy szakszervizt ehhez a szervizművelet-
hez.

MEVHT33A1-0A40E5F3-EC90-4F03-B955-4274A23D7967

MWAI0223X

FIGYELEM
* A berendezéseket ne földelje közvetlenül a

12 voltos akkumulátor pólussarura. Ha így
tesz, kikerüli az ellenőrző rendszert és
előfordulhat, hogy a gépjármű 12 voltos
akkumulátora nem töltődik fel teljesen.

* Működő e-POWER rendszer mellett hasz-
náljon elektromos tartozékokat, hogy el-
kerülje a jármű 12 voltos akkumulátorának
lemerülését.

A feszültség változását ellenőrző rendszer azt
ellenőrzi, hogy mekkora a 12 voltos akkumulátor
elektromos kisülésének mértéke, illetve mekkora
feszültséget generál a generátor.

MEVHT33A1-6A89546B-C41A-40D8-9756-83B8312ACE54

MOTORTÉR
MEVHT33A1-7E1E202F-F646-45EA-96AE-D77C542478CE

MWAI0361X

FIGYELMEZTETÉS
A biztosítékdobozon megadottnál ne használ-
jon kisebb vagy nagyobb amperszámú bizto-
sítékot. Ez károsíthatja az elektromos
rendszereket vagy az elektromos vezérlőegy-
ségeket vagy tüzet okozhat.

Ha valamely elektromos berendezés nemműködik,
ellenőrizze a biztosítékot.

1. Figyeljen, hogy a főkapcsoló és a fényszórók ki
legyenek kapcsolva.

2. Nyissa fel a motorháztetőt.

3. Távolítsa el a biztosítékdoboz fedelét egy
megfelelő eszközzel és nyomja a helyére a
fület.

4. Határozza meg, melyik biztosítékot kell kicse-
rélni.
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5. Távolítsa el a biztosítékot a kihúzó segítségé-
vel, amely az utastér biztosítékdobozában
található.

MSDI1753

6. Ha a biztosíték kiolvadt , cserélje ki új
biztosítékra .

7. Ha az új biztosíték is kiold, ellenőriztesse és
javíttassa meg az elektromos rendszert. Java-
solt felkeresni egy NISSAN márkakereskedőt
vagy szakszervizt ehhez a szervizművelethez.

Olvadó- biztosítékok
MEVHT33A1-0B3A4B09-B2AB-4E3F-A956-B422F7712949

Ha valamelyik elektromos berendezés nem műkö-
dik, de a biztosítékok is rendben vannak, ellenőriz-
ze az olvadó- biztosítékokat. Ha ezek közül
valamelyik is elolvadt, cserélje ki egy eredeti
NISSAN biztosítékra.

Az olvadó- biztosítékok ellenőrzéséhez és cseréjé-
hez keressen fel egy NISSAN márkakereskedőt
vagy egy szakszervizt.

UTASTÉR
MEVHT33A1-30474EE2-71D7-442B-BF9A-11059678694D

FIGYELMEZTETÉS
A biztosítékdobozon megadottnál ne használ-
jon kisebb vagy nagyobb amperszámú bizto-
sítékot. Ez károsíthatja az elektromos
rendszereket vagy az elektromos vezérlőegy-
ségeket vagy tüzet okozhat.

Ha valamely elektromos berendezés nemműködik,
ellenőrizze a biztosítékot.
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Balkormányos modellek
MEVGUID-D2484071-2418-423E-B089-CD8E3D798882

MWAI0205X

1. Figyeljen, hogy a főkapcsoló és a fényszórók ki
legyenek kapcsolva.

2. Vegye le a biztosítékdoboz fedelét.

3. A biztosíték-kihúzóval távolítsa el a biztosí-
tékot.

MSDI1753

4. Ha a biztosíték kiolvadt , cserélje ki új
biztosítékra .

5. Ha az új biztosíték is kiold, ellenőriztesse és
javíttassa meg az elektromos rendszert. Java-
solt felkeresni egy NISSAN márkakereskedőt
vagy szakszervizt ehhez a szervizművelethez.

Jobbkormányos modellek
MEVGUID-F21F049F-FE04-494C-9425-20878AE17199

MWAI0362X

1. Figyeljen, hogy a főkapcsoló és a fényszórók ki
legyenek kapcsolva.

2. Nyissa ki a kesztyűtartót és távolítsa el a
biztosítékdoboz burkolatát a kesztyűtartó-
ból.

3. Vegye ki a biztosítékot a biztosíték-kihúzóval .
(A biztosíték-kihúzó a ábrán látható bakormá-
nyos modellek esetén.)

MSDI1753

4. Ha a biztosíték kiolvadt , cserélje ki új
biztosítékra .

5. Ha az új biztosíték is kiold, ellenőriztesse és
javíttassa meg az elektromos rendszert. Java-
solt felkeresni egy NISSAN márkakereskedőt
vagy szakszervizt ehhez a szervizművelethez.
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Hosszabb tárolás esetén használandó kapcsoló (ha van)
MEVHT33A1-7EE1D234-C9B0-4378-9F56-2EAE0BD5CAB4

MWAI0271X

A tartós tárolás kapcsoló a jármű szállítása esetén
alkalmazandó. A biztosíték panelben található. Ha
egy elektromos berendezés nem üzemel, biztosít-
sa, hogy a tartós tárolás kapcsolót teljesen be-
nyomják.

A tartós tárolás kapcsoló ellenőrzéséhez biztosít-
sa, hogy a főkapcsoló és fényszóró ki legyenek
kapcsolva.

Hogyan távolítsuk el a hosszabb tárolás esetén
használandó kapcsolót.:
1. A tartós tárolás kapcsoló eltávolítása előtt

győződjön meg róla, hogy a főkapcsoló „OFF”
állásban van.

2. Győződjön meg róla, hogy a fényszórók ki
vannak kapcsolva.

3. Vegye le a biztosítékdoboz fedelét.

4. Fogja meg a rögzítő füleket , amelyek a
tartós tárolás kapcsoló felső és alsó részein
találhatók.

5. Húzza ki egyenesen a tartós tárolás kapcsolót
a biztosítékdobozból .
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MEVHT33A1-23FC80BC-9A5D-4CDF-AF41-4375212E36BD

MWAI0349X

1. Első térképolvasó lámpa
2. Belső világítás (ha van)
3. Oldalsó irányjelző lámpa
4. Hátsó személyes világítás (ha van)
5. Fényszóró (távolsági fényszóró)
6. Első ködlámpa (ha van)

7. Fényszóró (tompított)
8. Első helyzetjelző lámpa/nappali menetfény/

első irányjelző lámpa (LED típus)
9. Első irányjelző lámpa (izzó típus)
10. Rendszámtábla-világítás
11. Középső féklámpa

12. Csomagtér világítása
13. Tolatólámpa/hátsó lámpa/hátsó ködlámpa*
14. Hátsó irányjelző lámpa/féklámpa/tolatólám-

pa
*: Kizárólag vezetőoldal
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ELSŐ FÉNYSZÓRÓK
MEVHT33A1-2315F15B-21C2-48E3-B4D6-114A3540E8D5

Esőben és autómosáskor a lámpaüveg belsején
pára csapódhat le. A lámpaüvegen belüli és kívüli
hőmérséklet különbsége párásodást okozhat. Ez
nem hiba. Ha nagy vízcseppek gyűlnek össze az
objektív belsejében, javasoljuk, hogy szervizelés
céljából keressen fel egy NISSAN márkakereskedőt
vagy szakszervizt.

Csere
MEVHT33A1-E802D82D-AE31-4C67-BD7D-36FB0F025F80

Ha LED fényszóró cseréjére van szükség, javasolt
felkeresni egy NISSANmárkakereskedőt vagy szak-
szervizt a szervizművelethez.

BELSŐ ÉS KÜLSŐ LÁMPÁK
MEVHT33A1-61BBD601-FAE2-461C-81CD-A4009E8538F6

Elem Teljesítmény (W)

Fényszóró távolsági/tompított fényszóró* LED

Első irányjelző* 21 vagy LED

Első hézaglámpa* LED

Első ködlámpa (ha van)* LED

Irányjelző lámpa* LED

Nappali világítás* LED

Hátsó összetett lámpa*

Irányjelző lámpa 21

Féklámpa LED

Hátsó lámpa LED

Tolatólámpa 16

Hátsó ködlámpa* LED
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Elem Teljesítmény (W)

Rendszámtábla-világítás* 5 (összeszerelés)

Térképolvasó lámpa* 16

Hátsó személyes világítás (ha van)* 10

Középső féklámpa* LED

Belső lámpa (ha van)* 16

Csomagtér világítása 5

Konzol világítás* 1,4 vagy LED

Alsó központi világítás* 1,4 vagy LED

Kesztyűtartó világítás* 1,4

*: Javasolt a csere érdekében felkeresnie egy NISSAN márkakereskedőt vagy szakszervizt.

