Murano

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Осы нLсFаулыF ішінде келесі таHбалар мен сJздер пайдаланылды:
EАУІПТІ
Мерт Fылуы немесе Fатты жараFат алуDа Bкелетін Fатерлі жаDдайларды
ескертеді. Eауіпке кездікпеу немесе азайту Nшін сипатталDан іс реттерін
дBл орындау Fажет.

Суреттегі осыларDа LFсас кJрсеткілер кJліктіH алдыHDы жаDын меHзейді.

Суреттегі осыларDа LFсас кJрсеткілер FозDалысты немесе Bрекетті білдіреді.

САE БОЛЫGЫЗ
Кішігірім немесе орташа деHгейлі жеке бас жараFатына Bкелуі немесе
кJлікті заFымдауы мNмкін Fауіп-FатердіH бар екендігін білдіреді.
Eауіпке кездікпеу немесе азайту Nшін сипатталDан іс реттерін
бLлжытпай орындау Fажет.
ЕСКЕРТПЕ
Eосымша пайдалы аFпаратты білдіреді.

Суреттегі осыларDа LFсас кJрсеткілер суреттегі элементке назар аударуDа
шаFырады.
[ ]:
Шаршы жаFшалар хабарларды, пернелерді немесе экранда кJрсетілетін
элементтерді кJрсету Nшін Fолданылады.
<

>:

БLрыш шаршылар кJлік ішіндегі немесе Nстіндегі тNймешіктер мен тетіктер
сияFты басFару элементтеріндегі мBтінді кJрсету Nшін Fолданылады.

Eауіпсіздік жастыFшасыныH ескерту белгілері:

Blue Citizenship баDдарламасыныH таHбалыF белгісі FоршаDан ортаDа зиянсыз
жBне озат тBжірибелер деген маDынаны білдіреді.

“АлдыHDы жаDы FорDаныстыF EАУІПСІЗДІК ЖАСТЫCЫМЕН жабдыFталDан кJлік
отырDышына ЕШEАШАН теріс баDытта орнатылатын бала креслосын
FолданбаHыз, БАЛАНЫG IЛІМГЕ Lшырауы немесе АУЫР ЖАРАEАТ алуы
ыFтимал”

БLл таHба “Мынаны жасама” немесе “ОсыDан жол берме” дегенді білдіреді.

БLл нLсFаулыFтыH Eауіпсіздік бJлімінде “Eауіпсіздік жастыDыныH ескертпе
белгілері” деген аныFтаманы жBне нLсFаулыFтыH соHында берілген “Eауіпсіздік жастыDы белгілерініH” сипаттамасын міндетті тNрде оFып алDаныHыз
жJн.

ЖАБЫНЫ БАР ЖОЛДА ЖAНЕ ЖОЛСЫЗ ЖАCДАЙДА ЖMРГІЗУ
(4ДЖ Nлгілер)
БLл кJлік кBдімгі жолаушылар кJлігімен салыстырDанда басFаша маневр
жасай алады, себебі гравитация ортасы жоDарыраF. Осы тNрге жататын
мNмкіндіктері бар басFа кJліктердегідей, бLл кJлікті дLрыс пайдаланбау
баFылаудыH жоDалуына немесе апатFа Bкелуі мNмкін.
5-тараудаDы “Жабыны бар жолда жBне жолсыз жерлерде жNру кезіндегі
саFтыF шаралары” жBне “ТJрт дJHгелекті жетек (4ДЖ)” таFырыптарын оFуды
LмытпаHыз. КJлікті от алдыру жBне жNргізу” бJліміндегі “ТJрт дJHгелекті
жетек (4ДЖ)” таFырыбын оFуды LмытпаHыз.

АККУМУЛЯТОРДЫ ТАСТАУ
САE БОЛЫGЫЗ
ДLрыс тасталмаDан батарея FоршаDан ортаDа зиян келтіруі мNмкін.
Батареяны тастау Nшін Nнемі жергілікті ережелерді орындаHыз.
КJлікте FамтылDан батареялардыH тNрлері:

•
•

КJлік аккумуляторы

•
•

Шина Fысымын баFылау жNйесі (ШEБЖ) сенсорыныH батареясы

EашыFтан басFару пультініH батареясы (аFылды кілт жBне/немесе
FашыFтан кілтсіз ену жNйесі)

EашыFтан басFару пультініH батареясы (мобильді ойын-сауыF жNйесі)

КNмBніHіз болса, лаFтыруDа Fатысты кеHес алу Nшін жергілікті билік органына
немесе NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа хабарласыHыз.

m

Bluetooth® сауда белгісі Bluetooth SIG, Inc
компаниясыныH меншіктік иелігінде,. жBне Visteon
Corporation компаниясына берілген.

МазмLны

Суретпен жабдыFталDан мазмLн

0

Eауіпсіздік — орындыFтар, Fауіпсіздік белдіктері жBне
Fосымша Fауіпсіздік жNйесі

1

Аспаптар мен басFару FLралдары

2

ЖолDа шыFFанDа дейінгі тексеру жBне реттеу

3

Дисплей бейнебеті, жылытFыш, ауа баптаDыш жBне
дыбыс жNйесі

4

От алдыру жBне жNргізу

5

ТJтенше жаDдайда

6

СыртFы кJрінісі жBне кNтім

7

ТехникалыF Fызмет кJрсету жBне Jз бетінше
орындалатын жLмыстар

8

ТехникалыF мBлімет

9

Индекс

10

0 Суретпен жабдыFталDан мазмLн

ОрындыFтар, Fауіпсіздік белдіктері жBне
Fосымша Fауіпсіздік жNйесі (EEЖ) ..........................
КJліктіH сыртFы алдыHDы жаDы...............................
КJліктіH артFы сыртFы жаDы ...................................
Жолаушы бJлімі......................................................

0-2
0-3
0-4
0-5

Кабина .................................................................... 0-6
Аспаптар панелі...................................................... 0-8
Iлшегіштер мен датчиктер .................................... 0-9
EозDалтFыш бJлімі .................................................. 0-10
VQ35DE FозDалтFышы....................................... 0-10

ОРЫНДЫEТАР, EАУІПСІЗДІК БЕЛДІКТЕРІ ЖAНЕ EОСЫМША EАУІПСІЗДІК
ЖMЙЕСІ (EEЖ)
8. АлдыHDы орындыFтар (P. 1-2)
9. АлдыHDы орындыFFа бекітілген, бNйірлік
соFFыDа Fарсы Fосымша Fауіпсіздік
жастыFшасы (P. 1-31)
10. Алдын ала керілетін Fауіпсіздік белдігі
жNйесі (P. 1-41)
11. АртFы отырDыштар (P. 1-5)
— Бала креслолары (P. 1-19)
— Жиналатын артFы бJлінбейтін орындыF
(P. 1-6)
— Электр кNшпен жазылатын артFы
бJлінбейтін орындыF (ЖоDары Fарай
автоматты тNрде кJтеру)* (P. 1-6)
12. ISOFIX бала креслосы жNйесі (P. 1-24)
13. Бала креслосын бекіту тLстары (NстіHгі
шектеу бауы бар бала креслосы Nшін)
(P. 1-24)
*: бар болса

JVC0819XZ

1. АлдыHDы жаF соFFысына Fарсы Fосымша
Fауіпсіздік жастыFшалары (P. 1-31)
2. АлдыHDы орындыF Fауіпсіздік белдігініH иыF
бау биіктігін реттегіш (P. 1-10)
3. Бас FойDыштар (P. 1-7)
4. ТJбеге бекітілген бNйірлік соFFыDа жBне

0-2 Суретпен жабдыFталDан мазмLн

аударылуDа Fарсы перделік Fосымша
Fауіпсіздік жастыFшасы (P. 1-31)
5. АртFы шынтаF FойDыш (P. 1-7)
6. АртFы орындыFтыH ортаHDы Fауіпсіздік
белдігі (тJбеде орналасFан) (P. 1-14)
7. ЖNргізушініH тізе тLсындаDы FосалFы
Fауіпсіздік жастыFшасы (P. 1-31)

КIЛІКТІG СЫРТEЫ АЛДЫGCЫ ЖАCЫ

9. Фаралар жBне бLрылу сигналыныH шамдары
(P. 2-28)
10. Шиналар
— Шиналар мен дJHгелектер (P. 8-31,
P. 9-5)
— Желі шыFFан шина (P. 6-2)
— Шина таFтайшасы (P. 9-6)
11. СыртFы айналар (P. 3-29)
— БNйірлік бLрылу сигналыныH шамы
(P. 2-29)
— БNйір жаF кJрініс камерасы* (P. 4-19)
12. Есіктер
— Кілттер (P. 3-2)
— Есік FLлыптары (P. 3-3)
— АFылды кілт жNйесі (P. 3-6)
— Eауіпсіздік жNйесі (P. 3-18)
*: бар болса
ЖLмыс істеу мBліметін алу Nшін жаFшада берілген бет нJмірін FараHыз.

JVC0820XZ

1. EозDалтFыш капоты (P. 3-19)

6. АлдыHDы кJрініс камерасы* (P. 4-19)

2. АлдыHDы терезе сNрткіші мен жуDышы
— EосFыш жLмысы (P. 2-31)
— Терезе жуDыш сLйыFтыF (P. 8-17)

7. ТLраFFа Fою (сонар) сенсорлары*
— Айналаны Fарау мониторы* (P. 4-19)
— ТLраFFа Fою сенсоры (сонар) жNйесі*
(P. 5-41)

3. Люк* (P. 2-38)
4. Электрлі терезе кJтергіштер (P. 2-36)

8. ТLманDа Fарсы шамдар (P. 2-30)

5. Тарту ілмегі (P. 6-10)

Суретпен жабдыFталDан мазмLн

0-3

КIЛІКТІG АРТEЫ СЫРТEЫ ЖАCЫ

— ТLраFFа Fою сенсоры (сонар) жNйесі*
(P. 5-41)
9. АртFы есік (P. 3-20)
— АFылды кілт жNйесі (P. 3-6)
10. ТLманDа Fарсы артFы шам (P. 2-30)
11. АртFы кJрініс камерасы (P. 4-13, P. 4-19)
*: бар болса
ЖLмыс істеу мBліметін алу Nшін жаFшада берілген бет нJмірін FараHыз.

JVC0821X

1. ТJбеніH бекіткіш темірі (P. 2-45)
2. АртFы терезеніH жылытFышы (P. 2-32)
3. ЖоDары орнатылDан тоFтау сигналы шамы
(P. 8-23)
4. АртFы терезе сNрткіші мен жуDышы
— EосFыш жLмысы (P. 2-30)
— Терезе жуDыш сLйыFтыF (P. 8-17)

0-4 Суретпен жабдыFталDан мазмLн

5. Балалар Fауіпсіздігіне арналDан артFы есік
FLлыптары (P. 3-3)
6. Жанармай багы JзекшесініH FаFпаDы
(P. 3-25)
7. АртFы FLрама шам (P. 8-23)
8. ТLраFFа Fою (сонар) сенсорлары
— Айналаны Fарау мониторы* (P. 4-19)

ЖОЛАУШЫ БIЛІМІ

— ЖNк ілмектері (P. 2-44)
— ЖNксалDыш жабыны (P. 2-45)
11. АртFы орындыFтыH ойын-сауыF жNйесі**
12. Консоль жBшігі (P. 2-42)
— Электр розеткасы (P. 2-40)
— АртFы жылытылатын орындыF FосFышы*
(P. 2-33)
— USB жалDау LяшыDы* (P. 4-37)
13. Жетек жNйесін автоматты тNрде баDыттау
тетігі* (P. 3-31)
14. Есіктегі шынтаF FойDыш
— Электрлі кJтергіші бар терезе FосFышы
(P. 2-36)
— ЕсіктіH электрлі тетіктері (P. 3-4)
— СыртFы артFы кJрініс айнасыныH
FашыFтан басFару FосFышы (жNргізуші
жаDы) (P. 3-29)
*: бар болса
**: Навигация жNйесініH жеке берілген пайдаланушы нLсFаулыDын FараHыз (бар болса).
JVC0863X

1. АртFы шынтаF FойDыш (P. 1-7)
— АртFы кесе LстаDыштар (P. 2-43)

6. Ішкі шам FосFышы (P. 2-46)/АлдыHDы
карталыF шамдар (P. 2-47)

2. КNртеше ілмегі (жNргізуші жаDы) (P. 2-44)

7. Люк тетігі* (P. 2-38)

3. АртFы жеке шамдар (P. 2-47)

8. КJзілдірік LстаDыш (P. 2-42)

4. КNнFаDарлар (P. 2-46, P. 3-30)

9. Ішкі артFы кJрініс айнасы (P. 3-28)

5. SOS FоHырауыныH FосFышы (P. 1-43)

10. ЖNк салатын бJлім
— СаFтау (P. 2-41)

ЖLмыс істеу мBліметін алу Nшін жаFшада берілген бет нJмірін FараHыз.

Суретпен жабдыFталDан мазмLн

0-5

КАБИНА

5. Руль (P. 3-27)
— Сигнал (P. 2-33)
— ЖNргізушініH алдыHDы соFFыDа Fарсы
Fосымша Fауіпсіздік жастыFшасы (P. 1-31)
6. СNрткіш жBне жуDыш FосFышы (P. 2-30)
7. Рульдегі басFару тетіктері (оH жаF)
— Круиздік басFарудыH негізгі/орнату тетігі
(P. 5-34)
8. Беріліс ауыстырDыш (P. 5-13)
9. АртFы есіктіH электрлі негізгі тетігі* (P. 3-20)
10. АлдыHDы жолаушыныH Fауіпсіздік
жастыFшасы FосFышы* (P. 1-40)
11. Жылытылатын рульдіH тетігі* (P. 2-35)
12 Электрлі кNшейткіші бар артFы орындыFты
бNктеу FосFышы* (P. 1-6)
13. Электронды тLраFтылыF баDдарламасы (ЭТБ)
OFF FосFышы (P. 5-18)
14. АртFы есіктіH электрлі тетігі* (P. 3-20)
NIC2900

15. ECO FосFышы (P. 5-38)
Жылытылатын рульдіH тетігі* (P. 2-35)

1. Аспап жарыFтыDын баFылау мNмкіндігі
(P. 2-4)
2. TRIP RESET FосFышы (P. 2-2)
3. Фара жBне бLрылу сигналыныH FосFышы
(P. 2-28)/ТLманDа Fарсы шам FосFышы
(P. 2-30)

0-6 Суретпен жабдыFталDан мазмLн

4. Руль дJHгелегіне орнатылDан басFару
элементтері (сол жаF)
— Аудионы басFару (P. 4-50)
— Навигация жNйесін басFару**
— КJлік аFпараты дисплейін басFару
(P. 2-11)
— Bluetooth® дауыстап сJйлесу телефон
жNйесі (P. 4-52, P. 4-60 немесе**)

16. Фараны тазалау тетігі (P. 2-29)
17. Eолмен Fисайту/рульдіH телескопиялыF
FосFышы* (P. 3-27)
18. Электр кNшпен Fисайту/рульдіH
телескопиялыF FосFышы*(P. 3-27)
19. АлдыHDы кесе FойDыштар (P. 2-41)

20. Мультимедиа Fалтасы
— USB жалDау LяшыDы (P. 4-37)
— Eосымша кіріс LяшыDы (P. 4-49)
*:

бар болса

**: НавигациялыF жNйеніH бJлек берілген
Fолданушы нLсFаулыDын FараHыз (бар
болса).
ЖLмыс істеу мBліметін алу Nшін жаFшада берілген бет нJмірін FараHыз.

Суретпен жабдыFталDан мазмLн

0-7

АСПАПТАР ПАНЕЛІ

8. Жанармай багы JзекшесініH FаFпаDын босату
тLтFасы (P. 3-25)
9. Капотты босату тLтFасы (P. 3-19)
10. ТLралату тежегіші (P. 3-31)
11. ЖNргізушініH тізе тLсындаDы FосалFы
Fауіпсіздік жастыFшасы (P. 11-31)
12. ЖылытFыш FосFышы (P. 2-32)
13. Басылмалы от алдыру FосFышы (P. 5-8)
14. Жылытылатын отырDыш FосFышы* (P. 2-33)/
ОрындыFтыH климат арFылы басFарылатын
тетігі* (P. 2-34)
15. Электр розеткасы (P. 2-40)
16. EыздырDышты/ауа баптаDышты басFару
(P. 4-30)
17. EолDап салатын жBшік (P. 2-42)
*:

JVC0831X

1. БNйірдегі желдеткіш тесік (P. 4-29)
2. Iлшегіштер мен датчиктер (P. 2-2)/СаDат
(P. 2-27)
3. ОртадаDы желдеткіш тесік (P. 4-29)
4. АпаттыF дабылFаFFыш FосFышы (P. 6-2)
5. Аудио жNйе * (P. 4-35 немесе**)/Навигация
жNйесі**

0-8 Суретпен жабдыFталDан мазмLн

— АртFы кJрініс мониторы* (P. 4-13)
— Айналаны Fарау мониторы* (P. 4-19)
6. АлдыHDы жолаушыныH алдыHDы соFFыDа
Fарсы Fосымша Fауіпсіздік жастыFшасы
(P. 1-31)
7. СаFтандырDыш FорабыныH FаFпаDы (P. 8-21)

бар болса

**: НавигациялыF жNйеніH бJлек берілген
Fолданушы нLсFаулыDын FараHыз (бар
болса).
ЖLмыс істеу мBліметін алу Nшін жаFшада берілген бет нJмірін FараHыз.

IЛШЕГІШТЕР МЕН ДАТЧИКТЕР

ЖLмыс істеу мBліметін алу Nшін жаFшада берілген бет нJмірін FараHыз.

JVC0832X

1. Тахометр (P. 2-2)
2. Дабыл/кJрсеткіш шамдары (P. 2-5)
3. КJлік мBліметініH дисплейі (P. 2-11)
— Одометр/ішінара жNрісті есептейтін Fос
есептегіші бар одометр (P. 2-2)
— Бітуге дейінгі FашыFтыF (P. 2-3)
— ELралдардыH жарыFтылыDын басFару
тетігі (P. 2-4)

— Mздіксіз Jзгермелі беріліс (MIБ) орныныH
индикаторы (P. 2-4)
4. Спидометр (P. 2-2)
5. EозDалтFыш салFындатFышыныH
температуралы датчигі (P. 2-3)
6. Жанармай датчигі (P. 2-3)

Суретпен жабдыFталDан мазмLн

0-9

EОЗCАЛТEЫШ БIЛІМІ

9. Аккумулятор (P. 8-0, Б. 8-18)
10. Радиатор FаFпаDы (P. 8-6)
11. Руль кNшейткішініH сLйыFтыF багы (P. 8-14)
12. АлдыHDы терезеніH жуDыш сLйыFтыDыныH
багы (P. 8-17)
ЖLмыс істеу мBліметін алу Nшін жаFшада берілген бет нJмірін FараHыз.

LDI2633Z

VQ35DE EОЗCАЛТEЫШЫ
1. EозDалтFыш салFындатFышыныH багы
(P. 8-6)

4. EозDалтFыш майы JзекшесініH FаFпаDы
(P. 8-7)
5. Тежеу жNйесі сLйыFтыDыныH багы (P. 8-13)

2. Жетек белдігініH орналасу жері (P. 8-10)

6. Ауа тазалаDыш (P. 8-15)

3. EозDалтFыш майыныH деHгей тексергіші
(P. 8-7)

7. СаFтандырDыш Fорабы (P. 8-21)

0-10 Суретпен жабдыFталDан мазмLн

8. Ерігіш байланыстар (P. 8-21)

1 Eауіпсіздік — орындыFтар, Fауіпсіздік
белдіктері жBне Fосымша Fауіпсіздік жNйесі
жNйесі
ОрындыFтар ...........................................................
АлдыHDы Fолмен басFарылатын орындыFты
реттеу (бар болса) .............................................
АлдыHDы электрлі кNшейткіші бар
орындыFты реттеу (бар болса)..........................
АртFы бJлінбейтін орындыFты реттеу...............
Eолайсыз жерлерге отыру.................................
ШынтаF FойDыш .................................................
Бас FойDыштар........................................................
Реттелмелі бас FойDыштыH бJлшектері .............
Реттелмейтін бас FойDыштыH бJлшектері..........
Алу.....................................................................
Орнату ...............................................................
Реттеу ................................................................
Eауіпсіздік белдіктері..............................................
Eауіпсіздік белдігін пайдалануDа Fатысты
саFтыF шаралары...............................................
Eауіпсіздік белдігініH дабыл шамы.....................
ЕкіFабат Bйелдер ...............................................
ЖараFат алDан адамдар .....................................
ТартFышы бар Nш нNктелі Fауіпсіздік белдігі ....
Eауіпсіздік белдігіне кNтіп жасау .......................
Бала Fауіпсіздігі ......................................................
СBбилер .............................................................
Кішкентай балалар ............................................

1-2
1-3
1-4
1-5
1-5
1-7
1-7
1-8
1-8
1-8
1-8
1-9
1-10
1-10
1-12
1-12
1-12
1-12
1-17
1-17
1-18
1-18

Mлкендеу балалар ..............................................
Бала креслолары ....................................................
Бала креслоларына Fатысты саFтыF
шаралары ..........................................................
АлдыHDы орындыF пен артFы орындыFтарDа
арналDан Bмбебап бала креслолары .................
ISOFIX бала креслосы жNйесі ...........................
Бала креслосын бекіткіші ..................................
Бала креслосын ISOFIX пайдалану арFылы
орнату................................................................
Бала креслосын Nш-нNктелі Fауіпсіздік
белдігін пайдаланып орнату ..............................
Eосымша Fауіпсіздік жNйесі (EEЖ)..........................
EEЖ-Dа Fатысты саFтыF шаралары.....................
Eосымша Fауіпсіздік жастыFшасы жNйелері ......
Алдын ала кергіштері бар Fауіпсіздік
белдіктері (алдыHDы орындыFтар).....................
SOS FоHырауы тNймешігі/ЭРА-ГЛОНАСС
(Жол-кJлік апатына тJтенше шара Fолдану
жNйесі)....................................................................
Автоматты тJтенше FоHырау .............................
Eолмен тJтенше FоHырау шалу .........................
КJлік туралы аFпарат.........................................
ЖNйені сынау.....................................................

1-18
1-19
1-19
1-21
1-24
1-24
1-25
1-27
1-31
1-31
1-38
1-41

1-43
1-43
1-44
1-45
0-0

ОРЫНДЫEТАР
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EАУІПТІ

•

•

АрFалыDы шалFайып тLрDан кJлікті
жNргізбеHіз жBне/немесе айдамаHыз.
Eауіпті болуы мNмкін. ИыF бау денеге
дLрыс тLрмайды. Апат болDан жаDдайда,
JзіHіз немесе жолаушыларыHыз иыF бауDа
Fарай оFыс FозDалып, мойыныHыз немесе
басFа жеріHіз ауыр жараFат алуы мNмкін.
IзіHіз жBне жолаушыларыHыз аяF бауыныH астына жылжып кетіп, ауыр
жараFаттар алуыHыз мNмкін.
КJлік FозDалыста болDанда еH тиімді тNрде
FорDану Nшін арFалыFты тік кNйге Fою
Fажет. AрFашан орындыFтыH арFалыDына
таянып тік отырыHыз жBне орындыFты
дLрыстаHыз. (Мына бJлімді FараHыз
“Eауіпсіздік белдіктері” осы бJлімніH аяF
жаDында.)

•

•

Балаларды
кJлік
ішіне
Fараусыз
FалдырмаHыз.
Олар
абайсызда
FосFыштарды немесе басFару тетіктерін іске Fосуы немесе кJлікті жылжытуы
мNмкін. Eараусыз FалDан балалар ауыр
апаттарDа Lшырауы мNмкін.
КJлікті жBне/немесе оныH жNйелерін
байFаусызда Fолдану салдарынан жараFат
алу немесе мерт болу FаупініH алдын алу
Nшін, балаларды, басFалардыH кJмегін
Fажет ететін адамдарды немесе жануарларды кJлікте баFылаусыз FалдырмаHыз.
Сондай-аF жылы кNнде жабыF тLрDан
кJліктіH ішіндегі температура тез артып,
адамдар мен жануарларDа жараFат алу я
мерт болу Fаупін тJндіретіндей мBнге жетуі мNмкін.

1-2 Eауіпсіздік — орындыFтар, Fауіпсіздік белдіктері жBне Fосымша Fауіпсіздік жNйесі

•

Назарды кJлікті жNргізуге толыF аудару
Nшін жNргізуші орындыDын кJлікті жNргізу
кезінде реттемеHіз. ОрындыF оFыс жылжып,
кJлікті
басFару
мNмкіндігініH
жоDалуына Bкелуі мNмкін.

•

ОрындыFтыH арFалыDы ыHDайлы кNйден
асатындай деHгейде шалFайтылмауы тиіс.
Eауіпсіздік
белдіктері
жолаушы
орындыFFа ыHDайлы жBне тік отырDан кезде барынша тиімді болады. ОрындыFтыH
арFалыDы шалFайтылDан болса, бел тLсы
белбеуініH астына сырDу жBне жараFат алу
Fаупі жоDарылайды.

САE БОЛЫGЫЗ
ОрындыF
кNйлерін
реттеген
кезде,
жараFаттар жBне/немесе заFым алмау Nшін
Fандай
да
бір
айналмалы
бJлшекті
LстамаHыз.

АЛДЫGCЫ EОЛМЕН БАСEАРЫЛАТЫН
ОРЫНДЫEТЫ РЕТТЕУ (бар болса)
КJлік орындыFтарын Fолмен реттеуге болады.
ОрындыFтарды реттеу туралы Fосымша мBлімет
алу Nшін осы бJлімде сипатталDан Fадамдарды
орындаHыз.

LRS2161Z

ШалFайту

LRS2160Z

АлDа жBне артFа Fарай
ЖолаFтыH ортасын жоDары Fарай кJтеріHіз жBне
орындыFты Fажетті кNйге алDа немесе Fарай
сырDытFанда оны Lстап тLрыHыз. ОрындыFты орнына бекіту Nшін жолаFты босатыHыз.

ОрындыF арFалыDын шалFайту Nшін тLтFаны
жоDары тартыHыз жBне артFа Fарай шалFайыHыз.
АрFалыFты алDа Fарай FозDау Nшін тLтFаны
жоDары тартып, денеHізді алDа Fарай еHкейтіHіз.
АрFалыFты орнына FLлыптау Nшін тLтFаны
босатыHыз.

LRS2202Z

ОрындыFты кJтергіш (жNргізуші
орындыDы)
ОтырDыш биіктігін Fажетті кNйге келгенше
дLрыстау Nшін реттеу тLтFасын жоDары тартыHыз
не тJмен басыHыз.

ШалFайту мNмкіндігі Fосымша ыHDайлылыF жBне
Fауіпсіздік белдігініH тиісті тNрде таDылуына
кJмектесу Nшін арFалыFты жолаушылардыH
BртNрлі дене Jлшеміне Fарай реттеуге мNмкіндік
береді. Мына бJлімді FараHыз “Eауіпсіздік белдігін пайдалануDа Fатысты саFтыF шаралары” осы
бJлімніH аяF жаDында. Сондай-аF, кJлік тоFтаDан
жBне беріліс ауыстырDышы P (тLралату) кNйіне
FойылDан кезде, жолаушылардыH дем алуы Nшін
арFалыFты шалFайтуDа болады.

Eауіпсіздік — орындыFтар, Fауіпсіздік белдіктері жBне Fосымша Fауіпсіздік жNйесі

1-3
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АЛДЫGCЫ ЭЛЕКТРЛІ КMШЕЙТКІШІ БАР
ОРЫНДЫEТЫ РЕТТЕУ (бар болса)
Пайдалану бойынша кеHес

•

•

Электрлі кNшейткіші бар орындыFтыH моторы
Jздігінен Fалпына келетін шамадан тыс
салмаFтан FорDау тізбегі бар. Егер жLмыс кезінде мотор тоFтап Fалса, 30 секунд кNтіHіз,
сосын FосFышты Fайта FосыHыз.
АккумулятордыH отыруын болдырмау Nшін
электрлі кNшейткіші бар орындыFтарды
FозDалтFыш оталып тLрмаDан кезде LзаF
пайдаланбаHыз.

Мына бJлімді FараHыз “Жетек жNйесін автоматты
тNрде баDыттаDыш (бар болса)” “3. ішінде ЖолDа
шыFFанDа дейінгі тексеру жBне реттеу” бJлімсол
жерде жетек жNйесін автоматты тNрде
баDыттаDыш туралы аFпарат берілген.

АлDа жBне артFа Fарай
EосFышты алDа немесе артFа Fарай жылжыту
орындыFты алDа немесе артFа Fарай Fажетті
кNйге сырDытады.

ШалFайту

LRS2636Z

ОрындыFты кJтергіш (жNргізуші
орындыDы)
ОрындыFтыH жLмсаF тJсемесініH бLрышы мен
биіктігін реттеу Nшін FосFыштыH алдыHDы немесе
артFы шетін жоDары немесе тJмен басыHыз.

Eажетті бLрышFа жеткенше, шалFайту FосFышын
артFа Fарай жылжытыHыз. ОрындыF арFалыDын
Fайтадан алDа Bкелу Nшін FосFышты алDа
жылжытыHыз жBне денеHізді алDа Fарай кJтеріHіз.
АрFалыF алDа Fарай жылжиды.
ШалFайту мNмкіндігі Fосымша ыHDайлылыF жBне
Fауіпсіздік белдігініH тиісті тNрде таDылуына
кJмектесу Nшін арFалыFты жолаушылардыH
BртNрлі дене Jлшеміне Fарай реттеуге мNмкіндік
береді. Мына бJлімді FараHыз “Eауіпсіздік белдігін пайдалануDа Fатысты саFтыF шаралары” осы
бJлімніH аяF жаDында. Сондай-аF, кJлік тоFтаDан
жBне беріліс P (тLралату) кNйіне FойылDан кезде,
жолаушылардыH дем алуы Nшін арFалыFты
шалFайтуDа болады.

1-4 Eауіпсіздік — орындыFтар, Fауіпсіздік белдіктері жBне Fосымша Fауіпсіздік жNйесі

LRS2270Z

Бел тіреуі (бар болса) — жNргізушініH
орындыDы

осы бJлімніH аяF жаDындаКJлікті тLраFFа FойDан
кезде, арFалыFты шалFайтып Fойып дем алуDа да
болады.

Бел тіреуі мNмкіндігі жNргізуші белініH тJмен
жаDына реттелетін тіреу Lсынады. ОрындыFтыH
бел тLсы аумаDын реттеу Nшін FосFышты алDа немесе артFа Fарай жылжытыHыз.

•

АРТEЫ БIЛІНБЕЙТІН ОРЫНДЫEТЫ
РЕТТЕУ

Реттеп болDаннан кейін, орындыFтыH
дLрыс бекітілгенін тексеріHіз.

•

АрFалыF шалFайып тLрDанда кJлікті
жNргізбеHіз. Eауіпті болуы мNмкін. ИыF бау
денеге дLрыс тLрмайды. Апат болDан
жаDдайда, орныHыздан алDа Lшып кетіп,
мойыныHызды немесе басFа жеріHізді Fатты жараFаттап алуыHыз мNмкін. АяF бауыныH астына Fарай жылжып кетіп, ішкі
FLрылыстарыHызды ауыр жараFаттап
алуыHыз мNмкін.

EАУІПТІ

•
LRS2635Z

ШалFайту
ШалFайтатын бауды j
A тартып, арFалыFты Fажетті бLрышFа келтіріп FойыHыз. АрFалыFты Fажетті
бLрышFа келтіріп FойDаннан кейін шалFайтатын
бауды босатыHыз.
АрFалыFты шалFайту функциясы, дене бітімі
BртNрлі жолаушыларDа Fауіпсіздік белдігін тиісті
тNрде таDуDа мNмкіндік беретіндей етіп реттеуге
кJмектеседі. (Мына бJлімді FараHыз “Eауіпсіздік
белдігін пайдалануDа Fатысты саFтыF шаралары”

КJлік FозDалыста болDанда еH тиімді тNрде
FорDану Nшін орындыFты тік кNйге Fою
Fажет. ОрындыFFа, екі аяFты еденге Fойып
жBне Fауіпсіздік белдігін тиісті тNрде реттеп, барынша ыHDайлы, тік тNрде
отырыHыз. Eосымша мBлімет алу Nшін мына бJлімді FараHыз “Eауіпсіздік белдігін
пайдалануDа Fатысты саFтыF шаралары”
осы бJлімніH аяF жаDында.

штері жоF осы аумаFтардаDы адамдар Fатты жараFаттануы немесе тіпті Jліп кетуі де
мNмкін.

•

КJлікті жNргізген кезде, орындыFтар жBне
Fауіпсіздік белдіктерімен жабдыFталмаDан
кJліктіH Fандай да бір бJлігінде адамдардыH болуына жол бермеHіз. КJліктегі барлыF адамныH орындыFта отырDанына
жBне
Fауіпсіздік
белдігін
дLрыс
пайдаланDанына кJз жеткізіHіз.

•

АртFы отырDыш аймаDында кісі отырDанда
немесе
артFы
отырDыштарда
жNк
болDанда,
артFы
отырDыштарды
бNктемеHіз.

•

Бас FойDыштар дLрыс реттеліп тLруDа тиіс,
себебі олар апат кезінде жараFат алуDа Fарсы айтарлыFтай FорDаныс бола алуы
мNмкін. Егер олар белгілі бір себепке байланысты алынып тасталDан болса, оларды
Bрдайым дLрыс ауыстырыHыз жBне
реттеHіз.

•

Егер бас FойDыштар белгілі бір себепке
байланысты алынDан болса, оFыс тежеу немесе
апат
кезінде
жолаушыларды
жараFаттауын немесе кJлікті заFымдауын
болдырмау Nшін олар дLрыс бекітіліп,
саFталуы тиіс.

•

АрFалыFтарды тік кNйге FайтарDан кезде,
олардыH FLлыптанDан кNйде толыF бекігеніне кJз жеткізіHіз. Егер олар толыF бекімесе, апат немесе оFыс тоFтау кезінде жолаушылар жараFат алуы мNмкін.

EОЛАЙСЫЗ ЖЕРЛЕРГЕ ОТЫРУ
EАУІПТІ

•

ЖNк бJлімінде немесе бNктеулі FалыптаDы
артFы отырDыштарда ешкімніH отыруына
рLFсат етпеHіз. Апат кезінде, тиісті бекіткі-

Eауіпсіздік — орындыFтар, Fауіпсіздік белдіктері жBне Fосымша Fауіпсіздік жNйесі

1-5

•

ОрындыFтардыH арFалыFтарын Fалпына
келтіру Nшін:

СырDуына немесе жылжуына жол бермеу
Nшін барлыF жNкті мыFтап бекітіHіз.
ОрындыFтыH арFалыDынан асатын жNк
салмаHыз. ОFыс тоFтау немесе соFтыDысу
кезінде, байланбаDан жNк жеке бас
жараFатына Bкелуі мNмкін.

Eолмен реттеу:
1. Aр арFалыFты кJтеріп, орнына келгенше тіктеп FойыHыз.
2. ОртаHDы орындыFты Fалпына келтіріп тіктеп
FойDан кезде Nнемі белдігін Fайта таDыHыз.
JVR0446XZ

ОрындыFтыH арFалыFтарын жинап Fою
Nшін:
1. АртFы орындыFтаDы j
A бауды тартыHыз.
LRS2589Z

АртFы бJлінбейтін орындыFты жинау

немесе
B , орын2. ЖNк бJлімі артындаDы тетікті тартып j
дыF арFасын жинаHыз.

АртFы отырDыштарды бNктерден бLрын:

•

•
•

j
A Аспаптар панелініH FосFышы
j
B ЖNк бJлімініH FосFышы

ОртаHDы орындыFтыH белдігін жBне тілшесін
аDытып, тартFыштыH таDанына бекітіHіз.
Eосымша мBлімет алу Nшін мына бJлімді
FараHыз “АртFы ортаHDы Fауіпсіздік белдігін
жинау” осы бJлімніH аяF жаDында.
ОтырDыш белдіктерін бNйір FабырDадаDы белдік ілгектеріне бекітіHіз. Eосымша мBлімет алу
Nшін мына бJлімді FараHыз “БелдіктердіH
ілгектері” осы бJлімніH аяF жаDында.

LRS2777Z

Электрлі жLмыс (бар болса):
1. ELралдар таFтасыныH тJменгі жаDында немесе
жNк бJлімініH оH немесе сол жаDында
орналасFан тиісті тетікті басып Lстап тLрыHыз.
LRS2591Z

АртFы кесе LстаDыштардаDы сусын сауыттарын алыHыз.
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БАС EОЙCЫШТАР

Бір рет дыбыстыF сигнал естіледі де, орындыFтыH
арFалыDы автоматты тNрде Fалпына келеді.
ОрындыFтыH арFалыDы отыратын FалыпFа толыF
келгенде дыбыстыF сигнал екі рет естіледі. Егер
басFару FLралы электрлі режимніH жLмысы барысында кедергі немесе аFаулыF пайда болDанын
аныFтаса, дыбыстыF сигнал 4 секунд естіледі де,
арFалыF автоматты тNрде жиналып Fалады.
ОрындыFтардыH жиналып Fалуына кедергі келтіретін заттыH бар-жоDына кJз жеткізіHіз. Осы Fызмет тNрін атFарту Nшін NISSAN дилеріне немесе
білікті шеберханаDа барDан жJн.

•

Егер артFы ортаHDы орындыFтыH белдігініH жалDастырDышы мен арFалыFтары
дLрыс орынDа бекітілмесе, кJлікті кенет тежегенде немесе апатты жаDдайда адам Fатты жараFат алуы мNмкін.

ШЫНТАE EОЙCЫШ

САE БОЛЫGЫЗ
АртFы арFалыFты электрдіH кJмегімен
кJтеретін кезде, кJліктіH тоFтап, берілістіH P
(тLраF) Fалпында тLрDанына кJз жеткізіHіз.
EАУІПТІ

•
•
•

ОрындыF
арFаларын
орындарын
FайтарDан
кезде
артFы
ортаHDы
орындыFтыH белдігініH жалDаDышын бекітуді LмытпаHыз.
АртFы ортаHDы орындыFтыH белдігініH
жалDастырDышын,
артFы
орындыFты
тJмен жинаDан кезден басFа кезде
аDытпаHыз.
АртFы ортаHDы орындыFтыH белдігініH
жалDастырDышын
салып
жатFанда,
арFалыFтардыH Jз орындарына мыFтап
салынDанына
жBне
артFы
ортаHDы
орындыFтыH белдігініH Bбден бекітілгеніне кJз жеткізіHіз.

LRS2588Z

АртFы бJлінбейтін орындыFтыH ортаHDы шынтаF
FойDышы жоDарDы Fалыпта FLлыпталDан. ШынтаF
FойDышты тJмендету Nшін оны тартыHыз.
ШынтаF FойDышты жоDарDы Fалпына Fайтару Nшін шынтаF FойDышты толыDымен жоDарDы FалыпFа
келгенше кJтеріHіз.