Cserénél végrehajtandó lépések
MEVHT33A1-FD1940F8-D0CC-49B0-9D9B-69150AD59693

MSDI2306

: ELTÁVOLÍTÁS

: BESZERELÉS

Minden más lámpa A, B, C, D vagy E típusú. Az izzó
cseréjekor először távolítsa el lencsét és/vagy a
burát.
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MWAI0381X

Első irányjelző lámpa (izzó típus)

MWAI0202X

Csomagtér világítása

A FÉNYSZÓRÓ CSÓVÁJÁNAK ÁLLÍTHATÓSÁGA TÖRVÉNYI ELŐÍRÁS
MEVHT33A1-0314034C-446F-44EF-8587-0452C8EBB4A0

Ha a gépjárművet olyan országban vezeti, ahol a
haladás iránya eltér az otthon alkalmazott hala-
dási iránytól, helyezze fel az opálos fóliát a fény-
szóróra.
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MWAI0345X

1. Állítsa a főkapcsolót „OFF” állásba és várjon,
amíg a fényszóró lehűl.

2. Készítse elő a matricákat az ábra szerint.
Készítse el a matricákat , amelyeket a
jobboldali és baloldali fényszórók felületére
kell felragasztani.

MEGJEGYZÉS:
. Használjon olyan opálos anyagot, amely

nem engedi át a fényt.
. Vegye figyelembe, hogy egyéb áttetsző

anyagok nem működnek ilyen hatéko-
nyan.

3. Helyezze fel a matricát úgy, hogy a matrica
sarkát hozzáigazítja a jelhez, amely a
fényszóró felületén szemből látható.

Helyezze fel a matricát az ábrán látható
módon úgy, hogy a jelet hozzáigazítja a
és az vonalakhoz.

MEGJEGYZÉS:
Igazítsa a jelet a középső jelhez
amely a LED fényszórón található.
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MEVHT33A1-F6BA5101-9D22-47BE-BE64-1C192428380D
Ha defekted van, lásd “Gumidefekt” (443 o.).

KERÉKNYOMÁST FIGYELŐ RENDSZER (TPMS)
MEVHT33A1-D6EF18B1-2442-473D-A573-60D459B74FC7

A guminyomást figyelő rendszer (TPMS) felügyeli
az összes abroncs levegőnyomását. Ha az ala-
csony keréknyomásra figyelmeztető lámpa felvil-
lan, egy vagy több abroncs levegőnyomása
jelentősen lecsökkent.

A TPMS csak akkor aktiválódik, ha a gépjárművet
25 km/h-nál (16 MPH) magasabb sebességgel
vezeti. A rendszer nem érzékeli az abroncsban
fellépő hirtelen nyomáscsökkenést (pl. defekt ve-
zetés közben).

A részletekért lásd: “Alacsony keréknyomás figyel-
meztető lámpája” (92 o.), “Keréknyomást figyelő
rendszer (TPMS)” (259 o.) és “Keréknyomást figyelő
rendszer (TPMS)” (443 o.).

GUMIABRONCS FELFÚVÁSI NYOMÁSA
MEVHT33A1-C57645B5-E413-4FCA-B110-F118428A3D6F

Időszakosan ellenőrizze az abroncsok nyomását. A
nem megfelelő gumiabroncs nyomás hátrányosan
befolyásolhatja az abroncs élettartamát és a jármű
kezelését. A gumiabroncs nyomását akkor kell
elvégezni, amikor az HIDEG. A gumiabroncsok
akkor tekinthetők HIDEGnek, miután a járművet
legalább 3 vagy több órára leparkolta, vagy
kevesebbet vezette 1,6 km-nél (1 mérföld). A
gumiabroncs HIDEG nyomása a gumiabroncs cím-
kén található.

A nem megfelelő nyomás a gumiabroncs túlmele-
gedéséhez és belső sérüléséhez vezethet. Emiatt
nagy sebességnél előfordulhat a minta leválása és
akár a gumiabroncs szétrobbanása is.

A GUMIABRONCSOK TÍPUSA
MEVHT33A1-48074B24-5C3D-40BE-B898-94DBD0DB3114

FIGYELEM
Amikor lecseréli a gumiabroncsokat, győződ-
jön meg róla, hogy mind a négy abroncs
ugyanabból a típusból (pl.: nyári, négyévsza-
kos vagy hó) és gyártótól való. Egy NISSAN
márkakereskedő, vagy szakszerviz bővebb
felvilágosítással szolgálhat a gumiabroncsok
típusával, méretével, sebességindexével és
elérhetőségével kapcsolatban.

A pót gumiabroncsok sebességindexe alacso-
nyabb lehet, mint a gyárilag felszerelt abroncsoké,
elképzelhető, hogy ez nem felel meg a jármű
maximális sebességének. Soha ne lépje túl az
abroncs maximális sebességindexét.

Négyévszakos gumiabroncsok
MEVHT33A1-C0D0571C-9967-4160-8D37-5FFAFDF5B227

A NISSAN egyes modelljeinél négyévszakos gumi-
kat alkalmaz, hogy egész évben megfelelő teljesít-
ményt nyújtsanak a gumiabroncsok, beleértve a
havas és jeges útkörülményeket is. A négyévsza-
kos gumiabroncsok oldalán az ALL SEASON és/
vagy M&S felirat áll. A téli gumiabroncsok tapadása
jobb a havas szakaszokon, mint a négyévszakos
gumiabroncsoké, ezért egyes területeken elkép-
zelhető, hogy megfelelőbbek.

Nyári gumik
MEVHT33A1-4E97CEC8-5073-48C3-B622-D6D0D72C8239

NISSAN bizonyos modellekre meghatározza a
nyári gumiabroncsok típusát, hogy száraz útfel-
ületeken nagyobb teljesítmény legyen elérhető. A
nyári gumiabroncsok teljesítménye havas vagy
jeges úton jelentősen lecsökken. A nyári gumiab-

roncsok falán nem található meg az M&S tapadás
osztályozás.

Amennyiben járművét havas, jeges körülmények
között tervezi üzemeltetni, a NISSAN SNOW vagy
ALL SEASON feliratú gumiabroncsok használatát
ajánlja mind a négy keréken.

Téli gumiabroncsok
MEVHT33A1-68F6B024-EDDD-469B-AD5B-EDF6F10A829E

Amennyiben téli gumiabroncsokra van szükség,
olyan gumiabroncsokat kell választania, amely
méretben és súlyindexben megfelel az eredeti
gyári gumiabroncsoknak. Amennyiben nem így
tesz, az hátrányosan befolyásolhatja járműve biz-
tonságát és kezelhetőségét.

Általában a téli gumiabroncsok sebességindexe
alacsonyabb lehet, mint a gyárilag felszerelt ab-
roncsoké, elképzelhető, hogy ez nem felel meg a
jármű maximális sebességének. Soha ne lépje túl
az abroncs maximális sebességindexét. Ha téli
gumiabroncsokat szerelt fel, azoknak is meg kell
egyezniük méretben, márkában, típusban és min-
tázatban mind a négy keréken.

Jeges úton való még jobb tapadásra szöges
gumiabroncs használható. Bizonyos államok vagy
tartományok nem engedélyezik a használatát.
Nézzen utána a helyi, állami és tartományi jog-
szabályoknak, mielőtt szeges gumiabroncsokat
szerelne. A szeges téli gumiabroncsok csúszási és
tapadási tulajdonságai nedves vagy száraz felüle-
teken rosszabbak lehetnek a nem szeges téli
gumiabroncsokénál.

GUMIABRONCSOK ÉS FELNIKGUMIABRONCSOK ÉS FELNIK
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HÓLÁNCOK
MEVHT33A1-74141916-7668-4C78-8B9E-6B18B49D3DE7

FIGYELEM
* A 255/45 R20 méretű gumiabroncsokra

nem szabad abroncsláncokat/kábeleket
felszerelni. Ha mégis így cselekedne, a
gépjármű megsérülhet.

* Ha hóláncot/kábelt szeretne használni,
szereljen fel 235/60 R18-as vagy 235/55
R19-es gumiabroncsot a járművére.

Helytől függően a hóláncok használata tilos lehet.
Ellenőrizze a helyi jogszabályokat, mielőtt hólán-
cokat szerelne fel. A gumiabroncs-láncok felszere-
lésekor ügyeljen arra, hogy a gumiabroncsok
megfelelő méretűek legyenek a járművön, és a
lánc gyártója javaslatai szerint legyenek felszerel-
ve. A minimális méretek 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 illeszkedé-
sét. A hólánc laza záró láncszemeit le kell rögzíteni,
vagy el kell távolítani, hogy ostorszerű csapkodás-
sal nehogy megsértsék a gépjármű karosszériáját.
Ha lehetséges, csökkentse a gépjármű terhelését,
ha hóláncokat használ. Emellett haladjon csökken-
tett sebességgel. Ellenkező esetben a járműve
sérülhet és/vagy a jármű kezelése és teljesítménye
hátrányt szenvedhet.

A hóláncokat csak az első kerekekre kell felsze-
relni, a hátsókra nem.

Ne használjon hóláncot száraz utakon. Az ab-
roncsláncokkal történő vezetés ilyen körülmények

között némi túlterhelés miatt károsíthatja a jármű
különböző mechanizmusait.

GUMIABRONCSOK FORGATÁSA
MEVHT33A1-F5986E33-082B-45E2-BD27-0D11FB4C108F

MJVM0287X

A NISSAN azt javasolja, hogy az abroncsokat
forgassa minden 5.000 km (3.000 miles) után
négykerék- meghajtású modellek (4WD) esetében
vagy minden 10.000 km (6.000 miles) után két-
kerék- meghajtású modellek (2WD) esetében. A
forgatás ideje vezetési habitustól, és az utak
állapotától is függ. (Lásd “Gumidefekt” (443 o.)
kerekek cseréje.)

Amint lehetséges, húzza meg a kerékanyákat
nyomatékmérő csavarkulccsal megfelelő nyo-
matékúra.

FIGYELMEZTETÉS
* A kerekek felcserélése után állítsa be a

nyomást.

* Újra húzza meg a kerékanyákat, ha a
gépjármű megtett 1.000 km-t (600 mér-
föld) (gumidefekt esetén is, stb.).

* A nem megfelelő gumiabroncs választása,
felszerelése, ápolása és karbantartása be-
folyásolhatja a jármű biztonságát, ami
baleset vagy sérülés kockázatát hordozza
magában. Ha kérdése van, vegye fel a
kapcsolatot egy NISSAN márkakereskedő-
vel vagy szakszervizzel, vagy a gumiab-
roncs gyártójával.

A kerekek forgatása után a TPMS rendszert vissza
kell állítani. (Lásd “Keréknyomást figyelő rendszer
(TPMS)” (259 o.) a visszaállítási eljárás részleteiért.)

GUMIABRONCS KOPÁSA ÉS SÉRÜLÉSE
MEVHT33A1-31749D32-974E-4A82-89B7-A06D0BF3E07F

MSDI1663

(1) Kopásjelző
(2) Kopásjelző helyének jelzése. A helyszíneket

jelzik a(z) „ ”, „TWI” stb. elemek az abronc-
stípusok függvényében.

A gumiabroncsokat időközönként ellenőrizni kell
kopás, repedés, kidudorodás vagy a mintába
ragadt tárgyak miatt. Amennyiben túlzott mértékű
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kopást, repedést vagy mély vágásokat fedez fel,
azonnal cserélje le a gumiabroncsot.

Az eredeti gumiabroncsok rendelkeznek kopásjel-
zővel. Amikor ez a kopásjelző már láthatóvá válik, a
gumiabroncsot le kell cserélni.

GUMIABRONCS ÉLETKORA
MEVHT33A1-87474BCE-AB9F-411F-AB9B-F1AA39ED4BC0

Soha ne használjon hat évesnél idősebb gumiab-
roncsot, függetlenül, attól mennyit használta azt.

Az abroncsok minősége az idő előrehaladtával és a
használattal csökken. Szakemberrel, ha jobban
szeretné, akkor NISSAN márkakereskedővel vagy
szakszervizzel rendszeresen ellenőriztesse a ke-
rekeket és azok egyensúlyozását.

GUMIABRONCSOK ÉS KEREKEK CSERÉJE
MEVHT33A1-41BC763C-419B-45A4-AD0E-D41987D9B9CC

FIGYELMEZTETÉS
Ne szereljen fel deformálódott kereket vagy
gumiabroncsot, akkor se, ha azokat megjaví-
tották. Az ilyen gumiabroncsok vagy kerekek
szerkezeti hibával rendelkezhetnek, ami elő-
zetes jel nélkül tönkremehet.

Amikor lecserél egy gumiabroncsot, mindig az
eredetivel megegyező méretű, sebességindexű és
terhelési kapacitású abroncsot használjon. (Lásd
“Gumiabroncsok és felnik” (490 o.) az ajánlott
típusú és méretű gumiabroncsokhoz és keréktár-
csákhoz.) A javasolttól eltérő vagy vegyesen hasz-
nált különböző márkájú, szerkezetű (diagonál,
diagonál-radiál hibrid vagy radiál) és mintázatú
abroncsok használata hátrányosan befolyásolhat-
ja az úttartást, fékezést, kezelést, talajtól való
távolságot, az abroncs és karosszéria közötti

távolságot, a hólánc távolságát, a keréknyomás
figyelő rendszert (TPMS), a sebességmérő kalibrá-
lását, a fényszóró beállítását és a lökhárító ma-
gasságát. Ezen hatások akár balesethez, súlyos
sérülésekhez is vezethetnek.

Amennyiben a kereket bármilyen okból lecseréli,
minden esetben azonos eltolódással rendelkező
kereket használjon. Eltérő eltolódással rendelkező
kerekek használata korai gumiabroncskopást, a
jármű csökkent kezelhetőségét és/vagy a féktár-
csákhoz/dobokhoz való hozzáérést eredményez-
heti. Az ilyen jellegű kölcsönhatás a fékek
csökkentett fékhatásához és/vagy a fékbetétek/
fékpofák korai kopásához vezethet.

A TPMS-sel kapcsolatban ellenőrizze a következő-
ket.

FIGYELMEZTETÉS
* Ha járművét eredetileg 4 azonos méretű

abronccsal szerelték fel, és a 4 gumiab-
roncs közül csak kettőt cserél le, szerelje
fel az új abroncsokat a hátsó tengelyre. Ha
új gumikat helyez az első tengelyre, bizo-
nyos vezetési körülmények között elve-
szítheti az uralmat a jármű felett, és
balesetet és személyi sérülést okozhat.

* Az abroncs vagy kerék cseréje után a TPMS
rendszert vissza kell állítani. (Lásd “Kerék-
nyomást figyelő rendszer (TPMS)” (259 o.) a
visszaállítási eljárás részleteiért.)

* Ha olyan típusú abroncsokat használ,
amelyeket a NISSAN eredetileg nem határ-
ozott meg, az befolyásolhatja a TPMS
rendszer működését.

* Ha nem megfelelően kezeli, előfordulhat,
hogy a TPMS szenzort ki kell cserélni. A
TPMS szenzor kezelésekor figyelmesen
járjon el.

* Amikor a TPMS szenzort cseréli ki, az ID-t
regisztrálni kell. Az ID regisztrációjának
részleteivel kapcsolatban vegye fel a kap-
csolatot egy NISSAN márkakereskedővel
vagy szakszervizzel.

* Ne használjon olyan szelepsapkát, amely
nem NISSAN alkatrész. A szelepsapka
megszorulhat.

* Ellenőrizze, hogy a szelepsapka megfe-
lelően fel van szerelve. Egyéb esetben a
szelep szennyeződéssel tömődhet el, ami
hibás működést vagy nyomásesést ered-
ményezhet.

* Ne szereljen fel sérült, vagy deformálódott
kereket vagy gumiabroncsot, akkor se, ha
meg lett javítva. Az ilyen gumiabroncsok
vagy kerekek szerkezeti hibával rendel-
kezhetnek, ami előzetes jel nélkül tönkre-
mehet.

* Újrafutózott gumiabroncs használata nem
javasolt.

Négykerék-meghajtású (4WD) MODELL
MEVHT33A1-98BAF2A8-B68B-4B03-9473-BDE7F9677004

FIGYELEM
Mindig egyforma méretű, márkájú, típusú (dia-
gonál, diagonálöves vagy radiál) és mintázatú
gumiabroncsot használjon mind a négy kerék-
en. Ha nem így tesz, ezzel csökkentheti a 4WD
teljesítményt.
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Ha a gumiabroncsok erős kopását tapasztalja,
ajánlott lecserélni mind a négy gumiabroncsot
egyforma méretű, márkájú, típusú és mintázatú
gumikkal. A gumiabroncsok nyomását és a futó-
mű-beállítást is ajánlott ellenőriztetni, és szükség
esetén korrigálni. Vegye fel a kapcsolatot egy
NISSAN márkakereskedővel vagy szakszervizzel.

KERÉK KIEGYENSÚLYOZÁSA
MEVHT33A1-89DC94BE-30B6-4D4F-83D4-7CDA2484D5D9

A kiegyensúlyozatlan kerekek a jármű kezelhető-
ségének és az abroncsok élettartamának csökke-
néséhez vezethetnek. Még rendszeres használat
mellett is előfordulhat, hogy kiegyensúlyozatlanná
válnak. Emiatt szükség szerint ki kell őket egyen-
súlyoztatni.

GÉPJÁRMŰ FELEMELÉSE ÉS A KEREKEK CSERÉJE
MEVHT33A1-081295B6-3027-4861-9BF7-9260D4AC0D65

Ebben a fejezetben információkat talál arra vonat-
kozóan, hogyan kell a gépjárművet felemelni és az
abroncsokat kicserélni.

A sürgősségi gumi defektjavító készlet segítségé-
vel ideiglenesen kijavíthat egy kisebb gumi defek-
tet. (Lásd “Defektes kerék megjavítása” (443 o.).)

FIGYELMEZTETÉS
* Győződjön meg róla, hogy a kéziféket

megfelelően behúzta- e.

* Mindenképp nyomja meg a P kapcsolót,
hogy P (Parkolás) állásba váltson.

* Ne cseréljen kereket, ha a jármű lejtőn,
jeges vagy csúszós helyen parkol. Ez koc-
kázatos.