EАУІПТІ
Бас таяныштар кJліктіH басFа Fауіпсіздік
жNйелеріне Fосымша FLрал болып табылады.
Олар артFы жаFтан болDан соFFыларда
жараFат алуDа Fарсы Fосымша FорDаныс болуы мNмкін. Реттелетін бас FойDыштар осы
бJлімде кJрсетілгендей дLрыс реттелуі
Fажет. ОрындыFты басFа адам FолданDаннан
кейін биіктігін тексеріHіз. Бас FойDыштыH
аяFтарына ештеHе бекітпеHіз (жNк жабыныH
бауларынан басFа, мына бJлімді FараHыз
“ЖNксалDыш жабыны” “2. ішінде Аспаптар мен
басFару FLралдары” бJлім) немесе бас
FойDышты алып тастамаHыз. Бас FойDышы
алынDан болса орындыFты пайдаланбаHыз.
Егер бас FойDыш алынса, оны Fайтадан
орнатыHыз жBне жолаушы орындыFFа отырмас бLрын бас FойDышты тиісінше реттеHіз.
БLл нLсFауларды орындамау бас FойDыштыH
тиімділігін азайтуы мNмкін. БLл FаFтыDыс кезінде ауыр жараFат алу немесе адам Jлімі
болу Fаупін азайтуDа кJмектеседі.

•

СіздіH кJлігіHіз біртLтас, реттелетін немесе
реттелмейтін бас FойDышпен жабдыFталDан.

•

Реттелетін бас FойDыштардыH аяFтарында
оларды FалаDан реттелмелі кNйге бекітетін
кертіктер болады.

•

Реттелмейтін бас FойDыштарда орындыF
жаFтауына бекітуге арналDан жалDыз кертік болады.
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•

ДLрыс реттеу:
– Реттелмелі тNрі Nшін бас FойDышты
FLлаDыHыздыH ортасы шамамен бас
FойDыштыH ортасына тура келетіндей болуы керек.

САE БОЛЫGЫЗ

РЕТТЕЛМЕЙТІН БАС EОЙCЫШТЫG
БIЛШЕКТЕРІ

Артында дисплейі бар алдыHDы бас
FойDыштарды
орындарынан
алу
FарастырылмаDан. Бас FойDыштарды кNшпен
алDан кезде артFы дисплейге нLFсан келуі
мNмкін.

– Егер сіздіH FLлаDыHыз LсынылDан туралау
Fалпынан Bлі жоDары болса, бас FойDышты
еH жоDары кNйіне FойыHыз.

•

Бас FойDышты алу Nшін тJмендегі рBсімді
орындаHыз.
1. Бас FойDышты еH жоDарDы кNйіне дейін
тартыHыз.

Егер бас FойDыш алынып тасталса, кJлікті
орнатылDан кNйде жNргізбес бLрын оны Fайта
салыHыз да, орнына бекітіHіз.
JVR0203XZ

РЕТТЕЛМЕЛІ БАС EОЙCЫШТЫG
БIЛШЕКТЕРІ

2. ELлыптау FосFышын басып тLрыHыз.
3. Бас FойDышты орындыFтан алыHыз.

1. Алынбалы бас FойDыш

4. Бас FойDышты кJлік ішінде бос тLрмайтындай
етіп Fауіпсіз жерге FозDалмайтындай етіп
FойыHыз.

2. ЖалDыз кертік
3. ELлыптыH тетігі

5. Бас FойDышты жолаушы орындыFFа жайDаспас
бLрын Fайта орнатыHыз жBне Fажет болса
реттеHіз.

4. АяFтар

АЛУ

ОРНАТУ
SSS0992Z

1. Алынбалы бас FойDыш
2. Бірнеше кертік
3. ELлыптыH тетігі
4. АяFтар

SSS1037Z
SSS1038Z
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1. Бас FойDыш аяFтарын орындыFтаDы тесіктерге
туралаHыз. Бас FойDыш дLрыс баDытFа Fарап
тLрDанына кJз жеткізіHіз. Реттеу кертігі бар
аяFты j
1 тесікке бекіту тетігімен j
2 орнату
керек.

ОрнатылDан орындыF кNйімен кJлікті жNргізбес
бLрын, бас FойDыш саFтау позициясынан немесе
Fандай да бір бекітілмейтін позициядан кертікке
орнатылDанына кJз жеткізіHіз.

ТJмендету

2. ELлыптау тетігін басып, Lстап тLрыHыз жBне
бас FойDышты тJмен басыHыз.
3. Бас FойDышты жолаушы орындыFFа жайDаспас
бLрын дLрыстап реттеHіз.
JVR0259XZ

РЕТТЕУ
Реттелмейтін бас FойDыш Nшін
ОрнатылDан орындыF кNйімен кJлікті жNргізбес
бLрын, бас FойDыш саFтау позициясынан немесе
Fандай да бір бекітілмейтін позициядан кертікке
орнатылDанына кJз жеткізіHіз.

SSS1036Z

ТJмендету Nшін FLлыптау тетігін басып, Lстап
тLрыHыз жBне бас FойDышты тJмен басыHыз.

КJтеру

ОрнатылDан орындыF кNйімен кJлікті жNргізбес
бLрын, бас FойDыштыH кертікке орнатылDанына
кJз жеткізіHіз.

SSS0997Z

Реттелмелі бас FойDыш Nшін
Бас FойDышты ортаHDы тLсы FLлаFтыH ортасымен
бір деHгейде болатындай етіп реттеHіз. Егер сіздіH
FLлаDыHыз LсынылDан туралау Fалпынан Bлі
жоDары болса, бас FойDышты еH жоDары кNйіне
FойыHыз.

SSS1035Z

Бас FойDышты кJтеру Nшін тарту керек.
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EАУІПСІЗДІК БЕЛДІКТЕРІ

EАУІПСІЗДІК БЕЛДІГІН ПАЙДАЛАНУCА
EАТЫСТЫ САEТЫE ШАРАЛАРЫ
Егер тиісті тNрде реттелген Fауіпсіздік белдігін
таFсаHыз жBне тік жBне орындыFFа арFаны тигізген кNйде, екі аяDыHызды еденге Fойып
отырсаHыз, апат кезінде жараFат алу немесе мерт
болу ыFтималдыDы жBне/немесе жараFаттыH
деHгейі айтарлыFтай тJмендейді. NISSAN компаниясы отырDан тLсыHыз Fосымша Fауіпсіздік
жастыFшасы жNйелерімен жабдыFталDан болса
да, JзіHізді жBне жолаушыларды кJлікпен
FозDалDан сайын белдікті таDуDа шаFырады.

SSS0134AZ

SSS0136AZ

ОрындыFFа тік жBне артFа еHкейіп отырыHыз
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жаDдайда Fауіпсіздік белдігі жNйесініH
тиімділігі тJмендеп, апат бола FалDан
жаDдайда Fатты жараFат алу Fаупі арта
тNседі.
Eауіпсіздік
белдігі
дLрыс
таDылмаDан жаDдайда Fатты жараFат немесе адам Jлімі орын алуы мNмкін.

•

ИыF бауды Nнемі иыF Nстінен асырып, тJс
арFылы JткізіHіз. БелдіктіH арFа бойымен,
FолдыH астымен немесе мойын Nстімен
ешуаFытта JткізбеHіз. Белдік беттен жBне
мойыннан алшаF, біраF иыFтан тJмен тNсіп
тLрмауы Fажет.

•

АяF бауды барынша тJмен, мNмкіндігінше
ЖАМБАС ТKСЫНАН IТКІЗІGІЗ, БЕЛ ТKСЫНА
ТАCУCА БОЛМАЙДЫ. АяF бауды Jте жоDары
тLстан JткізсеHіз, апат кезінде ішкі
мNшелердіH заFымдалу Fаупі кNшейе
тNседі.

SSS0014Z

SSS0016Z

EАУІПТІ

•

•

Осы кJлікті жNргізетін немесе оDан отыратын Bр адам Fауіпсіздік белдігін Nнемі
таDып отыруDа тиіс. Балалар артFы
орындыFтарDа тиісті тNрде бала креслосына отырDызылуы Fажет.
Eауіпсіздік белдігі ныDыз тартылу Nшін
дLрыстап реттелуі керек. БLлай істемеген

•

Eауіпсіздік белдігініH тілшесі бекіткішке
мыFтап таDылDанына кJз жеткізіHіз.

•

Eауіпсіздік белдігін ішін сыртына Fаратып
немесе бLралDан кNйде таFпаHыз. БLлай
ету, оныH тиімділігін азайтуы мNмкін.

•

Бір Fауіпсіздік белдігін бірнеше адамныH
пайдалануына жол бермеHіз.

•

КJлікте Fауіпсіздік белдігінен артыF адамды ешFашан тасымаHыз.

•

Егер от алдыру ON кNйінде бLралDанда,
барлыF есіктер жабыF жBне Fауіпсіз белдіктері таDылDанда, Fауіпсіздік белдігініH
дабыл шамы Nздіксіз жанып тLра берсе,

бLл жNйеде аFаудыH бар екенін білдіруі
мNмкін. ЖNйені тексертіHіз. Осы Fызмет
тNрін атFарту Nшін NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа барDан жJн.

•

Eауіпсіздік белдігі жNйесіне еш Jзгеріс жасамау Fажет. Мысалы, Fауіпсіздік белдігін
JзгертпеHіз, материал FоспаHыз немесе
Fауіпсіздік белдігініH баDытын немесе тартылуын Jзгертуі мNмкін FLрылDыларды
орнатпаHыз. БLлай ету, Fауіпсіздік белдігі
жNйесініH жLмысына Bсер етуі мNмкін.
Eауіпсіздік белдігі жNйесін Jзгерту немесе
немFLрайлы Fарау айтарлыFтай жеке бас
жараFатына Bкелуі мNмкін.

•

Eауіпсіздік белдігініH алдын ала кергіштер
FосылDаннан
кейін,
оларды
Fайта
пайдалануDа болмайды жBне тартFышпен
бірге алмастырылуы тиіс. Осы Fызмет
тNрін атFарту Nшін NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа барDан жJн.

•

БарлыF Fауіпсіздік белдік жинаFтарын, соныH ішінде тартFыштары мен бекіткіш
FLралдарын,
апатты
жаDдай
орын
алDаннан кейін NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа тексертіHіз. NISSAN компаниясы кJлікпен соFтыDысу кезінде
FолданылDан Fауіпсіздік белдіктерініH
жинаFтарын, жеHіл соFтыDыс орын алып,
белдіктерге ешбір заFым келмей жBне
дLрыс жLмыс жасап тLрмаDан жаDдайдыH
барлыDында ауыстыруDа кеHес береді.
СоFтыDысу кезінде FолданылмаDан Fауіпсіздік белдіктері жинаFтарын да тексеру
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керек, егер заFымданDаны немесе дLрыс
жLмыс істемей тLрDаны байFалса ауыстыру Fажет.

•

•

EАУІПСІЗДІК БЕЛДІГІНІG ДАБЫЛ ШАМЫ

ЖАРАEАТ АЛCАН АДАМДАР

БарлыF бала креслолары жBне бекіткіш
FLралдарын кез келген соFтыDыстан соH
тексертіп алу керек. КреслоныH JндірушініH тексеріс туралы нLсFаулары мен ауыстыру
туралы
Lсыныстарын
Bркез
орындаHыз. БNлінген болса баланыH креслосын ауыстыру керек.
Eауіпсіздік белдіктері дененіH сNйек FLрылысына жайDасайтындай етіп жасалDан
жBне, мNмкіндігінше, Jкпе FуысыныH
алдыHDы жаDынан немесе Jкпе Fуысынан,
тJстен жBне иыFтардан тJмендеу тLстан
Jтуі тиіс; бел тLсына арналDан белдікті
Fарын Nстінен Jткізуге тырыспаDан жJн.
Eауіпсіздік белдігі дLрыс таDылмаса адам
Fатты жараFат алуы мNмкін.

тLсынан JткізіHіз. Бел/иыF бауды ешFашан Fарын
тLсынан JткізбеHіз. Арнайы кеHес алу Nшін Fаралып жNрген дBрігерге хабарласыHыз.

NISSAN компаниясы жараFат алDан адамдарDа
Fауіпсіздік белдіктерін таDуды Lсынады. Арнайы
кеHес алу Nшін Fаралып жNрген дBрігерге
кJрініHіз.

LRS0786Z

ТАРТEЫШЫ БАР MШ НMКТЕЛІ
EАУІПСІЗДІК БЕЛДІГІ

ЖNргізушініH орындыDы Fауіпсіздік белдігініH дабыл шамымен жабдыFталDан. Аспаптар панелінде
орналасFан дабыл шам жNргізуші Fауіпсіздік белдігініH кNйін кJрсетеді.
ЕСКЕРТПЕ
ЖNргізушініH Fауіпсіздік белдігініH дабыл шамы орындыFFа біреу отырмайынша жанбайды.
Eосымша мBлімет алу Nшін мына бJлімді FараHыз
“Дабыл шамдары, кJрсеткіш шамдары жBне дыбыстыF дабыл FаFFыштар” “2. ішінде Аспаптар
мен басFару FLралдары” бJлім

ЕКІEАБАТ AЙЕЛДЕР
NISSAN компаниясы екіFабат Bйелдерге Fауіпсіздік белдіктерін пайдалануDа кеHес береді. Eауіпсіздік белдігі ыHDайлы таDылуы тиіс, бел тLсы белдігін бел емес, Bрдайым сан тLсына таман
JткізіHіз. ИыF бауды Bрдайым иыF жBне тJс
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EАУІПТІ

•

Осы кJлікті жNргізетін немесе оDан отыратын Bр адам Fауіпсіздік белдігін Nнемі
таDып отыруDа тиіс.

•

АрFалыF шалFайып тLрDанда кJлікті
жNргізбеHіз. Eауіпті болуы мNмкін. ИыF бау
денеге дLрыс тLрмайды. Апат болDан
жаDдайда, орныHыздан алDа Lшып кетіп,
мойыныHызды немесе басFа жеріHізді Fатты жараFаттап алуыHыз мNмкін. АяF бауыныH астына Fарай жылжып кетіп, ішкі
FLрылыстарыHызды ауыр жараFаттап
алуыHыз мNмкін.

•

КJлік FозDалыста болDанда еH тиімді тNрде
FорDану Nшін орындыFты тік кNйге Fою
Fажет. ОрындыFFа, екі аяFты еденге Fойып
жBне Fауіпсіздік белдігін тиісті тNрде реттеп, барынша ыHDайлы тNрде отырыHыз.

LRS2662Z

Электр кNшпен реттелетін алдыHDы орындыF кJрсетілген (бар болса)

Eауіпсіздік белдіктерін таDу

•

ТартFыш оFыс тоFтау немесе соFFы
болDан жаDдайда FLлыпталатындай етіліп жасалDан. АFырын тарту Bрекеті белдіктіH жылжуына жBне орындыFта
аздаDан
еркін
FозDалыс
жасауDа
мNмкіндік береді.

•

Егер
Fауіпсіздік
белдігін
толыF
жиналDан кNйінен тарту мNмкін болмаса, белдікті Fатты тартып, босатыHыз.
Содан кейін, белдікті тартFыштар
аFырын тартыHыз.

1. ОрындыFты реттеHіз. (Мына бJлімді FараHыз
“ОрындыFтар” осы бJлімніH бас жаDында.)

LRS2160Z

Eолмен реттелетін алдыHDы орындыF кJрсетілген (бар
болса)

LRS2674Z

2. Eауіпсіздік белдігін аFырын тартFыштан тартып, тілшені тырсыл етіп FLлыпFа ілінгенін естігенше жBне сезгенше бекіткішке j
A тыDыHыз.
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Eауіпсіздік белдігіне деген сенімді кNшейту Nшін
оныH жLмысын келесі ретте тексеріHіз.

EАУІПТІ
Eауіпсіздік
белдіктерін
таDу
кезінде,
арFалыFтардыH FLлпы ілінген кNйде бекітілгеніне кJз жеткізіHіз. Егер олар толыF бекімесе, апат немесе оFыс тоFтау кезінде жолаушылар жараFат алуы мNмкін.

•

ИыF бауды Lстап, алDа Fарай жылдам
тартыHыз. ТартFыш FLлыпталуы жBне белдіктіH Bрі Fарай жылжуын шектеуі тиіс.

Егер осы тексеріс кезінде тартFыш FLлыпталмаса
немесе Fауіпсіздік белдігініH жLмысына Fатысты
Fандай да бір сLраFтарыHыз болса, NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа хабарласыHыз.

LRS2675Z

3. БаудыH бел тLсы бJлігін тJмен жBне сан Nстімен кJрсетілгендей ыHDайлы етіп j
B
JткізіHіз.
4. Аздап босату Nшін иыF бауды тартFышFа Fарай
тартыHыз j
C . ИыF баудыH иыF Nстінен жBне
тJс арFылы Jткізілгеніне кJз жеткізіHіз.
АлдыHDы жолаушы орындыDы жBне артFы
отыруDа болатын орындыFтардыH Nш нNктелі
Fауіпсіздік белдіктері Тосын FLлыпталатын
тартFыш (ТEТ) жLмыс режимін Fолданады.
ТEТ режимі жNргізуші мен жолаушыларDа
орындыFта отырDан кезде аз да болса еркіндік
беру Nшін Fауіпсіздік белдігін созуDа жBне
жинауDа мNмкіндік береді. ТEТ Fауіпсіздік белдігін
кJлік жылдамдыDы тез тNскенде немесе кейбір
соFFы тNрлері болDанда FLлыптайды.

WRS0139Z

Eауіпсіздік белдіктерін босату

SSS0391Z

1. Eауіпсіздік белдігін босату Nшін бекіткіштегі
тNймешікті басыHыз j
1 . Eауіпсіздік белдігі
Jздігінен жиналады.

Eауіпсіздік белдігініH жLмысын тексеру
Eауіпсіздік белдік тартFыштары Fауіпсіздік белдігініH жылжуын екі бJлек Bдіс арFылы тоFтатуDа
арналDан:

•

Eауіпсіздік
тартFанда.

•

КJлік оFыс баяу кNйге кJшкенде.

белдігін

жинаDыштан

оFыс
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АртFы ортаHDы Fауіпсіздік белдігі
АртFы ортаHDы белдіктіH жалDастырDыш тетігі j
1
мен белдіктіH тілшесі j
2 бар. ЖалDастырDыш тетік
пен белдіктіH тілшесі, белдік дLрыс жLмыс істеу
Nшін мыFтап жалDасады.

АртFы ортаHDы Fауіпсіздік белдігін жинау:

ЖалDастырDыш тетікті оныH Fапсырмасына кілт

j
A тBрізді сай келетін FLралды салып
босатыHыз.
2. БелдіктіH тілшесін Bуелі тартFыштыH таDанына
j
2 сLDыHыз.
3. Одан
кейін
жалDастырDыштыH
тартFыштыH j
3 таDанына бекітіHіз.

тетігін

EАУІПТІ
SSS0241Z

•

АртFы ортаHDы орындыFтыH белдігініH
жалDастырDышын,
артFы
орындыFты
тJмен жинаDан кезден басFа кезде
аDытпаHыз.

•

АртFы ортаHDы орындыFтыH белдігініH
жалDастырDышын
салып
жатFанда,
арFалыFтардыH Jз орындарына мыFтап
салынDанына
жBне
артFы
ортаHDы
орындыFтыH белдігініH Bбден бекітілгеніне кJз жеткізіHіз.

•

Егер артFы ортаHDы орындыFтыH белдігініH жалDастырDышы мен арFалыFтары
дLрыс орынDа бекітілмесе, кJлікті кенет тежегенде немесе апатты жаDдайда адам Fатты жараFат алуы мNмкін.

EАУІПТІ

•

ЖалDастырDыш тетік пен белдікті BрFашан
суретте кJрсетілгендей FатайтыHыз.

•

Белдікті FолданDанда немесе бала креслосын орнатFанда жалDастырDыш тетік пен
белдіктіH тілшесініH BрFашан мыFтап
жалDанDанына назар аударыHыз. Eауіпсіздік белдігін немесе бала креслосын тек белдіктіH тілшесі жалDанып тLрDан жаDдайда
FолданбаHыз. Себебі оFыс жаDдай немесе
кенет тежеу Fажет болDан кезде адам Fатты
жараFат алуы мNмкін.

SSS0921Z

АртFы орындыFты жинаDан кезде, артFы ортаHDы
орындыFтыH белдігін тJмендегідей тартып жинап
FоюDа болады:
1. ЖалDастырDыш
тетікті,
j
1
тілшені
жалDастырDыштан алDан кезде белдік кенет
тартылып жиылып Fалмайтындай етіп LстаHыз.
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Eапсырманы салу Nшін:

АртFы ортаHDы белдікті салу:

1. ЖалDастырDыш тетікті тартFыштыH таDанынан
j
1 алыHыз.
2
2. БелдіктіH тілшесін тартFыштыH таDанынан j
тартып шыDарыHыз.
3. Белдікті тартыHыз да, жалDастырDышты
салыHыз.

j
3

ОртаHDы
орындыFтыH
белдігініH
жалDастырDышыныH тетігін, тек артFы ортаHDы
орындыFтыH белдігініH жалDастырDышыныH Fапсырмасына салуDа болады.
Белдікті Fатайту Nшін мына бJлімді FараHыз
“Eауіпсіздік белдіктерін таDу” осы бJлімніH бас
жаDында.

SSS0922Z

АртFы
ортаHDы
орындыFтыH
белдігініH
жалDастырDышыныH тілшесі мен FапсырмасыныH
бір-біріне кірігіп тLрDанына кJз жеткізіHіз. АртFы
орындыFты тJмен жинаDан кезде Dана
ажыратыHыз.

LRS0242Z
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ИыF бау биіктігін реттеу (алдыHDы
отырDыштар)
ИыF бау темірініH биіктігі JзіHізге оHтайлы кNйге
сай реттелуі тиіс (мына бJлімді FараHыз “Eауіпсіздік белдігін пайдалануDа Fатысты саFтыF
шаралары” осы бJлімніH бас жаDында).
Реттеу Nшін реттеу тNймешігін j
1 тартыHыз жBне
иыF баудыH анкерін бау иыFтыH ортасынан Jтетіндей етіп Fажетті кNйге j
2 жылжытыHыз. Белдік
беттен жBне мойыннан алшаF, біраF иыFтан
тJмен тNсіп тLрмауы Fажет. ИыF баудыH темірін
орнына кіргізе FLлыптау Nшін Jзгерту тNймешігін
босатыHыз.
EАУІПТІ

•

ТNзеткеннен кейін, Jзгерту тNймешігін
босатыHыз жBне иыF бау анкерініH дLрыс
орныFFанына кJз жеткізу Nшін оны
жоDары жBне тJмен жылжыту арFылы
тексеріHіз.

•

ИыF бау темірініH биіктігі JзіHізге оHтайлы
кNйге сай реттелуі тиіс. БLлай істемеген
жаDдайда Fауіпсіздік белдігі жNйесініH
тиімділігі тJмендеп, апат бола FалDан
жаDдайда Fатты жараFат алу Fаупі арта
тNседі.

БАЛА EАУІПСІЗДІГІ

•

•
JVR0353XZ

БелдіктердіH ілгектері
Eауіпсіздік белдігі пайдаланылмаDан кезде жBне
артFы орындыFтарды бNктеген кезде, артFы
орындыF белдіктерін Fауіпсіздік белдік ілмектеріне іліHіз.

EАУІПСІЗДІК БЕЛДІГІНЕ КMТІП ЖАСАУ

•

Eауіпсіздік белдігініH тоFымасын тазалау
Nшін жLмсаF сабын ерітіндісін немесе матадан
жасалDан тыс немесе кілемді тазалауDа
арналDан кез келген ерітіндіні пайдаланыHыз.
Содан кейін, шNберекпен сNртіHіз жBне Fауіпсіздік белдіктерініH кJлеHкеде кебуіне жаDдай
жасаHыз.
Eауіпсіздік
белдіктері
толыF
FLрDаDанша
олардыH
жиналуына
жол
бермеHіз.

Егер Fауіпсіздік белдігі анкерлерініH
иыFтаDы белбеуді баDыттаушысында лас
дNниелер жиналып Fалса, Fауіпсіздік белдіктері баяу жиналуы мNмкін. ИыF белбеуі
баDыттаушысын таза, FLрDаF шNберекпен
сNртіHіз.
Eауіпсіздік
белдігініH
жBне
метал
бJліктердіH, мысалы, бекіткіштер, тілшелер,
тартFыштар, иілгіш сымдар жBне анкерлердіH
дLрыс істейтінін жNйелі тNрде тексеріHіз. Егер
тоFымада бос бJліктер, сапасыныH нашарлауы, кесілу немесе Jзге заFымдану байFалса,
Fауіпсіздік белдігі жинаDын тNгелімен ауыстыру Fажет.

EАУІПТІ
БалаларDа Fауіпсіздік белдіктерімен ойнауDа
рLFсат бермеHіз. ОтырDызу FалыптарыныH
кJбінде Автоматты тNрде бекітетін тартFыш
(ALR) режиміндегі Fауіпсіздік белдіктері болады. ALR режимі Fосылып тLрDанда Fауіпсіздік
белді баланыH мойнына оралып Fалса, Fауіпсіздік белдігі тартылDан кезде бала ауыр
жараFат алуы немесе мерт болуы мNмкін. БLл
жаDдай кJлік тLраFFа FойылDан кезде де орын
алуы мNмкін. Баланы босату Nшін Fауіпсіздік
белдігін босатыHыз. Eауіпсіздік белдігін босату мNмкін болмаса немесе BлдеFашан
босатылDан болса, Fауіпсіздік белдігін босату
Nшін оны тиісті FLралмен (мысалы, пышаF немесе Fайшы) кесіHіз.
Балаларды FорDау Nшін ересек адамдардыH
кJмегі Fажет. Оларды дLрыс таHу Fажет.
БLл нLсFаулыFтаDы жалпы аFпаратFа Fосымша,
баланыH Fауіпсіздігі туралы аFпаратты басFа
дереккJздерден алуDа болады, оDан дBрігерлер,
мLDалімдер, мемлекеттік кJлік Fауіпсіздігі мекемелері жBне FоDамдыF Lйымдар жатады. Aр бала
BртNрлі, сондыFтан балаHызды кJлікпен алып
жNрудіH озыF жолын таба біліHіз.
Бала креслосы жNйелерініH негізгі Nш тNрі бар:

•
•
•

АртFа Fарайтын бала креслолары
АлдыDа Fарайтын бала креслолары
Booster/бустер отырDыштары
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Тиісті таHу FLралы баланыH дене ірілігіне байланысты болады. Негізінде, жасы 1-ге толмаDан,
салмаDы 9 кг (20 фунт) кем сBбилер артFа Fарайтын бала креслосына отыруDа тиіс. АлдыDа Fарайтын бала креслосы артFа Fарайтын бала креслосына сыймайтын, кем дегенде 1 жастаDы
балаларDа жарамды. EатайтылDан орындыFтар
алдыDа Fарайтын бала креслосына сыймай FалDан
балалардыH кJліктегі аяF/иыF бауы таDып отыруына кJмектеседі.
EАУІПТІ
СBбилер мен балалар арнайы FорDанысты
Fажет етеді. КJліктіH Fауіпсіздік белдіктері
оларDа толыF Nйлеспеуі мNмкін. ИыF бау бетке
немесе мойынDа тым жаFын болуы мNмкін.
АяF бауы олардыH кішкене сан сNйегініH Nстіне Nйлеспеуі мNмкін. Апат кезінде, дLрыс
таDылмаDан
Fауіпсіздік
белдігі
ауыр
жараFатFа немесе мерт Fылатын жаDдайDа
Bкелуі мNмкін. AрFашан сай келетін бала креслоларын пайдаланыHыз.
Бала креслосы кJлікте ISOFIX бала креслосы
жNйесімен немесе кJлік Fауіпсіздігімен белдігімен жабдыFталуы мNмкін, FараHыз “Бала
креслолары” осы бJлімніH аяF жаDында ішінен
FараHыз.
NISSAN барлыF жасJспірім жасFа толмаDан
балалар мен балалар креслосын артFы
орындыFFа орнатуды Lсынады. Зерттеулер
нBтижесінде алдыHDы орындыFFа FараDанда
артFы орындыFFа дLрыс отырDызылDан балалардыH Fауіпсіздігі жоDарыраF болатыны

аныFталDан.КJлігіHізде алдыHDы жолаушыDа
арналDан FосалFы саFтау жNйесі (Fауіпсіздік
жастыFшасы жNйесі) болDандыFтан, бLл
жаDдай Bсіресе маHызды. Eосымша мBлімет
алу Nшін мына бJлімді FараHыз “Eосымша
Fауіпсіздік жNйесі (EEЖ)” осы бJлімніH аяF
жаDында.

СAБИЛЕР
Кем дегенде 1 жасFа дейінгі сBбилер артFа Fарайтын балалар креслосына отыруDа тиіс. КJлікке
сыятын бала креслосын таHдау жBне оны орнату
жBне пайдалану бойынша Bрдайым JндірушініH
нLсFауларын орындау Fажет.

КІШКЕНТАЙ БАЛАЛАР
1 жас шамасындаDы жBне салмаDы кем дегенде 9
кг (20 фунт) болатын балалар бой жBне салмаF
шектеуінен аспаDанда артFа Fарайтын балалар
креслосында FалуDа тиіс. АртFа Fарайтын балалар
креслосыныH бой жBне салмаFFа Fатысты шектеуінен асFан балалар жBне жасы 1 жас шамасында болса, алдыDа Fарайтын балалар креслосына
бекіткішпен отырDызылуDа тиіс. ЕH тJменгі жBне
еH жоDарDы салмаF пен бой Lсыныстарын білу Nшін JндірушініH нLсFаулыDын FараHыз. КJлікке
сыятын бала креслосын таHдау жBне оны орнату
жBне пайдалану бойынша Bрдайым JндірушініH
нLсFауларын орындау Fажет.
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MЛКЕНДЕУ БАЛАЛАР
Балалар алдыDа Fарайтын балалар креслосында
балалар креслосын Jндіруші рLFсат еткен еH
жоDарDы салмаF пен бой шегіне жеткенше бекіткішпен байланып отыруDа тиісті.
Бала бекіткішпен жабдыFталDан алдыDа Fарайтын
балалар креслосыныH бой жBне салмаFFа Fатысты шегінен асFан соH NISSAN баланы лайыFты
Fауіпсіздік белдігі бар сатып алуDа болатын
FатайтылDан орындыFтарDа отырDызуDа Lсыныс
береді. Eауіпсіздік белдігі лайыFты тLруы Nшін,
FатайтылDан орындыF баланы кJтеріп тLруDа тиіс,
сонда иыF белбеуі кеуде мен иыFтыH орта тLсы жоDарDы жаFтан Jтуге тиіс. ИыF белбеуі мойынды
немесе бетті Fиып Jтпеуге тиіс жBне иыFтан тJмен
тNсіп тLрмауы керек. Белдегі белдік тJменгі
мыFын немесе жамбастыH жоDарDы жаDынан
мыDым Jтуге тиіс, біраF Fарынды тіремеуі керек.
Бустер орындыDын Nш жерден бекітілетін Fауіпсіздік белдігі бар отыру Fалыптарында Dана
FолдануDа болады. EатайтылDан орындыF кJліктіH
орындыDына сыюы тиіс.
Бустер орындыDын бала тJмендегі Fауіпсіздік белдігіне жарамдылыF сынаDынан Jткенше Fолдану
керек:

•

БаланыH арFасы мен жанбастары
орындыDыныH арFасына тие ме?

•
•

Бала бNкіреймей отыра алады ма?

кJлік

БаланыH аяFтары еденге жалпаDынан тиіп
тLрып, тізелері орындыFтыH алдыHDы шетінде
оHай бNгіле ме?

БАЛА КРЕСЛОЛАРЫ

•

Бала Fауіпсіздік белдігін Fауіпсіз тNрде таDа
алады ма (мыFын бау тJмен тLрып,
жамбастарDа ныF тиіп тLрады, сондай-аF иыF
бау кеуденіH ортаHDы тLсы мен иыF арFылы
Jтіп тLрады)?

•

Бала дLрыс реттелген бас FойDышты/бас таянышты Fолдана алады ма?

•

Бала бNкіл сапар барысында бір Fалыпта отыра алады ма?

EАУІПТІ

БАЛА КРЕСЛОЛАРЫНА EАТЫСТЫ
САEТЫE ШАРАЛАРЫ

БалаDа орындыF Nстіне тLруDа немесе тізерлеуіне жBне жNк бJліміне Jтуіне ешFашан жол
бермеHіз. КJлік кенет тоFтаDан немесе
соDылDан кезде бала ауыр жараFат алуы немесе мерт болуы мNмкін.

ARS1098Z

LRS2690Z

Осы сLраFтардыH кез келгеніне теріс жауап берген болсаHыз, бала Nш жерден бекітілетін Fауіпсіздік белдігін Fолданатын бустер креслода отыруы керек.

WRS0256Z

ЕСКЕРТПЕ
Кейбір
аймаFтардаDы
заHдарда
басFа
нLсFаулар Fолданылуы мNмкін. СапарDа
шыFпас бLрын балаHыз дLрыс отырDанын
растау Nшін жергілікті жBне LлттыF ережелерді Fарап шыDыHыз.

EАУІПТІ

•

Бала креслоларын дLрыс Fолдану жBне
орнатуDа
Fатысты
ескертулер
мен
нLсFаулар орындалмаса, кJлік кенет
тоFтаDан немесе соDылDан кезде бала не-
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месе басFа жолаушылар ауыр жараFат
алуы немесе мерт болуы мNмкін:
– Бала креслосын дLрыс Fолдану жBне
орнату Fажет. IндірушініH бала креслосын орнату жBне FолдануDа Fатысты
берген барлыF нLсFауларын BрFашан
орындаHыз.
– СBбилер мен балаларды ешFашан
біреудіH алдына отырDызып алып
жNрмеHіз. Тіпті еH кNшті ересек адам
соFFы кNшіне тJтеп бере алмайды.
– Eауіпсіздік белдігін бала мен басFа
жолаушыDа бірге таDуDа болмайды.
– NISSAN компаниясы барлыF бала креслоларын артFы орындыFFа орнатуDа
кеHес береді. Зерттеулер кJрсеткендей,
балалар алдыHDы орындыFтан гJрі
артFы орындыFFа дLрыс бекітілген кезде Fауіпсіздеу кNйде болады. АлDа
Fарайтын бала креслосын алдыHDы
орындыFFа орнату керек болса, мына
бJлімді FараHыз “АлдыHDы жолаушы
орындыDына орнату” осы бJлімніH аяF
жаDында.
– АлдыHDы орындыFFа ешFашан артFа
Fарап тLратын кресло орнатпаHыз. Mрілетін Fауіпсіздік жастыFшасы баланы
Fатты жараFаттауы немесе Jлтіріп жіберуі мNмкін. АртFа Fарайтын бала креслосын тек артFы орындыFFа Dана орнату керек.

– Бала мен кJлікке сBйкес келетін бала
креслосын сатып алыHыз. Кейбір бала
креслолары кJлігіHізге дLрыс сыймауы
мNмкін.
– Бала креслосыныH бекіту тLстары
дLрыс орнатылDан бала креслоларыныH жNгіне Dана шыдас беруге
арналDан. Eандай жаDдай болса да,
оларды кJлікке ересек адамдардыH
Fауіпсіздік белдіктерін, басFа элементтерді немесе жабдыFты бекіту Nшін
FолдануDа болмайды. Aйтпесе, бала креслосыныH бекіткіштеріне заFым келуі
мNмкін. Бала креслосы заFымдалDан бекіткішпен
дLрыс
орнатылмай,
соFтыDысу кезінде бала ауыр жараFат
алуы немесе мерт болуы мNмкін.
– Ересек адамдардыH Fауіпсіздік белдіктеріне немесе бауларына арналDан бекіту тLстарын Fолданушы болмаHыз.
– ЖоDарDы шектеуші бауы бар бала креслосын
алдыHDы
жолаушы
орындыDында пайдалануDа болмайды.
– Бала креслосын орнатFаннан кейін
орындыF арFаларын мNмкіндігінше тік
LстаHыз.
– КJлікке отырDан кезде, сBбилер мен балаларды тиісті бала креслосына
отырDызу Fажет.
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•

EолданылмаDан кезде бала креслосын
ISOFIX жNйесімен немесе Fауіпсіздік белдігімен бекітіп FойыHыз. Кенет тоFтаDан немесе соDылDан кезде бос тLрDан нысандар
кJліктегі адамдарды жараFаттауы немесе
кJлікке заFым келтіруі мNмкін.

САE БОЛЫGЫЗ
ЖабыF кJлікте FалдырылDан бала креслосы
Fатты ысып кетуі мNмкін. Баланы бала креслосына отырDызудан бLрын орындыFтыH Nстін
жBне бекіткіштерді тексеріHіз.
NISSAN компаниясы сBбилерді немесе кішкентай
балаларды бала креслосына отырDызуDа кеHес береді. КJлікке сай келетін бала креслосын таHдап
орнатып, пайдалануDа Fатысты JндірушініH
нLсFауларын BрFашан орындау Fажет. БLDан Fоса, Fауіпсіздікті жоDары деHгейде Fамтамасыз ету
Nшін Nлкендеу балалар Nшін FолдануDа болатын
бала креслоларыныH кJптеген тNрлері бар.

АЛДЫGCЫ ОРЫНДЫE ПЕН АРТEЫ
ОРЫНДЫEТАРCА АРНАЛCАН AМБЕБАП
БАЛА КРЕСЛОЛАРЫ
Бала креслосын таHдаDан
жаDдайларды есте саFтаHыз:

кезде

келесі

•

ЕH соHDы ЕуропалыF Fауіпсіздік стандартына,
ECE 44.04 i-Size (UN R129) стандартына сай
бала креслосын таHдаHыз.

•

Баланы креслоDа отырDызыHыз жBне креслоныH балаDа сай келетінін білу Nшін BртNрлі
реттеу мNмкіндіктерін тексеріHіз. AрFашан
LсынылDан
BрекеттердіH
барлыDын
орындаHыз.

•

КреслоныH кJліктегі Fауіпсіздік белдігі
жNйесімен сыйысымды екеніне кJз жеткізіHіз.

•

Осы бJлімніH соHында берілген бала креслосын орнату орындарын жBне кJлігіHізге
орнатуDа болатын бала креслоларыныH
тNрлері кJрсетілген кестеге FараHыз.

ЕСКЕРТПЕ
РLFсат етілген бала креслолары БKK ережесі
№ 44 тармаDында Bмбебап, жартылай-Bмбебап немесе ISOFIX аныF кJрсетілген.

Бала орындыDыныH массалыF тобы
Жалпы топFа
арналDан
Топ 0
0+ тобы
I тобы
II тобы
III тобы

БаланыH салмаDы
10 кг-Dа дейін
13 кг-Dа дейін
9 кг бастап 18 кг-Dа
дейін
15 кг бастап 25 кг-Dа
дейін
22 кг бастап 36 кг-Dа
дейін

JVR0372XZ

Бала орындыDы 0+ жBне І санат

Бала орындыDы тNрлерініH мысалдары:

JVR0373XZ

Бала орындыDы II жBне III санат

EАУІПТІ
БNйірлік Fауіпсіздік жастыFшасы жNйесімен
жабдыFталDан кJліктерде, сBбилердіH немесе
кішкентай балалардыH алдыHDы жолаушы
орындыDына отыруына жол бермеHіз, себебі
апат
кезінде
Nрленген
Fауіпсіздік
жастыFшасы ауыр жараFаттауы мNмкін.

JVR0371XZ

Бала орындыDы 0 жBне 0+ санат
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Бала креслосыныH рLFсат етілген орналасуы (ISOFIX жNйесі жоF)
БаланыH салмаDына Fарай Bр тNрлі кNйде орнатылатын бала креслоларын Fолдану кезінде мынадай
шектеулер Fойылады (ISOFIX бала креслолары жоF).
СалмаF санаты

0 (< 10 кг)
0+ (< 13 кг)
I ( 9 - 18 кг)
II (15 - 25 кг)
III (22 - 36 кг)
U:
UF:
X:

АлдыHDы жолаушы
орындыDы
X
X
X
X
X

ОтырDызу орны
АртFы шеткі
орындыFтар
X
U
U
UF
UF

АртFы ортаHDы
орындыF
X
UF
UF
UF
UF

Осы салмаF тобы Nшін FолдануDа болатын “Aмбебап” санатFа жататын бала креслолары.
АлDа Fаратып орнатылатын “Bмбебап” санаты Nшін жарамды бала креслолары - осы салмаF тобында
пайдалануDа рLFсат етілген.
ОтырDыштыH орналасуы осы салмаF тобындаDы креслолар Nшін жарамайды.
Бала креслосын артFы орындыFFа орнатсаHыз, артFы орындыFтыH бас FойDышын алып тастаHыз.
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Бала креслосыныH рLFсат етілген орналасуы (ISOFIX жNйесі бар)
Бала креслосын пайдаланDан кезде, сBбидіH салмаDы мен орнатылDан жеріне Fарай тJмендегі шектеулер Fолданылады (ISOFIX жNйесі бар).

СалмаF санаты
Тасымалы бала
тJсегі
0 (< 10 кг)

0+ (< 13 кг)

I (9 - 18 кг)

II (15 - 25 кг)
III (22 - 36 кг)
(1)
IUF:
IL:
IL*:
X:

F
G
E
E
D
C
D
C
B
B1
A

ISO/L1
ISO/L2
ISO/R1
(1)
ISO/R1
ISO/R2
ISO/R3
(1)
ISO/R2
ISO/R3
ISO/F2
ISO/F2X
ISO/F3
(1)
(1)
(1)

АлдыHDы жолаушы орындыDы
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ОтырDызу орны
АртFы шеткі орындыF
X
X
IL*
X
IL*
IL*
IL*
X
IL*
IL*
IUF
IUF
IUF
X
IL*
IL*

АртFы ортаHDы орындыF
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ISO/XX Jлшемі (A-G) бойынша топтарDа бJлінбеген бала креслолары бойынша Jнім шыDарушы Bрбір отырDызу Fалпына тиісті бала креслоларын Lсынуы тиіс.
“Aмбебап” санаты Nшін жарамды - алDа Fарайтын бала креслолары - осы салмаF тобында пайдалануDа рLFсат етілген.
Aсіресе келесі кестеде кJрсетілген ISOFIX бала креслоларына (CRS) сай келеді. БLл ISOFIX CRS жNйелері “арнайы кJлік”, “шектеулі” немесе “жартылай-Bмбебап”
санаттарына жатады.
Бала креслосыныH Jндіруші келтірген кJліктер тізімінде бар кейбір стандартты ISOFIX бала креслоларын (CRS) орнатуDа болады.
ОтырDыштыH орналасуы осы массалыF топтаDы креслолар Nшін жарамайды.
Бала креслосын артFы орындыFFа орнатсаHыз, артFы орындыFтыH бас FойDышын алып тастаHыз.
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ISOFIX бекіту тLстары арFалыFтыH FасындаDы
орындыF тJсемесініH артFы жаDында орналасFан.
АрFалыFFа жапсырылDан жапсырмалар ISOFIX
анкерлерін табуDа кJмектеседі.

ISOFIX БАЛА КРЕСЛОСЫ ЖMЙЕСІ

ISOFIX бала креслосыныH бекіткішін
таDу

(Мына бJлімді FараHыз. “АлдыHDы орындыF пен
артFы орындыFтарDа арналDан Bмбебап бала
креслолары” осы бJлімніH аяF жаDында)

БАЛА КРЕСЛОСЫН БЕКІТКІШІ
КJлік бала креслосын артFы орындыFFа
жайDастыруDа лайыFталDан. Бала креслосын
орнатFан кезде, осы нLсFаулыFтаDы жBне бала
креслосымен бірге келген нLсFауларды мLFият
оFыHыз жBне орындаHыз.

SSS1046Z

EАУІПТІ

ISOFIX жапсырмасыныH орналасу орны

•

КJлік ISOFIX бала креслоларында Fолданылатын
арнайы бекіту тLстарымен жабдыFталDан.

ISOFIX тJменгі бекіту тLстары

SSS0644Z

Бекіткішті таDу

SSS0637Z

ISOFIX
бала
креслоларында
орындыFта
орналасFан екі бекіткішке бекітуге болаты екі Fатты ілу жNйесі бар. Осы жNйеніH кJмегімен, бала
креслосын бекіту Nшін кJліктіH Fауіпсіздік белдігін FолданудыH Fажеті болмайды. Бала креслосыныH ISOFIX жNйесімен сыйысымдылыDы туралы
хабар беретін жапсырманыH бар-жоFтыDын
тексеріHіз. БLл мBлімет бала креслосыныH Jндірушісі LсынDан нLсFауларда да болуы мNмкін.

ISOFIX тJменгі бекіту тLсы

ISOFIX бекіту тLстары бала креслоларын артFы
шеткі орындыFтарDа орнату Nшін Dана берілген.
Бала креслосын ISOFIX бекіткіштері арFылы
отыру Fалпына орнатуDа тырыспаHыз.

ISOFIX бала креслолары, жалпы, жоDарDы шектеуші бау немесе тірегіш аяFтар сияFты Jзге айналмайтын FLрылDыларды пайдалануды Fажет
етеді. ISOFIX бала креслосын орнатFан кезде,
осы нLсFаулыFтаDы жBне бала креслосымен бірге
келген нLсFауларды мLFият оFып, орындаHыз.
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Бала креслосыныH бекіту тLстары дLрыс
орнатылDан бала креслоларыныH жNгіне
Dана шыдас беруге арналDан. Eандай
жаDдай болса да, оларды ересек адамдардыH Fауіпсіздік белдіктерінде, бауларында
немесе кJлікке басFа элементтерді немесе
жабдыFты бекіту Nшін Fолданбау Fажет.
Aйтпесе, бала креслосыныH бекіткіштеріне
заFым келуі мNмкін. Бала креслосы
заFымдалDан бекіткішпен дLрыс орнатылмай, соFтыDысу кезінде бала ауыр жараFат
алуы немесе мерт болуы мNмкін.

•

Бала креслосыныH жоDарDы шектеуші бауы
жNк/жолжNк бJлімініH (жNк) пердешесіне
(бар болса) немесе жолжNгі аумаDындаDы
нBрселерге тNйісіп, заFымдалуы мNмкін.
ЖNк жабынын кJліктен алып тастаHыз немесе оны жBне кез келген жNкті бекітіHіз,
мына бJлімді FараHыз “ЖNксалDыш
жабыны” “2. ішінде Аспаптар мен басFару
FLралдары”
бJлім.
ЖоDарDы
бау
заFымдалDан
болса,
жол
апатында
балаHыз Fатты жараFат алуы немесе Jліп
кетуі мNмкін.

Бекіту тLсы

БАЛА КРЕСЛОСЫН ISOFIX
ПАЙДАЛАНУ АРEЫЛЫ ОРНАТУ
EАУІПТІ

•

ISOFIX бала креслоларын тек кJрсетілген
тLстарDа бекітіHіз. ISOFIX тJменгі бекіту
тLстарын білу Nшін “Бала креслосыныH
рLFсат етілген орналасуы (ISOFIX жNйесі
бар)” осы бJлімніH бас жаDында. Егер бала
креслосы мыFтап бекімеген болса, апат кезінде Fатты жараFат алуDа немесе Jліп кетуге болады.

•

ЖоDарDы шектеуші бауды пайдалануды
Fажет ететін бала креслоларын жоDарDы
шектеуші бекіткіші жоF отырDызу орындарына орнатпаHыз.

•

Бала креслосын ISOFIX тJменгі анкерлерін
Fолданып артFы ортаHDы отыру жеріне
орнатпаHыз. Бала креслосы дLрыс бекітілмейді.

•
JVR0437XZ

Бекіткіштер суретте кJрсетілгендей орналасFан.
MстіHгі тартпа бауды арFалыFтыH Nстінен Jткізіп
Bкеліп, анкердіH барынша тік орнатуDа мNмкіндік
беретін тетігіне бекітіHіз. Бос болмауы Nшін шектеуші бауды Jндіруші нLсFауларына сай
FатайтыHыз.

ТJменгі анкерлерді саусаFты тJменгі анкер
аумаDына тыDу арFылы тексеріHіз жBне
ISOFIX жNйесі анкерлерініH Nстінде Fауіпсіздік белдіктіH тоFыма матасы немесе
орындыF тJсемесініH материалы сияFты
ешбір кедергініH жоFтыDына кJз жеткізіHіз.
ISOFIX бекіту тLстарында кедергі бар болса, бала креслосы мыFты тNрде бекімейді.

АртFы шеткі орындыFтарDа орнату
АлDа Fарайтын:
Бала креслосын дLрыс пайдалану Nшін JндірушініH нLсFауларын орындауды LмытпаHыз. АлDа
Fарайтын бала креслосын артFы шеткі
орындыFтарDа ISOFIX арFылы орнату Nшін осы
Bрекеттерді орындаHыз:

SSS0646AZ

1-ші жBне 2-ші Bрекеттер

1. Бала креслосын орындыFFа j
1 FойыHыз.
2. Бала креслосыныH бекіту ілмектерін ISOFIX
тJменгі бекіткіштеріне бекітіHіз j
2.
3. Бала креслосыныH артFы жаDы кJліктіH
арFалыDына мыFтап бекітілуі тиіс. Eажет болса,
бала креслосына ыHDайлы кNйге Fол жеткізу
Nші бас FойDышты алып тастаHыз. (Мына
бJлімді FараHыз “Бас FойDыштар” осы бJлімніH
бас жаDында.) Бас FойDыш алынып тLрса, оны
сенімді жерге саFтаHыз. Бала креслосы
алынDан кезде бас FойDышты орнатуды
LмытпаHыз. Егер отырDызатын орынныH рет-
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АртFа Fарайтын:

телмелі бас FойDышы болмаса жBне ол бала
креслосын дLрыс FоюDа кедергі келтірсе,
басFа отырDызатын орынды немесе басFа бала
креслосын Fолданып кJріHіз.

Бала креслосын дLрыс пайдалану Nшін JндірушініH нLсFауларын орындауды LмытпаHыз. АртFа
Fарайтын бала креслосын артFы шеткі
орындыFтарDа ISOFIX арFылы орнату Nшін осы
Bрекеттерді орындаHыз:

SSS0755AZ

7-ші Bрекет

SSS0754AZ

4-ші Bрекет

4. Eатты ілмекті бала креслосы Fатты бекітілетіндей етіп FысFартыHыз; кJліктіH орындыF
тJсемесін жBне арFалыDын тіземен басу Nшін
бала креслосыныH ортасынан Lстап тJмен j
3
жBне артFа j
4 Fарай Fатты басыHыз.

7. Бала креслосына баланы отырDызудан бLрын
оны тексеріп кJріHіз j
5 . Орнына мыFтап бекітілгеніне кJз жеткізу Nшін бала креслосын бір
жанынан екінші жанына жBне алDа Fарай тартып кJріHіз.
8. Бала креслосын пайдаланудан бLрын оныH
дLрыс бекігеніне кJз жеткізіHіз. Бала креслосы
бос болса, 3 жBне 7 аралыDындаDы Bрекеттерді
FайталаHыз.

5. Егер бала креслосын жоDарDы шектеуші баумен жабдыFталDан болса, жоDарDы шектеуші
бауды JткізіHіз жBне шектеуші бауды шектеуші
бекіткішке бекітіHіз. (Мына бJлімді FараHыз
“АлдыHDы орындыF пен артFы орындыFтарDа
арналDан Bмбебап бала креслолары” осы
бJлімніH бас жаDында.)
6. Егер бала креслосы тірегіш аяFтар сияFты айналмайтын FLрылDылармен жабдыFталDан
болса, оларды жоDарDы шектеуші баудыH орнына бала креслосыныH JндірушісініH
нLсFауларын орындай отырып пайдаланыHыз.
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SSS0649AZ

1-ші жBне 2-ші Bрекеттер

1. Бала креслосын орындыFFа j
1 FойыHыз.
2. Бала креслосыныH бекіту ілмектерін ISOFIX
тJменгі бекіткіштеріне бекітіHіз j
2.

SSS0756AZ

3-ші Fадам

3. Eатты ілмекті бала креслосы Fатты бекітілетіндей етіп FысFартыHыз; кJліктіH орындыF
тJсемесін жBне арFалыDын Fолмен басу Nшін
бала креслосыныH ортасынан Lстап тJмен j
3
жBне артFа j
4 Fарай Fатты басыHыз.

6. Бала креслосына баланы отырDызудан бLрын
оны тексеріп кJріHіз j
5 . Орнына мыFтап бекітілгеніне кJз жеткізу Nшін бала креслосын бір
жанынан екінші жанына жBне алDа Fарай тартып кJріHіз.

4. Егер бала креслосын жоDарDы шектеуші баумен жабдыFталDан болса, жоDарDы шектеуші
бауды JткізіHіз жBне шектеуші бауды шектеуші
бекіткішке бекітіHіз. (Мына бJлімді FараHыз
“АлдыHDы орындыF пен артFы орындыFтарDа
арналDан Bмбебап бала креслолары” осы
бJлімніH бас жаDында.)

7. Бала креслосын пайдаланудан бLрын оныH
дLрыс бекігеніне кJз жеткізіHіз. Бала креслосы
бос болса, 3 жBне 6 аралыDындаDы Bрекеттерді
FайталаHыз.

5. Егер бала креслосы тірегіш аяFтар сияFты айналмайтын FLрылDылармен жабдыFталDан
болса, оларды жоDарDы шектеуші баудыH орнына бала креслосыныH JндірушісініH
нLсFауларын орындай отырып пайдаланыHыз.

БАЛА КРЕСЛОСЫН MШ-НMКТЕЛІ
EАУІПСІЗДІК БЕЛДІГІН ПАЙДАЛАНЫП
ОРНАТУ
АртFы орындыFтарDа орнату
АлDа Fарайтын:
Бала креслосын дLрыс пайдалану Nшін JндірушініH нLсFауларын орындауды LмытпаHыз. Mш
нNктелі Fауіпсіздік белдігін Fолдана отырып, алDа
Fаратылатын
бала
креслосын
артFы
орындыFтарDа орнату Nшін мына Bрекеттерді
орындаHыз:

1. Бала креслосын орындыFFа j
1 FойыHыз.

SSS0493AZ

АлDа Fарайтын: 2-ші Bрекет

2. Eауіпсіздік белдігініH тілшесін бала креслосы
арFылы JткізіHіз жBне оны бекіткішке j
2
FLлыптыH FабысFанын естігенше жBне сезгенше итеріHіз.
3. Eауіпсіздік белдігініH тоFымасында бос
аумаFтыH болмауы Nшін Fауіпсіздік белдігін бала креслосына орнатылDан бекіткіш FLралдар
арFылы орнына бекіту Fажет.

SSS0757AZ

6-шы Bрекет

SSS0647AZ
SSS0758AZ

АлDа Fарайтын: 4-ші Bрекет

АлDа Fарайтын: 1-ші Bрекет
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4. Eауіпсіздік белдігіндегі Fосымша бос тLстарды
кетіріHіз; Fауіпсіздік белдігін жоDары тарту кезінде орындыFтыH жLмсаF тJсемесін жBне
арFалыFты тіземен басу Nшін бала креслосыныH ортасынан Lстап тJмен j
3 жBне артFа
Fарай j
4 мыFтап басыHыз.

АртFа Fарайтын:
Бала креслосын дLрыс пайдалану Nшін JндірушініH нLсFауларын орындауды LмытпаHыз. Mш
нNктелі Fауіпсіздік белдігін Fолдана отырып,
артFа Fаратылатын бала креслосын артFы
орындыFтарDа орнату Nшін мына Bрекеттерді
орындаHыз:

2. Eауіпсіздік белдігініH тілшесін бала креслосы
арFылы JткізіHіз жBне оны бекіткішке j
2
FLлыптыH FабысFанын естігенше жBне сезгенше итеріHіз.
3. Eауіпсіздік белдігініH тоFымасында бос
аумаFтыH болмауы Nшін Fауіпсіздік белдігін бала креслосына орнатылDан бекіткіш FLралдар
арFылы орнына бекіту Fажет.

SSS0638AZ

АлDа Fарайтын: 5-ші Bрекет

5. Бала креслосына баланы отырDызудан бLрын
оны тексеріп кJріHіз j
5 . Орнына мыFтап бекітілгеніне кJз жеткізу Nшін бала креслосын бір
жанынан екінші жанына жBне алDа Fарай тартып кJріHіз.

SSS0759AZ

АртFа Fарайтын: 1-ші Bрекет

SSS0639AZ

1. Бала креслосын орындыFFа j
1 FойыHыз.

АртFа Fарайтын: 4-ші Bрекет

4. Eауіпсіздік белдігіндегі Fосымша бос тLстарды
кетіріHіз; Fауіпсіздік белдігін жоDары тарту кезінде орындыFтыH жLмсаF тJсемесін жBне
арFалыFты Fолмен басу Nшін бала креслосыныH ортасынан Lстап тJмен j
3 жBне артFа
Fарай j
4 мыFтап басыHыз.

6. Бала креслосын пайдаланудан бLрын оныH
дLрыс бекігеніне кJз жеткізіHіз. Бала креслосы
бос болса, 3-5-ші Bрекеттерді FайталаHыз.

SSS0654AZ

АртFа Fарайтын: 2-ші Bрекет
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SSS0658AZ

SSS0300AZ

АртFа Fарайтын: 5-ші Bрекет

5. Бала креслосына баланы отырDызудан бLрын
оны тексеріп кJріHіз j
5 . Орнына мыFтап бекітілгеніне кJз жеткізу Nшін бала креслосын бір
жанынан екінші жанына жBне алDа Fарай тартып кJріHіз.
6. Бала креслосын пайдаланудан бLрын оныH
дLрыс бекігеніне кJз жеткізіHіз. Бала креслосы
бос болса, 3-5-ші Bрекеттерді FайталаHыз.

АлдыHDы жолаушы орындыDына
орнату

•

NISSAN компаниясы бала креслосын артFы
орындыFFа орнатуDа кеHес береді. Алайда,
бала креслосын алдыHDы жолаушы
орындыDына орнату Fажет болса, жолаушы
орындыDын
еH
артFы
кNйге
жылжытыHыз.

•

СBбилерге арналDан бала креслоларыныH
баDыты артFа Fарап тLруы Fажет жBне,
сондыFтан, алдыHDы жолаушыныH Fауіпсіздік жастыFшасы бар кJлікте алдыHDы
жолаушы орындыDына Fойылмауы тиіс.

•

Eауіпсіздік белдігін FолданбаDан кезде бала креслосы дLрыс бекітілмейді. Кресло
аударылып кетуі немесе аDытылып кетіп,
кенет тоFтаDан кезде немесе соDылысып
FалDан кезде балаDа заFым келтіруі мNмкін.

EАУІПТІ

•

•

АлдыHDы
жолаушыныH
Fауіпсіздік
жастыFшасы кJлікте артFа Fарайтын бала
креслосын
алдыHDы
жолаушы
орындыDына
ешFашан
орнатпаHыз.
Eосымша алдыHDы жаF соFFысына Fарсы
Fауіпсіздік жастыFшалары аса Nлкен
кNшпен Nріледі. АртFа Fарайтын бала креслосы апат кезінде іске Fосылатын Fосымша алдыHDы соFFыDа Fарсы Fауіпсіздік
жастыFшаларыныH соFFысына душар болуы мNмкін жBне осылай баланы
жараFаттауы немесе мерт Fылуы мNмкін.
ЖоDарDы шектеуші бауы бар бала креслосын алдыHDы орындыFFа ешFашан
орнатпаHыз.

Eауіпсіздік — орындыFтар, Fауіпсіздік белдіктері жBне Fосымша Fауіпсіздік жNйесі

1-29

6. Eауіпсіздік белдігіндегі Fосымша бос тLстарды
кетіріHіз; Fауіпсіздік белдігін жоDары тарту кезінде орындыFтыH жLмсаF тJсемесін жBне
арFалыFты тіземен басу Nшін бала креслосыныH ортасынан Lстап тJмен j
4 жBне артFа
Fарай j
5 мыFтап басыHыз.

АлDа Fарайтын:
Бала креслосын дLрыс пайдалану Nшін JндірушініH нLсFауларын орындауды LмытпаHыз. Mш
нNктелі Fауіпсіздік белдігін Fолдана отырып, алDа
Fаратылатын бала креслосын алдыHDы жолаушыныH орындыDына орнату Nшін мына Bрекеттерді
орындаHыз:

SSS0360CZ

АлDа Fарайтын: 4-ші Bрекет

4. Eауіпсіздік белдігініH тілшесін бала креслосы
арFылы JткізіHіз жBне оны бекіткішке j
3
FLлыптыH FабысFанын естігенше жBне сезгенше итеріHіз.
SSS0302GZ
SSS0627Z

АлDа Fарайтын: 1-ші жBне 2-ші Bрекеттер

1. ОрындыFты еH артFы кNйіне жылжытыHыз j
1.

5. Eауіпсіздік белдігініH тоFымасында бос
аумаFтыH болмауы Nшін Fауіпсіздік белдігін бала креслосына орнатылDан бекіткіш FLралдар
арFылы орнына бекіту Fажет.

2.
2. Бас FойDышты еH жоDарDы кNйіне JзгертіHіз j
3. Бала креслосын орындыFFа FойыHыз.

АлDа Fарайтын: 7-ші Bрекет

7. Бала креслосына баланы отырDызудан бLрын
оны тексеріп кJріHіз j
6 . Орнына мыFтап бекітілгеніне кJз жеткізу Nшін бала креслосын бір
жанынан екінші жанына жBне алDа Fарай тартып кJріHіз.
8. Бала креслосын пайдаланудан бLрын оныH
дLрыс бекігеніне кJз жеткізіHіз. Бала креслосы
бос болса, 5 жBне 7 аралыDындаDы Bрекеттерді
FайталаHыз.

SSS0647BZ

АлDа Fарайтын: 6-шы Bрекет
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EОСЫМША EАУІПСІЗДІК ЖMЙЕСІ
(EEЖ)
EEЖ-CА EАТЫСТЫ САEТЫE ШАРАЛАРЫ
Осы EEЖ бJлімі келесі жNйелерге Fатысты
маHызды мBліметті Fамтиды:

•

ЖNргізушініH жBне жолаушыныH алдыHDы
соFFыDа
Fарсы
Fосымша
Fауіпсіздік
жастыFшалары

•

АлдыHDы орындыFFа бекітілген, бNйірлік
соFFыDа
Fарсы
Fосымша
Fауіпсіздік
жастыFшалары

•

ТJбеге бекітілген бNйірлік соFFыDа жBне
аударылуDа Fарсы перделік Fосымша Fауіпсіздік жастыFшасы

•

ЖNргізушініH тізе тLсындаDы FосалFы Fауіпсіздік жастыFшасы

•

Алдын ала кергіш(тер)і бар Fауіпсіздік белдігі
(алдыHDы орындыFтар)

Eосымша алдыHDы соFFыDа Fарсы
Fауіпсіздік жастыFшасы жNйесі
БLл жNйе кейбір алдыHDы жаFтан болDан
соFFылар кезінде жNргізуші жBне алдыHDы жолаушыныH басы мен кеудесіне тNсетін соFFы кNшін
сейілтуге кJмектесе алады.

АлдыHDы орындыFFа бекітілген,
бNйірлік соFFыDа Fарсы Fосымша
Fауіпсіздік жастыFшасы жNйесі
БLл жNйе кейбір бNйір жаFтан болDан соFFылар
кезінде жNргізуші жBне алдыHDы жолаушыныH
кеуде аумаDына тNсетін соFFы кNшін сейілтуге

кJмектесе
алады.
БNйірлік
Fауіпсіздік
жастыFшалары кJлік соFFы алDан жаFта Nрілуге
арналDан.

ТJбеге бекітілген бNйірлік соFFыDа
Fарсы перделік Fосымша Fауіпсіздік
жастыFшасы жNйесі

От алдыру FосFышын ON кNйіне салDаннан
кейін, Fауіпсіздік жастыFшасыныH дабыл шамы жанады. Егер жNйе істен шыFпаDан болса,
Fауіпсіздік жастыFшасыныH дабыл шамы шамамен 7 секундтан кейін сJнеді.

БLл жNйе кейбір бNйір жаFтан болDан соFFылар
кезінде шеткі орындыFтарда отырDан адамдардыH басына тNсетін соFFы кNшін сейілтуге
кJмектесе алады. БNйірлік соFFы болDанда, перделік Fауіпсіздік жастыFшалары кJлік соFFы алDан
жаFтан Nрленуге арналDан.

ЖNргізушініH тізе тLсындаDы FосалFы
Fауіпсіздік жастыFшасы
БLл жNйе кейбір соFFыларда жNргізушініH тізелеріне тNсетін соFFы кNшін азайтуDа кJмектесуі
мNмкін.
EEЖ жNргізуші мен алдыHDы жолаушы Fауіпсіздік
жастыFшалары Lсынатын апат FорDанысын
толыFтыруDа арналDан жBне олардыH орнын
баспайды. Eауіпсіздік белдіктерін Bрдайым
дLрыс таDу Fажет жBне жолаушы рульден, аспаптар панелінен жBне есіктіH Fаптамаларынан
Fажетті FашыFтыFта отыруDа тиісті. Eауіпсіздік
белдігін Fолдану нLсFаулары мен саFтыF шаралары туралы Fосымша аFпарат алу Nшін мына
бJлімді FараHыз “Eауіпсіздік белдіктері” осы
бJлімніH бас жаDында.
Eосымша Fауіпсіздік жастыFшалары от алдыру FосFышы ON кNйінде болDан кезде Dана
жLмыс істейді.
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ді. Eауіпсіздік белдіктері дLрыс таDылмаса,
апат кезінде ауыр жараFат алу немесе мерт
болу Fаупі арта тNседі.

•

WRS0031Z

ОрындыFFа тік жBне артFа еHкейіп отырыHыз.

АлдыHDы Fауіпсіздік жастыFшалары аса
Fатты кNшпен Nріледі. Егер бекітілмеген
болсаHыз, алDа еHкейсеHіз, жаныHызбен
отырсаHыз немесе басFа бір кNйде
болсаHыз, жол апаты кезінде жараFат алу
немесе Jліп кету Fаупіне душар боласыз.
АлдыHDы Fауіпсіздік жастыFшасы Nрілген
кезде
дBл
Fарсысында
отырсаHыз
айтарлыFтай немесе мерт Fылуы мNмкін
жараFаттар алуDа да болады. AрFашан
арFалыFFа сNйеніп жBне руль мен аспаптар
панелінен барынша FашыF отырыHыз.
Eауіпсіздік
белдіктерін
BрFашан
пайдаланыHыз.

EАУІПТІ

•

АлдыHDы Fауіпсіздік жастыFшалары Bдетте бNйірден болDан соFFы, арттан болDан
соFFы, аударылу немесе мардымсыз
алдыHDы жаF соFFысы болDан жаDдайда
Nрілмейді. AртNрлі апат кезінде жараFат
деHгейініH жоDары болу Fаупін азайтуDа
кJмектесу Nшін Fауіпсіздік белдіктерін
Bрдайым таDып жNріHіз.

•

Жолаушы Fауіпсіздік жастыFшасыныH
кNйін кJрсететін шам жанып тLрса немесе
алдыHDы жолаушы орындыDында ешкім
болмаса, алдыHDы жолаушыныH Fауіпсіздік жастыFшасы Nрленбейді, мына бJлімді
FараHыз “SRS Fауіпсіздік жастыFшасыныH
дабыл шамы” осы бJлімніH аяF жаDында.

•

Eауіпсіздік белдіктері жBне алдыHDы Fауіпсіздік жастыFшаларыныH тиімділігі сіз
кJлік орындыDыныH арFалыDына сNйеніп,
тік отырDан кезде еH жоDары болады.

•

ЖNргізушініH Fауіпсіздік белдігініH ілмегі
сенсорлармен жабдыFталDан, олар Fауіпсіз
белдігініH таDылмаDанын аныFтап отырады. Eауіпсіздік жастыFша жNйесі соFFыныH
кNші мен FарFындылыDын баFылап отырады, сJйтіп, Fауіпсіздік белдігін Fолдану негізінде аныFталатын Fажеттілік туDан
жаDдайда Fауіпсіздік жастыFшалары Nріле-
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Eолды рульдіH сыртFы жаDында LстаHыз.
Оларды руль дJHгелегініH ішіне Fою
алдыHDы Fауіпсіздік жастыFшасы Nрілген
кезде жараFат алу Fаупіне душар Fылады.

ARS1041Z
ARS1133Z

ОрындыFFа тік жBне артFа еHкейіп отырыHыз.

EАУІПТІ

•

Балаларды ешFашан белдік таFпай
отырDызбаHыз немесе терезеден Fолдарын немесе беттерін шыDаруDа рLFсат
бермеHіз. Оларды алдыHызDа отырDызуDа
немесе FолыHызбен Lстап отыруDа
тырыспаHыз. Суреттерде кJлікті жNргізу
кезінде Fауіпті отырыстардыH кей мысалдары берілген.
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ARS1042Z

ARS1044Z

ARS1046Z

EАУІПТІ

ARS1043Z

•

Eосымша
алдыHDы
Fауіпсіздік
жастыFшалар,
бNйірлік
Fауіпсіздік
жастыFшалар немесе бNйірлік соFFыDа
Fарсы перделік Fауіпсіздік жастыFшалар
Nрілген кезде, дLрыс таHылмаDан балалар
ауыр жараFат алуы немесе мерт болуы
мNмкін. МNмкіндігі болDанынша, балаларды
жBне
жасJспірімдерді
артFы
орындыFFа дLрыстап таHу Fажет.

•

АлдыHDы орындыFFа ешFашан артFа Fарап
тLратын кресло орнатпаHыз. Mрілетін
алдыHDы Fауіпсіздік жастыFшасы баланы
Fатты жараFаттауы немесе Jлтіріп жіберуі
мNмкін. Мына бJлімді FараHыз “Бала
креслолары” осы бJлімніH бас жаDында.

ARS1045Z
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WRS0431Z

жоDары болады. БNйірлік Fауіпсіздік
жастыFшасы жBне бNйірлік соFFыDа Fарсы
перделік Fауіпсіздік жастыFшасы аса Fатты
Fысыммен/кNшпен Nріледі. Кімде-кімніH
Fолын, аяDын немесе бетін алдыHDы
орындыFтыH
арFалыDыныH
жанында
орналасFан
бNйірлік
Fауіпсіздік
жастыFшасыныH немесе бNйірдегі тJбе темірлерініH жанына Fоюына жол бермеHіз.
АлдыHDы орындыFтардаDы немесе артFы
шеткі орындыFтардаDы адамдардыH терезелерден Fолдарын шыDаруына немесе
есікке жантаюына жол бермеHіз. АлдыHDы
суреттерде кJлікті жNргізу кезіндегі Fауіпті
кNйлердіH кейбір мысалдары берілген.

SSS0159Z

EАУІПТІ
АлдыHDы орындыFFа бекітілген бNйірлік
соFFыDа Fарсы Fауіпсіздік жастыFшалары
жBне бNйірлік соFFыDа Fарсы тJбеге бекітілген
Fосымша
перделік
Fауіпсіздік
жастыFшалары:

•
SSS0162Z

Aдетте, бNйірлік жBне перделік Fауіпсіздік
жастыFшасы алдыHDы жаFтан болDан
соFFы, арттан болDан соFFы немесе Bлсіз
тNрдегі бNйірлік соFFы болDан жаDдайда
Nрілмейді. AртNрлі апат кезінде жараFат
деHгейініH Fаупін тJмендету Nшін Fауіпсіздік белдіктерін Bрдайым таDып отырыHыз

WRS0032Z

EАУІПТІ

EАУІПТІ

•

Eауіпсіздік белдіктерініH, бNйірлік Fауіпсіздік жастыFшаларыныH жBне бNйірлік
соFFыDа Fарсы перделік Fауіпсіздік
жастыFшаларыныH тиімділігі орындыFтыH
арFалыDына сNйеніп, тік отырDан кезде еH

•

АртFы орындыFта отырDан кезде, алдыHDы
орындыFтыH
арFалыDын
Fапсыра
LстамаHыз. Егер бNйірлік Fауіпсіздік
жастыFшасы
Nрілсе,
ауыр
жараFат
алуыHыз мNмкін. Aсіресе балаларды алып
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жNрген кезде саF болыHыз, оларды Nнемі
дLрыс таHып отырDызу керек. Суреттерде
кJлікті жNргізу кезінде Fауіпті отырыстардыH кей мысалдары берілген.

•

Eауіпсіздік жастыFшасыныH ескерту
белгілері

АлдыHDы орындыFтыH арFалыFтарына
орындыF Fаптамаларын салмаHыз. Олар
бNйірлік Fауіпсіздік жастыFшасыныH Nрілуіне кедергі келтіруі мNмкін.

ТаHба j
1 мынаны ескертеді:

Алдын-ала керілетін Fауіпсіздік белдігі
жNйесі
Алдын-ала керілетін Fауіпсіздік белдігі жNйесі
Fосымша алдыHDы жаF соFFысына Fарсы Fауіпсіздік жастыFшасымен бірге жасайды. Eауіпсіздік
белдігініH тартFышы жBне анкерімен бірге, ол
кJлік апаттыH кей тNрлеріне душар болDанда
Fауіпсіздік белдігін FатайтуDа жBне алдыHDы
орындыFтардаDы адамдарды таHуDа кJмектеседі
(мына бJлімді FараHыз “Алдын-ала керілетін
Fауіпсіздік белдігі жNйесі” осы бJлімніH аяF
жаDында.)

БLл ескерту белгісі алдыHDы жолаушы
орындыDына артFа Fарайтын бала креслосын орнатпау туралы ескертеді, себебі осылай FойылDан
кресло
жол
апаты
кезінде
Fауіпсіздік
жастыFшасыныH ашылуына байланысты сBбидіH
Fатты жараFат алуына Bкелуі мNмкін.

JVR0033XZ

Eосымша Fауіпсіздік жастыFшасыныH жNйесі туралы ескерту белгілері кJлік ішіне суретте
кJрсетілгендей FойылDан.
Ескерту жапсырмасы j
1 жNргізуші жBне/немесе
жолаушы жаF кNнFаDардыH бетінде орналасFан.

JVR0243XZ

Eауіпсіздік жастыFшасыныH ескерту таHбасы
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“АлдыHDы жаDы FорDаныстыF EАУІПСІЗДІК
ЖАСТЫCЫМЕН
жабдыFталDан
кJлік
отырDышына ЕШEАШАН теріс баDытта орнатылатын бала креслосын FолданбаHыз, БАЛА
IЛІП кетуі немесе АУЫР ЖАРАEАТ алуы
ыFтимал”
АлдыHDы жаF соFFысына Fарсы Fауіпсіздік
жастыFшасымен жабдыFталDан кJліктерде, артFа
Fарайтын
бала
креслосын
тек
артFы
орындыFтарда пайдаланыHыз.
КJлікке бала креслоларын орнатар кезде,
Bрдайым
бала
креслосы
JндірушісініH
нLсFауларын мLFият орындаHыз. Eосымша
мBлімет алу Nшін мына бJлімді FараHыз “Бала
креслолары” осы бJлімніH бас жаDында.

SRS Fауіпсіздік жастыFшасыныH
дабыл шамы

•

EEЖ Fауіпсіздік жастыFшасыныH дабыл шамы
Nзік-Nзік жыпылыFтайды.

•

EEЖ Fауіпсіздік жастыFшасыныH дабыл шамы
тіпті жанбайды.

Осындай жаDдайларда, ауа жастыFшасы жBне/не
алдын-ала керілетін Fауіпсіздік белдігі жNйесі
дLрыс жLмыс істемеуі мNмкін. Оларды тексеру
жBне жJндеу Fажет. Дереу NISSAN дилері немесе білікті шеберханаDа хабарласыHыз.

SPA1097Z

Iлшегіш панельде кJрсетілетін SRS Fауіпсіздік
жастыFшаныH Fосымша ескерту шамы
Fауіпсіздік
жастыFша
жNйелеріне
Fатысты
сызбанLсFаларды кJрсетеді, алдын ала керетін
Fауіпсіздік белдігі жNйелерін жBне олардыH
барлыDын байланыстырып тLратын сымтетіктерді
баFылап отырады.
От алдыру FосFышы ON кNйінде болDан кезде,
EEЖ Fауіпсіздік жастыFшасыныH дабыл шамы шамамен 7 секунд бойы жанады, содан кейін Jшеді.
БLл EEЖ Fауіпсіздік жастыFшасы жNйелерініH
жLмыс істеп тLрDанын білдіреді.
Келесі жаDдайлардыH бірі орын алса, Fауіпсіздік
жастыFшасы жBне/немесе алдын-ала керілетін
Fауіпсіздік белдігі жNйелерін жJндету Fажет:

•

Eауіпсіздік жастыFшасыныH дабыл шамы шамамен 7 секунд Jткеннен кейін жанып тLра
береді.
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EОСЫМША EАУІПСІЗДІК ЖАСТЫEШАСЫ
ЖMЙЕЛЕРІ
1. Eосымша алдыHDы соFFыDа Fарсы Fауіпсіздік
жастыFшасы модульдері
2. Eауіпсіздік жастыFшасыныH баFылау блогы
(ACU)
3. АлдыHDы орындыFFа бекітілген, бNйірлік
соFFыDа Fарсы Fосымша Fауіпсіздік
жастыFшасы модульдері
4. ТJбеге бекітілген бNйірлік соFFыDа жBне
аударылуDа Fарсы перделік Fосымша
Fауіпсіздік жастыFшалары
5. ТJбеге бекітілген бNйірлік соFFыDа жBне
аударылуDа Fарсы перделік Fосымша
Fауіпсіздік жастыFшасы Nрлегіштері
6. Спутниктік сенсорлар
7. Алдын ала кергіш(тер)і бар Fауіпсіздік
белдігі (алдыHDы орындыFтар)
8. Есіктегі Fысым сенсорлары (жNргізуші жаDы
кJрсетілген; алдыHDы жолаушы жаDы осыDан
LFсайды)
9. ЖNргізушініH тізе тLсындаDы FосалFы
Fауіпсіздік жастыFшасы
10. Апат аумаDыныH сенсоры

NPA1512
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Fарау рульдіH дJHгелегіне жBне Nстіне, аспаптар панеліне немесе айналасына материалдар Fою немесе Fосымша Fауіпсіздік
жастыFшасы жNйелерініH айналасына
Fосымша салон материалын орнату
арFылы рульге жBне аспаптар панеліне
Jзгерістер енгізуді Fамтиды.

EАУІПТІ

•

Руль доDасына, аспаптар панеліне жBне
алдыHDы есік FаптамаларыныH жBне
алдыHDы орындыFтар маHайына ешнBрсе
FоймаHыз.
Жолаушылар
мен
руль
доDасыныH ортасына, аспаптар панеліне,
жBне алдыHDы есік FаптамаларыныH жBне
алдыHDы
орындыFтардыH
маHайына
ешнBрсе FоймаHыз. МLндай нBрселер
Fосымша Fауіпсіздік жастыFшасы Nрілген
кезде Fауіпті LшFыр заттар Lшуы мNмкін.