* Soha ne cseréljen kereket, ha az elhaladó

forgalom túl közel halad el a gépjárműhöz.
Kérjen professzionális segítséget.

Szerszámok előkészítése
MEVHT33A1-12081696-3800-4A96-B921-65EAEC6B42F1

MWAI0347X

Állítható csomagtérpadlóval szerelt modell

Nyissa ki a hátsó ajtót. Emelje fel a csomagtér
padlódeszkáját. Távolítsa el az emelőszerszámo-
kat.

Az emelő, az emelőrúd és a kerékanyák kulcsa

nem alapfelszereltség ehhez a járműhöz. Vegye
fel a kapcsolatot egy NISSAN márkakereskedő-
vel vagy szakszervizzel a szerszámok beszerzé-
sét illetően.

MWAG0064X

Két üléssorral szerelt modellek

Karbantartás és önállóan elvégezhető műveletek 493



(498,1)

494 Karbantartás és önállóan elvégezhető műveletek

MWAI0348X

Három üléssorral szerelt modellek

Az emelő eltávolításához:

1. Távolítsa el a tároló ajtaját úgy, hogy egyszerre
megnyomja a kioldó füleket.

2. Forgassa el az óramutató járásával ellentétes
irányba az emelőkart, majd lassan távolítsa el
az emelőt.

Az emelő tárolása esetén lassan engedje vissza az
emelőt, majd forgassa el az óramutató járásával

megegyező irányba az emelőkart, amíg nem
rögzül az emelő.

FIGYELEM
* Ne érintse meg közvetlenül a padló fémét.

Ez bármilyen égési sérülést okozhat.

* Amikor az emelőt eltávolítja, ügyeljen arra,
hogy a kezeit ne üsse be a járműbe.
Egyébként sérüléseket szenvedhet.

* Az emelő eltávolításakor vagy tárolásakor
ügyeljen arra, hogy ne ejtse le a tároló-
helyre. Ez károsíthatja a környező részeket
stb. Ha leejti ellenőriztesse a gépjárművet
egy NISSAN márkakereskedővel, vagy
szakszervizzel.

MEGJEGYZÉS:
* Amikor az emelőt teszi a helyére, ne húzza

meg túlságosan az emelő karját a csavar-
húzó segítségével. Ha mégis így tesz, az
emelő illesztési helye deformálódhat.

* Ügyeljen arra, hogy az emelő ne érintkezzen
a belső elemekkel. Ha mégis így cselekedne,
a gépjármű megsérülhet.

Rögzítse a kerekeket
MEVHT33A1-DD9C8115-ABFC-4D1E-83CA-B42FA1804F6F

MMCE0001A

FIGYELMEZTETÉS
Rögzítse a megfelelő kereket, így megakadá-
lyozza a jármű megmozdulását, ami személyi
sérüléshez vezethet.

Helyezzen megfelelő blokkokat a kerék elejére
és hátuljára, átlósan a defekttel szemben
hogy megakadályozza a jármű elmozdulását fel-
emelt állapotban.



(499,1)

Kerék leszerelése
MEVHT33A1-802D21F0-175D-45CE-9BE1-17380BB6606C

A gépjármű felemelése:

MJVE0165X

emelési pontok

MSCE0504

FIGYELMEZTETÉS
* Minden esetben olvassa el és kövesse az

ebben a fejezetben leírtakat.

* NE KERÜLJÖN A JÁRMŰ ALÁ, AMELYET CSAK
AZ EMELŐ TART.

* Soha ne használjon olyan emelőt, amelyet
nem a gépjárműhöz kapott.

* Az emelőt, ami a gépjárműhöz jár, kimon-
dottan arra fejlesztették, hogy kerékcsere
alkalmával a gépjárművet fel lehessen
emelni vele. Az Ön járművéhez való emelőt
ne használja más járművekhez.

* Az emelési ponton kívül soha ne próbálja
meg más ponton felemelni a gépjárművet.

* A szükségesnél nagyobb mértékben ne
emelje meg a járművet.

* Ne tegyen tömböket az emelő alá.

* Felemelt járművet soha ne indítson el. A
jármű hirtelen megmozdulhat, ami balese-
tet okozhat.

* Utasok soha ne tartózkodjanak a gép-
járműben, ha a kerekek nincsenek a tala-
jon.

* Használat előtt olvassa el az emelőhöz
tartozó figyelmeztető címkét.

* A jármű felemelésekor feltétlenül húzza be
a rögzítőféket.

1. Az ábra szerinti módon az emelőt közvetlenül
az emelési pontok alá tegye úgy, hogy az
emelő teteje pontosan az emelési ponthoz
érjen.

Mindig sík és szilárd talajú terepen használja
az emelőt.

2. Igazítsa az emelőt a gépjármű elején vagy
hátulján az emelési pontnál található bütykök
közé.

3. Az ábrának megfelelően illessze az emelő fején
lévő hornyot a két bütyök közé.
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4. A villáskulcs segítségével, óra járásával ellent-
étes irányba két fordulattal lazítson meg
minden kerékanyát.

Amíg a kerék a földön van, ne távolítsa el a
kerékanyákat.

5. Óvatosan emelje fel a gépjárművet, amíg a
kerék és a talaj között rés nem keletkezik.

6. A gépjármű felemeléséhez tartsa erősen az
emelőt és a rudazatot, majd forgassa el a
rudazatot.

Kerék leszerelése:
1. Távolítsa el a kerékanyákat.

2. Vegye le a sérült kereket.

FIGYELEM
A kerék nehéz. A sérülés elkerüléséhez győ-
ződjön meg róla, hogy lábai nincsenek-e a
kerék alatt, és használjon védőkesztyűt.

Kerék felszerelése
MEVHT33A1-42955B61-7830-4F30-BFFB-499EBF253CFB

MSCE0933

FIGYELMEZTETÉS
* Soha ne használjon olyan kerékanyákat,

amelyek nem a gépjárműhöz valók. A nem
megfelelő vagy nem jól meghúzott kerék-
anya miatt kilazulhat és leeshet a kerék. Ez
balesetet okozhat.

* Kerékanyákra és peckekre sose tegyen
olajat vagy kenőanyagot. Ez a kerékanyák
kilazulását idézheti elő.

1. A kerék és a kerékagy közötti részen töröljön le
minden sarat és szennyeződést.

2. Óvatosan helyezze fel az abroncsot, és ujjaival
húzza meg a kerékanyákat. Ellenőrizze, hogy
az összes kerékanya vízszintesen hozzáér-e a
kerék felszínéhez.

3. Húzza meg a kerékanyákat felváltva és egyen-
letesen, több mint 2-szer az ábrán látható
sorrendben ( - ), a kerékanya csavarkul-
csával, amíg meg nem húzódnak.

4. Lassan engedje le a járművet, amíg a gumi-
abroncsok elérik talajt.

5. A villáskulcs használatával az ábrán lévő
sorrendben húzza meg a kerékanyákat.

6. Teljesen engedje le a járművet.

A meghatározott forgatónyomatékkal húzza
meg az anyákat, ehhez használjon nyomaték-
kulcsot, ha lehetséges.

Kerékanya meghúzásához szükséges nyo-
maték:

108 N·m (11 kg-m, 80 ft-lb)

A kerékanyákat mindig a specifikációnak meg-

felelően meghúzva kell tartani. Ajánlott, hogy a
kerékanyákat mindig a specifikációnak meg-
felelően tartsa meghúzva.

* A keréknyomás beállítása után a TPMS-t vissza
kell állítani. (Lásd “Keréknyomást figyelő rend-
szer (TPMS)” (259 o.) a visszaállítási eljárás
részleteiért.)

* Miután az abroncsnyomást a HIDEG abroncs-
nyomásra állította, a gumiabroncsnyomások
kijelzője magasabb nyomást mutathat, mint a
HIDEG abroncsnyomás, miután a járművel
több mint 1,6 km-t (1 mérföldet) megtett.
Ennek az az oka, hogy az abroncs hőmérsék-
lete emelkedik a nyomás alatt. Ez nem jelenti a
rendszer hibás működését.

Sérült kerék és a szerszámok tárolása
MEVHT33A1-AFB1BD8D-1F70-4624-8F89-C7C114341985

FIGYELMEZTETÉS
Győződjön meg róla, hogy a kerék, az emelő és
a szerszámok megfelelően vannak-e tárolva
használat után. Baleset vagy hirtelen megállás
esetén a rögzítetlen tárgyak veszélyessé vál-
hatnak.

1. A sérült gumiabroncsot, az emelőt és a hasz-
nált szerszámokat biztonságosan tárolja a
tárolóhelyen.

2. Cserélje ki a csomagtér padlólemezét.

3. Zárja be a hátsó ajtót.
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GUMIJAVÍTÓ SZETT
MEVHT33A1-B0897C4F-E50A-461B-B6FE-491E323B2C92

A pótkerék helyett egy gumijavító szett jár a
gépjárműhöz. A szettet csak kisebb defektek
javításához és ideiglenesen lehet használni. A
gumijavító szett alkalmazása után keressen fel
egy NISSAN márkakereskedőt vagy szakszervizt,
amint lehet, és javíttassa meg vagy cseréltesse ki a
kereket.

Lásd “Gumidefekt” (443 o.) további részletekért.
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MEVHT33A1-D9645BC2-ADAD-47D0-AF0B-FB1E7AD887A1
A következő értékek körülbelüli kapacitást jelölnek. A tényleges utántöltési kapacitások kis mértékben eltérhetnek. Utántöltéskor a “8. Karbantartás és önállóan
elvégezhető műveletek” fejezetben leírtakat kövesse a megfelelő utántöltési kapacitás meghatározásához.

Folyadéktípus

Kapacitás (körülbelüli)

Ajánlott folyadékok/kenőanyagokMetrikus

Mennyiség

US

Mennyiség

Angolszász

Mennyiség

Üzemanyag 55 L 14-1/2 gal 12-1/8 gal · Lásd “Üzemanyag információ” (502 o.).

Motorolaj*1 Olajszűrővel

5,1 L 5-3/8 qt 4-1/2 qt

· Eredeti “NISSAN Motor Oil 0W-20 SP” javasolt.

· Ha „NISSAN Motor Oil 0W-20 SP” nem áll rendelkezésre, „NISSAN Motor Oil 0W-20 SN” is
javasolt.

· Ha a fenti motorolaj nem elérhető, használjon “NISSAN Motor Oil”-t vagy olyat, amely megfelel
a következő besorolásnak és viszkozitásnak.

· Olaj fok:
– API: SN vagy SP, ILSAC GF-5 vagy GF-6

· SAE viszkozitás: Lásd “Ajánlott SAE viszkozitási szám” (502 o.).

Leeresztés és feltöltés
*1: További információért
lásd . “Motorolaj- és olaj-
szűrő cseréje” (471 o.).

Olajszűrő nélkül

5,0 L 5-1/4 qt 4-3/8 qt

Motor hűtő-
folyadék

Folyadéktartállyal 8,4 L 8-7/8 qt 7-3/8 qt Európa

· Eredeti NISSAN hűtőfolyadék vagy azzal minőségben egyenértékű*2

Kivéve Európa

· Eredeti NISSAN hűtőfolyadék (kék) vagy azzal egyenértékű*2
*2: Csak eredeti NISSAN hűtőfolyadékot vagy minőségben azzal egyenértékű folyadékot
használjon, hogy elkerülje az esetleges alumínium-korróziót a motor hűtési rendszerében,
amelyet a nem eredeti hűtőfolyadék használata okozhat.
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.

Folyadéktartály 0,83 L 7/8 qt 3/4 qt

Inverter hű-
tőfolyadék

Folyadéktar-
tállyal

2WD modell 5,4 L 5-3/4 qt 4-3/4 qt

4WD modell 7,7 L 8-1/8 qt 6-3/4 qt

Folyadéktartály

0,55 L 5/8 qt 1/2 qt

Sebességváltó folyadék

— — —

· Eredeti NISSAN Matic S ATF

· Ha nem eredeti NISSAN Matic S ATF folyadékot használ, az károsan befolyásolhatja a
vezethetőséget és a sebességváltó tartósságát, valamint károsíthatja a sebességváltót;
amelyre a jótállás nem terjed ki.

Fékfolyadék Töltse utána a megfelelő olajszint
eléréséig, a “8. Karbantartás és önál-
lóan elvégezhető műveletek” fejezet-
ben leírtaknak megfelelően.

· Eredeti NISSAN fékfolyadék, vagy ezzel egyenértékű DOT3 vagy DOT4

· Különböző típusú folyadékokat ne vegyítsen (DOT3 és DOT4).

AJÁNLOTT FOLYADÉKOK/KE-
NŐANYAGOK ÉS MENNYISÉGEK
AJÁNLOTT FOLYADÉKOK/KENŐANYAGOK ÉS MENNYISÉGEK
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Folyadéktípus

Kapacitás (körülbelüli)

Ajánlott folyadékok/kenőanyagokMetrikus

Mennyiség

US

Mennyiség

Angolszász

Mennyiség

Többcélú zsír — — — · NLGI No. 2 (Lítium szappan alapú)

Légkondicionáló rendszer hűtőközege — — — · HFO-1234yf (R-1234yf) vagy HFC-134a (R-134a)

Légkondicionáló rendszer kenőanyagai — — — · AC rendszer olaj RB100EV (POE) vagy ezzel egyenértékű
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ÜZEMANYAG INFORMÁCIÓ
MEVHT33A1-2E3748A0-F569-443A-AE2B-2AE00543793D

Benzinmotor
MEVHT33A1-9B5A83E0-BBB3-461C-A0A5-7F959D57907F

Kivéve Ukrajna:

FIGYELEM
* Ne használjon ólmozott benzint. Az ólmo-

zott benzin használata károsítja a három-
utas katalizátort.

* Soha ne használjon üzemanyag adalé-
kanyagokat. Az adalékanyagoktól a motor
károsodhat. (Európa)

Kompatibilis üzemanyagok benzinmotorokhoz
(Európa esetében)

A benzinmotorok kompatibilisek a jelenlegi, illetve a
jövőbeli európai standardoknak megfelelő bio-
üzemanyagokkal.

Az EN228 előírásnak
megfelelő benzin, illetve
az EN15376 előírásnak
megfelelő bio-üzema-
nyaggal kevert benzin.

Legalább 95- ös (RON) oktánszámú, ÓLMOZATLAN
PRÉMIUM üzemanyagot használjon.

Ha nem tud ólmozatlan prémium benzint használ-
ni, tankoljon legalább 91 (RON) oktánszámút. Ez
kissé csökkenti a jármű teljesítményét. A maximális
teljesítmény és menettulajdonság érdekében azt
ajánljuk, hogy használjon ólmozatlan benzint.

Ukrajna:

FIGYELEM
Ne használjon ólmozott benzint. Az ólmozott
benzin használata károsítja a háromutas ka-
talizátort.

Legalább 91- as (RON) oktánszámú, ÓLMOZATLAN
NORMÁL üzemanyagot használjon.

AJÁNLOTT SAE VISZKOZITÁSI SZÁM
MEVHT33A1-B568291B-A6B6-4A88-A2FD-1DD8110EC5AD

Benzinmotor- olaj
MEVHT33A1-01BB96E1-AB70-4BD8-B49C-D9123355C3B1

0W-20 a javasolt.
Ha 0W-20 nem kapható, válassza ki az alábbi
táblázatból azt a viszkozitást, ami megfelel a külső
hőmérsékleti tartománynak.

Külső hőmérsékleti határok
Következő olajcsere előtti

BENZINMOTOR- OLAJ

MNTI311

A LÉGKONDICIONÁLÓ RENDSZER HŰTŐKÖZEGE ÉS KENŐANYAGA
MEVHT33A1-B34FA0EF-3042-4280-ADDF-5F05487BB3B9

Gépkocsija klímarendszerét fel kell tölteni HFO-
1234yf (R-1234yf) vagy HFC-134a (R-134a) hűtőkö-
zeggel és RB100EV (POE) vagy ezzel egyenértékű
AC rendszer olajjal. Ettől eltérő hűtőközeg vagy
kenőanyag használat károsíthatja a rendszert, és
előfordulhat, hogy a teljes légkondicionáló rend-
szert ki kell cserélni.
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A hűtőközeg légkörbe való engedése számos
országban vagy régióban tilos lehet. A gépjármű-
ben lévő hűtőfolyadék nem károsítja a Föld ózon-
rétegét. Viszont kis mértékben elősegíti az
üvegházhatást. A NISSAN azt ajánlja, hogy haszno-
sítsa újra a hűtőközeget. Vegye fel a kapcsolatot
egy NISSAN márkakereskedővel vagy szakszerviz-
zel a légkondicionáló rendszer szervizelését illető-
en.
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MEVHT33A1-F2408CB9-71B9-4DD3-B815-969B445213AD

Motor modell KR15DDT

Típus Benzines, 4 ütemű, DOHC

Hengerek elrendezése 3 henger, egy sorban

Furat x löket ha a kompressziós arány = 8 mm (in) 84,0 × 90,1 (3,307 × 3,547)

ha a kompressziós arány = 14 mm (in) 84,0 × 88,9 (3,307 × 3,500)

Lökettérfogat ha a kompressziós arány = 8 cm3 (cu in) 1 497 (91,4)

ha a kompressziós arány = 14 cm3 (cu in) 1 477 (90,1)

Alapjárati fordulatszám karbantartási üzemmódban Ford./perc 1500±125

Gyújtás időzítés (B.T.D.C.) karbantartási üzemmódban fok alapjáraton 15° - 25°

Gyújtógyertyák

Típus Standard ILMAR8G8GS

Hézag mm (in) 0,8 (0,031)

Vezérműtengely működése Vezérműlánc

MOTORMOTOR
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MEVHT33A1-78C4B2D5-FD92-48BA-A160-7F4269BEFC7B

Standard Pótkerék

Gumiabroncs mérete

235/60 R18

- (*)235/55 R19

255/45 R20

Méret Eltolódás mm (in)

Keréktárcsa Alumínium

18 × 7,5J 40 (1,57)

19 x 7,5 J 40 (1,57)

20 × 8J 45 (1,77)

Pótkerék - (*) - (*) - (*)

*: A sürgősségi gumiabroncs defektjavító készletet
szállítjuk.