•

Mрілістен кейін, Fосымша Fауіпсіздік
жастыFшасы жNйесініH бірнеше бJліктері
ыстыF болады. Оларды LстамаHыз: Fатты
кNйік алуыHыз мNмкін.

•

Eосымша
Fауіпсіздік
жастыFшасы
жNйелерініH FLрамдас бJлшектеріне немесе сымдарына рLFсатсыз ешбір Jзгеріс енгізілмеуге тиіс. БLл Fосымша Fауіпсіздік
жастыFшаларыныH байFаусызда Nрілуіне
немесе Fосымша Fауіпсіздік жастыFшасы
жNйелерініH заFымдалуына жол бермейді.

•

•

КJліктіH электр жNйесіне, тіреу жNйесіне,
алдыHDы бJлігініH FLрылымына жBне
бNйір панельдеріне рLFсатсыз ешбір Jзгеріс енгізбеHіз. БLл Fосымша Fауіпсіздік
жастыFшасы жNйелерініH дLрыс Nрілуіне
Bсерін тигізуі мNмкін.
Eосымша
Fауіпсіздік
жастыFшасы
жNйелеріне немFLрайлы Fарау ауыр
жараFатFа Bкелуі мNмкін. НемFLрайлы

•

Eосымша
Fауіпсіздік
жастыFшасы
жNйелерініH айналасындаDы немесе ішіндегі жLмысты NISSAN дилері немесе білікті
шеберхана жNргізуі тиіс. EEЖ сым жNйесін
Jзгертуге немесе ажыратуDа болмайды.
Eосымша
Fауіпсіздік
жастыFшасы
жNйелерінде рLFсат етілмеген электрлі
тексеріс жабдыDы мен зонд FLрылDыларын
пайдаланбау керек.

•

EEЖ сым жNйесініH бекіткіштерін оHай табу Nшін олар сары жBне/немесе FызDылт
тNске боялDан.

соFFыDа Fарсы Fауіпсіздік жастыFшасы аспаптар
панелінде, FолDап жBшігініH Nстінде орналасFан.
Eосымша алдыHDы соFFыDа Fарсы Fауіпсіздік
жастыFшасыныH жNйесі жоDары деHгейлі
алдыHDы соFFыда Nрілуге арналDан, алайда басFа
соFFы тNрініH кNші жоDары деHгейлі алдыHDы жаF
соFFысына LFсас болса Nрілуі мNмкін. Ол кейбір
алдыHDы жаF соFFыларында Nрілмеуі мNмкін.
КJліктіH заFымдалуы (немесе оныH болмауы)
Bрдайым Fосымша алдыHDы соFFыDа Fарсы Fауіпсіздік жастыFшасы жNйесініH дLрыс жLмыс жасап
тLрDанын білдірмейді.

Eауіпсіздік жастыFшалары Nрілген кезде, Fатты
дыбыс, одан кейін тNтін шыDуы мNмкін. БLл тNтін
зиянды емес жBне JрттіH пайда болDанын білдірмейді. Оны Bдейі жLтпауDа тырысыHыз, себебі ол
тыныс жолдарын тітіркендіруі жBне жJтелуге
мBжбNрлеуі мNмкін. Дем алуы Fиын адамдар дереу таза ауамен дем алу Nшін шыDуы тиіс.

Eосымша алдыHDы соFFыDа Fарсы
Fауіпсіздік жастыFшасы жNйесі
ЖNргізушініH Fосымша алдыHDы соFFыDа Fарсы
Fауіпсіздік жастыFшасы рульдіH ортасында
орналасFан. ЖолаушыныH Fосымша алдыHDы
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АлдыHDы жолаушыныH Fауіпсіздік
жастыFшасыныH кNй шамы:

АлдыHDы
жолаушыныH
Fауіпсіздік
жастыFшасыныH OFF кNй шамы
жанады
жBне
алдыHDы
жолаушы
Fауіпсіздік
жастыFшасыныH FосFышы OFF кNйінде
тLрDанша Fосулы тLрады.

NPA1503
JVR0374XZ

OFF шамы

От алдыру FосFышы ON Fалпына FойылDан кезде,
алдыHDы
жолаушыныH
Fауіпсіздік
жастыFшасыныH ON жBне OFF кNйі жанады, содан соH алдыHDы жолаушыныH Fауіпсіздік
жастыFшасыныH кNйіне Fарай сJнеді немесе жанып тLра береді.

•

JVR0264XZ

АлдыHDы
жолаушыныH
Fауіпсіздік
жастыFшасыныH кNй шамы аспаптар панелініH
Nстінде орнатылDан.

•

АлдыHDы жолаушыныH Fауіпсіздік
жастыFшасы FосFышы:

От алдыру FосFышы ON Fалпында, ал алдыHDы
жолаушыныH Fауіпсіздік жастыFшасы іске
Fосулы болDанда, алдыHDы жолаушыныH Fауіпсіздік жастыFшасыныH OFF шамы
шамамен 7 секундтан кейін сJнеді.
АлдыHDы
жолаушыныH
Fауіпсіздік
жастыFшасыныH ON кNй шамы
жанады
жBне 1 минуттан соH алдыHDы жолаушы Fауіпсіздік жастыFшасыныH FосFышы ON кNйінде
болDанда Jшеді.

ON шамы

Егер
алдыHDы
жолаушыныH
Fауіпсіздік
жастыFшасыныH
кNй
шамы
жоDарыда
сипатталDаннан басFаша жLмыс істесе, алдыHDы
жолаушыныH Fауіпсіздік жастыFшасы дLрыс
жLмыс істемеуі мNмкін. ЖNйені тез арада NISSAN
дилеріне немесе білікті шеберханаDа тексертіHіз,
жBне, Fажет болса, жJндетіHіз.

От алдыру кілті ON Fалпында, ал алдыHDы
жолаушыныH Fауіпсіздік жастыFшасы іске
Fосулы болDанда, алдыHDы жолаушыныH Fауіпсіздік жастыFшасыныH ON кNйі
шамы
шамамен 7 секундтан кейін сJнеді.
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АлдыHDы жолаушыныH Fауіпсіздік жастыFшасын
аспаптар панелініH алдыHDы жолаушы жаDындаDы
бNйірінде орналасFан алдыHDы жолаушыныH
Fауіпсіздік жастыFшасы FосFышымен Jшіруге болады

АлдыHDы жолаушыныH Fауіпсіздік жастыFшасын
Jшіру Nшін:

Eосымша бNйірлік соFFыDа Fарсы
Fауіпсіздік жастыFшасы жNйесі

1. От алдыру FосFышын OFF кNйіне FойыHыз.
2. МеханикалыF кілтті алдыHDы жолаушыныH
Fауіпсіздік жастыFшасы FосFышына сLDыHыз.
МеханикалыF кілтті Fолдану туралы аFпаратты
мына бJлімнен FараHыз “МеханикалыF кілт”
“3. ішінде ЖолDа шыFFанDа дейінгі тексеру
жBне реттеу” бJлім.

Eосымша бNйірлік соFFыDа Fарсы перделік Fауіпсіздік жастыFшасы тJбедегі белтемірлерде
орналасFан.

3. Кілтті басыHыз да, “OFF” Fалпына бLраHыз.
4. От алдыру FосFышын ON кNйіне FойыHыз.
АлдыHDы
жолаушыныH
Fауіпсіздік
жастыFшасыныH OFF кNй шамы
жанып
тLра береді.
АлдыHDы жолаушыныH Fауіпсіздік жастыFшасын
Fосу Nшін:
1. От алдыру FосFышын OFF кNйіне FойыHыз.
2. МеханикалыF кілтті алдыHDы жолаушыныH
Fауіпсіздік жастыFшасы FосFышына сLDыHыз.
3. Кілтті басыHыз да, “ON” Fалпына бLраHыз.
4. От алдыру FосFышын ON кNйіне FойыHыз.
АлдыHDы
жолаушыныH
Fауіпсіздік
жастыFшасыныH ON кNй шамы
жанады.
5. АлдыHDы
жолаушыныH
жастыFшасыныH ON кNй шамы
тан соH Jшеді.

Fауіпсіздік
1 минут-

Eосымша бNйірлік соFFыDа Fарсы
пердеше Fауіпсіздік жастыFшасы
жNйесі

SSS0978Z

Eосымша бNйірлік соFFыDа Fарсы Fауіпсіздік
жастыFшасы
алдыHDы
орындыFтардыH
арFалыFтарыныH сыртында орналасFан.
Eосымша бNйірлік соFFыDа Fарсы Fауіпсіздік
жастыFшасыныH жNйесі жоDары деHгейлі бNйірлік
соFFыда Nрілуге арналDан, алайда басFа соFFы
тNрініH кNші жоDары деHгейлі бNйірлік соFFыDа
LFсас болса Nрілуі мNмкін. Ол кейбір бNйірлік
соFFыларда
Nрілмеуі
мNмкін.
КJліктіH
заFымдалуы (немесе оныH болмауы) Bрдайым
Fосымша бNйірлік соFFыDа Fарсы Fауіпсіздік
жастыFшасы жNйесініH дLрыс жLмыс жасап
тLрDанын білдірмейді.

Eосымша бNйірлік соFFыDа Fарсы перделік Fауіпсіздік жастыFшасыныH жNйесі жоDары деHгейлі
бNйірлік соFFыда Nрілуге арналDан, алайда басFа
соFFы тNрініH кNші жоDары деHгейлі бNйірлік
соFFыDа LFсас болса Nрілуі мNмкін. Ол кейбір
бNйірлік соFFыларда Nрілмеуі мNмкін. КJліктіH
заFымдалуы (немесе оныH болмауы) Bрдайым
Fосымша бNйірлік соFFыDа Fарсы перделік Fауіпсіздік жастыFшасы жNйесініH дLрыс жLмыс жасап
тLрDанын білдірмейді.

АЛДЫН АЛА КЕРГІШТЕРІ БАР
EАУІПСІЗДІК БЕЛДІКТЕРІ (алдыHDы
орындыFтар)
EАУІПТІ

•

Алдын-ала кергіштерді іске FосылDаннан
кейін Fайта пайдалануDа болмайды. Оларды тартFыш жBне бекіткішпен бірге
тLтастай ауыстыру Fажет.

•

Егер кJлік соDылDан кезде алдын-ала керілетін FLрал іске Fосылмаса, алдын-ала керілетін FLралды тексерту, ал Fажет болса
Jзгерту Nшін NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа баруды LмытпаHыз.
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•

•

•

Алдын ала керілетін жNйеніH FLрамдас
бJліктеріне немесе сымдарына рLFсатсыз
ешбір Jзгеріс жасауDа болмайды. БLл кергіштердіH Jздігінен іске Fосылып кетуініH
немесе олардыH бLзылуыныH алдын-алу
маFсатында. Кергіш жNйесіне немFLрайлы
Fарау тLлDаныH ауыр жараFат алуына себепкер болуы мNмкін.
Алдын-ала керілу жNйесіндегі жBне
маHайындаDы жLмысты NISSAN дилері жасауы тиіс. Электрлі жабдыFты орнату да
NISSAN дилері немесе білікті шеберхана
тарапынан
жNргізілуі
тиіс.
Керілу
жNйесінде рLFсат етілмеген электрлі тексеріс жабдыDы жBне зонд FLрылDылары пайдаланылмауы керек.
Егер алдын-ала керілу жNйесін тастау немесе кJлікті бJлшектерге бJлу Fажет болса, NISSAN дилеріне немесе білікті
шеберханаDа хабарласыHыз. Eате тастау
реттері жеке бас жараFатына Bкелуі
мNмкін.

Алдын-ала керілетін Fауіпсіздік жNйесі кейбір
соFтыDыс
кезінде
Fосымша
Fауіпсіздік
жастыFшасымен бірге іске Fосылуы мNмкін. Eауіпсіздік белдігініH тартFышымен жLмыс жасау, ол
кJлік белгілі бір соFFы тNрлеріне тап болDан кезде
Fауіпсіздік белдігін тартуDа жBне алдыHDы
орындыFтаDы жолаушыларды таHуDа кJмектеседі.

Алдын ала кергіштер Fауіпсіздік белдігі тартFышы
жинаDыныH бір бJлігі. БLл Fауіпсіздік белдіктері
дBстNрлі Fауіпсіздік белдіктеріндей пайдаланылады.
Алдын-ала керілу механизмі іске FосылDан кезде,
тNтін шыDады жBне Fатты дыбыс естілуі мNмкін.
БLл тNтін зиянды емес жBне JрттіH пайда
болDанын білдірмейді. Оны Bдейі жLтпауDа
тырысыHыз, себебі ол тыныс жолдарын тітіркендіруі жBне жJтелуге мBжбNрлеуі мNмкін. Дем алуы
Fиын адамдар дереу таза ауамен дем алу Nшін
шыDуы тиіс.
Кергіш белсендірілгеннен кейін, ауырлыF кNшті
шектегіштер кеудеге тNсетін кNшті азайту Nшін
Fауіпсіздік белдік таспасыныH орауышын босата
тNседі (егер Fажет болса).
Eосымша Fауіпсіздік жастыFшасыныH ескерту шамы
кергіш жNйесіндегі жарамсыздыFтарды
аныFтайтын кJрсеткіш ретінде пайдаланылады.
(Мына бJлімді FараHыз “SRS Fауіпсіздік
жастыFшасыныH дабыл шамы” осы бJлімніH аяF
жаDындатолыDыраF мBлімет алу Nшін.) Егер Fауіпсіздік жастыFшаныH Fосымша ескерту шамы
жарамсыздыFты кJрсетіп тLрса, онда жNйені
NISSAN дилері немесе білікті шеберхана тексеруі
Fажет.
КJлікті сатFан кезде, сатып алушы тарапты кергіш
жNйесі туралы хабардар етуді жBне оны кJлік
иесініH нLсFаулыDындаDы сBйкес бJлімдерге сілтеуді сLраймыз.
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ЖJндеу жBне ауыстыру реті
EАУІПТІ

•

Eауіпсіздік жастыFшалары Nрілген соH,
Fауіпсіздік жастыFшасыныH модульдері
Fайта Fосылмайды, оларды ауыстыру керек. ОDан Fоса, белсендірілген кергіштер
де
ауыстырылуы
тиіс.
Eауіпсіздік
жастыFша модулі мен алдын-ала керу механизмдерін NISSAN дилері немесе білікті
шеберхана ауыстыруы тиіс. Eауіпсіздік
жастыFшасы модулі мен алдын ала кергішті жJндеуге болмайды.

•

КJліктіH алдыHDы бJлігінде немесе жанында заFым пайда болса, Fауіпсіздік
жастыFшасы жNйелерін жBне алдын ала
кергіш жNйелерін NISSAN дилері немесе
білікті шеберханаDа тексерту Fажет.

•

Егер Fауіпсіздік жастыFшасын немесе алдын-ала керу жNйесін немесе кJліктіH Jзін
тастау Fажет болDанда, NISSAN дилеріне
немесе білікті шеберханаDа хабарласыHыз.
Eате тастау реттері жеке бас жараFатына
Bкелуі мNмкін.

Eауіпсіздік жастыFшалары мен алдын ала керілетін Fауіпсіздік белдіктері бір рет Fана іске
FосылуDа арналDан. Ескерту ретінде Nрілгеннен
кейін Fауіпсіздік жастыFшасыныH дабыл шамы
жанDан Fалпында тLрады. EEЖ жJндеуді жBне
ауыстыруды NISSAN дилері немесе білікті шеберхана Dана жNргізуі тиіс.

SOS EОGЫРАУЫ ТMЙМЕШІГІ/ЭРА-ГЛОНАСС (Жол-кJлік апатына тJтенше
шара Fолдану жNйесі)
КJлікке техникалыF Fызмет кJрсету Fажет
болDанда, Fауіпсіздік жастыFшаларына, алдын ала
кергіштер мен соларDа Fатысты бJлшектер туралы мBліметті жJндеу жNргізетін адамDа ескерту
Fажет. КапоттыH астында немесе кJліктіH ішінде
жLмыс жасап жатFан кезде, от алдыру FосFышы
Bрдайым LOCK кNйінде болуы тиіс.

Ресей заHдары бойынша кJлігіHізде жол-кJлік
апаты болDанда тJтенше жаDдай Fызметтеріне хабар беруге арналDан, автоматты тNрде немесе
Fолмен Fосылатын тJтенше FоHырау шалу жNйесі
болады.

ЭРА-ГЛОНАСС жNйесі Bдепкі мBні бойынша
BрFашан Fосылып тLрады.

ТJтенше FоHырау шалу жNйесін ГЛОНАСС АE
басFарады. NISSAN компаниясы кепілдік мерзімі
ішінде жол-кJлік апаты орын алDан жаDдайда
тJтенше байланыс жNйесініH техникалыF
жLмысына Dана жауапты.

•
•
•

КJліктіH сBйкестік нJмірі (КСН).

АВТОМАТТЫ ТIТЕНШЕ EОGЫРАУ

•

КJлік орналасFан жер, кJліктіH жылдамдыDы
жBне кJліктіH баDыты.

Eауіпсіздік жастыFшаларын басFару FLрылDысы
кJліктіH
алдымен
соDылDанын,
бNйірімен
соDылDанын немесе аударылDанын аныFтаса,
жNйе тJтенше жаDдайдаDы байланыс орталыDына
автоматты тNрде тJтенше FоHырау шалады. БLл
уаFытта кJлік туралы аFпарат та жіберіледі (кJлік
орналасFан жер, кJліктіH жылдамдыDы жBне
жNріс баDыты). ТJтенше жаDдайдаDы байланыс
орталыDы тJтенше FоHырауды FабылдаDаннан
кейін оператор кJліктегі адаммен сJйлесуге тырысады.

СоDылу орын алса, кJліктіH тJтенше FоHырау шалу жNйесі тJтенше жаDдайдаDы байланыс
орталыDына мына аFпаратты жібереді:

ТJтенше FоHырау барысында оператор
дауысыныH дыбыс деHгейі реттелмейді.

•

ТJтенше FоHырау барысында кJліктіH аудио жNйесініH дыбысы Jшіріледі.

УаFыт белгісі (соDылу немесе оFиDа орын алDан
уаFыт).

Eажет болмай FалDан кезде бLл дерек жойылады.
САE БОЛЫGЫЗ

•

Автоматты тNрде тJтенше FоHырау шалу
соDылу
кезінде
кJліктіH
Fауіпсіздік
жастыFшасы жNйесі іске FосылDан кезде
Dана Fосылады.

•

ТJтенше жаDдай Fызметтеріне байланыс
орнатуDа тJтенше FоHырауларды Fабылдайтын
байланыс
орталыDын
FадаDалайтын ГЛОНАСС АE жауапты.

•

КJлік пен тJтенше байланыс орталыDы
арасындаDы байланысты басFаратын GSM
желісініH операторын ГЛОНАСС АE белгілейді жBне ол кJліктіH тJтенше FоHырау
шалу жNйесінен тыс баFыланады.

•

Кез келген тJтенше FоHыраудыH бірінші
минутында оператор FоHыраудыH шын не
жалDан екенін аныFтайды. Оператор

ЕСКЕРТПЕ

•

EозDалтFыш тNрі.
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FоHыраудыH жалDан екенін аныFтаса, ол
FоHырауды доDарып, кJлікке одан Bрі
FоHырау шалуDа Bрекет жасамайды. БLл
Bрекет кJліктегі жолаушыныH (-лардыH)
Fолмен
тJтенше
FоHырау
шалу
мNмкіндігінен айырмайды.
ТJтенше
FоHырау
функциясын
жаDдайларда Fолдану мNмкін емес:

мына

•

КJлік Lялы байланыс желісінен тыс жерде
болDан кезде.

•

КJлік туннель, жерасты кJлік тLраDы, Dимараттар арасында немесе таулы жерлер
сияFты сигнал кNші Bлсіз болатын жерлерде болDан кезде.

•

TCU (Телематиканы басFару FLралы) немесе кJліктіH басFа жNйелері дLрыс жLмыс
істемеген кезде.

•

ГЛОНАСС АE тJтенше FоHырау Nшін Fолданылатын, кJлік орналасFан жердегі Fолжетімді Lялы желі операторын белгілемейді.

•

ГЛОНАСС
АE
LйымыныH
тJтенше
жаDдайдаDы байланыс орталыDыныH байланыс желісі бос емес.

EОЛМЕН ТIТЕНШЕ EОGЫРАУ ШАЛУ
ЖоDарDы басFару панелінде орналасFан <SOS>
FоHырауы тNймешігін басып, Fолмен тJтенше
FоHырау шалуDа да болады.

САE БОЛЫGЫЗ

•
•

КJлікті Fауіпсіз жерге тоFтатыHыз да,
<SOS> FоHырауы тNймешігін Fолданбас
бLрын тLралату тежегішін FолданыHыз.
БLл Fызметті тек тJтенше жаDдайда
пайдаланыHыз. Eызметті орынсыз Fолдану Nшін айыппLл салынуы мNмкін.

кунд басып тLрыHыз. Байланыс орнатылDаннан
кейін FоHырауды тоFтату мNмкін емес.
ЕСКЕРТПЕ

•

ТJтенше FоHырау барысында оператор
дауысыныH дыбыс деHгейі реттелмейді.

•

КJлік тNпнLсFалы аудио жабдыFпен
жабдыFталDан болса, тJтенше FоHырау кезінде оныH дыбысы Jшіріледі.

•

<SOS> тNймешігі басылDаннан кейін жNйе
байланыс орната бастаDанша біраз уаFыт
Jтуі мNмкін, ол техникалыF ортаDа жBне
басFа Fызметтер TCU FLралын пайдаланып не пайдаланбай тLрDанына байланысты болады.

•

EоHырау
ажырап
кетпеуі
FозDалтFышты JшірмеHіз.

•

ТJтенше FоHырау немесе оператор
сJйлесу барысында, Bluetooth® дауыстап
сJйлесу телефоныныH байланысы ажыратылады жBне телефон байланысы Lялы телефонда Dана Fолжетімді болады.

•

Кез келген себепке байланысты тJтенше
FоHырау ажыраса, тJтенше жаDдайдаDы
байланыс орталыDы Fайта FоHырау шалуы
мNмкін. БLл Bрекет кJліктегі жолаушыныH
(-лардыH) Fолмен тJтенше FоHырау шалу
мNмкіндігінен айырмайды.

NIC2904

1. Жабынды
ашыHыз.

j
1 басып, <SOS> жабынын j
2

2. <SOS> тNймешігін j
3 басыHыз. ТJтенше
FоHырау тJтенше жаDдайдаDы байланыс
орталыDына жіберіледі. БLл уаFытта кJлік туралы аFпарат та жіберіледі (кJлік орналасFан
жер, кJліктіH жылдамдыDы жBне жNріс
баDыты).
3. Байланыс орнатылDан кезде тJтенше жаDдайда
Fолдау кJрсету Fызметкерлерімен сJйлесіHіз.
ТJтенше FоHырауды тоFтатFыHыз келсе, тJтенше
жаDдайдаDы байланыс орталыDымен байланыс орнатылмас бLрын <SOS> тNймешігін бірнеше се-
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Nшін

КIЛІК ТУРАЛЫ АEПАРАТ

ЕСКЕРТПЕ

КJлік сипаттамасына Fарай, тJтенше FоHырау шалу жNйесініH кNйі 1 немесе 2 кJлік FLрамдас
бJлігінде кJрсетіледі.

Eызыл шам жанса немесе ешбір шам жанбаса,
жол-кJлік апаты болDан жаDдайда, тJтенше
жаDдай Fызметтеріне (мысалы, полицияDа немесе басFа мекемелерге) басFа Bдеттегі байланыс FLрылDыларымен (телефонмен) байланысу керек.
Навигация жNйесімен жабдыFталDан кJліктерде
экранда кJрсетілуі мNмкін 2 белгіше болады:
: БLл белгіше кJліктіH тJтенше FоHырау шалу жNйесі FосылDанда (біраF тJтенше FоHырау
шалынып жатпаDанда) кJрсетіледі.

NIC2843

: БLл белгіше тJтенше FоHырау шалынып
жатFанда кJрсетіледі.

<SOS> тNймешігініH жанындаDы индикатор шамы

j
4 кJліктіH тJтенше FоHырау шалу жNйесініH
кNйін кJрсетеді. Индикатор шамы Fызыл тNспен
жанып тLрса немесе ешбір шам жанбаса, <SOS>
тNймешігі басылDанда кJлік пен тJтенше
жаDдайдаDы байланыс орталыDы арасында
тJтенше FоHырау орнатылмауы мNмкін. СондайаF соDылDан кезде автоматты тJтенше FоHырау
жіберілмеуі мNмкін.
– КJлікті іске FосFан кезде, жNйе Jзіне-Jзі диагностика жасап, Fызыл индикатор шам 15
секундFа жанады.
– БасFа кез келген уаFытта индикатор шамы
Fызыл тNспен жанса, кJмек алу Nшін NISSAN
дилеріне
немесе
білікті
шеберханаDа
хабарласыHыз.
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IЛШЕГІШТЕР МЕН ДАТЧИКТЕР

СПИДОМЕТР ЖAНЕ ОДОМЕТР

Одометр

ЕСКЕРТПЕ

Одометр/ішінара жNрісті есептейтін Fос
есептегіші бар одометр:

Мына бJлімді FараHыз “Аспаптар панелі”
“0. ішінде Суретпен жабдыFталDан мазмLн”
бJлім жBне “Iлшегіштер мен датчиктер”
“0. ішінде Суретпен жабдыFталDан мазмLн”
бJлім FLрал-жабдыFтар мен олардыH Fызметін баFылауDа шолу жасау Nшін.

Ішінара жNрісті есептейтін Fос есептегіші бар
одометрді Fалпына келтіру:
Сапар одометрін нJл Fалпына келтіру Nшін TRIP
RESET тетігін j
2 1 секундтан артыF уаFыт
басыHыз.

ТАХОМЕТР

Спидометр

JVI1268XZ

От алдыру FосFышы “ON” Fалпына FойылDанда
одометр/ішінара жNрісті есептейтін Fос есептегіші бар одометр j
1 кJліктіH аFпарат дисплейінде
кJрсетіледі.
JVI1267XZ

Спидометр кJлік жылдамдыDын кJрсетеді.

Одометр кJлік жNріп тастаDан жалпы FашыFтыFты
кJрсетеді.
Ішінара жNрісті есептейтін Fос есептегіші бар одометр жекелеген сапарлардыH FашыFтыDын
кJрсетеді.
Ішінара жNрісті есептейтін Fос есептегіші бар
одометр дисплейін Jзгерту:
Келесіні дисплейге шыDару Nшін (аспаптар панелінде орналасFан) TRIP RESET тетігін j
2
басыHыз:
TRIP A → TRIP B → Odometer → TRIP A (САПАР
A → САПАР B → Одометр → САПАР A)
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JVI1310XZ

Тахометр FозDалтFыш жылдамдыDын минут ішінде
жасалDан айналымдар (айн/мин) ретінде береді.
EозDалтFыштыH айналымын Fызыл аумаFFа
j
1 дейін NдетпеHіз.
Eызыл аумаF Nлгілерге Fарай Jзгеріп тLрады.

EОЗCАЛТEЫШ САЛEЫНДАТEЫШЫНЫG
ТЕМПЕРАТУРА ДАТЧИГІ

JVI1296XZ

•

Егер датчик Fалыпты ауFымнан тыс болса,
кJлікті
тез
арада
Fауіпсіз
тNрде
тоFтатыHыз жBне FозDалтFыштыH бос режимге Jтуіне мNмкіндік беріHіз.

деHгейініH тJмендігі туралы ескерту
пайда
болады. Eолайлы болDан кезде, мNмкіндігінше,
датчик тілі бос (0) позициясыныH тLсына жеткенге дейін, жанармай FLйып алыHыз.

•

Егер FозDалтFыш шамадан тыс Fызып кетсе, кJлікті пайдалануды жалDастыра беру
FозDалтFышты айтарлыFтай заFымдауы
мNмкін (шLDыл Bрекет жасау Nшін мына
бJлімді FараHыз “EозDалтFыштыH Fатты
Fызуы” “6. ішінде ТJтенше жаDдайда”
бJлім).

КJрсеткі,
жанармай багы Jзекшесі
FаFпаDыныH кJліктіH сол жаDында орналасFанын
білдіреді.
САE БОЛЫGЫЗ
Датчик бос (0) кNйді тіркегенге дейін жанармайды Fайта FLйыHыз.
Жанармай датчигініH тілі бос (0) кNйге жеткенде
бакта жанармайдыH аздаDан кJлемі болады.

ЖАНАРМАЙ ДАТЧИГІ

БІТУГЕ ДЕЙІНГІ EАШЫEТЫE (бдF)

EозDалтFыш салFындатFышыныH температура
датчигі FозDалтFыш салFындатFышыныH температурасын білдіреді.
EозDалтFыш салFындатFышыныH температура
датчигініH тілі кJрсетілген ауFымнан j
1 аспай
тLрса, онда FозDалтFыш салFындатFышыныH температурасы Fалыпты деHгейде.
EозDалтFыш салFындатFышыныH температурасы
сыртFы ауа температурасына жBне жNру
жаDдайына байланысты Jзгеріп отырады.
САE БОЛЫGЫЗ

•

Егер
датчик
FозDалтFыш
салFындатFышыныH
температурасын
Fалыпты ауFымныH ыстыF (H) жаDынан
кJрсетсе, температураны тNсіру Nшін кJлік
жылдамдыDын азайтыHыз.

JVI0602XZ

Жанармай датчигі от алдыру FосFышы “ON”
кNйінде болDан кезде бактаDы жанармайдыH шамалас деHгейін кJрсетеді.
Датчик тежеу, бLрылу, Nдету немесе FырDа шыDу
жBне тJмен тNсу кезінде бактаDы жанармайдыH
шайFалуына байланысты аздап FозDалуы мNмкін.
БактаDы жанармай деHгейі тJмендей бастаDанда,
кJлік аFпаратыныH дисплейінде жанармай

JVI1302XZ

Бітуге дейінгі FашыFтыF (бдF) j
1 режимі жанармайды Fайта FLюDа дейін жNруге болатын
FашыFтыFтыH есебін береді. EашыFтыF жанармай
багындаDы жанармай мJлшері мен жанармайдыH
наFты тLтынылу мJлшері негізінде Nздіксіз есептеліп отырады.

Аспаптар мен басFару FLралдары
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Дисплей Bрбір 30 секунд сайын жаHартылады.

MЗДІКСІЗ IЗГЕРМЕЛІ БЕРІЛІС (MIБ)
КMЙІНІG КIРСЕТКІШІ

Бітуге дейінгі FашыFтыF функциясы аз FашыFтыF
FалDаны туралы ескерту мNмкіндігін Fамтиды.
Егер жанармай деHгейі тJмен болса, бейнебетте
дабыл шамы кJрінеді.
Жанармай деHгейі одан да тJмендеген кезде, бдF
дисплейі “– – –” болып Jзгереді.

•
•

Егер FLйылDан жанармай мJлшері аз болса, от
алдыру FосFышы “OFF” кNйіне бLралDаннан
бLрын кJрсетілген дисплей кJрініп тLра беруі
мNмкін.
EырDа Fарай жNргенде немесе ирелеH жолDа
тNскенде, бактаDы жанармай шайFалады, бLл
дисплейдегі мBнді аз уаFытFа Jзгертуі мNмкін.

АСПАПТАР ЖАРЫEТЫCЫН БАEЫЛАУ

JVI1271XZ

Аспаптар жарыFтыDын баFылау FосFышын от алдыру FосFышы “ON” кNйінде болDан кезде FосуDа
болады. Тетік іске FосылDанда, кJлік аFпараты
дисплейі жарыFтылыFты реттеу режиміне кJшеді.
Iлшегіш панельдіH жарыFтарын жBне аспаптар
панелі жарыFтарын жарыF ету Nшін, j
A
FосFыштыH + жаDын басыHыз. ЖолаF j
1 + жаDына
Fарай жылжиды.
ЖарыFтарды кNHгірттеу Nшін j
B FосFыштыH жаDын басыHыз. ЖолаF j
1 − жаDына Fарай жылжиды.
ЖолаF максималды немесе минималды кNйге жетсе, FоHырау дыбысы шыDады.

JVI0644XZ
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КJлік
аFпараты
дисплейі
FLралдардыH
жарыFтылыDын баFылау тетігі 5 секундтан артыF
жLмыс істемеген кезде Fалыпты кNйіне оралады.

Mздіксіз Jзгермелі беріліс (MIБ) кNйініH
кJрсеткіші, от алдыру FосFышы “ON” кNйінде
болDан кезде, ауыстыру тLтFасыныH кNйін
кJрсетеді. (Мына бJлімді FараHыз “КJліктіH
аFпараттыF бейнебетіндегі ескертулер мен
индикаторлар” “2. ішінде Аспаптар мен басFару
FLралдары” бJлім жBне “КJлікті жNргізу” “5. ішінде От алдыру жBне жNргізу” бJлім.)

ДАБЫЛ ШАМДАРЫ, КIРСЕТКІШ ШАМДАРЫ ЖAНЕ ДЫБЫСТЫE ДАБЫЛ EАEEЫШТАР

БLDатталуDа Fарсы тежеу жNйесініH
(БEТЖ) дабыл шамы

РJлді кNшейткіштіH дабыл шамы

АFаулыF индикаторыныH шамы (АИ)

Тежеу жNйесініH дабыл шамы

Eауіпсіздік белдігініH дабыл шамы

АртFы тLманDа Fарсы шамныH
кJрсеткіш шамы

Зарядтау дабыл шамы

Eосымша Fауіпсіздік жNйесі (EEЖ)
Fауіпсіздік жастыFшасыныH дабыл
шамы

Eауіпсіздік жNйесініH кJрсеткіш шамы

EозDалтFыш майы FысымыныH дабыл
шамы

Электроника тLраFтылыDы
баDдарламасыныH (ЭТБ) ескерту
шамы

БNйірлік шамныH индикатор шамы

“Шина Fысымы тJмен” индикаторы

АлдыHDы тLман жарыDыныH
кJрсеткіш шамы

БLрылу сигналдары/апаттыF
кJрсеткіш шамдар

Негізгі дабыл шамы

АлысFа тNсетін жарыFтыH кJрсеткіш
шамы

Электронды тLраFтандыру
баDдарламасы (ESP) сJндірулі
индикаторы

ТЕКСЕРУ ШАМДАРЫ
БарлыF есік жабылDан соH, Fол тежегішті салыHыз,
Fауіпсіздік белдіктерін таDыHыз жBне от алдыру
FосFышын “ON” Fалпына FозDалтFышты от алдырмай тLрып FойыHыз. Бар болса мына шамдар жанады:
,
,
,
,
.
Егер бар болса, келесі шамдар шамалы жанады
да, содан кейін сJнеді:
,
,
,
,
.
Егер кез келген шам сипатталDан тNрде жанбаса
немесе жLмыс істемесе, ол лампаныH жанып кеткенін жBне/немесе жNйедегі аFаулыFты білдіруі

мNмкін. ЖNйені тез арада NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа тексертіHіз, жBне, Fажет
болса, жJндетіHіз.
Спидометр мен тахометрдіH арасындаDы кJліктіH
аFпарат дисплейінде кейбір индикаторлар мен
ескертулер кJрсетіледі (мына бJлімді FараHыз
“КJлік мBліметініH дисплейі” осы бJлімніH аяF
жаDында).

ДАБЫЛ ШАМДАРЫ
БLDатталуDа Fарсы тежеу
жNйесініH (БEТЖ) дабыл шамы
От алдыру FосFышы “ON” кNйінде болDан кезде,
бLDатталуDа Fарсы тежеу жNйесініH (БEТЖ) дабыл
шамы жанады, сосын Jшеді. БLл БEТЖ жLмыс істеп тLрDанын білдіреді.
Егер БEТЖ дабыл шамы FозDалтFыш от алып
тLрDан кезде жанса, ол БEТЖ жNйесініH дLрыс
жLмыс жасап тLрмаDанын білдіруі мNмкін. ЖNйені
тез арада NISSAN дилеріне немесе білікті
шеберханаDа тексертіHіз.

Аспаптар мен басFару FLралдары
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Егер БEТЖ аFауы орын алса, бLDатталуDа Fарсы
функция ажыратылады. Осыдан кейін, тежеу
жNйесі Fалыпты тNрде жLмыс жасайды, біраF
бLDаттауDа Fарсы кJмегі болмайды (мына бJлімді
FараHыз “Тежеу жNйесі” “5. ішінде От алдыру
жBне жNргізу” бJлім).

Тежеу жNйесініH дабыл шамы
EАУІПТІ

•

Егер тежеу сLйыFтыDыныH деHгейі тежеу
сLйыFтыDыныH
багындаDы
тJменгі
таHбадан тJмен болса, кJлікті тежеу
жNйесін NISSAN дилеріне немесе білікті
шеберханаDа тексертпейінше айдамаHыз.

•

Eауіпсіз деп ойласаHыз да кJлікті сNйреп
апарыHыз, себебі оны мініп бару Fауіпті
болуы мNмкін.

•

Тежеу педалін FозDалтFышты от алдырмастан жBне/немесе тежеу сLйыFтыDыныH
деHгейі тJмен болDанда басу тоFтау
FашыFтыDын LлDайтуы жBне педальдіH басылу FашыFтыDыныH Nлкеюіне жBне Fатты
басуды Fажет етуі мNмкін.

БLл шам Fол тежегіші мен
жNйелерініH екеуін де Fамтиды.

•
•

аяF

тежегіші

ТLраF тежегішініH дабыл кJрсеткіші
Тежеу жNйесі сLйыFтыDыныH азайDандыDын
білдіретін дабыл шамы
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Тежеу жNйесініH дабыл шамы тLралату тежегіші
жNйесініH жLмысын, тежеу жNйесініH тежеу
сLйыFтыDыныH тJмен деHгейін жBне бLDатталуDа
Fарсы тежеу жNйесініH (БEТЖ) аFауын білдіреді.
ТLралату тежегішініH дабыл кJрсеткіші:
От алдыру FосFышы “ON” Fалпына FойылDан кезде, тежеу жNйесініH сигнал шамы жанады.
EозDалтFыш от алDан кезде жBне тLралату тежегіші босатылDанда, тежеу жNйесініH дабыл шамы
Jшеді.
Егер тLралату тежегіші толыF босамаса, тежеу
жNйесініH дабыл шамы жанDан Fалпы тLрады.
КJлікті FозDаудан бLрын тежеу жNйесініH дабыл
шамы Jшкеніне кJз жеткізіHіз (мына бJлімді
FараHыз “КJлікті тLралату тежегіші” “3. ішінде
ЖолDа шыFFанDа дейінгі тексеру жBне реттеу”
бJлім).

“8. ішінде ТехникалыF Fызмет кJрсету жBне Jз
бетінше орындалатын жLмыстар” бJлім)>
Егер тежеу жNйесініH сLйыFтыF деHгейі жеткілікті
болса, тежеу жNйесін тез арада NISSAN дилеріне
немесе білікті шеберханаDа тексертіHіз.
БLDатталуDа Fарсы тежеу жNйесініH (БEТЖ)
дабыл кJрсеткіші:
ТLралату тежегіші босатылDан кезде жBне тежеу
жNйесініH сLйыFтыF деHгейі жеткілікті болса, тежеу жNйесініH дабыл шамы жBне бLDатталуDа Fарсы тежеу жNйесініH (БEТЖ) дабыл шамы жанса, ол
БEТЖ жNйесініH дLрыс жLмыс істеп тLрмаDанын
білдіреді. Тежеу жNйесін тез арада NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа тексертіHіз, жBне,
Fажет болса, жJндетіHіз (мына бJлімді FараHыз
“Тежеу жNйесініH дабыл шамы” осы бJлімніH бас
жаDында)>

Тежеу сLйыFтыDыныH аздыDы туралы дабыл
кJрсеткіші:

Зарядтау ескерту шамы

Егер тежеу жNйесініH дабыл шамы FозDалтFыш от
алып тLрDан кезде немесе FозDалыс кезінде жанса жBне тLралату тежегіші босатылDан болса, ол
тежеу жNйесініH сLйыFтыDыныH деHгейі тJмен екенін білдіруі мNмкін.

От алдыру FосFышы “ON” кNйіне басылDан кезде,
зарядтау жNйесініH дабыл шамы жанады.
EозDалтFышты от алдырDаннан кейін, зарядтау
жNйесініH дабыл шамы Jшеді. БLл зарядтау
жNйесініH жLмыс істеп тLрDанын білдіреді.

Тежеу жNйесініH дабыл шамы FозDалыс кезінде
жанDан кезде, кJлікті тез арада тоFтатыHыз.
EозDалтFышты JшіріHіз жBне тежеу жNйесініH
сLйыFтыF деHгейін тексеріHіз. Егер тежеу
жNйесініH сLйыFтыF деHгейі тJменгі таHбада болса, тежеу сLйыFтыDын Fажетінше FLйыHыз (мына
бJлімді FараHыз “Тежеу жNйесініH сLйыFтыDы”

Егер зарядтау жNйесініH дабыл шамы FозDалтFыш
от алып тLрDан кезде немесе FозDалыс кезінде
жанса, ол зарядтау жNйесініH дLрыс жLмыс жасап тLрмаDанын жBне жJндеуді Fажет ететінін
білдіруі мNмкін.
Зарядтау жNйесініH дабыл шамы FозDалыс кезінде
жанDан кезде, кJлікті тез арада тоFтатыHыз.

EозDалтFышты JшіріHіз жBне генератор белдігін
тексеріHіз. Генератор белдігі бос, жыртылDан немесе жоDалDан болса, зарядтау жNйесі жJндеуді
Fажет болады (мына бJлімді FараHыз “Жетек
белдігі” “8. ішінде ТехникалыF Fызмет кJрсету
жBне Jз бетінше орындалатын жLмыстар” бJлім).
Егер генератор белдігі дLрыс жасап тLрDандай
болса, біраF зарядтау жNйесініH дабыл шамы
жанDан Fалпы тLрса, зарядтау жNйесін тез арада
NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа
тексертіHіз.
САE БОЛЫGЫЗ
Генератор белбеуі бос, жыртыF немесе жоF
болса, кJлікті пайдалануды тоFтатыHыз.

EозDалтFыш майы FысымыныH
дабыл шамы
От алдыру FосFышы “ON” кNйіне басылDан кезде,
FозDалтFыш майы FысымыныH дабыл шамы жанады. EозDалтFыш от алDаннан кейін, FозDалтFыш
майы FысымыныH дабыл шамы Jшеді. БLл
FозDалтFыштаDы май Fысымы сенсорларыныH
жLмыс істеп тLрDанына білдіреді.
Егер FозDалтFыш майы FысымыныH дабыл шамы
FозDалтFыш от алып тLрDан кезде жанса немесе
жыпылыFтаса, ол FозDалтFыш майы FысымыныH
тJмен екенін білдіруі мNмкін.
КJлікті тез арада Fауіпсіз тNрде тоFтатыHыз.
EозDалтFышты дереу JшіріHіз жBне NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа FоHырау
шалыHыз.

САE БОЛЫGЫЗ

•

EозDалтFыш майы FысымыныH дабыл шамы жанып тLрDанда FозDалтFышты іске Fосу FозDалтFышты Fатты заFымдауы
мNмкін.

•

EозDалтFыш майы FысымыныH дабыл шамы май деHгейініH тJмен екенін кJрсетуге
арналмаDан. Май деHгейін деHгей тексергішпен тексеру Fажет (мына бJлімді
FараHыз “EозDалтFыш майы” “8. ішінде ТехникалыF Fызмет кJрсету жBне Jз бетінше
орындалатын жLмыстар” бJлім).

Шина Fысымы тJмен екенін
ескерту шамы
От алдыру FосFышы “ON” Fалпында тLрDанда,
“шина Fысымы тJмен” индикаторы жанып, содан
кейін сJнеді. БLл шинаныH Fысымы тJмен екенін
ескерту жNйесініH Fосулы екенін кJрсетеді.
БLл индикатор шинаныH Fысымы тJмен болса немесе шина FысымыныH тJмен екенін ескерту
жNйесі жLмыс істемей тLрDанда жанады.
ШинаныH Fысымын баFылау жNйесі (ШEБ)
FосалFы
шинадан
басFа
шиналардыH
барлыFтарыныH Fысымын баFылайды.
“Шина Fысымы тJмен” ескертуі:
КJлікті шина Fысымы тJмен кезде жNргізгенде
шина Fысымы тJмен ескерту шамы жанады.

Fысымына дейін жеткізуіHіз керек. ШинаныH
Fысымын тексеру Nшін шина FысымыныH датчигін FолданыHыз. Шина Fысымы тJмен ескерту индикаторы, шинаныH Fысымын ретке келтіргеннен
кейін автоматты тNрде сJнбейді. ШинаныH Fысымы Fажетті FысымDа дейін жоDарылаDан кезде,
ШEБ жNйесін іске Fосу жBне тJмен Fысым индикаторын сJндіру Nшін кJлікті 25 км/саD. (16 миля/
саD.) жылдамдыFтан жоDары жылдамдыFпен
жNргізіHіз.
Eосымша мBлімет алу Nшін мына бJлімді FараHыз
“КJлік мBліметініH дисплейі” осы бJлімніH аяF
жаDында, “Шина Fысымын баFылау жNйесініH
(ШEБЖ) (бар болса)” “5. ішінде От алдыру жBне
жNргізу” бJлім жBне “Шина Fысымын баFылау
жNйесі (ШEБЖ)” “6. ішінде ТJтенше жаDдайда”
бJлім.
ШEБ жNйесініH аFауы:
Егер ШEБЖ дLрыс жLмыс істемесе, шина FысымыныH тJмендігін ескерту индикаторы, от алдыру
FосFышын “ON” Fалпына FойDаннан кейін шамамен 1 минут жыпылыFтайды. КJрсеткіш шамы 1
минуттан кейін жанDан Fалпында Fалады. ЖNйені
NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа
тексертіHіз.
Eосымша мBлімет алу Nшін мына бJлімді FараHыз
“Шина Fысымын баFылау жNйесініH (ШEБЖ) (бар
болса)” “5. ішінде От алдыру жBне жNргізу” бJлім.

“Шина Fысымы тJмен” ескерту индикаторы
жанDанда, кJлікті тоFтатып, шинаныH Fысымын
шина жапсырмасында кJрсетілген ТЫНЫШ шина
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тан кейін жанDан Fалпында Fалады. Шинаны ауыстырту жBне/не жNйе параметрін
бастапFы Fалпына Fою Nшін NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа неDLрлым
тез хабарласыHыз.

EАУІПТІ

•

•
•

•

Радио толFындар электрлі медициналыF
жабдыFFа кері Bсер етуі мNмкін. Кардиостимуляторды пайдаланатындар электрлі
медициналыF жабдыFты пайдаланудан
бLрын оныH ыFтимал Bсерлері туралы білу
Nшін Jндірушісіне хабарласуы тиіс.
Егер от алдыру FосFышын “ON” Fалпына
FойDаннан кейін индикатор жанбаса,
кJлікті NISSAN дилеріне дереу тексертіHіз.
Индикатор кJлікті жNргізіп бара жатFанда
жанса, кенет бLрылу немесе тежеу Bрекеттерін жасамай, кJліктіH жылдамдыDын
азайтып, жолдан шыDарып Fауіпсіз жерге
дереу FойыHыз. КJлікті шинаныH желі Fатты шыDып кеткенде жNргізсеHіз, шинаDа
жJндеуге келмейтін заFым келуі жBне іске
жарамай
Fалуы
мNмкін.
КJлікке
айтарлыFтай нLFсан келуі, апат орын алуы
жBне адам Fатты жараFат алуы мNмкін.
ТJрт шинаныH да Fысымдарын тексертіHіз.
ШинаныH Fысымын, шина жапсырмасында кJрсетілген, LсынылDан САЛEЫН шина
Fалпына келтіріп, шинаныH Fысымы тJмен
индикаторын JшіріHіз. ШинаныH желі
шыDып кетсе, орнына FосалFы шинаны барынша тез салыHыз.
EосалFы шина орнатылса немесе доHDалаF
ауыстырылса, ШEБ жNйесі жLмыс істемейді жBне шинаныH Fысымы тJмен екенін
кJрсететін индикатор шамамен 1 минут
жыпылыFтайды. КJрсеткіш шамы 1 минут-

2-8 Аспаптар мен басFару FLралдары

•

NISSAN LсынбаDан шинаны салсаHыз, ол
ШEБЖ тиісті тNрде жLмыс істеуіне Bсер етуі
мNмкін.

САE БОЛЫGЫЗ

•
•
•

ШEБ жNйесін шинаны мерзімді тексеру орнына FолдануDа болмайды. Шина Fысымын
уаFытылы
тексертіп
тLруды
LмытпаHыз.
КJлікті 25 км/саD.-тан (16 миля/саD.) тJмен
жылдамдыFта жNргізсеHіз, ШEБ жNйесі
дLрыс жLмыс істемеуі мNмкін.
ТJрт доHDалаFFа да, Jлшемдері арнайы
кJрсетілген шиналарды салыHыз.

Негізгі дабыл шамы
От алдыру FосFышы “ON” Fалпына FойылDанда,
кJліктіH
мBлімет
дисплейінде
келесі
жаDдайлардыH біреуі кJрсетілсе, негізгі ескерту
шамы жанады.

•
•
•
•
•

Кілт табылмады
ID кілті дLрыс емес
Кілт батареясыныH заряды аз
Кілт жNйесіндегі аFау
Кілтті толыF тіркеу

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ТLраFFа FоюDа Jту
Оталдыру FосFышын OFF кNйіне FойыHыз
ТLраFFа Fою тежегішін босатыHыз
Есік/артFы есік ашыF
Жанармай кJрсеткіші тJмен
ЖуDыш сLйыFтыF аз
CVT жNйесіндегі аFау
Фара жNйесіндегі Fате (бар болса)
ТJмен шина Fысымы
ТLраFFа Fою сенсор жNйесініH аFауы
ЖNйе аFауы (бар болса)
Руль FLлпын босату аFауыныH кJрсеткіші

Мына бJлімді FараHыз “КJлік мBліметініH
дисплейі” осы бJлімніH аяF жаDында.

РJлді кNшейткіштіH дабыл
шамы
От алдыру FосFышы “ON” кNйінде болDан кезде,
кNшейткіші бар руль жNйесініH дабыл шамы жанады. EозDалтFышты от алдырDаннан кейін,
электр кNшейткіші бар рульдіH дабыл шамы Jшеді. БLл электр кNшейткіші бар руль жNйесініH
жLмыс істеп тLрDанын білдіреді.
Егер кNшейткіші бар руль жNйесініH дабыл шамы
FозDалтFыш от алып тLрDан кезде жанса, ол
кNшейткіші бар руль жNйесініH дLрыс жLмыс жасап тLрмаDанын жBне жJндеу Fажеттігін білдіруі
мNмкін. КNшейткіші бар руль жNйесін NISSAN

дилеріне немесе білікті шеберханаDа тексертіHіз
(мына бJлімді FараHыз “Рульдік басFаруды
кNшейткіш” “5. ішінде От алдыру жBне жNргізу”
бJлім).

Eауіпсіздік белдігініH дабыл
шамы
От алдыру FосFышы “ON” кNйіне басылDан кезде,
Fауіпсіздік белдігі жNйесініH дабыл шамы жанады.
Индикатор алдыHDы Fауіпсіздік белдіктері
таDылDанша жанып тLра береді.
КJліктіH жылдамдыDы 15 км/саD-тан (9 миля/саD)
асFан кезде, алдыHDы Fауіпсіздік белдіктері
таDылмаса, индикатор жыпылыFтап, дыбыстыF
сигнал естіледі. Сигнал белдіктер мыFтап
таDылDанша шамамен 90 секунд бойы естіліп
тLрады.
Мына бJлімді FараHыз “Eауіпсіздік белдіктері”
“1. ішінде Eауіпсіздік — орындыFтар, Fауіпсіздік
белдіктері жBне Fосымша Fауіпсіздік жNйесі”
бJлім.

Eосымша Fауіпсіздік жNйесі
(EEЖ) Fауіпсіздік
жастыFшасыныH дабыл шамы
От алдыру FосFышы “ON” Fалпына FойылDанда,
Fосымша Fауіпсіздік жNйесініH (EEЖ) Fауіпсіздік
жастыFшасыныH
индикаторы
шамамен
7
секундFа жанады да, содан кейін сJнеді. БLл EEЖ
Fауіпсіздік жастыFшасы жNйесініH жLмыс істеп
тLрDанын білдіреді.

Егер келесі жаDдайлардыH біреуі орын алса, EEЖ
Fауіпсіздік жастыFшасы жNйесін жBне/немесе алдын-ала керілетін Fауіпсіздік белдігін жJндету
Fажет. ЖNйені тез арада NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа тексертіHіз, жBне, Fажет
болса, жJндетіHіз.

•

EEЖ Fауіпсіздік жастыFшасыныH дабыл шамы
шамамен 7 секундтан кейін жанады.

•

EEЖ Fауіпсіздік жастыFшасыныH дабыл шамы
Nзік-Nзік жыпылыFтайды.

•

EEЖ Fауіпсіздік жастыFшасыныH дабыл шамы
Bсте жанбайды.

Тексертіп, жJндемейінше, EEЖ Fауіпсіздік
жастыFшасыныH жNйесі жBне/немесе алдын-ала
керілетін Fауіпсіздік белдігі дLрыс жLмыс жасамауы мNмкін (мына бJлімді FараHыз “Eосымша
Fауіпсіздік жNйесі (EEЖ)” “1. ішінде Eауіпсіздік —
орындыFтар, Fауіпсіздік белдіктері жBне Fосымша Fауіпсіздік жNйесі” бJлім).

Электроника тLраFтылыDы
баDдарламасыныH (ЭТБ)
ескерту шамы
От алдыру FосFышы “ON” Fалпына FойылDанда
Электронды тLраFтылыF баDдарламасы (ЭТБ) индикаторы жанады да, содан кейін сJнеді. БLл ЭТБ
жNйесініH жLмыс істеп тLрDанын білдіреді.
ЭТБ жLмыс істеп тLрDан кезде, ЭТБ дабыл шамы
жыпылыFтап тLрады.

Ескерту
индикаторы
FозDалыс
кезінде
жыпылыFтаса, жолдыH тайDаF жBне кJліктіH тарту
кNшініH шегінен асуDа жаFын екенін кJрсетеді.
Егер ЭТБ жNйесініH дабыл шамы FозDалтFыш от
алып тLрDан кезде немесе FозDалыс кезінде жанса, ол ЭТБ жNйесініH дLрыс жLмыс жасап
тLрмаDанын жBне жJндеуді Fажет ететінін білдіруі
мNмкін. ЖNйені тез арада NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа тексертіHіз, жBне, Fажет
болса, жJндетіHіз.
Егер жNйеде аFаулыF орын алса, ЭТБ жNйесініH
функциясы ажыратылады, біраF кJлікті Bлі де болса жNргізуге болады, мына бJлімді FараHыз “Электронды тLраFтылыF баDдарламасы (ЭТБ) жNйесі”
“5. ішінде От алдыру жBне жNргізу” бJлім.

ИНДИКАТОР ШАМДАР
АлдыHDы тLман жарыDыныH
кJрсеткіш шамы
АлдыHDы тLман жарыDыныH кJрсеткіш шамы
алдыHDы тLман жарыFтары FосылDанда жанады
(мына бJлімді FараHыз “ТLманDа Fарсы шам
FосFышы” осы бJлімніH аяF жаDында).

АлысFа тNсетін жарыFтыH
кJрсеткіш шамы
АлысFа тNсетін жарыFтыH кJрсеткіш шамы алысFа
тNсетін жарыF FосылDанда жанады. КJрсеткіш
жаFын жарыF таHдалDан кезде Jшеді (мына
бJлімді FараHыз “Фара жBне бLрылу сигналыныH
FосFышы” осы бJлімніH аяF жаDында).

Аспаптар мен басFару FLралдары
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АFаулыF индикаторыныH шамы
(MIL)
САE БОЛЫGЫЗ

•

•

КJлікті FозDалтFышты баFылау жNйесін
жBне/немесе Mздіксіз Jзгермелі беріліс
(MIБ) жNйесін дLрыс жJндетпестен пайдалана беру кJлікті жNргізу мNмкіндігініH нашарлауына, жанармай NнемініH азаюына
жBне кJліктіH кепілдік аясына Jз ыFпалын
тигізуі мNмкін FозDалтFышты баFылау
жNйесініH
жBне/немесе
MIБ
заFымдалуына Bкелуі мNмкін.
EозDалтFышты басFару жNйесініH параметрі Fате орнатылса, жергілікті жBне мемлекеттік шыDарылым заHдары мен ережелеріне Fайшы келуді туDызуы мNмкін.

От алдыру FосFышы “ON” Fалпына FойылDанда,
аFаулыF индикаторыныH шамы (АИ) жанады.
EозDалтFыш оталDаннан кейін, АИ индикаторы
сJнеді. БLл FозDалтFышты баFылау жNйесініH
жBне/немесе MIБ жLмыс істеп тLрDанын білдіреді.
Егер АИ FозDалтFыш от алып тLрDанда жанса,
FозDалтFышты баFылау жNйесініH дLрыс істемей
тLрDанын кJрсетуі мNмкін жBне оны жJндету керек. КJлікті тез арада NISSAN дилеріне немесе
білікті шеберханаDа тексертіHіз, жBне, Fажет болса, жJндетіHіз.
Егер АИ FозDалтFыш от алып тLрDанда
жыпылыFтаса, шыDасын газды баFылау жNйесінде
елеулі аFаулыFтыH бар екенін кJрсетуі мNмкін.
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БLндай жаDдайда шыDасын газды баFылау жNйесі
дLрыс жLмыс істемеуі жBне оны жJндету Fажет
болуы мNмкін. ЖNйені тез арада NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа тексертіHіз, жBне,
Fажет болса, жJндетіHіз.
СаFтыF шаралары:
EозDалтFышты басFару жNйесіне заFым келтірудіH
алдын алу Nшін АИ жыпылыFтаDан кезде:

•

КJлікті 70 км/саD (43 миля/саD) асатын
жылдамдыFта жNргізбеHіз.

•

ЖылдамдыFты оFыс Nдетуге немесе азайтуDа
тырыспаHыз.

•
•

Тік Jрге шыFпаHыз.
Eажеті шамалы жNктерді тасудан немесе
сNйретуден бас тартыHыз.

АртFы тLманDа Fарсы шамныH
кJрсеткіш шамы
АртFы тLманDа Fарсы шамныH кJрсеткіш шамы
артFы тLман жарыDы FосылDан кезде жанады (мына бJлімді FараHыз “ТLманDа Fарсы шам
FосFышы” осы бJлімніH аяF жаDында).

Eауіпсіздік жNйесініH кJрсеткіш
шамы
Eауіпсіздік жNйесініH индикаторы от алдыру
FосFышы AСС, OFF немесе LOCK Fалпына
FойылDанда жыпылыFтайды. БLл функция кJлікке
орнатылDан Fауіпсіздік жNйесініH жLмыс істеп
тLрDанын білдіреді.

Егер Fауіпсіздік жNйесінде аFау бар болса, бLл
шам от алдыру FосFышы “ON” кNйінде болDанда
жанып тLра береді. (Мына бJлімді FараHыз
“Eауіпсіздік жNйесі” “3. ішінде ЖолDа шыFFанDа
дейінгі тексеру жBне реттеу” бJлімFосымша
аFпарат алу Nшін.)

БNйірлік шамныH индикатор
шамы
БNйірлік жарыFтыH кJрсеткіш шамы алдыHDы габариттік шамдар, аспаптар панелініH шамдары,
артFы FLрама шамдар жBне кJлік нJмірініH шамдары FосылDан кезде жанады. Шамдар сJнгеннен
кейін индикатор шам сJнеді.

БLрылу сигналдары/апаттыF
кJрсеткіш шамдар
БLрылу сигналдары/апаттыF кJрсеткіш шамдар
бLрылу сигналыныH FосFышы немесе апаттыF
дабылFаFFыш
FосFышы
FосылDан
кезде
жыпылыFтайды. (Мына бJлімді FараHыз “Фара
жBне бLрылу сигналыныH FосFышы” осы бJлімніH
аяF жаDында немесе “АпаттыF дабыл FаFFыш
FосFышы” “6. ішінде ТJтенше жаDдайда” бJлім.)

Электронды тLраFтандыру
баDдарламасы (ESP) сJндірулі
индикаторы
От алдыру FосFышы “ON” Fалпына FойылDанда
Электронды тLраFтылыF баDдарламасы (ЭТБ) off
индикатор шамы жанады да, содан кейін сJнеді.
ЭТБ Jшірулі кJрсеткіш шамы ЭТБ Jшіру FосFышы
OFF кNйіне басылDанда жанады.

КIЛІК МAЛІМЕТІНІG ДИСПЛЕЙІ

ЭТБ Jшіру FосFышы OFF кNйіне басылDан кезде,
ЭТБ жNйесі ажыратылады.

“АFылды кілт жNйесі (бар болса)” “3. ішінде ЖолDа
шыFFанDа дейінгі тексеру жBне реттеу” бJлім.

Мына бJлімді FараHыз “Электронды тLраFтылыF
баDдарламасы (ЭТБ) жNйесі” “5. ішінде От алдыру
жBне жNргізу” бJлім.

ЖарыF туралы ескерту дыбыс сигналы

ДЫБЫСТЫE ДАБЫЛ EАEEЫШТАР
Тежегіш тJсемесініH желінуі туралы
дабыл сигналы
Диск тежегішініH тJсемелерініH FLлаFFа естілетін
желіну туралы дабыл сигналдары бар. Тежегіш
тJсемесін ауыстыру Fажет болDанда, кJлік
FозDалыста болDан кезде Fатты шиFылдау тBрізді
дыбыс естіледі. БLндай шиF еткен дыбыс, Bуелі
тежеу педалін басFан кезде Dана естіледі. Тежегіш
педалі желіне тNскен сайын, бLндай дыбыс тежеу
педалі басылмаDан кезде де Nнемі естіліп тLрады.
Желінгендікті кJрсететін дыбыс естілсе, кJп кешіктірмей тежегіштерді тексертіHіз.
ЖNйені тез арада NISSAN дилеріне немесе білікті
шеберханаDа тексертіHіз жBне Fажет болса,
жJндетіHіз (мына бJлімді FараHыз “Тежегіштер”
“8. ішінде ТехникалыF Fызмет кJрсету жBне Jз
бетінше орындалатын жLмыстар” бJлім).

Кілт ескертуініH дыбыс сигналы
АFылды кілттіH есіктегі сигнал шыDарDышы есіктерді FLлыптаDан кезде аFылды кілт кJлік ішінде
Fалса жанады. Сигнал шыDарDыштан дыбыс
шыFFан кезде, кJлік пен аFылды кілт екеуін тексеруді LмытпаHыз. Мына бJлімді FараHыз

Фара FосFышы
немесе
кNйіне жBне от
алдыру FосFышы ACC, OFF немесе LOCK кNйіне
FойылDан кезде жNргізуші жаF есік ашылDанда жарыF ескертуініH дыбыс сигналы шыDады.
КJліктен шыDар кезде жарыF FосFышын OFF немесе AUTO кNйіне бLрауды LмытпаHыз.

JVI1272XZ

Eол тежегішті ескерту сигналы
ТLралату тежегіші ескертуініH дыбыс сигналы
кJлікті тLралату тежегіші тартылып тLрDан кезде
7 км/саD (4 миля/саD) жоDары жылдамдыFтармен
жNргізгенде беріледі. КJлікті тоFтатыHыз жBне
тLралату тежегішін бос жіберіHіз.

Eауіпсіздік белдігініH ескерту сигналы
КJліктіH жылдамдыDы 15 км/саD (9 миля/саD) асса,
жNргізушініH Fауіпсіздік белдігі мыFтап таDылмаса
сигнал естіледі. Сигнал белдікті таFFанша шамамен 90 секунд бойы естіліп тLрады.

КJліктіH аFпараттыF дисплейі j
1 тахометр мен
спидометрдіH ортасында орналасFан. Ол мынадай мBліметтерді кJрсетеді:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

КJлік параметрлері
БорттыF (шеткі) компьютер аFпараты
ЖNргізушініH кJмекші жNйесі
Круиздік баFылау жNйесініH кJрсеткіштері
Интеллект кілтініH Fызметі туралы мBлімет
Аудио жNйесі туралы аFпарат
Телефон (бар болса)
Навигация - кезекпен (бар болса)
КJрсеткіштер жBне ескертулер
ШинаныH Fысымы туралы аFпарат
БасFа аFпарат

Тіл параметрлерін мына бJлімнен FараHыз
“Орнатымдар” осы бJлімніH аяF жаDында.

Аспаптар мен басFару FLралдары
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КIЛІКТІ EАЛАЙ ПАЙДАЛАНУ КЕРЕКТІГІ
ТУРАЛЫ МAЛІМЕТ БЕРЕТІН БЕЙНЕБЕТ

JVI1273XZ

КJліктіH
аFпарат
дисплейін
FосFыштармен Jзгертуге болады.

j
1

j
2

рульдегі

- кJліктіH аFпарат дисплейіндегі
элементтер арасында жылжу
<OK> - кJліктіH аFпарат дисплейіндегі
элементті Jзгерту немесе таHдау
- кJліктіH аFпарат мBзіріндегі
элементтерді таHдау/енгізу немесе бір
дисплей экранынан келесі экранDа ауыстыру
(мысалы, сапар, жанармай Nнемдеу)

FосFышы j
1 аудио жBне басFару панелініH
функцияларын да басFарады. Eосымша мBлімет
алу Nшін мына бJлімді FараHыз “Рульге
орнатылDан аудионы басFару элементтері” “4. ішінде Дисплей бейнебеті, жылытFыш, ауа
баптаDыш жBне дыбыс жNйесі” бJлім.
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БАСТАПEЫ БЕЙНЕБЕТ

ОРНАТЫМДАР

От алдыру FосFышы ON Fалпына FойылDан кезде,
кJлік туралы мBліметтіH дисплейін кJрсететін экрандар тJмендегі аFпаратты кJрсетеді:

Орнату режимі тLтынушыDа кJліктіH аFпарат дисплейінде кJрсетілген мBліметті Jзгертуге
мNмкіндік береді:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЭКО педаль нLсFаулыDы

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Орнатымдар

ЖNргізушініH кJмекші жNйесі

Негізгі бет
Аудио
Навигация (бар болса)
Жетек компьютері
Жанармайды Nнемдеу
ЖNргізу кJмекшілері (бар болса)
Шина Fысымдары
Ескертулер

Егер ондай болып жатса Dана ескертулер шыDады.
Ескертулер мен кJрсеткіштер туралы Fосымша
мBлімет алу Nшін мына бJлімді FараHыз “КJліктіH
аFпараттыF бейнебетіндегі ескертулер мен
индикаторлар” осы бJлімніH аяF жаDында.
КJлік аFпараты дисплейінде Fандай элементтер
кJрсетілетінін баFылау Nшін, FараHыз “Жекеше
реттеу” осы бJлімніH аяF жаDында.

ЖNргізушініH кJмекші жNйесі
Жекеше реттеу
КJлік параметрлері
ТехникалыF Fызмет кJрсету
СаDат
Шина Fысымдары
Бірліктер/тіл
Кілт байланысыныH параметрлері
ЗауыттыF орнатымдарDа Fайтару

[Driver Assistance] (ЖNргізушініH кJмекші жNйесі)
мBзірінде кJрсетілген кNйді тексеру, жNйелер/
ескертулердіH кез келгенініH Fосылу немесе Jшірілу ескертулерін тексеру Nшін
FосFышын
j
1 таHдау Nшін пайдаланыHыз жBне <OK> j
1
тNймешігін мBзір элементін таHдау Nшін басыHыз:
БайFаусыз кедергі (бар болса):
БLл параметр тLтынушыDа БайFаусыз кедергіні
ескерту (БКЕ) жBне АрттаDы кJлденеH FозDалыс
туралы ескерту жNйелерін FосуDа/Jшіруге
мNмкіндік береді.

FосFышымен j
1 [Blind Spot] (БайFаусыз
кедергі) таHдап, <OK> j
1 тNймесімен БКЕ жBне
АрттаDы кJлденеH FозDалыс туралы ескерту
жNйелерін ON/OFF кNйіне FойыHыз.
ЖNргізуші назары (бар болса):
БLл параметр тLтынушыDа ЖNргізуші назары
жNйесін FосуDа/Jшіруге мNмкіндік береді.
FосFышымен j
1
[Driver Attention]
(ЖNргізуші назары) таHдап, <OK> j
1 тNймесімен
ЖNргізуші назары жNйесін ON/OFF кNйіне
FойыHыз.

Eосымша мBлімет алу Nшін мына бJлімді FараHыз
“ТLраFFа FоюдыH сенсорлыF жNйесі (орнатылDан
болса)” “5. ішінде От алдыру жBне жNргізу” бJлім
жBне “Айналаны Fарау мониторы (бар болса)”
“4. ішінде Дисплей бейнебеті, жылытFыш, ауа
баптаDыш жBне дыбыс жNйесі” бJлім(бар болса).
Еске салу таймері:
БLл параметр тLтынушыDа дабылды орнатуDа
мNмкіндік береді, ол жNргізушіге орнату
уаFытына жеткенін ескертеді.

[Customise] (Жекеше реттеу) параметрлерін
Jзгерту Nшін
FосFышымен j
1 таHдаHыз
жBне <OK> j
1 тNймесімен мBзір элементін
JзгертіHіз.
Негізгі мBзірді таHдау:
От алдыру FосFышы ON кNйіне FойылDан кезде
кJрсетілетін элементтерді FосуDа/ажыратуDа болады.
КJрсетілген элементтерді Jзгерту Nшін
FосFышымен j
1 жылжытыHыз жBне <OK> j
1
тNймесімен мBзір элементін таHдаHыз.

ТLраFFа Fою кJмекшісі:

FосFышымен j
1 [Timer Alert] (Еске салу
таймері) таHдап, <OK> j
1 тNймесін басыHыз.

БLл параметр тLтынушыDа тLраFFа Fою сенсорын
FосуDа/Jшіруге немесе жNйе параметрлерін
Jзгертуге мNмкіндік береді.

тетікті j
1
Таймер мJлшерін Jзгерту Nшін
FолданыHыз жBне <OK> j
1 тNймешігін таHдалDа
уаFытты саFтау Nшін басыHыз.

От алдыру FосFышы ON Fалпына FойылDанда
кJліктіH аFпарат дисплейінде кJрсетілетін кJлік
тNсін Jзгертуге болады.

FосFышымен j
1 [Parking Aids] (ТLраFFа Fою
кJмекшісі) таHдап, <OK> j
1 тNймесін басыHыз.
Мына FосалFы мBзірлер Fолжетімді:

ТJмен температура туралы ескерту:

1.

FосFышын j
1 [Car Icon Colour] (КJлік
белгішесініH тNсі) таHдалDанша Fолданып,
<OK> j
1 тNймесін басыHыз.

2.

FосFышымен j
1 FаHFа тNсін таHдап,
<OK> j
1 тNймесін басыHыз.

•

Сенсор

Дисплей

FосFышымен j
1 [Low Temperature Alert]
(ТJмен температура туралы ескерту) таHдап,
<OK> j
1 тNймесімен дабылды ON/OFF кNйіне
FойыHыз.

- ON/OFF

Жекеше реттеу

Mнділік

[Customise] (Жекеше реттеу) параметрлері
тLтынушыDа BртNрлі Jлшегіш таHдаулары арасынан таHдауDа мNмкіндік береді.

- EОСУ/IШІРУ/Тек алдыHDыны EОСУ (бар болса)

•
•

- ТJмен/Орт./ЖоDары

•

БLл параметр тLтынушыDа тJмен сыртFы температура туралы ескерту хабарын кJлік аFпараты
дисплейінде FосуDа/Jшіруге мNмкіндік береді.

КJлік белгішесініH тNсі:

ЭКО аFпараты параметрлері:
БLл параметр тLтынушыDа ЭКО режим жNйесініH
параметрлерін Jзгертуге мNмкіндік береді.
FосFышын j
1 [ECO Info Settings] (ЭКО
аFпараты параметрлері) таHдалDанша Fолданып,
<OK> j
1 тNймесін басыHыз.

АуFым
- Алыс/Орташа/ЖаFын
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ЭКО индикаторы

Навигация параметрлері (бар болса):

Датчиктер

БLл параметр тLтынушыDа FоршаDан ортадаDы
ЭКО индикаторын кJлік аFпараты дисплейінде
FосуDа/Jшіруге мNмкіндік береді.

БLл параметр тLтынушыDа навигация жNйесініH
параметрлерін Jзгертуге мNмкіндік береді.

1.

FосFышын j
1 [Navigation Settings] (Навигация параметрлері) таHдалDанша Fолданып, <OK>
j
1 тNймесін басыHыз.

2. Eарсы алу экраныныH дисплейінде Jлшегіш
режимін ON/OFF кNйіне Fою Nшін <OK> j
1
тNймешігін басыHыз.

Дабылдар

Анимация

БLл параметр тLтынушыDа навигация Nшін ескерту хабарын кJлік аFпараты дисплейінде FосуDа/
Jшіруге мNмкіндік береді.

1.

1.

FосFышымен j
1 [ECO Indicator] (ЭКО
индикаторы) таHдаHыз.

2. КJлік аFпараты дисплейінде FоршаDан
ортадаDы ЭКО индикаторын ON/OFF кNйіне
Fою Nшін <OK> j
1 тNймешігін басыHыз.
Eосымша мBлімет алу Nшін “ЭКО режим жNйесі
(бар болса)” “5. ішінде От алдыру жBне жNргізу”
бJлім.
ЭКО жNргізу есебі
БLл параметр тLтынушыDа FоршаDан ортадаDы
ЭКО жNргізу есебін кJлік аFпараты дисплейінде
FосуDа/Jшіруге мNмкіндік береді.
1. [ECO Drive Report] (ЭКО жNргізу есебін) таHдау
Nшін
тетігін j
1 басыHыз.
2. КJлік аFпараты дисплейінде дисплейді ЭКО
басFару функциясын ON/OFF кNйіне Fою Nшін <OK> j
1 тNймешігін басыHыз.
Тарихты Fарау
БLл параметр тLтынушыDа Тарихты Fарау функциясын бастапFы Fалпына келтіруге мNмкіндік береді.

1.

FосFышымен j
1 [Alert(s)] (Дабыл(дар))
таHдаHыз.

2. <OK> j
1 тNймешігін дабылды ON/OFF кNйіне
Fою Nшін басыHыз.
КJрініс режимі
Навигация дисплейініH кJрініс режимін кJлік
аFпараты дисплейінде Eала/КJрсеткі режиміне
ауыстыруDа болады.
1.

FосFышымен j
1 [View Mode] (КJрініс
режимі) таHдаHыз.

2. Eала/КJрсеткі режиміне ауыстыру Nшін <OK>
j
1 тNймесін басыHыз.
Eарсы алу Bсері:
EозDалтFыш оталDан кезде Fарсы алу экраныныH
дисплейін ON/OFF кNйіне FоюDа болады.
FосFышын j
1 [Welcome Effect] (Eарсы алу
Bсері) таHдалDанша Fолданып, <OK> j
1 тNймесін
басыHыз.
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FосFышымен j
1 [Gauges] (Iлшегіштер)
таHдаHыз.

FосFышымен j
1 [Animation] (Анимация)
таHдаHыз.

2. Eарсы алу экраныныH дисплейінде анимация
режимін ON/OFF кNйіне Fою Nшін <OK> j
1
тNймешігін басыHыз.

КJлік параметрлері
[Vehicle
Settings]
(КJлік
параметрлері)
тLтынушыDа келесі параметрлерді Jзгертуге
мNмкіндік береді:

•
•
•
•
•
•

ЖарыFтандыру
Индикаторды Fосу
Бекіту
СNрткіштер
ЖNргізу Fалпы (бар болса)
EозDалтFышты FашыFтан оталдыру (бар болса)

FосFышымен j
1 жBне
КJлік параметрлерін
<OK> j
1 тNймесімен Jзгертуге болады.

[Lighting] (ЖарыFтандыру) мBзірінде мына параметрлер бар:

[Lighting] (ЖарыFтандыру) мBзірінен [Light Off
Delay] (ШамныH Jшу кідірісі) таHдаHыз. KзаFтыFты
Jзгерту Nшін
FосFышын j
1 Fолданып,
<OK> j
1 тNймешігін басыHыз.

[Mood Lighting] (КJHіл-кNй жарыDы) (бар болса)

Индикаторды Fосу:

ЖарыFтандыру:

БаDытталDан шам жарыFтылыDын реттеуге болады.
[Lighting] (ЖарыFтандыру) мBзірінен [Mood Lighting] (Режим жарыDы) параметрін таHдауDа болады. Eажетті жарыFтыFты таHдау Nшін
FосFышын j
1 Fолданып, <OK> j
1 тNймешігін
басыHыз.
Авто шамдар
Автоматты жарыFтардыH сезімталдыDын реттеуге
болады.
[Lighting] (ЖарыFтандыру) мBзірінен [Light Sensitivity] (Шам сезгіштігі) параметрін таHдаHыз.
Eажетті сезгіштікті таHдау Nшін
FосFышын
j
1 Fолданып, <OK> j
1 тNймешігін басыHыз. Келесі параметрлер беріледі:

•
•
•
•

ЕH ерте Fосу
Ертерек Fосу
Aдеттегідей Fосу
Кейін Fосу

[Turn Indicator] (БLру индикаторы) мBзірінде мына элемент бар:
3 рет жыпылыFтау
[3 Flash On] (3 рет жыпылыFтау) озу мNмкіндігін
ON немесе OFF Fалпына FоюDа болады.
[Turn Indicator] (Индикаторды Fосу) мBзірінен [3
Flash On] (3 рет жыпылыFтау) мNмкіндігін
таHдауDа болады. Осы мNмкіндікті ON немесе
OFF Fалпына Fою Nшін <OK> j
1 тNймешігін
басыHыз.

есік тLтFасыныH сLрату тетігі 1 минут ішінде Fайталап итерілсе, есіктердіH барлыDыныH FLлпы
ашылады. БLл режим ажыратылDанда, есік
тLтFасыныH сLрату тетігі бір рет итерілген кезде
есіктердіH барлыDыныH FLлпы ашылады.
[Locking] (ELлыптау) мBзірінен [Selective unlock]
(ТаHдамалы ашу) параметрін таHдаHыз. Осы функцияны Fосу немесе Jшіру Nшін <OK> j
1 тNймесін
пайдаланыHыз.
Кері жауап сигналы
АFылды кілтпен немесе FашыFтан кілтсіз
басFарумен
кіру
функциясын
кJлікті
FLлыптаDанда апаттыF кJрсеткіштер бір рет
жыпылыFтайды жBне кері жауап сигналы сигнал
Nстінде болса шырылдайды.