MEVHT33A1-AD9E6292-C28E-4F5A-ADB0-5FD3EBDA5728
Egység: mm (in)

Teljes hossz 4 680 (184,3)

Teljes szélesség 1 840 (72,4)

Teljes magasság 1 725 (67,9)

Első nyomtáv 1.585 (62,4)*1
1.575 (62,0)*2

Hátsó nyomtáv 1.590 (62,6)*1
1 580 (62,2)*2

Tengelytáv 2.705 (106,5)

*1: Kivéve a 20 colos felnivel szerelt modellek

*2: 20 colos felnivel szerelt modelleknél
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MEVHT33A1-E2898BB8-45F8-4579-80B8-57AD4758A332
Ha egy másik országba vagy régióba utazik,
először győződjön meg róla, hogy a gépjárműbe
szükséges üzemanyag az adott országban vagy
régióban elérhető-e. Alacsony oktánszámú üzem-
anyag használata károsíthatja a motort. Ezért
minden esetben győződjön meg róla, hogy a
szükséges üzemanyag elérhető- e. A javasolt
üzemanyaggal kapcsolatban lásd a fejezet korábbi
részét.

Ha gépjárműve regisztrációját áthelyezi egy
másik országba, államba, tartományba vagy
körzetbe, forduljon az illetékes hatóságokhoz,
hogy megtudja, a jármű megfelel-e a helyi törvényi
előírásoknak. Bizonyos esetekben előfordulhat,
hogy a jármű nem felel meg a törvényi követel-
ményeknek, és szükséges lehet a gépjármű mó-
dosítása. Ezenfelül az is előfordulhat, hogy a
gépjármű bizonyos részeit nem lehet a szabályok-
nak megfelelővé tenni.

A károsanyag kibocsátásra vonatkozó törvények
és rendelkezések országonként, államonként, tar-
tományonként vagy kerületenként változhatnak,
ezért a gépjármű specifikációja is változhat.

Ha a gépjárművet másik országba, államba,
tartományba vagy kerületbe helyezi át, a mó-
dosítás-, a szállítás-, a regisztráció költségét és
minden egyéb költséget a felhasználónak kell
állnia. A NISSAN nem vállal felelősséget semmi-
lyen kellemetlenségért.

MEVHT33A1-388A0CF7-B0D9-4D6A-9F3A-183A6D5F9FB8
Tilos a gépjármű azonosító tábláját (VIN) lefedni,
lefesteni, behegeszteni, levágni, lefúrni, megváltoz-
tatni vagy eltávolítani.

GÉPJÁRMŰ-AZONOSÍTÓ CÍMKE
MEVHT33A1-EFD45008-3882-4907-8050-F13128806C6A

MJVT0186X

A gépjármű-azonosító címkék a jelölt helyen
kerültek elhelyezésre.

GÉPJÁRMŰ-AZONOSÍTÓ (VIN)
MEVHT33A1-9A22E6CA-C8D1-44C0-B821-A0AFEFF95529

MWAJ0405X

A gépjármű-azonosító szám az ábra szerint van
rögzítve.

A felület a beütést követően lefestésre került a
rozsdásodás megelőzése érdekében.

MOTOR SOROZATSZÁMA
MEVHT33A1-751ACEEC-F138-40DF-8410-28E34BAFEFF3

MWAJ0400X

A motor sorozatszáma az ábrán látható helyen
van feltüntetve.

GUMIABRONCS CÍMKE
MEVHT33A1-8D4492E2-6D53-44C9-B315-EEA58BB066D8

MSTI0494

A GÉPJÁRMŰ MÁS ORSZÁGBAN VALÓ
HASZNÁLATA ÉS REGISZTRÁCIÓJA
A GÉPJÁRMŰ MÁS ORSZÁGBAN VALÓ
HASZNÁLATA ÉS REGISZTRÁCIÓJA

GÉPJÁRMŰ-AZONOSÍTÓGÉPJÁRMŰ-AZONOSÍTÓ
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A hideg gumiabroncs nyomása a gumiabroncs
címkén található, amely a vezetőoldali B-oszlopon
található.

LÉGKONDICIONÁLÓ SPECIFIKÁCIÓIT FELTÜNTETŐ CÍMKE
MEVHT33A1-2C4F9D07-6274-4D82-AD0C-E4E9C9FDBA6E

MWAJ0153X

A légkondicionáló azonosító címkéje a motorház-
tető alatt található, ahogy az az ábrán is látható.

MEVHT33A1-81D0E033-48B7-4315-BFFE-D7085F76E610
Azon országok esetében, amelyek megfelelnek
az UN No. 10 vagy azzal egyenértékű rendelke-
zésnek:

A gépjárműre felszerelt FR transzmitter hatással
lehet az elektronikus rendszerekre. NISSAN márka-
kereskedőjével vagy szakszervizével konzultáljon
az óvintézkedésekről vagy a felszereléssel kapcso-
latos speciális utasításokról. Kérésre a NISSAN
márkakereskedő vagy szakszerviz részletes infor-
mációt nyújt a beszereléssel kapcsolatban (frek-
vencia, áramellátás, antenna pozíciója, beszerelési
útmutató, stb.).

MEVHT33A1-C95660A2-2C9D-4601-8D48-D38A82340FDA
Ha az Ön járműve fel van szerelve az opcionális
ProPILOT Assist-tal, akkor azt kiegészítő adatrög-
zítési funkcióval is ellátják, amely segít megérteni,
hogyan teljesít a ProPILOT Assist bizonyos nem
triviális ütközések vagy ütközésközeli forgató-
könyvek esetén. Az adatrögzítő rendszer a követ-
kező adatok rögzítésére szolgál:

* A gázpedál, a fékek, kormányzás, stb. vezetői
működési állapota

* Az elöl haladó jármű és a sávjelzők észlelési
állapota

* A járműre vonatkozó információk, beleértve az
elöl haladó jármű távolságát és oldalirányú
helyzetét

* A ProPILOT Assist rendszer és egyéb balese-
telkerülő funkciók működéséről szóló informá-
ciók.

* ProPILOT Assist üzemzavar diagnosztikai in-
formációk

* Az többfunkciós első kamera külső képei (Csak
akkor érhető el, ha az SRS légzsák vagy
intelligens vészfékező rendszer aktív)

A ProPILOT Assist rendszer nem rögzíti a gépjármű
belsejében elhangzó beszélgetéseket, hangokat,
valamint nem készít róla képeket sem.

A kiegészítő adatok kiolvasásához egy speciális
eszközre, illetve a gépjárműhöz való hozzáférésre
vagy magára az adatrögzítő egységre van szük-
ség. A kiegészítő adatokhoz csak a gépjármű
tulajdonosának vagy bérbeadójának hozzájárulá-
sával lehet hozzáférni, illetve egy olyan esetben,
amelyről a törvény rendelkezik. Letöltést követően
a NISSAN és a NISSAN által megbízott harmadik
felek felhasználhatják a rögzített adatokat a
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NISSAN gépjármű biztonsági teljesítmény javítása
céljából.

A NISSAN és a NISSAN által megbízott harmadik
felek nem osszák meg/nem küldik el a rögzített
adatokat harmadik feleknek, kivéve:

* A jármű tulajdonosának vagy a bérlő hozzájá-
rulásával

* Válaszul a bűnüldöző szervek hivatalos kéré-
sére, bírósági végzésre, kormányzati szervre
vagy más jogilag végrehajtható kérésre

* Kutatási célból, miután az adatokat úgy mó-
dosították, hogy azok többé ne legyenek kötve
egy adott járműhöz vagy járműtulajdonoshoz
(anonim)
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MEVHT33A1-AFCFF5C2-90DD-463B-8A68-E8ADAE3128BD

EURÓPA
MEVGUID-32199541-B47D-4207-B755-72C72BC49642

Rádiófrekvencia jóváhagyás
GUID-51F2E66C-687D-41B1-9F2C-1B2FEF4430BD

A gyártás során a gépjárművekbe szerelt összes rádiófrekvenciás termék megfelel a 2014/53/EU (a továbbiakban RED) irányelv előírásainak.

Országok, amelyekre az irányelv vonatkozik, vagy amelyek azt elfogadták: Albánia, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Ciprus,
Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Francia Guyana, Grúzia, Németország, Görögország, Guadeloupe, Magyarország, Izland, Írország,
Olaszország, Koszovó, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Martinique, Mayotte, Monaco, Montenegró, Hollandia, Norvégia,
Lengyelország, Portugália, Réunion, Románia, Saint Pierre és Miquelon, San Marino, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Törökország, Tuvalu,
Egyesült Királyság.

GÉPJÁRMŰ RÁDIÓFUNKCIÓI

Frekvenciatartomány Technológia Teljesítmény/Mágneses mező

125 kHz (119 – 135 kHz) Kulcsnélküli rendszer jeladógyűrű ≤ 42 dBμA/m 10m-en

433 MHz (433,05 – 434,79 MHz) Keréknyomás-figyelő rendszer ≤ 10 mW e.r.p.

433,92 MHz (433,05 – 434,79 MHz) Kulcsnélküli nyitási rendszer ≤ 10 mW e.r.p.