[Locking] (ELлыптау) мBзірінде мына параметрлер бар:

[Locking] (ELлыптау) мBзірінен [Answer Back
Horn] (Кері жауап сигналы) параметрін таHдаHыз.
Осы функцияны Fосу немесе Jшіру Nшін <OK>
j
1 тNймесін пайдаланыHыз.

СыртFы есік тетігі

СNрткіштер:

Егер бLл режим Fосылып тLрса, есіктіH сLрау
FосFышы іске Fосылады.

[Wipers] (СNрткіштер) мBзірінде мына элемент
бар:

[Locking] (ELлыптау) мBзірінен [Ext. Door Switch]
(СыртFы есік тетігі) таHдаHыз. Осы функцияны Fосу немесе Jшіру Nшін <OK> j
1 тNймесін
пайдаланыHыз.

ЖылдамдыFFа тBуелді

Бекіту:

ШамныH Jшу кідірісі

Selective Unlock (ТаHдамалы ашу)

Автоматты фаралар LзаFтыDы 0-ден 180 секундFа
дейін Jзгереді.

Осы элемент FосылDан кезде жBне алдыHDы жолаушы отыратын жаFтаDы есік тLтFасын ашатын
болсаHыз, тек Fана сол есік Fана ашылады. Егер

[Speed Dependent] (ТBуелді жылдамдыF)
мNмкіндігі Fосылуы немесе Fосылмауы мNмкін.
[Wipers] (СNрткіштер) мBзірінен [Speed Dependent] (ТBуелді жылдамдыF) параметрін таHдаHыз.
Осы мNмкіндікті ON немесе OFF Fалпына Fою
Nшін <OK> j
1 тNймешігін басыHыз.
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ЖNргізу Fалпы (бар болса):

лады. ЖоспарланDан техникалыF Fызмет кJрсету
мNмкіндіктері мен аралыFтары Nшін жеке техникалыF Fызмет нLсFаулыDын FараHыз.

ТехникалыF Fызмет кJрсету

Aр тNрлі ЖNргізу Fалпы параметрлерін кJрсетеді
ШыFFан кезде орындыFтыH сырDуы

Шина:

ПайдаланушыDа ШыFFан кезде орындыFтыH
сырDуы функциясын ON/OFF кNйіне FоюDа
мNмкіндік береді

БLл кJрсеткіш шиналарды ауыстыру маFсатында
тLтынушы орнатFан FашыFтыF кезі келгенде пайда болады. Шиналарды ауыстыру FашыFтыDын
орнатуDа немесе бастапFы Fалпына келтіруге болады.

ШыFFан кезде рульді кJтеру
ПайдаланушыDа ШыFFан кезде рульді кJтеру
функциясын ON/OFF кNйіне FоюDа мNмкіндік береді
EозDалтFышты FашыFтан оталдыру (бар
болса):
ПайдаланушыDа EозDалтFышты FашыFтан оталдыру функциясын ON/OFF кNйіне FоюDа мNмкіндік
береді. Ол Fосылып тLрDан кезде FозDалтFышты
FашыFтан оталдыруDа болады. Eосымша мBлімет
алу Nшін мына бJлімді FараHыз “EозDалтFышты
FашыFтан оталдыру (бар болса)” “3. ішінде ЖолDа
шыFFанDа дейінгі тексеру жBне реттеу” бJлім.

JVI1320XZ

1. Май мен сNзгі
2. Шина
3. БасFа
ТехникалыF Fызмет кJрсету режимі тLтынушыDа
FалDан техникалыF Fызмет кJрсету аралыFтары
Nшін ескертулерді орнатуDа мNмкіндік береді.
Элементті Jзгерту Nшін:
1.

FосFышын j
2 [Settings] (Параметрлер) пайда болDанша басыHыз.

2.

FосFышын j
1 Fолданып, <OK> j
1
тNймесін басу арFылы [Maintenance] (ТехникалыF Fызмет кJрсету) таHдаHыз.

Май мен сNзгі:
БLл кJрсеткіш FозDалтFыш майын немесе сNзгісін
ауыстыру маFсатында тLтынушы орнатFан
FашыFтыF кезі келгенде пайда болады. Осы элементтерді Jзгерту немесе ауыстыру Nшін
FашыFтыFты орнатуDа немесе Fайта орнатуDа бо-
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EАУІПТІ
Шинаны ауыстыру кJрсеткіші шина Fысымын
тексеру Bрекеттерін Fамтитын Fалыпты шина
тексерулерін толыF алмастыра алмайды. Мына бJлімді FараHыз “ДJHгелектер мен шиналарды ауыстыру” “8. ішінде ТехникалыF Fызмет кJрсету жBне Jз бетінше орындалатын
жLмыстар” бJлім. ШинаныH Nрілуі, туралау,
жNргізу мBнерлері жBне жол жаDдайлары
сияFты кJптеген факторлар шинаныH тозуына жBне шиналарды ауыстыру Fажеттігіне Bсер етеді. Белгілі жNргізу FашыFтыDы Nшін шинаны
ауыстыру
кJрсеткішін
орнату
шиналарыHыздыH соншалыFты LзаF уаFытFа
шыдайтынын білдірмейді. Шинаны ауыстыру
кJрсеткішін нLсFаулыF ретінде FолданыHыз
жBне BрFашан Fалыпты шина тексерулерін
орындаHыз. Шина Fысымын тексерулерді
Fамтитын Fалыпты шина тексерулерін орындау Fатесі шина аFаулыDына Bкелуі мNмкін.
КJлікке айтарлыFтай нLFсан келуі жBне адам
Fатты жараFат алатын соFтыDыс туындауы
мNмкін.

БасFа:
БLл кJрсеткіш FозDалтFыш майы, май сNзгісі жBне
шиналардан басFа техникалыF Fызмет кJрсету
элементтерін тексеру немесе ауыстыру Nшін
тLтынушы орнатFан FашыFтыF кезі келгенде пайда болады. БасFа техникалыF Fызмет кJрсету элементтері ауа сNзгісі немесе шинаны айналдыру
сияFты мBселелерді Fамти алады. Элементтерді
Jзгерту немесе ауыстыру Nшін FашыFтыFты
орнатуDа немесе Fайта орнатуDа болады.

JVI0938X

СаDат
СаDатты орнату Nшін, “ДыбыстыH негізгі жLмысы”
“4. ішінде Дисплей бейнебеті, жылытFыш, ауа
баптаDыш
жBне
дыбыс
жNйесі”
бJлім
бJліміннемесе одан бJлек НавигациялыF жNйеніH
Fолданушы нLсFаулыDын FараHыз (бар болса).

Шина Fысымдары
ШEБЖ Fалпына келтіру:
Шина Fысымына шина температурасы Bсер етеді;
кJлік жNргізілгенде шина температурасы артады.
Шинадан ауаныH шыDуын дBл баFылау жBне температураныH тJмендеуіне байланысты жалDан
ШEБЖ ескертулерініH алдын алу Nшін, ШEБЖ
жNйесі температураDа сBйкес есептеу маFсатымен
шиналарDа орнатылDан температура датчиктерін
Fолданады.
Жиі болмайтын кейбір жаDдайларда ШEБЖ
жNйесініH сілтемелік температурасын Fайта калибрлеу Fажет болады. БLл Bрекетті наFты шина
Fысымы реттеліп, аDымдаDы айнала температурасы калибрлеу температурасынан айтарлыFтай Jзге болDанда орындауDа болады (мына бJлімді
FараHыз “Шина Fысымын баFылау жNйесініH
(ШEБЖ) (бар болса)” “5. ішінде От алдыру жBне
жNргізу” бJлім).
FосFышын j
1 жBне <OK> j
1 тNймесін ка-

либрлеу процесін бастау немесе тоFтату Nшін
FолданыHыз. Калибрлеу процесі орындалып
жатFан кезде: [TPMS Resetting] (ШEБЖ жNйесін
Fайта орнату) хабары кJрсетіледі.
Шина Fысымы бірлігі:
КJліктіH аFпарат дисплейінде кJрсетілетін шина
Fысымына арналDан бірлікті Jзгертуге болады:

•
•
•
•

кПа
кг-кNш/см2
фунт/дюйм
бар

FосFыштарын j
1 жBне <OK> j
1 тNймесін
бірлікті таHдау жBне Jзгерту Nшін FолданыHыз.

Бірлік/тіл
[Unit/Language] (Бірлік/тіл) параметрлері кJліктіH
аFпарат дисплейінде кJрсетілетін бірліктер мен
тілді таHдауDа мNмкіндік береді.
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•
•
•
•

ШаFырым/жанармай

•

Шина Fысымы бірлігі

FосFыштарын
j
2,
FосFыштарын j
1 жBне <OK> j
1 тNймесін кJлік
аFпараты дисплейініH тілін таHдау жBне Jзгерту
Nшін FолданыHыз. ОртаHDы дисплей/навигация
жNйесініH (бар болса) тілін кJлік аFпараты дисплейіне тBуелсіз Jзгертуге болады. Навигация
жNйесі жоF Nлгілер Nшін, FараHыз “Аудио жNйе
(бар болса)” “4. ішінде Дисплей бейнебеті,
жылытFыш, ауа баптаDыш жBне дыбыс жNйесі”
бJлім. Навигация жNйесі бар Nлгілерде бJлек берілген
Навигация
жNйесініH
Fолданушы
нLсFаулыDын FараHыз.

Температура
Тіл

FосFышын j
2,
FосFышын
j
1 жBне <OK> j
1 тNймесін кJлік аFпараты дисплейіндегі бірліктерді таHдау жBне Jзгерту Nшін
FолданыHыз.
ШаFырым/жанармай:
КJліктіH аFпарат дисплейінде кJрсетілетін жNру
FашыFтыDын кJрсететін бірлікті Jзгертуге болады:

•
•

км, л/100 км
км, км/л

FосFыштарын j
1 жBне <OK> j
1 тNймесін
бірлікті таHдау жBне Jзгерту Nшін FолданыHыз.
Температура:

Кілтке байланысты параметрлерді <OK> j
1
тNймесімен ON/OFF/Кейін кNйіне FоюDа болады.
Ол синхрондалDан жBне осы кJлікте Fолданылып
отырDан кілтті кJрсетеді.

ЗауыттыF орнатымдарDа Fайтару

°C (Цельсий)
°F (Фаренгейт)

1.

FосFыштарын j
2 [Settings]
(Параметрлер) пайда болDанша басыHыз.

2.

FосFыштарын j
1 Fолданып жBне <OK>
j
1 тNймесін басып, [Factory Reset] (ЗауыттыF

1 тNймешігін таHдауларды ауыстырып-Fо<OK> j
су Nшін пайдаланыHыз.
Тіл:
КJліктіH аFпарат дисплейінде кJрсетілетін тілді
Jзгертуге болады:

•

Кілт байланысыныH параметрлері

КJлік мBліметтері дисплейіндегі параметрлерді
Fайтадан Bдепкі зауыттыF параметрлерге
орнатуDа болады. КJліктіH аFпарат дисплейін Fайта орнату Nшін:

КJліктіH аFпарат дисплейінде кJрсетілетін температура бірлігін Jзгертуге болады:

•
•

АDылшын тілі

Орыс тілі
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орнатымдарDа Fайтару) таHдаHыз.

3. <OK> j
1 тNймесін басып барлыF параметрлерді Bдепкі кNйіне Fайтару Nшін [Yes] (ИB)
параметрін таHдаHыз.

КIЛІКТІG АEПАРАТТЫE БЕЙНЕБЕТІНДЕГІ ЕСКЕРТУЛЕР МЕН ИНДИКАТОРЛАР
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1. EозDалтFышты от алдыру BрекетініH
кJрсеткіші
БLл кJрсеткіш ауыстыру тLтFасы P (тLраFFа Fою)
кNйінде болDан кезде пайда болады.
БLл индикатор тежеу педалін басып тLрып, от
алдыру FосFышын FосFанда FозDалтFыш от алатынын білдіреді. От алдыру FосFышыныH кез келген
кNйінде FозDалтFышты от алдыруDа болады.

2. Руль FLлпын босату аFауыныH
кJрсеткіші
БLл индикатор рульді FLлыптаудан босату мNмкін
болмаDан кезде пайда болады.
Егер осы кJрсеткіш пайда болса, от алдыру
FосFышын рульді аFырын оHDа жBне солDа бLрып
отырып басыHыз.
Мына бJлімді FараHыз “БасFару жNйесін
FLлыптау” “5. ішінде От алдыру жBне жNргізу”
бJлім.

3. Кілт табылмады
Ескерту есік аFылды кілт кJлік сыртында FалDанда
жабылса жBне от алдыру FосFышы ACC жBне ON
Fалпында тLрDанда болады. АFылды кілттіH
кJліктіH ішінде FалDанына кJз жеткізіHіз.
Мына бJлімді FараHыз “АFылды кілт жNйесі (бар
болса)” “3. ішінде ЖолDа шыFFанDа дейінгі тексеру
жBне реттеу” бJлімонда Fосымша мBлімет берілген.
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4. ТLраFFа FоюDа Jту
БLл ескерту шамдары от алдыру FосFышы AСС
немесе OFF Fалпында жBне жылдамдыF
ауыстырDыш
P
(тLраFFа
Fою)
Fалпына
FойылмаDан жаDдайда кJрінеді. Сондай-аF от алдыру FосFышы OFF кNйінде болDанда Nнбелгі
шыDады.
Егер бLл ескерту пайда болса, беріліс
ауыстырDышын P (тLраFFа Fою) Fалпына
жылжытыHыз
немесе
FозDалтFышты
от
алдырыHыз.
АFылды кілті туралы Fосымша мBлімет алу Nшін
“АFылды кілт жNйесі (бар болса)” “3. ішінде ЖолDа
шыFFанDа дейінгі тексеру жBне реттеу” бJлім
бJлімін FараHыз.

7. EозDалтFышты оталдыру Bрекетіне
байланысты АFылды кілт жNйесініH
индикаторы
БLл индикатор аFылды кілттіH батареясы таусылып, аFылды кілт жNйесі мен кJлік Jзара Fалыпты
FосылмаDан кезде кJрсетіледі.
Егер осы индикатор кJрініс берсе, тежеу педалін
басып тLрып, от алдыру FосFышына аFылды кілтті
тигізіHіз (мына бJлімді FараHыз “АFылды кілт батареясыныH отыруы” “5. ішінде От алдыру жBне
жNргізу” бJлім).

8. ID кілті дLрыс емес

5. ТLраFFа Fою Fалпына ауыстыру
керек - Тежегішті басып, оталдырыHыз
ескертуі

БLл ескерту от алдыру FосFышы OFF кNйінен
басFа кNйге ауыстырылDан кезде жBне жNйе
аFылды кілтті тани алмаDан кезде пайда болады.
EозDалтFышты тіркелмеген кілт арFылы от алдыру
мNмкін
емес.
Тіркелген
аFылды
кілтті
FолданыHыз.

Егер бLл ескерту пайда болса, беріліс
ауыстырDышын P (тLраFFа Fою) Fалпына жылжытып, FозDалтFышты Fайта от алдырыHыз.

Мына бJлімді FараHыз “АFылды кілт жNйесі (бар
болса)” “3. ішінде ЖолDа шыFFанDа дейінгі тексеру
жBне реттеу” бJлім.

6. Кілт батареясыныH заряды аз

9. ТLраFFа Fою тежегішін босатыHыз

БLл ескерту аFылды кілттіH батареясы отыра
бастаDанда кJрсетіледі.

БLл дабыл шам кJлік жылдамдыDы 7 км/саD (4
миля/саD) жоDары болDан кезде жBне тLралату
тежегіші тартылDанда пайда болады. КJлікті
тоFтатыHыз жBне тLралату тежегішін бос
жіберіHіз.

Осы ескерту пайда болса, батареяны жаHасымен
ауыстырыHыз, мына бJлімді FараHыз “АFылды
кілттіH батареясы” “8. ішінде ТехникалыF Fызмет
кJрсету жBне Jз бетінше орындалатын
жLмыстар” бJлім.

10. ТJмен жанармай деHгейі
БLл ескерту бактаDы жанармай деHгейі тJмендеп
келе жатFанда пайда болады. Жанармайды Fолайлы кезде, мNмкіндігінше жанармай датчигі “бос”
(0) Fалпына жетпей тLрып FLйDан дLрыс.
Жанармай датчигі “бос” (0) Fалпына жеткенде, бакта шамалы мJлшерде жанармай Fалады.

11. Есік/артFы есік ашыF
БLл ескерту есіктердіH кез келгені жBне/немесе
жNксалDыштыH есігі ашыF Fалса немесе мыFтап
жабылмаса пайда болады. КJлік белгішесі дисплейде ашыF тLрDан есікті немесе жNксалDыштыH
есігін кJрсетеді.

12. Кілт жNйесіндегі аFау
БLл ескерту аFылды кілт жNйесінде аFаулыF
болDанда пайда болады.
БLл ескерту FозDалтFыш тоFтатылDанда пайда болатын болса, FозDалтFышты оталдыру мNмкін емес. БLл ескерту FозDалтFыш іске FосылDанда пайда
болатын болса, кJлікті жNргізуге болады. Дегенмен, жJндету Nшін тез арада NISSAN дилеріне
немесе білікті шеберханаDа хабарласыHыз.

13. ТJмен шина Fысымы
БLл ескерту шинадаDы Fысым тJмен болDан
жаDдайда пайда болады. Ескерту шинадаDы
Fысым тJмен ескерту шамы жанDан бойда, от
алдыру FосFышын ON Fалпына FойDан Bрбір кезде кJрсетіледі. Осы ескерту кJрсетілетін болса,

кJлікті тоFтатып, шинаныH Fысымын шина
таFтайшасында кJрсетілген Lсынылатын САЛEЫН
шина Fысымына дейін реттеHіз (мына бJлімдерді
FараHыз “ Шина Fысымы тJмен екенін ескерту
шамы” “2. ішінде Аспаптар мен басFару
FLралдары” бJлім жBне “Шина Fысымын баFылау
жNйесініH (ШEБЖ) (бар болса)” “5. ішінде От алдыру жBне жNргізу” бJлім).

14. ШEБЖ жNйесініH аFауы ескертуі
(бар болса)
БLл ескерту шина Fысымын баFылау жNйесінде
(ШEБЖ) аFаулыF бар екенін кJрсетеді.
Егер бLл ескертпе пайда болса, жNйені NISSAN
дилері немесе білікті шеберхана тексеруі тиіс.
Мына бJлімді FараHыз “ Шина Fысымы тJмен екенін ескерту шамы” “2. ішінде Аспаптар мен
басFару FLралдары” бJлім, “Шина Fысымын
баFылау жNйесініH (ШEБЖ) (бар болса)” “5. ішінде
От алдыру жBне жNргізу” бJлім, “Шина Fысымын
баFылау жNйесі (ШEБЖ)” “6. ішінде ТJтенше
жаDдайда” бJлім жBне “Шина Fысымын баFылау
жNйесі (ШEБЖ)” “8. ішінде ТехникалыF Fызмет
кJрсету жBне Jз бетінше орындалатын
жLмыстар” бJлім.

15. ЖуDыш сLйыFтыF аз
БLл ескерту Bйнек жуDыш сLйыFтыDыныH деHгейі
тJмен кезде пайда болады. Aйнек жуDыш
сLйыFтыDын Fажетінше FLйыHыз. Мына бJлімді
FараHыз “Aйнек жуDыш сLйыFтыF” “8. ішінде ТехникалыF Fызмет кJрсету жBне Jз бетінше орындалатын жLмыстар” бJлім.

16. ЖоDары салFындатFыш
температурасы, кJлікті тоFтатыHыз
ескертуі
БLл ескерту FозDалтFыш салFындатFышыныH температурасы Jте жоDары болDан кезде пайда болады.
САE БОЛЫGЫЗ
ЖоDары температура ескерту оталдыру
FосFышы ON Fалпында тLрDанда пайда болса,
кJлікті тез арада Fауіпсіз тNрде тоFтатыHыз.
КJлік шамадан тыс Fызып кетсе, кJлікті пайдалануды жалDастыра беру FозDалтFышты
айтарлыFтай заFымдауы мNмкін, (мына
бJлімді FараHыз “EозDалтFыштыH Fатты
Fызуы” “6. ішінде ТJтенше жаDдайда” бJлімол
жерде дереу Fолданылатын шаралар берілген).

17. 4ДЖ жNйесі аFауы туралы ескерту
(бар болса)
БLл ескерту FозDалтFыш іске Fосылып тLрDанда
тJрт дJHгелекті жетек (4ДЖ) жNйесі дLрыс жLмыс
істемей тLрDан кезде пайда болады. КJлік
жылдамдыDын азайтыHыз жBне кJлікті NISSAN
дилеріне немесе білікті шеберханаDа тексертіHіз.
Мына бJлімді FараHыз “ТJрт дJHгелекті жетек
(4ДЖ) (бар болса)” “5. ішінде От алдыру жBне
жNргізу” бJлім.
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18. 4WD температурасы жоDары,
кJлікті тоFтатыHыз ескертуі (бар
болса)
БLл ескерту кJтерілген май температурасына
байланысты батып FалDан кJлікті босатуDа Bрекет
жасаDан кезде туындауы мNмкін. КJлікті жNргізу
режимі екі дJHгелекті жетек (2ДЖ) режиміне Jзгеруі мNмкін. Осы ескерту кJрсетілсе, мLны орындау Fауіпсіз болса, FозDалтFыш жLмыс істеп
тLрDанда кJлікті тоFтатыHыз. Одан кейін ескерту
Jшірілсе, жNргізуді жалDастыруDа болады. Мына
бJлімді FараHыз “ТJрт дJHгелекті жетек (4ДЖ) (бар болса)” “5. ішінде От алдыру жBне жNргізу”
бJлім.

19. Шина Jлшемі Fате ескертуі (бар
болса)
БLл ескерту алдыHDы жBне артFа дJHгелектердіH
жBне шиналардыH диаметрлері арасында Nлкен
ара FашыFтыF болDанда кJрсетілуі мNмкін.
EозDалтFыш бос айналып тLрDанда кJлікті Fауіпсіз
аймаFта жол шетіне шыDарыHыз. БарлыF шина
JлшемдерініH бірдей, шина FысымыныH дLрыс
екенін жBне шиналардыH Fатты желінбегенін
тексеріHіз. Мына бJлімді FараHыз “ТJрт
дJHгелекті жетек (4ДЖ) (бар болса)” “5. ішінде От
алдыру жBне жNргізу” бJлім.

20. Тасымалдау режимі Fосулы, саFтау
саFтандырDышын басыHыз ескертуі
KзаF саFтау саFтандыру FосFышы басылмаDанда
(FосылмаDанда) осы ескерту кJрсетілуі мNмкін.
Осы ескерту кJрсетілген кезде, ескертуді Jшіру
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Nшін LзартылDан саFтау саFтандырDышын
басыHыз (FосыHыз). Eосымша мBлімет алу Nшін
“СаFтандырDыштыH LзаF саFтау тетігі” “8. ішінде
ТехникалыF Fызмет кJрсету жBне Jз бетінше
орындалатын жLмыстар” бJлім.

21. Фара жNйесіндегі Fате ескертуі
(бар болса)
БLл ескерту LED фаралар дLрыс жLмыс істемей
тLрDан кезде кJрсетіледі. ЖNйені NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа тексертіHіз.

22. Батареяны Nнемдеу Nшін Fуат кJзі
Jшіріледі ескертуі
Беріліс ауыстырDышы Р (тLраFFа Fою) кNйінен
жылжытылмаса, бLл ескерту біраз уаFыттан кейін
пайда болады.

25. СыртFы ауаныH тJмен екенін
ескерту (бар болса)
БLл ескерту [Low Temperature Alert] (ТJмен температура туралы ескерту) параметрі [ON] (Eосулы) кNйінде тLрса жBне сыртFы температура 3°C
(37°F) тJмен болса пайда болады. Дабыл шамын
кJрінбейтін орнатуDа болады (мына бJлімді
FараHыз “ТJмен температура туралы ескерту”
осы бJлімніH аяF жаDында).

26. Mздіксіз Jзгермелі беріліс (MIБ)
кNйініH кJрсеткіші
БLл индикатор автоматты ауыстыру Fалпын
кJрсетеді.

23. Батареяны Nнемдеу Nшін Fуат кJзі
Jшірілді ескертуі

Eолмен ауыстыру режимінде (бар болса), трансмиссияны FорDау режиміне байланысты трансмиссия Fажетті беріліске Fойылмаса, MIБ FалпыныH индикаторы жанып, дыбыстыF сигнал естіледі.

БLл ескерту от алу FосFышы батареяны Nнемдеу
Nшін автоматты тNрде OFF Fалпына FойылDан соH
пайда болады.

Мына бJлімді FараHыз “КJлікті жNргізу” “5. ішінде
От алдыру жBне жNргізу” бJлімоныH ішінде
Fосымша мBлімет берілген.

24. Еске салу, фараларды JшіріHіз

27. ЭКО режим жNйесініH индикаторы

БLл ескеру фара FосFышы ON Fалпында Fалып,
от алу FосFышы ACC, OFF немесе LOCK Fалпына FойылDанда жNргізу жаDындаDы есік ашылDан
кезде пайда болады. Фара FосFышын OFF не
AUTO Fалпына FойыHыз. Eосымша мBлімет алу
Nшін мына бJлімді FараHыз “Фара жBне бLрылу
сигналыныH FосFышы” “2. ішінде Аспаптар мен
басFару FLралдары” бJлім.

ЭКО режимініH индикаторы ЭКО режим жNйесі
FосылDанда шыDады (мына бJлімді FараHыз “ЭКО
режим жNйесі (бар болса)” “5. ішінде От алдыру
жBне жNргізу” бJлім).

28. ЖNйедегі Fате ескертуі (бар болса)
БLл ескерту мына жNйелер дLрыс жLмыс істемеген кезде шыDады.

•
•

БайFаусыз кедергіні ескерту (БКЕ) жNйесі
АрттаDы кJлденеH FозDалыс туралы ескерту
(RCTA) жNйесі

Eосымша мBлімет алу Nшін мына бJлімді FараHыз
“БайFаусыз кедергіні ескерту (БКЕ) жNйесі (бар
болса)” “5. ішінде От алдыру жBне жNргізу” бJлім
жBне “АрттаDы кJлденеH FозDалыс туралы ескерту
(RCTA) жNйесі (бар болса)” “5. ішінде От алдыру
жBне жNргізу” бJлім.

29. Eолданыста жоF артFы камераны
тазалаHыз ескертуі (бар болса)
БалшыF, жаHбыр суы немесе Fар артFы камераDа
жиналса жBне автоматты жуDыш жBне Nрлегішпен
кетпесе осындай ескерту шыDады. Мына бJлімді
FараHыз “БайFаусыз кедергіні ескерту (БКЕ)
жNйесі (бар болса)” “5. ішінде От алдыру жBне
жNргізу” бJлім.

30. MIБ жNйесіндегі аFау ескертуі
БLл ескерту MIБ жNйесінде аFаулыF бар кезде
жанады. Егер бLл ескертпе пайда болса, жNйені
NISSAN дилері немесе білікті шеберхана тексеруі
тиіс.

31. Навигация индикаторы (бар болса)

32. ТLраFFа FоюдыH сенсорлыF
жNйесіндегі Fате ескертуі (бар болса)

35. ЖNргізуші назары - Mзіліс жасайсыз
ба? (бар болса)

БLл ескерту тLраFFа Fою сенсоры жNйесінде
аFаулыF бар кезде жанады. Егер бLл ескертпе
пайда болса, жNйені NISSAN дилері немесе білікті шеберхана тексеруі тиіс.

ЖNйе жNргізуші шаршаDанын немесе дLрыс назар аудармай отырDанын аныFтаDанда осы дабыл
кJрсетіледі (мына бJлімді FараHыз “ЖNргізуші назарын аудару (бар болса)” “5. ішінде От алдыру
жBне жNргізу” бJлім).

33. Eолжетімді емес, бNйірлік радар
жабылDан (бар болса)
БLл ескерту БайFаусыз кедергіні ескерту (БКЕ)
жBне АрттаDы кJлденеH FозDалыс туралы ескерту
жNйелері дLрыс жLмыс істемеген кезде шыDады.
Радар сенсорлары су шашырау, шыF немесе
тLман тBрізді уаFытша ауа райы FLбылыстарына
байланысты бJгеліп Fалуы мNмкін.

36. ЖNргізуші назары жNйесініH аFауы
(бар болса)
ЖNргізуші назары жNйесінде аFау болDанда осы
ескерту шыDады.
Eосымша мBлімет алу Nшін “ЖNргізуші назарын
аудару (бар болса)” “5. ішінде От алдыру жBне
жNргізу” бJлім.

БLл жNйелер жаDдайлар жойылмайынша Fолданылмайды. Мына бJлімді FараHыз “БайFаусыз кедергіні ескерту (БКЕ) жNйесі (бар болса)” “5. ішінде От алдыру жBне жNргізу” бJлім жBне
“АрттаDы кJлденеH FозDалыс туралы ескерту
(RCTA) жNйесі (бар болса)” “5. ішінде От алдыру
жBне жNргізу” бJлім.

34. Mзіліс жасайтын уаFыт келді ме?
индикатор
БLл кJрсеткіш орнатылDан уаFытFа жеткен кезде
пайда болады. Таймерге 6 саDатFа дейін орнатуDа
болады. Мына бJлімді FараHыз “Орнатымдар”
осы бJлімніH бас жаDында.

БLл индикатор бLрылыс нNктесіне келгенде жанады.
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Eосымша мBлімет алу Nшін “БайFаусыз кедергіні
ескерту (БКЕ) жNйесі (бар болса)” “5. ішінде От
алдыру жBне жNргізу” бJлім.

2. Орташа жылдамдыF (км/саD немесе
миля/саD)

JVI1273XZ

Орташа жылдамдыF режимі соHDы Fалпына келтірілгеннен кейінгі кJліктіH орташа жылдамдыDын
кJрсетеді. БастапFы Fалпына келтіру
j
2
FосFышты 1 секундтан LзаF уаFыт басу арFылы
жасалады.

Сапар компьютерініH j
1 жBне j
2 FосFыштары
рульдіH сол жаDында орналасFан. Сапар компьютерін пайдалану Nшін FосFыштарды басыHыз.

Дисплей Bрбір 30 секунд сайын жаHартылады.
Eайта орнатудан кейінгі алDашFы 30 секунд ішінде дисплейде [– – –] таHбасы кJрсетіледі.

FосFышы j
2 басылDан сайын,
дисплей Jзгертіледі.

3. Iткен уаFыт жBне сапар одометрі
(км не миля)

Сапар компьютерініH дисплей элементі кJлік
аFпараты дисплейінде Jзгереді. МBлімет алу Nшін келесіні FараHыз “Орнатымдар” осы бJлімніH
бас жаDында.

1. ЖNргізу кJмекшілері (бар болса)
ЖNргізу кJмекшілері режимі БайFаусыз кедергіні
ескерту (БКЕ) жNйесініH жLмыс жаDдайын
кJрсетеді.
[Driving Aids] (ЖNргізу кJмекшілері) мBзірінде
кJрсетілген БКЕ жNйесін Fосу немесе Jшіру Nшін
FосFышымен j
1 таHдаHыз жBне <OK> j
1
тNймесімен [Blind Spot] (БайFаусыз кедергі) параметрін JзгертіHіз.

Iткен уаFыты:
Iткен уаFыт режимі соHDы Fалпына келтірілгеннен кейінгі уаFытты кJрсетеді.
Сапар одометрі (км):
Ішінара жNріс есептегіші бар одометр режимі
соHDы Fалпына келтірілгеннен кейін кJліктіH жалпы жNрген FашыFтыDын кJрсетеді.
Орташа жылдамдыF (км/саD):
Орташа жылдамдыF режимі соHDы Fалпына келтірілгеннен кейінгі кJліктіH орташа жылдамдыDын
кJрсетеді.
Дисплей Bрбір 30 секунд сайын жаHартылады.
Eайта орнатудан кейінгі алDашFы 30 секунд ішінде дисплейде [– – –] таHбасы кJрсетіледі.

Сапар одометрі (км):
Ішінара жNріс есептегіші бар одометр режимі
соHDы Fалпына келтірілгеннен кейін кJліктіH жалпы жNрген FашыFтыDын кJрсетеді.
Iткен уаFыты:
Iткен уаFыт режимі соHDы Fалпына келтірілгеннен кейінгі уаFытты кJрсетеді.
Eалпына келтіру мBзірі:
ЖNргізу компьютерініH аFпаратыныH элементтерін бір-бірлеп немесе барлыDын бір уаFытта Fалпына келтіруге болады.
Aрбір элементті немесе барлыF элементтерді Fалпына келтіру Nшін:
a. <OK> j
1 тNймесін басып, Fалпына келтіру
мBзіріне ауысыHыз.
b.

FосFышын j
1 Fолданып, <OK> j
1
тNймесін басып Fалпына келтірілетін бір элементті немесе [All Reset] (БарлыDын Fалпына
келтіру) тNймесін таHдаHыз.

c. <OK> j
1 тNймесін басып элементті (-терді)
Fалпына келтіру Nшін [Yes] (ИB) таHдаHыз.

4. Бітуге дейінгі FашыFтыF (бдF — км
немесе миля)
Бітуге дейінгі FашыFтыF (FшF) режимі жанармайды Fайта FLюDа дейін жNруге болатын
FашыFтыFтыH есебін береді. EашыFтыF жанармай
багындаDы жанармай мJлшері мен жанармайдыH
наFты тLтынылу мJлшері негізінде Nздіксіз есептеліп отырады.
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Дисплей Bрбір 30 секунд сайын жаHартылады.
EашыFтыF режимі тJмен ауFымды дабыл беру
мNмкіндігін Fамтиды. Егер жанармай деHгейі
тJмен болса, бейнебетте дабыл шамы кJрінеді.
Жанармай деHгейі одан да тJмендеген кезде, бдF
дисплейі [– – –] болып Jзгереді.

Жанармайды тLтынудыH орташа кJрсеткіші
(л (литр)/100 км немесе км/л (литр)):
Орташа тLтынылDан жанармай режимі соHDы рет
Fалпына келтіргеннен кейін тLтынылDан жанармайдыH орташа мBнін кJрсетеді. БастапFы Fалпына келтіру Nшін <OK> j
1 тNймесін 1 секундтан
LзаF басу керек.

•

Егер FLйылDан жанармай мJлшері аз болса, от
алдыру FосFышы OFF кNйіне бLралDаннан
бLрын кJрсетілген дисплей кJрініп тLра беруі
мNмкін.

Дисплей Bрбір 30 секунд сайын жаHартылады.
БастапFы Fалпына келгеннен кейінгі алDашFы 500
м жNріп Jткенше дисплейде [– – –] кJрсетіліп
тLрады.

•

EырDа Fарай жNргенде немесе ирелеH жолDа
тNскенде, бактаDы жанармай шайFалады, бLл
дисплейдегі мBнді аз уаFытFа Jзгертуі мNмкін.

7. Аудио (бар болса)

5. Жанармай Nнемі (л (литр)/100 км,
км/л (литр) немесе МИЛЯ/ГАЛЛОН)
Current fuel consumption (АDымдаDы
тLтынылDан жанармай):
АDымдаDы
тLтынылDан
жанармай
режимі
тLтынылDан жанармайдыH аDымдаDы мBнін
кJрсетеді.

6. ЭКО педаль нLсFаулыDы
БLл дисплей жNргізушіге Nдету педалініH Fалпына
байланысты
кJліктіH
FаншалыFты
тиімді
жNргізіліп отырDанын кJрнекі тNрде кJрсетеді.
ECO FосFышы FосылDан кезде Nдету нLсFаулыDы
ECO жNргізу индикаторымен бірге жLмыс істейді, (мына бJлімді FараHыз “ЭКО режим жNйесі (бар болса)” “5. ішінде От алдыру жBне жNргізу”
бJлім).
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Аудио режимі
кJрсетеді.

аудио

кNйініH

мBліметтерін

Аудио кJзін таHдау Nшін:
1. <OK> j
1 тNймесін басыHыз.
2.

FосFышын j
1 Fолданып, <OK> j
1
тNймесін басып, Fажетті аудио сигнал кJзін
таHдаHыз.

8. Навигация (бар болса)
БаDыт нLсFауы навигация жNйесіне орнатылDан
кезде, бLл элемент навигация жолы туралы
аFпаратты кJрсетеді.

9. Компас (бар болса)
БLл дисплей кJліктіH баDытын кJрсетеді.

10. “4x4-i” дисплейі (бар болса)
[4x4-i] дисплейі таHдалDан кезде жNргізу кезінде
артFы жBне алдыHDы дJHгелектер трансмиссиясын айналдыру сBтініH Nлестіру мJлшерін кJре
аласыз.

11. Шина Fысымдары (бар болса)
Шина Fысымдары режимі кJлік жNріп бара
жатFанда барлыF тJрт шинаныH Fысымын
кJрсетеді.
ШинадаDы Fысым тJмен ескертуі пайда болDан
кезде, дисплейдіH кJрсетілген ескерту бойынша
Fосымша деректерді алу Nшін <OK> FосFышын
j
1 басу арFылы Шина Fысымдары режиміне ауысуы мNмкін.
Шина FысымыныH бірлігін мыналарDа Jзгертуге
болады:

•
•
•
•

кПа
кг-кNш/см2
фунт/дюйм
бар

FосFышын j
1 жBне <OK> j
1 тNймесін бірлікті таHдау жBне Jзгерту Nшін FолданыHыз.

Fамтиды. СыртFы ауа температурасы 3°C (37°F)
тJмен болса, бейнебетте j
3 ескертуі кJрінеді.

САCАТ ПЕН СЫРТEЫ АУА
ТЕМПЕРАТУРАСЫ

Сырты температура сенсоры радиатордыH
алдыHDы жаDында орналасFан. Сенсор жLмысына
жол немесе FозDалтFыш жылуы, жел баDыттары
немесе жолдаDы Jзге жаDдайлар Bсер етуі мNмкін.
Дисплейдегі мBні сырттаDы наFты температура
немесе BртNрлі жол таHбалары немесе жарнама
таFталарында бейнеленген температурадан Jзгеше болуы мNмкін.

Телефонды Fолмен басFару

жоDары немесе тJмен жаDын басыHыз. Eолмен
басFару режимі телефон нJміріне сандарды теріп
FоHырау шалуDа мNмкіндік бермейді. Пайдаланушы Телефон кітапшасынан, СоHDы FоHыраулар
тізімдерінен бір жазбаны немесе [Answer] (Жауап
беру), [Decline] (Eабылдамау), [Hang up] (ТLтFаны
Fою), [Mute] (Дыбысын Jшіру), т.б. сияFты опцияларды таHдай алады.
Дауысты тану режимін Fайта Fосу Nшін Fолмен
басFару режимінен
тNймесін Lстап тLру
арFылы шыDыHыз. Сол кезде
тNймесі басылса, Дауыстап сJйлесу телефон жNйесі Fосылады.
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СаDат j
1 пен сыртFы температура
мBліметініH дисплейініH жоDарDы
кJрсетіледі.

j
2 кJлік
жаDында

СаDат
СаDатты реттеу Nшін “СаDат” осы бJлімніH бас
жаDында, “ДыбыстыH негізгі жLмысы” “4. ішінде
Дисплей бейнебеті, жылытFыш, ауа баптаDыш
жBне дыбыс жNйесі” бJлімнемесе одан бJлек НавигациялыF жNйеніH Fолданушы нLсFаулыDын
FараHыз (бар болса).
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1. Дауысты тану

СыртFы ауа температурасы (°C немесе
°F)

2. Баптау тNймешігі

СыртFы ауа температурасы °C немесе °F тNрінде
-40 пен 60°C (-40 мен 140°F) аралыDында
кJрінеді.