20 kHz (9 – 90 kHz) Keyless Go rendszer ≤ 72 dBμA/m 10m-en

2,4 GHz (2400 – 2483,5 MHz) Bluetooth®, Wi-Fi ≤ 100 mW e.i.r.p.

824 – 894 MHz GSM 850 (2G) ≤ 39 dBm e.i.r.p.

880 – 960 MHz GSM 900 (2G) ≤ 39 dBm e.i.r.p.

1710 – 1880 MHz GSM 1800 (2G) ≤ 36 dBm e.i.r.p.

1850 – 1890 MHz GSM 1900 (2G) ≤ 33 dBm e.i.r.p.

1922 – 2168 MHz W-CDMA I. sáv (3G) ≤ 24 dBm e.i.r.p.

24,05 – 24,25 GHz 24 GHz ISM radar ≤ 100 mW e.i.r.p.

24,25 – 26,65 GHz 24 GHz UWB radar
≤ -41,3 dBm/MHz e.i.r.p. középérték
≤ 0 dBm/50 MHz e.i.r.p. csúcsérték

76 – 77 GHz 77 GHz radar ≤ 55 dBm e.i.r.p.
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Keréknyomást figyelő rendszer (TPMS) JELADÓJA
MEVGUID-3E34B76B-12F7-409F-B232-777C4C4466DB

A Continental ezúton igazolja, hogy a TIS-09DL
típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU
irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege
elérhető a következő internetes címen:

https://continental-homologation.com/en-gl/
Nissan

* Gyártó neve, címe
Continental Automotive GmbH
Siemensstrasse 12, D-93055 Regensburg, Ger-
many

* Importőr neve, címe
NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE S.A.S.
8 Rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-
Bretonneux FRANCIAORSZÁG

* Frekvenciasáv: 433,92 MHz
* Maximum transzmitter teljesítmény: -17 dBm

Első radar szenzor (ha van)
MEVGUID-A87E3745-8053-411E-A875-A78DC2FB2824

Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat A Robert Bosch GmbH ezúton igazolja, hogy a
FR5CPEC típusú rádióberendezés megfelel a
2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyi-
latkozat teljes szövege elérhető a következő inter-
netes címen:
http://eu-doc.bosch.com

MNSY0105
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Oldalsó radar szenzor (ha van)
MEVGUID-522394B8-FF86-4AF1-A74E-8298583C4829

Egyszerűsített EU megfe-
lelőségi nyilatkozat

Az APTIV, 42367 Wup-
pertal ezúton igazolja,
hogy az RN5TR típusú
rádióberendezés meg-
felel az 2014/53/EU
(RED) irányelv alapvető
követelményeinek és
egyéb vonatkozó előí-
rásoknak.
Az eredeti megfelelősé-
gi nyilatkozat az alábbi
internetcímen érhető
el:
www.aptiv.com/auto-
motive-homologation

Frekvenciasáv(ok),
amelyeken a rádióbe-
rendezés üzemel:
76-77 GHz

Maximális rádiófrek-
vencia-teljesítmény a
frekvenciasáv(ok)on,
amelyeken a rádióbe-
rendezés üzemel:
30 dBm (1 W)

MNSY0105

Intelligens kulcs
MEVGUID-A594C8BD-3352-4558-91AB-EDDF6BECD11A

A Continental ezennel kijelenti, hogy a TXPZ1 típusú
rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irányelv és az
UKCA követelményeinek. Az EU és UKCA meg-
felelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető onli-
ne a következő címen:

https://continental-homologation.com/en-gl/
Nissan

Rendeltetésszerű használat: Távoli kulcskártya

Gyártó:

Continental Automotive GmbH

Siemensstrasse 12

93055 Regensburg

Németország

Frekvenciasáv: 433,92 MHz

Maximum transzmitter teljesítmény: -12 dBm

MWAJ0410X

Kihangosítós modul (ha van)
MEVGUID-18F43CB5-B19C-41D6-A748-C17CA666A7E6

A Continental ezennel kijelenti, hogy a HFM401
típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irány-
elv és az UKCA követelményeinek. Az EU és UKCA
megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető
online a következő címen:

https://continental-homologation.com/en-gl/
Nissan

Gyártó:

Continental Automotive GmbH

Siemensstrasse 12

93055 Regensburg

Németország

* Üzemi frekvenciatartomány: 433,92 MHz.

BCM (Body Control Module)
MEVGUID-49630948-2F1B-4154-8871-166B4AE719DE

A Continental ezennel kijelenti, hogy a 40406557
típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU irány-
elv és az UKCA követelményeinek. Az EU és UKCA
megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető
online a következő címen:

https://continental-homologation.com/en-gl/
Nissan

Gyártó:

Continental Automotive GmbH

Siemensstrasse 12

93055 Regensburg

Németország
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Audiorendszer (ha van)
MEVGUID-684EFAB6-7720-4851-A15E-E81F2896AA98

Egyszerűsített EU megfe-
lelőségi nyilatkozat

A Visteon Automotive
Electronics Co., Ltd. ez-
úton igazolja, hogy ez a
rendszer megfelel a
2014/53/EU irányelv-
nek.

Frekvenciasáv(ok),
amelyeken a rádióbe-
rendezés üzemel:
2400–2483,5 MHz

Maximális rádiófrek-
vencia-teljesítmény a
frekvenciasáv(ok)on,
amelyeken a rádióbe-
rendezés üzemel:
Bluetooth <10 mW
(EIRP)

A Visteon Automotive Electronics Co., Ltd. ezúton
igazolja, hogy ez a rendszer megfelel a 2014/53/EU
irányelvnek.

* Importőr neve, címe:
NISSAN AUTOMOTIVE EUROPE S.A.S.
8 Rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-
Bretonneux FRANCIAORSZÁG

* Működési frekvenciatartomány:
2400–2483,5 MHz

* Maximum teljesítmény: <10 mW e.i.r.p.

MWAJ0411X

MNSY0105

UKRAJNA
MEVGUID-C5583F72-F2DE-436F-877F-A80E40128F3C

Keréknyomást figyelő rendszer (TPMS) JELADÓJA
MEVGUID-769EED2D-C415-4965-9824-7D7D1758BBDB

MWAJ0445X
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Első radar szenzor (ha van)
MEVGUID-6B6B1122-D30A-4473-BFBE-1F7EA7F9EE35

MWAJ0414X

MWAJ0415X

Oldalsó radar szenzor (ha van)
MEVGUID-F44FA904-C887-4045-AF6B-FD1096DC5555

MWAJ0416X

MWAJ0417X

Audiorendszer (ha van)
MEVGUID-33725A21-B59D-49AD-8C07-6C79A584C546

MJVT0276X
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AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG ESETÉN
MEVGUID-AE51FDFC-B905-4E3B-A49C-00950555AB95

MWAJ0410X

Leírás Szállító Szállító címe UKCA tanúsít-
vány # Hivatkozás a tanúsítványhoz Importőr

Importőr cí-
me
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Leírás Szállító Szállító címe
UKCA tanúsít-

vány # Hivatkozás a tanúsítványhoz Importőr
Importőr cí-

me

Intelligens kulcs
modell TXPZ1

Continental
Automotive GmbH

Siemensstrasse 12, D-93055
Regensburg, Germany

Lásd a hivatko-
zást

https://continental-homologation.com/en-
gl/Nissan

Nissan Mo-
tors Great
Britain
(NMGB)

Rivers Office
Park Den-
ham Way
Rickmans-
worth WD3

9YS

Kihangosító modul
modell HFM401

Continental Auto-
motive GmbH Siemensstrasse 12, D-93055

Regensburg, Germany
Lásd a hivatko-
zást

https://continental-homologation.com/en-
gl/Nissan

Telematikai vezér-
lőegység (TCU)
modell A-IVCEU- 01

VALEO Telematik
und Akustik GmbH

Max-Planck-Strasse 28-32,
61381 Friedrichsdorf/Ts
Németország

Lásd a hivatko-
zást

https://www.valeo.com/declaration-of-con-
formity/

Karosszériavezérlő
modul (BCM) mo-
dell 40406557

Continental
Automotive GmbH

Siemensstrasse 12, D-93055
Regensburg, Germany

Lásd a hivatko-
zást

https://continental-homologation.com/en-
gl/Nissan

Gumiabroncsnyo-
más-figyelő rend-
szer (TPMS)
érzékelő modell
TIS- 09DL

Continental
Automotive GmbH

Siemensstrasse 12, D-93055
Regensburg, Germany

Lásd a hivatko-
zást

https://continental-homologation.com/en-
gl/Nissan

Első radar szenzor
modell FR5CPEC

Robert Bosch
GmbH

P0 Box 1661
71226, Leonberg

Lásd a hivatko-
zást

https://ita.bosch.com

Oldalsó radar
szenzor modell
RN5TR

Aptiv Services
Deutschland GmbH

Am Technologiepark 1
D–42119 Wuppertal
Németország

Lásd a hivatko-
zást

https://www.aptiv.com/en/automotive- ho-
mologation

AIVI modell AIVI-
P33A0

Robert Bosch
GmbH

Postfach 31132
Hildesheim
Németország

Lásd a hivatko-
zást

https://doc-ita.bosch.com/search.html?
r=GB&p=0&q=AIVIP33A0

AIVI modell AI-
VI2SBXM

Robert Bosch
GmbH

Postfach 31132
Hildesheim
Németország

Lásd a hivatko-
zást

https://gb-doc.bosch.com
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Leírás Szállító Szállító címe
UKCA

Tanúsítvány #
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT Importőr

Importőr cí-
me

Audiorendszer
Yanfeng Visteon
Automotive Electro-
nics Co., Ltd.