Дауысты тану жNйесін Fолданып отырDан кезде
дауыс пBрмендерін айтудыH орнына рульдегі
FосFыштармен мBзір параметрлерін таHдауDа болады. Eолмен басFару режимін Fосу Nшін рульдегі
(сJйлеу) тNймесін басып телефон мBзіріне
кіріHіз, одан кейін реттеу FосFышыныH (
)

СыртFы ауа температурасыныH режимі температураныH тJмендегені туралы ескерту мNмкіндігін

3. Телефон тNймешігі
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ФАРА ЖAНЕ БKРЫЛУ СИГНАЛЫНЫG
EОСEЫШЫ
m

ФАРА EОСEЫШЫ

Fалпы

кNйі алдыHDы габариттік, артFы, кJлік нJмірі
жBне аспаптар панелі шамдарын Fосады.

m

Fалпы
кNйі Jзге фаралармен Fоса фараларды Fос-

ады.
SIC3784AZ

Фара жарыDы

NIC2852

САE БОЛЫGЫЗ
NISSAN компаниясы шамдарды пайдалануDа
Fатысты жергілікті FаDидаларDа жNгінуге кеHес береді.

AUTO кNйі
От алдыру FосFышы ON кNйінде жBне фара
FосFышы AUTO кNйінде болDан кезде j
1 , фаралар, алдыHDы габариттік шамдар, аспаптар панелініH шамдары, артFы FLрама шамдар жBне Jзге
шамдар айналасындаDы жарыFFа Fарай Jздігінен
жанады.
От алдыру FосFышы LOCK немесе OFF кNйіне
FойылDан кезде, шамдар Jздігінен Jшеді.
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СенсордыH j
A Nстіне ешнBрсе FоймаHыз. Сенсор
жарыF
деHгейін
сезеді
жBне
автожарыFтандыру функциясын баFылайды.
Егер сенсордыH Nсті жабылDан болса, ол айнала FараHDы дегендей Bрекет етеді жBне фаралар жанады.
Фараны автоматты тNрде кешіктіріп сJндіру:

NIC2853

От алдыру FосFышын OFF Fалпына FойDаннан
кейін кез келген есікті ашып, содан кейін барлыF
есіктерді жапFанда фаралар 45 секунд Fосылып
тLрады.

Алыс жарыFты іске Fосу Nшін тLтFаны алдыHDы
кNйге j
1 басыHыз.

Фараны автоматты тNрде кешіктіріп сJндіру
уаFытын 0 секундтан (OFF) 180 секундFа дейін
реттей аласыз. ЗауыттыF Bдепкі параметр 45 секунд. Фараны автоматты тNрде кешіктіріп сJндіру
туралы аFпаратты FараHыз “Орнатымдар” осы
бJлімніH бас жаDында.

Фараларды жалт еткізіп Fосу Nшін тLтFаны еH
артFы кNйге j
3 тартыHыз. Фараларды фаралар
Fосулы болмаса да жалт еткізіп FосуDа болады.

Алыс жарыFты Jшіру Nшін тLтFаны нейтралды
кNйге j
2 FайтарыHыз.

•

КNндіз Fосылатын жарыF жNйесі
Егер тіпті фаралар Jшіп тLрса да, FозDалтFышты
от алдырDаннан кейін кNндізгі шамдар жанады.
Шам FосFышы
Fалпына FойылDан кезде,
кNндіз Fосылатын шамдар Jшіріледі.

ФАРА БАCЫТЫН БАСEАРУ
БLл кJлік автоматты тNзету
жабдыFталDан.
ФараныH
Jзегі
баFыланады.

жNйесімен
Jздігінен

ФАРАНЫ ТАЗАЛАCЫШ

БLл Bрекет алдыHDы Bйнек жуDышыныH
сLйыFтыDын жBне фара тазалаDыштыH
сLйыFтыDын бір уаFытта Fосады.

АККУМУЛЯТОРДЫ MНЕМДЕУ ЖMЙЕСІ
Фара FосFышы
немесе
кNйінде болса
жBне от алдыру FосFышы ACC, OFF немесе
LOCK кNйінде болDанда жNргізуші есігі ашылDан
кезде, жарыF туралы ескерту сигналы шыDады.
Фара FосFышы
немесе
кNйінде
болDанда от алдыру FосFышы OFF немесе LOCK
Fалпына Fойылса, аккумуляторды Nнемдеу функциясы аккумулятордыH отыруына жол бермеу
Nшін шамдарды біраз уаFыттан кейін Jшіреді.

САE БОЛЫGЫЗ
БLрылма шамыныH FосFышы рульді бLру
бLрышы алдын-ала орнатылDан мJлшерден
аспаса
Jздігінен
ажыратылмайды.
БLрылDаннан
немесе
жол
Fатарын
ауыстырDаннан кейін, бLрылма шамыныH
FосFышыныH
бастапFы
Fалпына
FойылDанына кJз жеткізіHіз.

БLрылу сигналы
БLрылу сигналдарын Fосу Nшін тLтFа ілінгенше
тLтFаны жоDары j
1
немесе тJмен j
2
жылжытыHыз. БLрылыс аяFталDаннан кейін,
бLрылу сигналы Jздігінен ажыратылады.

САE БОЛЫGЫЗ

Жол Fатарын ауыстыру сигналы

EозDалтFыш от алып тLрмаса аккумулятордыH отыруына жол бермеу Nшін шамдарды
LзаF уаFыт Fосып FалдырмаHыз.

Жол Fатарын ауыстыру сигналын іске Fосу Nшін
FосFышты жоDары j
1 немесе тJмен j
2 шам
жыпылыFтай бастаDанша кJтеріHіз немесе
тNсіріHіз.

БKРЫЛУ СИГНАЛЫНЫG EОСEЫШЫ

Егер FосFышты жоDары j
1 немесе тJмен j
2 жылжытып болDаннан кейін тура артFа жылжытсаHыз,
шам 3 рет жыпылыFтайды. БLл функцияны іске
Fосу немесе Jшіру Nшін, FараHыз “Орнатымдар”
осы бJлімніH бас жаDында.

NIC2899

Фара тазалаDышы фара тазалаDыштыH FосFышы
Fосылып, фаралар жанып тLрDанда Dана жLмыс
істейді.

ШамныH жыпылыFтауын тоFтату Nшін FосFышты
Fарсы баDытFа жылжытыHыз.

Фара тазалаDышты іске Fосу Nшін:

•

Аспаптар
панелініH
тJменгі
жаDында
орналасFан фара тазалаDышыныH FосFышын
басыHыз, одан кейін сNрткіш пен жуDыш
FосFышын JзіHізге Fарай тартыHыз.

NIC2854
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ТKМАНCА EАРСЫ ШАМ EОСEЫШЫ

ТKМАНCА EАРСЫ АЛДЫGCЫ ШАМДАР

АЛДЫGCЫ ТЕРЕЗЕ СMРТКІШІ МЕН
ЖУCЫШЫН АУЫСТЫРЫП-EОСEЫШ
ТLманDа Fарсы артFы шамды Jшіру Nшін тLманDа
Fарсы шам FосFышын Fайтадан
кNйіне
бLраHыз. ELралдар таFтасындаDы
индикаторыныH сJнгеніне кJз жеткізіHіз.
АлдыHDы жBне артFы тLманDа Fарсы шамдарды
Fатар сJндіру Nшін, тLманDа Fарсы шамныH тетігін
“OFF” Fалпына FойыHыз.

NIC2855

ТLманDа Fарсы алдыHDы шамдарды FосыHыз,
тLманDа Fарсы шамныH тетігін
Fалпына, фара тетігі
немесе
Fалпында тLрDанда
FосыHыз. Аспаптар панеліндегі алдыHDы тLман
жарыDыныH индикатор шамы
жанады.

ТLманDа Fарсы артFы шамдарды кJру Fабілеті
айтарлыFтай тJмендеген кезде Dана пайдалану
Fажет, жалпы алDанда, 100 м (328 фут) аз
FашыFтыFFа.

EАУІПТІ
ТJмен температураларда жуDыш сLйыFтыF
алдыHDы терезеге Fатып Fалып, кJруге кедергі жасауы мNмкін. АлдыHDы терезені жумай
тLрып, алдыHDы терезені жылытFышпен
жылытыHыз.
САE БОЛЫGЫЗ

•

ЖуDышты 30 секундтан LзаF уаFыт бойы
Nздіксіз пайдаланбаHыз.

•

Терезе жуDыштыH багы
жуDышты іске FоспаHыз.

бос

болса,

АЛДЫGCЫ ТЕРЕЗЕ СMРТКІШІ МЕН
ЖУCЫШЫН АУЫСТЫРЫП-EОСEЫШ

АлдыHDы тLманDа Fарсы шамдарды Jшіру Nшін
тLманDа Fарсы шам FосFышын “OFF” кNйіне
бLраHыз.

ТKМАНCА EАРСЫ АРТEЫ ШАМ
ТLманDа Fарсы артFы шамды Jшіру Nшін тLманDа
Fарсы шам FосFышын
кNйіне бLраHыз.
EосFыш
кNйіне Jздігінен оралады жBне
тLманDа Fарсы артFы шам тLманDа Fарсы алдыHDы
шамдармен бірге жанады. Аспаптар панеліндегі
артFы тLман жарыDыныH индикатор шамы
жанатынын тексеріHіз.
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АлдыHDы Bйнек сNрткіші мен жуDышы от алдыру
FосFышы ON кNйінде болDан кезде жLмыс істейді.

СNрткіштіH функциясы
ЖаHбырды сезетін автоматты сNрту режимі,
алдыHDы терезеніH NстіHгі жаDында орналасFан
жаHбыр сенсорларыныH кJмегімен сNрткіштерді
автоматты тNрде іске Fосып, жаHбыр FарFыны
мен кJліктіH жылдамдыDына Fарай сNрткіштіH
жылдамдыDын реттейді.

жBне сNрткіш иінтірегініH Nстіндегі жBне
айналасындаDы Fарды немесе мLзды алып
тастаHыз. Шамамен 1 минуттан кейін,
сNрткішті Fосу Nшін FосFышты Fайта іске
FосыHыз.
САE БОЛЫGЫЗ

•

СNрткіштіH тетігі AUTO жBне от алдыру
FосFышы ON Fалпында тLрDанда жаHбыр
сенсорына жBне оныH айналасына Fол
тигізбеHіз. СNрткіштер кенет іске Fосылып
кетіп, жараFат алуыHыз немесе сNрткішке
заFым келуі мNмкін.

•

ЖаHбырды сезетін автоматты сNрткіштер
тек жаHбыр кезінде Dана FолдануDа
арналDан. Егер тетік AUTO Fалпында Fалса,
FоFыс, FолдыH табы, май немесе FLртFLмырсFа сенсорDа не оныH айналасына
тиіп не тLрып Fалса, сNрткіштер кенет іске
Fосылуы мNмкін. СNрткіштер сонымен
Fатар, жаHбыр сенсорына шыDасын газ немесе ылDал Bсер етсе де Fосылуы мNмкін.

ЖаHбырды сезетін автоматты сNрту режимін орнату Nшін тетікті AUTO j
1 Fалпына тJмен
басыHыз. От алдыру FосFышы ON Fалпына
FойылDанда сNрткіш бір рет сNртеді.
ЖаHбыр
сенсорыныH
сезгіштік
деHгейін
тNймешені j
A алDа (ЖоDары) немесе артFа j
B
(ТJмен) Fарай бLрау арFылы реттеуге болады.
ЖаHбырды сезетін автоматты сNрту режимін Jшіру Nшін тетікті OFF Fалпына жоDары итеріHіз.
Тетік “
”j
2 Fалпына Fойылса, сNрткіш баяу
жLмыс істейді.
Тетік “
”j
3 Fалпына Fойылса, сNрткіш жылдам жLмыс істейді.
Aйнек сNрткіштіH жLмысын тоFтату Nшін тLтFаны
жоDары FозDап “OFF” Fалпына апарыHыз.
Тетік “
”j
4 Fалпына Fойылса, сNрткіш бір рет
сNрту режимінде жLмыс істейді. ТLтFа JзініH
бастапFы кNйіне Jздігінен Fайтып оралады.
Егер алдыHDы терезе сNрткішініH жLмысына
Fар немесе мLз кедергі жасаса, сNрткіш Jз
моторын саFтау маFсатында жLмысын
тоFтатуы мNмкін. Осындай жаDдай орын алса,
сNрткіш FосFышын “OFF” кNйіне бLраHыз

•

АлдыHDы терезеніH шынысына суDа тJзімді
зат жаDылDан болса, жаHбыр аз болса да,
жаHбырды
сезетін
автоматты
сNрткіштердіH жылдамдыDы жоDары болуы
мNмкін.
КJлік
жуу
Fызметін
пайдаланDан кезде, жаHбырды сезетін автоматты
сNрткіштерді
ажыратып
FойыHыз.

•

ЖаHбырды сезетін автоматты сNрткіштер,
жаHбыр тамшысы сенсорDа тимесе,
жаHбыр жауып тLрDан кезде де жLмыс істемеуі мNмкін.

•

ЖаHбыр сенсорыныH автоматты сNрту
жNйесініH дLрыс жLмыс істеуі Nшін фирмалыF сNрткіш шJткелерді Fолдану Lсынылады. Мына бJлімді FараHыз “Aйнек жуDыш
щеткалар” “8. ішінде ТехникалыF Fызмет
кJрсету жBне Jз бетінше орындалатын
жLмыстар” бJлім.

ЖуDыш жLмысы
ЖуDышты іске Fосу Nшін тетікті алдыHDы терезеге
жуDыш
сLйыFтыF
Fажетті
мJлшерде
шашыраDанша кJліктіH артFы жаDына Fарай j
5
тартыHыз.
СNрткіштіH сNрту режимі:
ЖуDыш пен сNрткіш пайдаланылDан кейін, сNрткіш
3 секундтан кейін бір рет іске Fосылатын болады.
БLл Bрекет алдыHDы терезеге шашыраDан жуDыш
сLйыFтыFты сNртуге арналDан.
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АРТEЫ ТЕРЕЗЕ ЖAНЕ СЫРТEЫ
АЙНА ЖЫЛЫТEЫШЫНЫG
EОСEЫШЫ
АРТEЫ ТЕРЕЗЕНІG СMРТКІШІ МЕН
ЖУCЫШЫНЫG EОСEЫШЫ

ЖуDыш жLмысы
ЖуDышты іске Fосу Nшін FосFышты алдыHDы терезеге жуDыш сLйыFтыF жеткілікті мJлшерде
шашыраDанша алDа j
3 Fарай итеріHіз. СNрткіш
бірнеше рет автоматты тNрде Fосылады.

JVI1286XZ

NIC2857

АртFы терезе сNрткіші мен жуDышы от алдыру
FосFышы ON Fалпында болDан кезде жLмыс жасайды.

СNрткіштіH функциясы
EосFышты “
” j
1 Fалпына FойDан кезде
сNрткіш анда-санда бір рет Fосылады.
EосFышты “
” j
2 Fалпына FойDан кезде
сNрткіш тJмен жылдамдыFпен жLмыс істейді.
Егер артFы терезе сNрткішініH FозDалуына Fар
немесе мLз т.с.с. кедергі жасаса, сNрткіш Jз
моторын FорDау Nшін жLмысын тоFтатуы
мNмкін. Осындай жаDдай орын алса, сNрткіш
FосFышын “OFF” кNйіне бLраHыз жBне
сNрткіш
иінтірегініH
Nстіндегі
жBне
айналасындаDы Fарды немесе мLзды алып
тастаHыз. Шамамен 1 минуттан кейін,
сNрткішті Fосу Nшін FосFышты Fайта іске
FосыHыз.
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ЖылытFыш FосFышы от алдыру FосFышы “ON”
кNйінде болDан кезде жLмыс істейді.
ЖылытFыш кJріністі жаFсарту Nшін алдыHDы
Bйнек сNрткіштері, артFы терезе жBне есіктіH
сыртFы айнасыныH Nстіндегі ылDалды, булануды
немесе Fырауды азайту Nшін Fолданылады.
ЖылытFыш тетігі басылDан кезде, индикатор шамы j
1 жанады да, артFы терезе жылытFышы біраз
жLмыс істейді (шамамен 15 минут). Алдын ала
орнатылDан уаFыт Jткеннен кейін, жылытFыш
Jздігінен ажыратылады.
Eолмен ажырату Nшін жылытFыш FосFышын Fайта басыHыз.
САE БОЛЫGЫЗ

•

ЖылытFышты Nзбестен пайдаланDан кезде,
FозDалтFышты
от
алдыруды
LмытпаHыз. Aйтпесе, ол аккумулятордыH
отыруына Bкелуі мNмкін.

СИГНАЛ БЕРУ

•

ЖЫЛЫТЫЛАТЫН ОРЫНДЫE
EОСEЫШТАРЫ (бар болса)

ТерезеніH ішкі жаDын тазалаDан кезде, терезе бетіндегі электрлі Jткізгіштерді сызып
немесе
заFымдап
алмауDа
тырысыHыз.

EАУІПТІ
Сіз я жолаушылар орындыFтыH жоDары температурасын байFамайтын немесе дененіH
орындыFFа тиетін жаFтары сезбейтін болса,
орындыF жылытFышын FолданбаHыз немесе
жолаушыларDа FолдануDа рLFсат бермеHіз.
МLндай адамдар орындыF жылытFышын
FолданDанда ауыр жараFат алуы мNмкін.
SIC4332Z

САE БОЛЫGЫЗ

•

EозDалтFыш от алмай тLрDанда орындыF
жылытFышты пайдалансаHыз, аккумулятор отырып Fалуы мNмкін.

•

ОрындыF жылытFышын LзаF уаFыт бойы
немесе орындыFFа ешкім отырмаDан кезде
пайдаланбаHыз.

•

ОрындыF Nстіне жамылDы, тJсеме, орындыF Fабы жBне т.б. сияFты ыстыFты Jткізбейтін нBрсе FоймаHыз. Aйтпесе, орындыF
шамадан тыс Fызып кетуі мNмкін.

•

ОрындыF Nстіне Fатты немесе ауыр нBрсе
FоймаHыз немесе оны тNйрегіш немесе
LFсас
нBрсемен
теспеHіз.
БLл
жылытFыштыH заFымдалуына Bкелуі
мNмкін.

•

Жылытылатын орындыF Nстіне тJгілген
Fандай да бір сLйыFтыFты лезде FLрDаF
шNберекпен сNртіп тастау Fажет.

•

ОрындыFты тазалаDан кезде, бензинді,
сLйылтFышты немесе LFсас материалдарды пайдаланбаHыз.

ДыбыстыF сигналды шыDару Nшін рульдегі орталыF дJHгелек аумаDын басыHыз.
EАУІПТІ
ДыбыстыF сигнал шыDаратын FLрылDыны
бJлшектемеHіз. БLлай ету Fосымша алдыHDы
жаF Fауіпсіздік жастыFшасы жNйесініH дLрыс
жLмыс жасауына Bсерін тигізуі мNмкін.
Eосымша
алдыHDы
жаF
Fауіпсіздік
жастыFшасы жNйесіне немFLрайлы Fарау
айтарлыFтай жеке бас жараFатына Bкелуі
мNмкін.
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ТЕМПЕРАТУРАСЫ БАEЫЛАНАТЫН
ОРЫНДЫEТАР (бар болса)

•

Жылытылатын орындыFтан аFау табылса
не ол жLмыс істемесе, FосFышты ажыратып, осы Fызметті атFарту Nшін жNйені
NISSAN
дилеріне
немесе
білікті
шеберханаDа тексертіHіз.

ЖылытFышты Jздігінен іске Fосып, Jшіріп
тLратын термостат баFылайды. КJрсеткіш шам
FосFыш Fосулы кезде жанып тLра береді.
3. ОрындыF жылыDаннан кейін немесе кJліктен
шыDудан бLрын, FосFышты басып, оны Jшіруді
LмытпаHыз.

EАУІПТІ
Сіз я жолаушылар орындыFтыH температурасын байFамайтын немесе дененіH орындыFFа
тиетін жаFтары сезбейтін болса, температурасы
баFыланатын
орындыFтарды
FолданбаHыз
немесе
жолаушыларDа
FолдануDа рLFсат бермеHіз. МLндай адамдар
температурасы баFыланатын орындыFтарды
FолданDанда ауыр жараFат алуы мNмкін.
САE БОЛЫGЫЗ

•

Температурасы баFыланатын орындыFты,
FозDалтFыш жLмыс істеп тLрмаDанда
FоссаHыз аккумулятор отырып Fалуы
мNмкін.

•

Температурасы баFыланатын орындыFты
LзаF уаFыт немесе ешкім оны FолданбаDан
кезде пайдаланбаHыз.

•

ОрындыF Nстіне жамылDы, тJсеме, орындыF Fабы жBне т.б. сияFты ыстыFты Jткізбейтін нBрсе FоймаHыз. Aйтпесе, орындыF
шамадан тыс Fызып кетуі мNмкін.

АртFы
орындыFтарды
кіріктірілген
жылытFыштармен жылытуDа болады. EосFыштар
алдыHDы ортаHDы консольдіH артFы жаDында
орналасFан жBне оларды бір бірінен бJлек
пайдалануDа болады.

•

ОрындыF Nстіне Fатты немесе ауыр нBрсе
FоймаHыз немесе оны тNйрегіш немесе
LFсас нBрсемен теспеHіз. БLл температурасы баFыланатын орындыFFа заFым келтіруі мNмкін.

1. EозDалтFышты іске FосыHыз.

•

2. EосFыштыH LO немесе HI жаDын Fажетінше
басыHыз. EосFыштаDы кJрсеткіш шам жанады.

ОрындыFFа тJгілген сLйыFтыFты дереу
FLрDаF шNберекпен сNрту Fажет.

•

Температурасы
баFыланатын
орындыFтыH ауа сNзгісі бар. Температура-

LIC3475Z

АлдыHDы орындыFтар:
АлдыHDы
орындыFтарды
кіріктірілген
жылытFыштар арFылы жылытуDа болады.
EосFыштар ортаHDы консольде орналасFан жBне
оларды бір бірінен бJлек пайдалануDа болады.
АртFы орындыFтар:
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ЖЫЛЫТЫЛАТЫН РУЛЬ EОСEЫШЫ
(бар болса)
сы
баFыланатын
орындыFты
ауа
сNзгісінсіз іске FоспаHыз. БLлай істегенде
жNйеге нLFсан келуі мNмкін.

•
•

ОрындыFты тазалаDан кезде, бензинді,
сLйылтFышты немесе LFсас материалдарды пайдаланбаHыз.
Температурасы баFыланатын орындыFтан
Fандай да бір аFау табылса немесе ол
жLмыс істемей тLрса, жNйені сJндіріHіз де,
NISSAN
дилеріне
немесе
білікті
шеберханаDа тексертіHіз.

SIC4334Z

Температурасы баFыланатын орындыFтар, жылы
немесе салFын ауаны орындыFтыH бетіне Nрлеу
арFылы алдыHDы орындыFтарды жылытады немесе
салFындатады.
ОртаHDы
консольде
орналасFан FосFыштарды тJмендегідей бір бірінен бJлек пайдалануDа болады:
1. EозDалтFышты іске FосыHыз.

2. БасFару тетігін j
A Fыздыру j
1 немесе
салFындату j
2 жаDына Fарай бLраHыз.
БасFару тетігіндегі индикатор j
B шамы жанады.
3. АуаныH мJлшерін басFару тетігін j
A Fолданып
реттеHіз.
Температурасы
баFыланатын
орындыFтыH желдеткіші FосFышты FосFаннан
кейін
немесе
Fажетті
температураны
таHдаDаннан кейін шамамен 60 секунд тJмен
жылдамдыFпен жLмыс істейді.

SIC4401Z

4. КJліктіH іші жылыDанда немесе салFындаDанда
немесе кJліктен шыDардыH алдында басFару
тетігін “OFF” (ортаHDы) Fалпына Fоюды
LмытпаHыз. БасFару тетігіндегі индикатор j
B
“OFF” Fалпына Fойылады.

Рульді Fыздыру жNйесі, рульдіH беткі FабатыныH
температурасы шамамен 20°C (68°F) градустан
тJмендеген кезде Dана іске Fосылатын етіп
жасалDан.

Климат басFару жNйесі бар орындыFтыH ауа
сNзгісін тексерту Nшін NISSAN дилеріне немесе
білікті шеберханаDа хабарласыHыз.

Рульді жылыту Nшін жылытылатын руль
FосFышын басыHыз. ТетіктіH индикаторы j
1 жанады.
Егер рульдіH беткі FабатыныH температурасы шамамен 20°C (68°F) градустан тJмен болса, жNйе
рульді Fыздырады да, температураны 20°C
(68°F) градустан жоDары Lстау Nшін FосылыпсJніп тLрады. ЖNйе Fосулы тLрса, индикатор жанып тLра береді.
Рульді Fыздыру жNйесін Fолдан сJндіру Nшін, тетікті Fайта басыHыз. Индикатор шамы сJнеді.
ЕСКЕРТПЕ
ЖNйе тетігін іске FосFан кезде рульдіH беткі
FабатыныH температурасы 20°C (68°F) градустан жоDары болса, жNйе рульді Fыздырмайды. БLл аFаулыF емес.
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ТЕРЕЗЕЛЕР

ЭЛЕКТРЛІ ТЕРЕЗЕ КIТЕРГІШТЕР

ЖолаушылардыH терезесін бLDаттау
Терезені FLлыптау тNймешігі басылDан кезде, тек
жNргізуші жаFтаDы терезені ашуDа немесе жабуDа
болады. Терезені FLлыптау функциясын ажырату
Nшін оны Fайта басыHыз.

EАУІПТІ

•

•

КJлік FозDалыста болDанда жBне терезені
жабудан бLрын барлыF жолаушылардыH
FолыныH жBне т.б. кJлік ішінде екендігіне
кJз
жеткізіHіз.
Электрлі
терезе
кJтергіштердіH кNтпеген жерден пайдаланылуына жол бермеу Nшін терезе FLлпыныH FосFышын пайдаланыHыз.
КJлікті жBне/немесе оныH жNйелерін
байFаусызда Fолдану, оныH ішінде терезеге Fысылып Fалу я есік FLлпын
байFаусызда Fосу салдарынан жараFат алу
немесе мерт болу FаупініH алдын алу Nшін,
балаларды, басFалардыH кJмегін Fажет
ететін адамдарды немесе жануарларды
кJлікте баFылаусыз FалдырмаHыз. Сондай-аF жылы кNнде жабыF тLрDан кJліктіH
ішіндегі температура тез артып, адамдар
мен жануарларDа жараFат алу я мерт болу
Fаупін тJндіретіндей мBнге жетуі мNмкін.

Электр терезелер от алдыру FосFышы ON кNйіне
FойылDан кезде немесе от алдыру FосFышы OFF
кNйіне FойылDаннан кейін біраз уаFыт жLмыс істейді. Осы уаFыт ішінде жNргізуші немесе жолаушы есігі ашылса, терезелерге берілетін Fуат Jшіріледі.
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1. Терезе бекітпесініH тNймешігі
2. Электр есік FLлпыныH FосFышы
3. АлдыHDы жолаушы жаF FосFышы

NIC2911

4. ОH жаFтаDы артFы жолаушы жаF FосFышы
5. Сол жаFтаDы артFы жолаушы жаF FосFышы
6. ЖNргізуші жаFтаDы автоматты FосFыш

ЖNргізуші жаFтаDы электрлі терезе
кJтергіштіH FосFышы
ЖNргізуші жаFтаDы басFару панелінде барлыF терезелерді ашу жBне жабуDа арналDан тетіктері бар.
Терезені ашу Nшін тетікті фиксаторDа итеріп, терезе Fажетті FалыпFа келгенше Lстап тLрыHыз.
Терезені жабу Nшін тетікті фиксаторDа тартып,
терезе Fажетті FалыпFа келгенше Lстап тLрыHыз.

АлдыHDы жолаушыныH электрлі терезе
кJтергіш FосFышы
Жолаушы терезесініH FосFышы тиісті жолаушы
терезесін Dана басFарады. Терезені ашу Nшін тетікті бірінші фиксаторDа итеріп, терезе Fажетті
FалыпFа келгенше Lстап тLрыHыз j
1 . Терезені
жабу Nшін тетікті бірінші фиксаторDа тартып, терезе Fажетті FалыпFа келгенше Lстап тLрыHыз
j
2.

Iздігінен кері жNру функциясы
EАУІПТІ
ТолыF жабыF кNйдіH дBл алдында аныFтау
мNмкін
болмайтын
аздаDан
кішігірім
аралыFтар бар. Терезені жабудан бLрын барлыF жолаушылардыH FолдарыныH жBне т.б.
кJлік ішінде болуын FадаDалаHыз.
LIC2663Z
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Iздігінен жLмыс жасауы
Терезені толыF ашу Nшін электрлі терезе кJтергіш
FосFышын екінші фиксаторDа дейін басып,
FосFышты жіберіHіз; оны Lстап тLрудыH Fажеті
жоF. Терезе Jздігінен толыF ашылады. Терезені
тоFтату Nшін терезе ашылып жатFан кезде
FосFышты жоDары кJтеріHіз.

LIC2311Z

АртFы электрлі кNшейткіші бар терезе
FосFышы

Терезені толыF жабу Nшін электрлі терезе
кJтергіш FосFышын екінші фиксаторDа дейін
жоDары тартыHыз жBне FосFышты бос жіберіHіз.
Терезе жLмысы кезінде FосFышты Lстап тLрудыH
Fажеті жоF. Терезені тоFтату Nшін терезе жабылып жатFан кезде FосFышты тJмен басыHыз.

Iздігінен кері жNру функциясын терезе автоматты тNрде жабылып жатFан кезде FосуDа болады.
EоршаDан ортаDа немесе жNргізу жаDдайына
байланысты, Jздігінен кері жNру функциясы
терезеде FысылDан жаDдайDа LFсас соFFы немесе жNк тNссе белсенді кNйге кJшуі мNмкін.
КJліктіH
аккумуляторы
ажыратылDан,
ауыстырылDан немесе сыртFы кJзден от алDан
болса, кNшейткіші бар терезеніH Jздігінен кері
жNру функциясы дLрыс жLмыс істемеуі мNмкін.
Егер осындай жаDдай орын алса, кNшейткіші бар
терезеніH Jздігіне кері жNру жNйесін Fайта жегу
Nшін дилерге хабарласыHыз. Егер басFару блогы
автоматты функциямен жабдыFталDан терезеніH
жабылуы барысында терезеге бірдеHеніH Fыстырылып FалDанын аныFтаса, терезе дереу тJмен
тNсіріледі.

АртFы электрлі кNшейткіші бар терезе
FосFыштары тиісті терезелерді Dана ашады немесе жабады. Терезені ашу Nшін FосFышты тJмен
басып, Lстап тLрыHыз j
1 . Терезені жабу Nшін
FосFышты жоDары тартыHыз j
2
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ЛЮК (бар болса)

ЖNйеніH Fайта инициализациялануы
ЖNргізуші жаFтаDы негізгі электрлі терезе
кJтергіш жNйесі (автоматты функция жBне автоматты тNрде кері Fайтару функциясы) келесі
жаDдайда Fайта инициализациялауды Fажет етеді:

•

Электрлі терезе кJтергіш жNйесі дLрыс жLмыс
істемегенде, мысалы, Jздігінен кері жNру
функциясы жасамайды.

•
•

Аккумулятор кабелі Fайта жалDанDанда.

Егер жоDарыда айтылDан Bрекетті жасаDаннан
кейін автоматты функция дLрыс жLмыс істемесе,
NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа
барыHыз.

EАУІПТІ

•

Апат кезінде, адам ашыF тLрDан люктен
сыртFа лаFтырылуы мNмкін. Ересектер
Bрдайым Fауіпсіздік белдіктерін пайдалануы тиіс, ал балалар Bрдайым Fауіпсіздік
белдіктерін немесе бала креслоларын пайдалануы тиіс.

•

КJлік FозDалыста болDанда немесе люк жабылып бара жатFанда, кімде-кімніH ашыF
тLста тLруына немесе денесініH Fандай да
бір бJлігін шыDаруына жол бермеHіз.

БасFа терезе FосFыштары Nшін инициализация
Fажет емес.

СаFтандырDыш ауыстырылDанда.

1) От алдыру FосFышын ON кNйіне FойыHыз.
2) ЖNргізуші терезесініH FосFышын терезе
толыDымен ашылDанда басып тLрыHыз.

САE БОЛЫGЫЗ

•

Люкті ашудан бLрын Nстіндегі су тамшыларын, Fарды, мLзды немесе топыраFты
кетіріHіз.

•

Люк Nстіне немесе айналасындаDы аумаFFа
Fандай да бір ауыр нBрселерді FоймаHыз.

•

Шатырды баспаHыз немесе тартпаHыз.
БLлай ету, шатырды заFымдауы мNмкін.

3) EосFышты босатыHыз.
4) ЖNргізуші терезесініH FосFышын жоDары тартып, терезе Bйнегі толыDымен жабылDан кNйге
келгенше Lстап тLрыHыз. Терезе Bйнегі
толыDымен жабылDан кNйге келгеннен
кейін терезе FосFышын жоDары кNйде 5
секунд LстаHыз. (Осы Bрекетті терезе
FосFышын бір рет жібермей тартып аяFтау
Fажет.)
5) EосFышты босатыHыз.
Инициализация енді аяFталды. Электрлі терезе
FосFышыныH автоматты функциясы енді жLмыс
істеу керек.
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IЗДІГІНЕН ЖKМЫС ЖАСАЙТЫН ЛЮК
ЖAНЕ ШАТЫР

Люк пен шатыр жLмыс істеп тLрDан кезде тоFтату
Nшін люк тетігініH OPEN j
1 , CLOSE j
2 немесе
UP j
5 жаDын басыHыз.

мNмкіндік береді. БаFылау блогы кедергініH барын аныFтаDан кезде, люк пен шатыр дереу ашылады.

ЖоDары-тJмен ашылатын люк

ОртаDа немесе жNргізу жаDдайына байланысты,
Jздігінен кері Fайту функциясы люкке жBне
шатырDа бірдеHе тLрып FалDандай соFFы немесе
салмаF тNскенде іске Fосылуы мNмкін.

Люкті жоDары еHкейту Nшін люк FосFышын
жоDары кNйге j
5 басыHыз.
Люкті тJмен Fисайту Nшін тетікті жоDары жаFFа

j
5 Fарай басыHыз немесе тетікті CLOSE Fалпына
j
2 келтіріHіз.
JVI0950XZ

Люк жоDары FисайDан кезде тетіктіH CLOSE позициясыныH екінші фиксаторын j
4 басыHыз. Люк
тJмен еHкейеді жBне шатыр жабылады.

Шатыр жBне люкті жылжыту

Eолайлы режим

ЛюктіH тетігі OPEN Fалпына FойылDан кезде j
1,
шатыр толыDымен ашылады. Тетік Fайтадан
басылDанда, люк ыHDайлы режим Fалпына Fарай
ашылады. EосFыш Fайта басылDан кезде, люк толыF ашылады.

Люк ашыF кезде жNргенде Fолданылатын Fалып.
Люк толыF ашыF кезде жNргізген кезде желдіH
шуы Fатты естілуі мNмкін. ЖNргізген кезде Fолайлы режим Fалыбын FолданыHыз.

ЛюктіH тетігі CLOSE Fалпына FойылDан кезде j
2
люк автоматты тNрде жабылады. Тетікті Fайта
басыHыз, сонда шатыр жабылады.
Люк тетігі OPEN Fалпына j
3 екінші фиксаторDа
FойылDанда, кNнFаDар толыF ашылады жBне люк
Fолайлы режим Fалпына кJшеді. EосFыш Fайта
басылDан кезде, люк толыF ашылады. Люк тетігініH CLOSE позициясыныH екінші фиксаторы j
4
басылDан кезде люк пен шатырдыH екеуі де ашылады немесе жабылады.

Iздігінен кері жNру функциясы
EАУІПТІ
ТолыF жабыF кNйдіH дBл алдында аныFтау
мNмкін
болмайтын
аздаDан
кішігірім
аралыFтар бар. Люкті жBне шатырды жаппай
тLрып, барлыF жолаушылардыH FолдарыныH
жBне т.б. кJлік ішінде болуын FадаDалаHыз.
Iздігінен кері Fайту функциясы люк пен шатыр
жабылып жатFанда арасына бірдеHе тLрып FалDан
кезде люк пен шатырдыH Jздігінен кері Fайтуына

Iздігінен кері Fайту функциясы ізінше Fосылса
немесе аккумулятор отырса, люк жBне шатыр
дLрыс жабылмауы мNмкін. БLндай жаDдайда люкті жабу Nшін тетіктіH CLOSE позициясын j
2 басып Lстап тLрыHыз.

Егер люк жLмыс істемесе
Егер люк жBне шатыр дLрыс жLмыс істемесе,
жNйені бастапFы Fалпына Fою Nшін келесі Bрекетті орындаHыз.
1. Егер люк пен шатыр ашыF тLрса, оларды люк
тетігініH CLOSE j
2 жаDын Fайта-Fайта басып
толыF жабыHыз.
2. Люк тетігініH CLOSE j
2 позициясын 10 секунд басып Lстап тLрыHыз.
3. Люк пен кNнFаDар жабыF Fалпына аFырын
кJшкен соH жBне сBл артFа жылжыDан соH люк
тетігін босатыHыз.
4. Люк тетігініH CLOSE j
2 жаDын 6 секунд басып
Lстап тLрыHыз.
5. Люк FосFышын бос жіберіHіз. Люк жBне шатыр
толыF ашылып, содан кейін толыF жабылады.
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ЭЛЕКТР РОЗЕТКАСЫ

6. Люк FосFышыныH Fалыпты жLмыс істеуін
тексеріHіз.
Егер жоDарыдаDы іс ретін орындаDаннан кейін люк
дLрыс жLмыс жасамаса, кJлікті NISSAN дилеріне
немесе білікті шеберханаDа тексертіHіз.

LIC3002Z

JVI1290XZ

Аспаптар панелі

ЖNк/жолжNк бJлімі

Электр розеткасын Fолдану Nшін FаFпаFты
кJрсетілгендей тартыHыз.

12 В РОЗЕТКАЛАР

LIC2616Z

ОртаHDы консоль жBшігі

Розеткалар
смартфондар
сияFты
электр
жабдыFтарDа Fуат беруге арналDан. ОлардыH еH
жоDарDы номиналды мBні 12 вольт, 120 Вт (10 A)
теH. Аспаптар панелі мен ортаHDы консольдегі
розеткалар от алдыру FосFышы ACC (бар болса)
немесе ON кNйінде болDанда Dана жLмыс істейді.
ЖNк бJліміндегі розетка Fуатын тікелей кJліктіH
аккумуляторынан алады. Розетканы Fолдану Nшін FаFпаFты ашыHыз.
САE БОЛЫGЫЗ
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•

Розетка мен аша Fолданыс кезінде немесе
дBл Fолданыстан кейін ыстыF болуы
мNмкін.