No.300,Minolta
Út
Songjiang District
shanghai
201600, P.R.China.

TUVS19- UK/17
SEP 2021/Rev A

Hitelesítési azonosító:TUVS19-UK/17 SEP
2021/Rev A

Nissan Mo-
tors Great
Britain
(NMGB)

Rivers Office
Park Den-
ham Way
Rickmans-
worth WD3

9YS

Megfelel a termékre vonatkozó összes mű-
szaki előírásnak az Egyesült Királyság rádió-
berendezésekre vonatkozó előírásaiban (SI
2017/1206); Az Egyesült Királyság elektromos
berendezésekre vonatkozó (biztonsági)
előírásai (SI 2016/1101); és az Egyesült Király-
ság elektromágneses
összeférhetőségi előírásait (SI 2016/1091), és
kijelentik, hogy ugyanazt a kérelmet nem
nyújtották be egyetlen másik Egyesült Király-
ság által jóváhagyott testülethez sem.

Bluetooth frekvenciasáv(ok), amelyeken a rá-
dióberendezés üzemel: 2402-2480 MHz

Maximális rádiófrekvencia-teljesítmény a
frekvenciasáv(ok)on, amelyeken a rádióbe-
rendezés üzemel: Bluetooth < 5,86 dBm(EIRP)
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10 Index

Number

12 voltos akkumulátor ........................................................ 478
- Feszültségváltozás- ellenőrző rendszer ........ 481
4WD ..................................................................................................... 274

A

A e-POWER rendszer indítása előtt ........................... 257
A fényszóró csóvájának állíthatósága
törvényi előírás ........................................................................... 488
A gépjármű felemelése ........................................................ 493
A gépjármű feletti uralom megtartása
lesodródás esetén ................................................................... 262
A kocsitest alsó részének tisztítása .......................... 457
A légkondicionáló szervizelése ...................................... 229
A Li-ion akkumulátor elérhető töltöttségét
megjelenítő műszer ................................................................... 85
A megjelenés gondozása
- A külső megjelenés ápolása .................................... 456
- Belső megjelenés ápolása ......................................... 457
A motorháztető kinyitása .................................................. 180
A Rear Automatic Braking (RAB) KI
figyelmeztető lámpája ............................................................. 93
A segélyszolgálat hívja az
eCall/SOS rendszert ............................................................... 143
Ablak(ok)
- Elektromos működtetésű ablakok ..................... 152
- Tisztítás ....................................................................... 457, 458
Ablakmosófolyadék ................................................... 465, 478
Ablaktörlő és mosó kapcsoló ......................................... 135
ABS (Blokkolásgátló rendszer) ....................................... 409

Adaptív LED fényszóró ......................................................... 129
Adó, intelligens kulcsrendszerrel (lásd
Intelligens kulcsrendszer) .................................................. 175
Ajánlott folyadékok/kenőanyagok
és mennyiségek ......................................................................... 500
Ajánlott SAE viszkozitási szám ...................................... 502
Akkumulátor ................................................................................. 465
- Akkumulátorkímélő rendszer ................................. 129
- Elemcsere, Intelligens kulcs ..................................... 480
- Intelligens kulcs elemének lemerülése ........... 266
- Lítium ion (Li-ion) akkumulátor ................................... 3
Aktív hangkiemelés ................................................................. 439
Aktív zajvédelem ....................................................................... 439
Alacsony abroncsnyomásra figyelmeztető rend-
szer (Lásd Tire Pressure Monitoring
System (TPMS)) ........................................................................... 259
Alacsony keréknyomás
figyelmeztető lámpája ............................................................. 92
Alacsony keréknyomás figyelmeztetés
(Alacsony keréknyomás) ..................................................... 111
Állítható csomagtérpadló .................................................. 149
Állítható vállövek magassága,
Első ülésekhez ............................................................................... 43
Alsó konzol tálca ....................................................................... 147

Általános karbantartás

...

..................................................... 463

Alvázvezérlés
...

............................................................................. 413

Áramköri megszakító, olvadó-biztosíték

...

............ 482
Átlagos üzemanyagfogyasztás

...

.................................. 121
Átlagsebesség

...

.......................................................................... 121

Audio
- NissanConnect

...

................................................................ 199
Audio beállítások

...

................................................................... 236
Audiorendszer

...

.......................................................................... 230
Audiorendszer kormánykerékre
helyezett kapcsolója

...

........................................................... 243
Automatikus féktartás

...

...................................................... 194

Automatikus légkondicionáló és fűtő

...

...... 226, 228
Automatikus napfénytető és árnyékoló

...

............. 155
Automatikus sebességszabályozó berendezés
- Automatikus sebességszabályozó berendezés

(ProPILOT Assist nélkül)

...

............................................ 327
- Hagyományos (fix sebességes)

sebességszabályozó üzemmód

...

........... 342, 374
- Intelligent Cruise Control (ICC)

...

.............. 328, 356
- Sebességtartó automatika (ProPILOT Assist

rendszer nélkül) (Lásd Hagyományos (fix se-
bességű) tempomat üzemmód)

...

....................... 342
- Sebességtartó automatika (ProPILOT Assist

rendszerrel) (Lásd Hagyományos (fix sebessé-
gű) tempomat üzemmód)

...

...................................... 374
Automatikus vezetőülés-beállítás

...

............................ 190
Autótelefon vagy CB rádió

...

............................................ 244
Az általános karbantartási
elemek részletezése

...

............................................................ 463
Az audiorendszer működtetésével
kapcsolatos óvintézkedések

...

........................................ 230
Az inverter hűtőfolyadék cseréje

...

.............................. 470
Az inverter hűtőfolyadék
szintjének ellenőrzése

...

....................................................... 469

Á
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B

Beindítás külső akkumulátorral .................................... 447
Bekapcsoló .................................................................................... 265
- Főkapcsoló állásai ........................................................... 265
Belső lámpa csere ................................................................... 486
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11 Üzemanyag információ
MEVHT33A1-65089696-9315-4E34-8D54-D9EB5966EB4C

ÜZEMANYAG INFORMÁCIÓ:
MEVHT33A1-2C01D4FF-9843-4D63-B45E-70CFE4EEB783

Benzinmotor (háromutas katalizátorral rendelkező modell)
MEVHT33A1-B090365B-DEC9-4237-AA5C-4F097E884481

FIGYELEM
Ne használjon ólmozott benzint. Az ólmozott
benzin használata károsítja a háromutas ka-
talizátort.

Kivéve Ukrajna:

Kompatibilis üzemanyagok benzinmotorokhoz
(Európa esetében)

A benzinmotorok kompatibilisek a jelenlegi, illetve a
jövőbeli európai standardoknak megfelelő bio-
üzemanyagokkal.

Az EN228 előírásnak
megfelelő benzin, illetve
az EN15376 előírásnak
megfelelő bio-üzema-
nyaggal kevert benzin.

Legalább 95- ös (RON) oktánszámú, ÓLMOZATLAN
PRÉMIUM üzemanyagot használjon.

Ha nem tud ólmozatlan prémium benzint használ-
ni, tankoljon legalább 91 (RON) oktánszámút. Ez
kissé csökkenti a jármű teljesítményét. A maximális
teljesítmény és menettulajdonság érdekében azt
ajánljuk, hogy használjon ólmozatlan benzint.

Ukrajna:
Legalább 91- as (RON) oktánszámú, ÓLMOZATLAN
NORMÁL üzemanyagot használjon.

JAVASOLT MOTOROLAJ
MEVHT33A1-F5A9AF76-18BF-48BC-877D-8F48F0AA5F27

Lásd “Ajánlott folyadékok/kenőanyagok és meny-
nyiségek” (500 o.).

GUMIABRONCS HIDEG NYOMÁSA
MEVHT33A1-02F03445-CAD7-4CC4-A25E-15D4C27C5795

Lásd a vezetőoldali B-oszlopon lévő gumiabroncs
címkét.

MEVHT33A1-C9524505-68F3-45D5-BFA7-19C7BE997F9C
* Sürgős esetben ... 441

(Defektes abroncs, e-POWER rendszer nem
indul, túlmelegedés, vontatás)

* Az e-POWER rendszer indítása... 253
* Hogyan kell leolvasni a mérőket és a műsze-

reket... 75
* Karbantartás és barkácsolás... 461
* Technikai információ ... 499
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