•

Темекі тLтатFышты тек кейбір электр розеткаларында пайдалануDа болады. Берілген тLтатFыш Nшін Fандай да бір басFа Fуат FLралын пайдаланбаHыз. Eосымша

САEТАУ

мBлімет алу Nшін NISSAN дилеріне немесе
білікті шеберханаDа хабарласыHыз.

•

12 вольт, 120 Вт (10 A) электр Fуатынан
асатын
керек-жараFтарды
пайдаланбаHыз.

•

Eос бейімдегішті немесе бірнеше электр
FLрылDысын пайдаланбаHыз.

•

КJлік аккумуляторыныH отыруына жол
бермеу
Nшін
электр
розеткаларын
FозDалтFыш от алып тLрDан кезде
пайдаланыHыз.

•

•

Назарды кJлік жNргізуге толыF аудару Nшін FозDалыс кезінде саFтау бJлімін
пайдаланбаDан жJн.

•

Апат немесе оFыс тоFтау кезінде жараFат
алмау Nшін FозDалыс кезінде саFтау
бJлімініH FаFпаFтарын жабыF кNйде
LстаHыз.

КАРТАCА АРНАЛCАН EАЛТАЛАР
LIC1328Z

Ауа баптаDыш, фаралар немесе артFы терезе жылытFышы Fосылып тLрDанда электр
розеткаларын пайдалануDа тырыспаHыз.

•

Электр FуатыныH ашасын сLDу немесе ажыратудан бLрын, пайдаланылып тLрDан
электр
FLрылDысыныH
OFF
кNйіне
FойылDанына кJз жеткізіHіз.

•

Электр FуатыныH ашасын барынша кіргенге дейін итеріHіз. ЖаFсы тNйіспе орын алмаса, электр FуатыныH ашасы ысып кетуі
немесе ішкі температура саFтандырDышы
ашылып кетуі мNмкін.

•

АРТEЫ ОРЫНДЫEТАРДЫG
EАЛТАШАЛАРЫ

EАУІПТІ

ПайдаланбаDан кезде, FаFпаFты жабуды
LмытпаHыз. Электр розеткасына судыH немесе басFа да сLйыFтыFтыH кіруіне жол
бермеHіз.

ЖNргізуші мен жолаушы орындыFтарыныH
артында орындыF Fалташалары бар. ОрындыF
Fалташаларын карталарды саFтауDа пайдалануDа
болады.
EАУІПТІ
LIC1073Z

•

АртFы орындыFтаDы жолаушыDа орындыF
Fалташасын немесе бас FойDышты итеруге
немесе тартуDа рLFсат бермеHіз.

•

1 кг (2,2 фунт) ауыр заттарды орындыF
арFасына, бас FойDышFа немесе орындыF
Fалташасына FоймаHыз.
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EОЛCАП ЖAШІГІ

КОНСОЛЬ ЖAШІГІ

JVI0888XZ

ТLтFаны тарту арFылы FолDап жBшігін ашыHыз.
Негізгі/механикалыF кілтті FолDап жBшігін FLлыптау немесе FLлпын ашу Nшін FолданыHыз. Валет
кілтімен (бар болса) FолDап жBшігі FLлыпталмайды не оныH FLлпы ашылмайды, мына бJлімді
FараHыз “Кілтшіге беру” “3. ішінде ЖолDа
шыFFанDа дейінгі тексеру жBне реттеу” бJлім.

КIЗІЛДІРІК KСТАCЫШ

JVI1313XZ

JVI0619XZ

Консоль жBшігін ашу Nшін тетікті жоDары итеріHіз
j
A де, FаFпаDын жоDары тартыHыз.
Жабу Nшін FаFпаFты FLлпы ілінгенше тJмен
басыHыз.
Ішкі науаны алдыHDы немесе артFы FалыпFа
жылжытуDа болады.

EАУІПТІ
ЖNргізушініH кJз алдына кедергі болмас Nшін
жBне апатты жаDдайдыH алдын алу Nшін
кJзілдірік LстаDышты кJлікті жNргізген кезде
жабыF LстаHыз.
САE БОЛЫGЫЗ

•

КNннен FорDайтын кJзілдіріктен басFа
ешнBрсе салмаHыз.

•

КNн сBулесі тура тNсетін жерге тоFтаDанда,
кNннен
FорDайтын
кJзілдіріктерді
кJзілдірік FойDышFа салып FалдырмаHыз.
КNннен FорDайтын кJзілдірікке Fызу
нLFсан келтіруі мNмкін.

КJзілдірік LстаDышты ашу Nшін оны басып,
босатыHыз. КJзілдірік LстаDышта кJзілдіріктіH бір
жLбын Dана саFтаHыз.

2-42 Аспаптар мен басFару FLралдары

•

АртFы

КЕСЕ KСТАCЫШТАР
EАУІПТІ

Шиша
LстаDыштарды
сLйыFтыFFа
арналDан беті ашыF FLтыларды салу Nшін
пайдаланбаHыз.

АлдыHDы жBне артFы

Назарды кJлік айдауDа толыF аудару Nшін
кJлік айдау барысында жNргізуші кесе
LстаDыштан кеселерді алып немесе салмауDа
тиіс.
САE БОЛЫGЫЗ

•

•

Кесе LстаDышты пайдаланDан кезде, кесеніH ішіндегісі тJгіліп Fалмас Nшін оFыс
FозDалмауDа немесе тежеуге тырыспаHыз.
КесеніH ішіндегісі ыстыF болса, JзіHіз кNйіп
немесе жолаушыларды кNйдіріп алуыHыз
мNмкін.
Кесе LстаDышта тек жLмсаF кеселерді
пайдаланыHыз. Eатты нBрселер апат кезінде жараFат салуы мNмкін.

АлдыHDы

SIC3804Z

АртFы кесе LстаDыштар артFы орындыFтыH шынтаF FойDышында орналасFан.

JVI1292XZ

АлдыHDы

САE БОЛЫGЫЗ
АртFы
шынтаF
FойDыштаDы
кесе
LстаDыштарды FолданDан кезде, артFы
арFалыFты шалFайтпаHыз. БLлай ету сусындардыH тJгілуіне жBне, ыстыF болDан
жаDдайда, жолаушыларды кNйдіруіне Bкелуі
мNмкін.

АлдыHDы жBне артFы жLмсаF шиша LстаDыштар
есіктерде орналасFан.

КАРТА EОЙCЫШ

ЖKМСАE ШИША KСТАCЫШТАР
САE БОЛЫGЫЗ

•
JVI1291XZ

Шиша LстаDыштарды оFыс тежеу немесе
апат кезінде кJлік ішінде еш кедергісіз домалауы жBне адамдарды жараFаттауы
мNмкін
нBрселерді
салу
Nшін
пайдаланбаHыз.

SIC4348Z

Карта FойDыш
орналасFан.

жNргізушініH

кNнFаDарында
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Карта FойDышты Fолдану Nшін картаны карта
FойDышына салыHыз.

осы
аумаFтардаDы
адамдар
Fатты
жараFаттануы немесе тіпті Jліп кетуі де
мNмкін.

ЖMК ІЛМЕКТЕРІ

КMРТЕШЕ ІЛМЕГІ

•

КJлікті жNргізген кезде, орындыFтар жBне
Fауіпсіздік белдіктерімен жабдыFталмаDан
кJліктіH Fандай да бір бJлігінде адамдардыH болуына жол бермеHіз.

•

Бала креслосыныH жоDарDы шектеуші бауы
жолжNгі аумаDындаDы нBрселерге тNйісіп,
заFымдалуы мNмкін. ЖNк бJліміндегі кез
келген нBрсені бекітіHіз. ЖоDарDы бау
заFымдалDан
болса,
жол
апатында
балаHыз Fатты жараFат алуы немесе Jліп
кетуі мNмкін.

•

КJліктегі барлыF адамныH орындыFта
отырDанына жBне Fауіпсіздік белдігін
дLрыс пайдаланDанына кJз жеткізіHіз.

•

ЖалDыз ілмекке жалпы салмаDы 10 кг-нан
(22 фунт) асатын зат ілмеHіз.

JVI1293XZ

SIC3505Z

EАУІПТІ
КNртеше ілмегі артFы жаFтаDы терезе Nстінде
(жNргізуші жаDында) орналасFан.

•

САE БОЛЫGЫЗ
Ілмекке, жалпы алDанда, 1 кг (2 фут) асатын
салмаF салмаHыз.
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СырDу немесе орнын ауыстыруына жол
бермеу Nшін барлыF жNкті жіптермен немесе
баулармен
мыFтап
бекітіHіз.
ОрындыFтыH арFалыDынан асатын жNк
салмаHыз. ОFыс тоFтау немесе соFтыDысу
кезінде, байланбаDан жNк жеке бас
жараFатына Bкелуі мNмкін.

•

ЖNкті бекіту Nшін ыHDайлы жіптерді жBне
ілмектерді пайдаланыHыз.

•

Берік орныFтырылмаDан жNктер, апат
орын алса немесе кJлікті кенет тежеген
жаDдайда Fауіпті болуы мNмкін.

•

EозDалыс кезінде біреу-міреудіH жNк
аумаDында болуына рLFсат етпеHіз.
EозDалыс кезінде кJлік ішіндегі жNк
аумаDында болу Jте Fауіпті. Апат кезінде,

Заттарды орындыF артында немесе бNйірлік Fаптамаларда орналасFан жNк ілмектерімен бекіткен
кезде бір ілмекке 3 кг (6,5 фунт (29 Н)) астам жNк
тNсірмеHіз. Еденде орналасFан жNк ілмектерініH
жеке біреуіне 50 кг (110 фунт (490 Н)) аз жNктеме
тNсіру керек. ЖNк ілмектерін жNкті жіптермен немесе баулардыH Jзге тNрлерімен бекіту Nшін
пайдалануDа болады.

теуші бауы заFымдалDан болса, жол апатында балаHыз Fатты жараFат алуы немесе
мерт болуы мNмкін.

ЖMКСАЛCЫШ ЖАБЫНЫ
EАУІПТІ

•

ЖNк бJлімініH пердешесіне, FаншалыFты
кішкентай болса да, ешнBрсе FоймаHыз.
Mстіндегі кез-келген нBрсе апат немесе
оFыс тоFтау кезінде жараFат салуы мNмкін.

•

ЖNк бJлімініH пердешесі LстаDыштан
ажыратылDан кезде, оны кJлік ішінде
FалдырмаHыз.

•

СырDуына немесе жылжуына жол бермеу
Nшін барлыF жNкті мыFтап бекітіHіз.
ОрындыFтыH арFалыDынан асатын жNк
салмаHыз. ОFыс тоFтау немесе соFтыDысу
кезінде, бекітілмеген жNк жеке бас
жараFатына Bкелуі мNмкін

•

ЖNкті дLрыстап бекітіп, ол жоDарDы шектегіш анкерге байланDан кезде, оныH
жоDарDы шектегіш бауDа тиюіне жол
бермеHіз. ДLрыс бекітілмеген жNк немесе
жоDарDы шектеуші бауDа тиіп тLратын жNк
соFFы кезінде жоDарDы шектегіш бауды
заFымдауы мNмкін. Егер жNк бJлімініH
пердешесі жоDарDы шектеуші анкерге
таDылDан кезде жоDарDы шектеуші бауDа
тиіп тLрса, жNк бJлімініH пердешесін
кJліктен алыHыз немесе оны бекітілетін
тLсынан тJмен орналасFан еденніH Nстіне
бекітіHіз.
ЖNк
бJлімініH
пердешесі
алынбаDан жаDдайда, ол соFтыDысу кезінде
жоDарDы шектеуші бауды заFымдауы
мNмкін. Бала креслосыныH жоDарDы шек-

•

АртFы орындыFтар жиналDан болса, жNк
жабынын FолданбаHыз.

ЖNк бJлімініH пердешесін тNсіру Nшін пердешені
тартыHыз да, екі жаDын j
1 ілгектерге іліHіз.
Eосымша FаFпаFты Fолдану Nшін бауларды бас
FойDыштыH j
2 артына іліHіз.
ЖNк бJлімініH пердешесін жинау Nшін пердешені
ілгектерден алыHыз да, жиылDанша Lстап
тLрыHыз.
ЖNк бJлімініH пердешесін алу Nшін пердешені
жинаHыз да, LстаDышын керісінше j
3 тартыHыз.

ТIБЕДЕГІ БЕЛТЕМІР

JVI1299XZ

JVI1322X

ЖNк жабыны жNк бJліміне салынDан заттарды
бJгде кJзден тыс Lстайды.

ЖNкті тJбедегі белтемірге айFасFан жуан сымдарды бекіту арFылы тасуDа болады. АйFасFан жуан
сымдарды орнату жBне пайдалануDа Fатысты
JндірушініH барлыF нLсFауларын орындаHыз.
ТJбедегі белтемір 100 кг-нан (221 фунт) аз
жNктерді (жNк жBне білікшелер) тасуDа арналDан.
Шамадан тыс салмаF салу кJлікті заFымдауы
мNмкін.
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КMНEАCАРЛАР

ІШКІ ШАМДАР

САE БОЛЫGЫЗ

САE БОЛЫGЫЗ

•

БNйірлік тNтіктерге немесе пластик
FаFпаFтарDа ешнBрсе FоймаHыз немесе
ілмеHіз, жаFын FоймаHыз.

•

•

АлысFа тNсетін жарыDы бар тJбе белтеміріне айFасFан білікшелерді орнату Nшін
NISSAN
дилеріне
немесе
білікті
шеберханаDа хабарласыHыз.

EозDалтFыш от алып тLрмаса аккумулятордыH отыруына жол бермеу Nшін шам
FосFышын
LзаF
уаFыт
Fосып
FалдырмаHыз.

•

КJліктен шыDарда шамдарды сJндіріHіз.

ІШКІ ШАМ EОСEЫШЫ

JVI0626XZ

j
1 ON FосFышы
1 FосFышы басылDан кезде, баDдарлыF шамдар
j
SIC2872

1. АлдыHDы жаFтаDы шаDылысFан сBулеге
тосFауыл Fою Nшін кNнFаDарды j
1 тJмен
аударыHыз.
2. БNйір жаFтаDы шаDылысFан сBулеге тосFауыл
Fою Nшін кNнFаDарды ортадаDы бекіткіштен босатып, оны жанDа Fарай j
2 аударыHыз.
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жBне артFы жеке шамдар жанады.

j
2 Есік OFF FосFышы
EосFыш j
2 басылмаDан кезде, баDдарлыF шамдар
жBне артFы жеке шамдар келесі жаDдайларда біраз уаFытFа жанады:

•

От алдыру
FойылDанда.

FосFышы

“OFF”

Fалпына

•

Есіктер аFылды кілттегі UNLOCK тетігімен немесе от алдыру FосFышы “OFF” Fалпына
FойылDанда есіктіH тLтFасын сLрату тетігімен
ашылDанда.

•

От алдыру FосFышы “OFF” кNйінде тLрDанда,
Fандай да бір есік ашылып, содан кейін жабылса.

•

От алдыру FосFышы “ACC” немесе “ON”
кNйінде тLрDанда, кез келген есік ашылса.

“ON” Fалпында тLрDанда жBне габариттік шамдар
немесе фаралар жанDанда Fосылады.

КMНEАCАРДАCЫ АЙНА ШАМЫ

БАCДАРЛЫE ШАМДАР

– Шамдар есік ашыF кезде жанып тLрады.
Есік жабылDан кезде, шамдар Jшеді.
EосFыш j
2 басылDан кезде, баDдарлыF шамдар
жBне артFы жеке шамдар жоDарыдаDы
жаDдайларда жанбайды.

SIC3869Z

JVI0628XZ

БаDдарлыF шамдарды Fосу Nшін тNймешікті
басыHыз. СJндіру Nшін тNймешікті Fайта басыHыз.

КОНСОЛЬ ШАМЫ

АРТEЫ ЖЕКЕ ШАМДАР (бар болса)

КNнFаDардаDы айнаDа жету Nшін кNнFаDарды
тJмен тартыHыз жBне айнаныH сыртFы Fабын
ашыHыз.
КNнFаDардаDы айна шамы кNнFаDардаDы айна Fабы ашылDан кезде жанады. СыртFы Fабы
жабылDан кезде, шам Jшеді.

ЖMК БIЛІМІНІG ШАМЫ
ЖNк салатын бJлімніH шамы артFы есік ашылDан
кезде жанады. АртFы есік жабылDан кезде, шам
Jшеді.

АККУМУЛЯТОРДЫ MНЕМДЕУ ЖMЙЕСІ
JVI0627XZ

Консоль
жарыDы
жарыFтандырады.

ортаHDы

консольді

Консоль жарыDы, мысалы, от алдыру FосFышы

SIC3250Z

Ішкі шам жанып тLрса, от алдыру FосFышы “OFF”
Fалпына FойылDаннан кейін, шамалы уаFыттан
кейін Jздігінен сJнеді. Шамды Fайта Fосу Nшін от
алдыру FосFышын “ON” кNйіне FойыHыз.

АртFы жеке шамдарды Fосу Nшін FосFышты
басыHыз. СJндіру Nшін FосFышты Fайта басыHыз.
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КІЛТТЕР

Осы кілттерді
FалдырмаHыз.

АEЫЛДЫ КІЛТ

SPA2502Z

A тNрі

NPA1505

B тNрі

1. АFылды кілт (екі жинаF)
2. МеханикалыF кілт
3. КілттіH нJмірлі таFтайшасы (бір таFтайша)

кJлік

ішінде

ешFашан

Бір кJлікте тJрт аFылды кілтті тіркеуге жBне
пайдалануDа болады. КJліктіH аFылды кілт
жNйесінде жBне NISSAN кJлігініH иммобилайзер
жNйесінде пайдаланбастан бLрын, жаHа кілттерді
тіркеу керек. Осы Fызмет тNрін атFарту Nшін
NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа
барDан жJн. Тіркеу Nдерісі жаHа кілттерді тіркеу
кезінде аFылды кілт жNйесініH FLрамдас
бJліктеріндегі барлыF жадыны Jшіруді Fажет ететіндігіне байланысты барлыF аFылды кілттерді
NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа апаруды LмытпаHыз.
Кілттермен бірге кілт нJмірініH таHбасы беріледі.
КілттіH салпыншаDындаDы кілттіH нJмірін жазыHыз
да, кJліктіH ішіне емес, сенімді жерге (Bмиян
тBрізді) саFтап FойыHыз. Егер кілттерді жоDалтып
алсаHыз, кілт нJмірі арFылы дубликаттарын жасату Nшін NISSAN дилеріне немесе білікті
шеберханаDа барDан жJн. NISSAN компаниясы
кілт нJмірлерін тіркеуге алмайды, сондыFтан кілт
нJмірініH таHбасынан кJз жазып FалмауыHыз
маHызды болып табылады.
Кілт нJмірі барлыF кілттерді жоDалтып алDан жBне
кJшірмесін жасататын біреуі FалмаDан кезде Dана
Fажет. Егер кілтіHіз Bлі бар болса, кілттіH нJмірін
білмей-аF оныH кJшірмесін жасатуDа болады.

КJлігіHізді осы кJліктіH интеллект кілттер
жNйесіне жBне NISSAN компаниясыныH иммобилайзер жNйесіне тіркелген интеллект кілтімен Dана жNргізуге болады.
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САE БОЛЫGЫЗ
ТJменде
АFылды
кілтті
заFымдайтын
жаDдайлар немесе FLбылыстар тізімі берілген:

•

Электрлі FLрамдас бJліктері бар аFылды
кілттіH суDа немесе тLзды суDа тиюіне жол
бермеHіз. БLл жNйеніH Fызметіне Bсер етуі
мNмкін.

•
•

АFылды кілтті тNсіріп алмаHыз.

•

АFылды кілтті
JзгертпеHіз.

•

ЫлDал жерде Fалдыру, аFылды кілтті
заFымдауы
мNмкін.
АFылды
кілт
ылDалданDан болса, оны дереу толыF
FLрDаDанша сNртіHіз.

•

АFылды кілтті температура 60°C (140°F)
асып тLратын жерге LзаF FоймаHыз.

•

АFылды кілтті FLрамында магнит бар
кілтсалDышFа таFпаHыз.

•

АFылды кілтті теледидар, дыбыс жабдыDы
жBне жеке компьютерлер сияFты магнитті
Jріс шыDаратын жабдыFтыH жанына
FоймаHыз.

АFылды кілтпен басFа нBрсені Nстіне апарып LрмаHыз.
ауыстырмаHыз

немесе

АFылды кілт жоDалDан немесе LрланDан
болса, NISSAN компаниясы сол аFылды
кілттіH ID кодын кJліктен Jшіріп тастауды
Lсынады. БLл кJлікті жNргізу Nшін аFылды

ЕСІКТЕР

кілттіH рLFсатсыз пайдаланылуына жол
бермейді. Iшіру ретіне Fатысты мBлімет
алу Nшін NISSAN дилеріне немесе білікті
шеберханаDа барDан жJн.

МеханикалыF кілт

Кілтшіге беру

EАУІПТІ

Кілтті кілтшіге беру Fажет болDан жаDдайда, оDан
аFылды
кілтті
Dана
беріHіз
де,
жеке
заттарыHыздыH Fауіпсіздігін Fамтасыз ету Nшін
механикалыF кілтті алып FалыHыз.

•

АлдыHDы
жаFтан
келетін
кJлікке
соFтыDысып, апатFа Lшырамау Nшін Fандай да бір есікті ашудан бLрын Bрдайым
жан-жаDыHызDа Fарап алыHыз.

КJлікті кілтшіге берген кезде, FолDап жBшігініH
ашылуына жол бермеу Nшін тJмендегі процедураны орындаHыз.

•

КJлікті жBне/немесе оныH жNйелерін
байFаусызда Fолдану, оныH ішінде терезеге Fысылып Fалу я есік FLлпын
байFаусызда Fосу салдарынан жараFат алу
немесе мерт болу FаупініH алдын алу Nшін,
балаларды, басFалардыH кJмегін Fажет
ететін адамдарды немесе жануарларды
кJлікте баFылаусыз FалдырмаHыз. Сондай-аF жылы кNнде жабыF тLрDан кJліктіH
ішіндегі температура тез артып, адамдар
мен жануарларDа жараFат алу я мерт болу
Fаупін тJндіретіндей мBнге жетуі мNмкін.

1. АFылды кілттен механикалыF кілтті суырыHыз.
2. МеханикалыF
FLлыптаHыз.

кілтпен

FолDап

жBшігін

3. АFылды кілтті кілтшіге беріп, механикалыF
кілтті JзіHізбен бірге алып жNріHіз.
SPA1951Z

АFылды кілтте механикалыF кілт бар.

Eосымша мBлімет алу Nшін мына бJлімді FараHыз
“СаFтау” осы бJлімніH аяF жаDында.

МеханикалыF кілтті суыру Nшін аFылды кілттіH
артFы жаDындаDы FLлып тетігін босатыHыз.
МеханикалыF кілтті орнату Nшін оны FLлып тетігі
FLлыпталDан кNйге оралDанша аFылды кілттіH ішіне мыFтап итеріHіз.
МеханикалыF кілтті жNргізушініH есігін FLлыптау
немесе ашу Nшін FолданыHыз.
САE БОЛЫGЫЗ
МеханикалыF кілтті Bрдайым АFылды кілттегі
Lясына салып жNріHіз.
Eосымша мBлімет алу Nшін мына бJлімді FараHыз
“Есіктер” осы бJлімніH аяF жаDында
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КІЛТПЕН EKЛЫПТАУ

ІШКІ EKЛЫП ТЕТІГІ АРEЫЛЫ EKЛЫПТАУ

SPA2457Z

ЭЛЕКТР ЕСІК EKЛПЫНЫG
EОСEЫШЫМЕН EKЛЫПТАУ

SPA2744Z
SPA2803Z

Есікті FLлыптау Nшін кілтті есіктіH кілт цилиндріне
салыHыз жBне кілтті кJліктіH алдыHDы жаDына
бLраHыз j
1 . ЖNргізуші жаFтаDы есік FLлыпталады.
Есікті ашу Nшін кілтті кJліктіH артFы жаDына
бLраHыз j
2 . ЖNргізуші жаFтаDы есік ашылады.
ELлпын ашу немесе Jзге есіктердіH FLлпын ашу
Nшін электр есік FLлпыныH FосFышын немесе
АFылды кілтті FолданыHыз.

САE БОЛЫGЫЗ
Есіктерді
ішкі
FLлып
тетігі
арFылы
FLлыптаDан кезде, кілтті кJлік ішінде
FалдырмаHыз.
АлдыHDы есіктерді FLлыптау Nшін ішкі FLлып тетігін FLлыптау кNйіне j
1 басыHыз, сосын есік
тLтFасын тартып тLрып, есікті жабыHыз.
АртFы есіктерді FLлыптау Nшін ішкі FLлып тетігін
FLлыптау кNйіне j
1 басыHыз, сосын есікті
жабыHыз.
Ашу Nшін ішкі FLлып тетігін ашу кNйіне
тартыHыз.

ЖNргізуші есігі FLлыпталDан кезде, ішкі FLлып
тетігін пайдаланудыH Fажеті жоF. ЖNргізуші есігін
ашу Nшін есіктіH ішкі тLтFасын тартсаHыз болDаны.
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JVP0199XZ

j
2
ЖNргізуші
есігініH
шынтаF
FойDышында
орналасFан электр есік FLлпыныH FосFышын пайдалану барлыF есіктерді FLлыптайды немесе ашады.

Есіктерді FLлыптау Nшін жNргізуші есігі ашыF кезде электр есік FLлпыныH FосFышын FLлыптау
кNйіне j
1 басыHыз, сосын есік тLтFасын тартFан
кNйде есікті жабыHыз. БарлыF есік FLлыпталады.

КJліктіH жылдамдыDын сезетін есіктіH
FLлыптау механизмін іске Fосу

САE БОЛЫGЫЗ

КJліктіH жылдамдыDын сезетін есікті FLлыптау механизмін іске Fосу немесе ажырату Nшін келесі
Bрекеттерді орындаHыз.

•

1. От алдыру FосFышын “ON” кNйіне FойыHыз.

•

Есіктерді электрлі есік FLлпыныH кілті
арFылы FLлыптаDан кезде, аFылды кілтті
кJлік ішінде FалдырмаHыз.
КJліктен шыFFаннан кейін АFылды кілт
кJлік ішінде Fалып FойDанда жBне сіз есікті
электр есік FLлпыныH FосFышымен
FLлыптауDа тырысFан кезде, барлыF есіктердіH FLлпы автоматты тNрде ашылады
да, есік жабылDаннан кейін FоHырау дыбысы естіледі.

Ашу Nшін электр есік FLлпыныH FосFышын ашу
кNйіне j
2 басыHыз.

КIЛІКТІG ЖЫЛДАМДЫCЫН СЕЗЕТІН
ЕСІКТІ EKЛЫПТАУ МЕХАНИЗМІ
КJліктіH жылдамдыDы 10 км/саD-Fа (6 миля/саD)
жеткен кезде жNргізуші жаFтаDы есіктен басFа
есіктердіH барлыDы автоматты тNрде бекітіліп
Fалады. ELлып ашылDаннан кейін, кJлікті жNргізіп
келе жатFанда, кJліктіH жылдамдыDын сезетін
есікті FLлыптау механизмі келесі жаDдайлардыH
бірі орындалмаса есікті Fайта FLлыптамайды.

•
•

2. 20 секунд ішінде, электрлі есік FLлыбын
FLлыптау Fалпына Fойып, 5 секунд Lстап
тLрыHыз.
3. Eатерлі жаDдайды ескерту индикаторы, Fосу
Bрекеті
сBтті
аяFталса
тJмендегідей
жыпылыFтайды:

•
•

Екі рет — Fосулы
Бір рет — сJндірулі

ЕСІКТІG EKЛПЫН АВТОМАТТЫ ТMРДЕ
АШУ МЕХАНИЗМІ

2. 20 секунд ішінде, электрлі есік FLлыбын
FLлыпты ашу Fалпына Fойып, 5 секунд Lстап
тLрыHыз.
3. Eатерлі жаDдайды ескерту индикаторы, Fосу
Bрекеті
сBтті
аяFталса
тJмендегідей
жыпылыFтайды:

•
•

Екі рет — Fосулы
Бір рет — сJндірулі

СОEEЫНЫ СЕЗЕТІН ЕСІКТІG EKЛЫБЫН
АШУ МЕХАНИЗМІ
От алдыру FосFышы “ON” Fалпында тLрDанда,
соFFыны сезу сенсорлары соFFыны сезген кезде
барлыF есіктер автоматты тNрде ашылады.

БАЛАЛАР EАУІПСІЗДІГІНЕ АРНАЛCАН
АРТEЫ ЕСІК EKЛПЫ

От алдыру FосFышы “ON” Fалпынан “OFF” Fалпына FойылDан кезде, барлыF есіктер автоматты
тNрде FLлыпталады.

ЕсіктіH FLлпын автоматты тNрде ашу
механизмін іске Fосу немесе ажырату
Nшін

Кезкелген есікті ашу.

ЕсіктіH FLлпын автоматты тNрде ашу механизмін
іске Fосу немесе ажырату Nшін тJмендегі Bрекеттерді жасаHыз.

От алдыру FосFышын “LOCK” кNйіне Fою.

1. От алдыру FосFышын “ON” кNйіне FойыHыз.

JVP0279XZ

Балалар Fауіпсіздігіне арналDан артFы есік FLлыптары артFы есіктердіH байFаусызда ашылуын болдырмайды, Bсіресе, кJлікте кішкентай балалар
бар кезде.
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АEЫЛДЫ КІЛТ ЖMЙЕСІ (бар болса)

ТLтFалар FLлыптаулы кNйде j
1 болDан кезде, балалар Fауіпсіздігіне арналDан артFы есік FLлыптары ілінеді жBне артFы есіктерді тек сыртFы
тLтFалары арFылы ашуDа болады.
Ажырату Nшін тLтFаларды ашу кNйіне
FойыHыз.

EАУІПТІ

•

j
2

•

•

Радио толFындар электрлі медициналыF
жабдыFFа кері Bсер етуі мNмкін. Кардиостимуляторды пайдаланатындар электрлі
медициналыF жабдыFты пайдаланудан
бLрын оныH ыFтимал Bсерлері туралы білу
Nшін Jндірушісіне хабарласуы тиіс.
ТNймешіктер басылDан кезде аFылды кілт
радио толFындарды Jткізеді. Радио
толFындар LшаFты жNргізуге жBне байланыс жNйелеріне Bсер етуі мNмкін. АFылды
кілтті Bуе кемесінде іске FоспаHыз. ELралды Bуе кемесімен тасымалданатын кезде
тNймешіктерініH кездейсоF іске Fосылып
кетпегеніне кJз жеткізіHіз.
КJліктен шыFFан кезде аFылды кілтті
ешFашан кJлік ішінде FалдырмаHыз.

АFылды кілт жNйесі кілтті Fалтадан немесе кілт
салDыштан алмай, FашыFтан басFару функциясымен немесе кJліктегі сLрату тетігін басу арFылы
барлыF есік FLлыптарын басFара алады. ЖLмыс
жасау ортасы жBне/немесе жаDдайлары аFылды
кілт жNйесініH жLмысына Bсер етуі мNмкін.
АFылды кілт жNйесін пайдаланудан бLрын келесіні оFуды LмытпаHыз.
САE БОЛЫGЫЗ
КJлікті пайдаланDан кезде аFылды кілтті
JзіHізбен бірге алып жNруді LмытпаHыз.
АFылды кілт радио толFындарын Fабылдай жBне
тарата алады. АFылды кілт жNйесі Bлсіз радио
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толFындарды Bр тNрлі FашыFтыFтардан таратады.
АFылды кілт жNйесініH жLмысына FоршаDан орта
жаDдайлары келесі жLмыс жаDдайларында кедергі жасауы мNмкін

•

Теледидар мLнарасы, электр стансасы жBне
хабар тарату стансасы сияFты кNшті радио
толFындары бар жерде жLмыс жасаDан кезде.

•

Kялы телефон, радиотаратFыш немесе CB радио сияFты сымсыз FLралдарды FолданDан
кезде.

•

АFылды
кілт
металдан
жасалDан
материалдарDа тигенде немесе соларды Nстіне жапFан кезде.

•

ЖаFын маHда радиотолFынды
басFару пультініH Fандай да
FолданылDан кезде.

•

АFылды кілт жеке компьютер сияFты электрлі
FLрылDыныH жанына FойылDан кезде.

•

КJлік тLраF датчигініH Fасына FойылDанда.

FашыFтан
бір тNрі

Осындай жаDдайларда, аFылды кілт функциясын
пайдаланудан бLрын жLмыс жасау жаDдайларын
дLрыстаHыз
немесе
механикалыF
кілтті
пайдаланыHыз.
БатареяныH жарамдылыF мерзімі FолданысFа
Fарай Bр тNрлі болатынына Fарамастан, батареяныH жарамдылыF мерзімі шамамен екі жыл болады. Егер батарея отырып Fалса, оны жаHасымен
ауыстырыHыз.

АFылды кілт батареясыныH заряды тJмендеген
кезде кJліктіH аFпарат дисплейінде индикатор
жанады. Eосымша мBлімет алу Nшін мына бJлімді
FараHыз “КJлік мBліметініH дисплейі” “2. ішінде
Аспаптар мен басFару FLралдары” бJлім.

толFындар бар болса, аFылды кілттіH жLмыс істеу
ауFымы тарылады, ал аFылды кілт дLрыс жLмыс
жасамауы мNмкін.

ЖKМЫС ІСТЕУ АУEЫМЫ

ЖLмыс істеу ауFымы Bрбір сLрау FосFышынан j
1
80 см (31,5 дюйм) аралыDына теH.

АFылды кілттіH радио толFындарды Fабылдай
алатынына байланысты, кілт теледидар немесе
жеке компьютерден келетін сигналдар сияFты
кNшті радио толFындарды тарататын жабдыFтыH
жанында FалDан болса, батареяныH жарамды
мерзімі FысFа болуы мNмкін. Eосымша мBлімет
алу Nшін мына бJлімді FараHыз “Аккумулятор”
“8. ішінде ТехникалыF Fызмет кJрсету жBне Jз
бетінше орындалатын жLмыстар” бJлім.

Егер аFылды кілт есіктіH терезесіне, тLтFасына немесе артFы бамперге тым жаFын болса, сLрау
FосFыштары жLмыс жасамауы мNмкін.
АFылды кілт жLмыс жасау аумаDында болDанда,
кез келген адам, тіпті аFылды кілті жоF адам да
есіктерді FLлыптау/FLлпын ашу Nшін сLрау
FосFышын баса алады.

Бір кJлікте тJрт аFылды кілтті тіркеуге жBне
пайдалануDа болады. Eосымша аFылды кілт сатып
алу жBне пайдалануDа Fатысты мBлімет алу Nшін
NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа
барDан жJн.

WPD0375Z
LPD2286

АFылды кілттіH функцияларын аFылды кілт сLрау
FосFышынан j
1 белгіленген жLмыс ауFымы
шеHберінде болDан кезде Dана пайдалануDа болады.
АFылды кілттіH батареясы отырDан кезде немесе
жLмыс жасап тLрDан жердіH маHында кNшті радио

ЕСІКТІ EKЛЫПТАУ/EKЛПЫН АШУ
САEТЫE ШАРАСЫ

•

Есік тLтFасыныH сLрау FосFышын суретте
кJрсетілгендей FолыHызDа аFылды кілтті Lстап
тLрып итермеHіз. Есік тLтFасына жаFын болуы
аFылды кілт жNйесініH сол аFылды кілтті
кJліктен тыс кезде танымау мBселесіне Bкелуі
мNмкін.
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•

Есік
тLтFасыныH
сLрау
FосFышымен
FLлыптаDаннан кейін тартып кJріп есіктердіH
мыFтап FLлыпталDанына кJз жеткізіHіз.

•

АFылды кілттіH кJлік ішінде Fалып Fоюынан
жол бермеу Nшін аFылды кілтті JзіHізбен бірге
алуды, осыдан кейін Dана есіктерді жабуды
LмытпаHыз.

•

Есік тLтFасыныH сLрау FосFышын басудан
бLрын есік тLтFасын тартпаHыз. Есік FLлыптан
босатылады, біраF ашылмайды. Есік тLтFасын
босатыHыз жBне есікті ашу Nшін оны Fайта
тартыHыз.

АEЫЛДЫ КІЛТ ЖKМЫСЫ

LPD2300Z

LPD2278Z

Есіктерді FLлыптау

ЕСКЕРТПЕ

1. Беріліс ауыстырDышты P (ТLраFFа Fою) Fалпына жылжытып, оталдыру FосFышын LOCK Fалпына FойыHыз да, АFылды кілтті JзіHізбен бірге алып жNруді LмытпаHыз.

•

КJлік аFпараты дисплейіндегі КJлік параметрлері ішінде АFылды кілттіH есік FLлпы
параметрі OFF кNйіне FойылDанда, барлыF
есіктер мен артFы есіктіH сLрату тетіктерін
Jшіруге болады. Eосымша мBлімет алу Nшін
мына
бJлімді
FараHыз
“КJлік
мBліметініH дисплейі” “2. ішінде Аспаптар
мен басFару FLралдары” бJлім.

4. БарлыF есіктер жBне артFы есік FLлыпталады.

•

5. Eауіп-Fатер ескерту шамдары екі рет
жыпылыFтайды, сыртFы сигнал екі рет беріледі, сондай-аF алдыHDы жBне артFы шамдар 10
секундFа жанады.

Оталдыру FосFышы LOCK Fалпында
тLрмаDанда есіктер есік тLтFасыныH
сLрату тетігімен FLлыпталады.

•

Кез келген есік ашыF тLрса, есік
тLтFасыныH сLрату тетігін басу арFылы
есіктер FLлыпталмайды. Дегенмен кез келген есік ашыF тLрса да, есіктер механикалыF кілтпен FLлыпталады.

•

АFылды кілт кJлік ішінде болDанда есік
тLтFасыныH сLрату тетігімен есіктер
FLлыпталмайды жBне сізді ескерту Nшін

2. БарлыF есіктерді жабыHыз.
3. АFылды кілтті Lстап тLрып кез келген есіктіH
тLтFасын сLрату тетігін басыHыз.

LPD2301Z

АFылды кілтті FалтаHыздан немесе сJмкеHізден
алмай-аF есіктерді FLлыптауDа немесе олардыH
FLлпын ашуDа болады.
АFылды кілтті JзіHізбен алып жNргенде, есіктердіH барлыDын есік тLтFасын басуды сLрату тетігін
Fолданыс аясында FолдануыHызDа болады.
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сигнал беріледі. Дегенмен, аFылды кілт
кJлік ішінде болDан кезде, есіктерді басFа
аFылды кілтпен FLлыптай беруге болады.
САE БОЛЫGЫЗ

•

Есіктерді сLрату FосFышыныH кJмегімен
жапFаннан кейін, есіктердіH мыFтап
жабылDанын тексеріп кJру Nшін есіктердіH
тLтFасын немесе артFы есіктіH ашу
FосFышын басып кJріHіз.

•

Есіктерді
сLрау
FосFышы
арFылы
FLлыптаDан кезде, аFылды кілттіH кJлікте
Fалып Fоймауы Nшін сLрау FосFышын пайдаланудан
бLрын
аFылды
кілтті
алDаныHызDа кJз жеткізіHіз.

•

СLрау FосFышын аFылды кілт жNйесі
арFылы аFылды кілт табылDанда Dана
пайдалануDа болады.

САE БОЛЫGЫЗ
ELлыпталып FалуDа Fарсы FорDаныс келесі
жаDдайларды жLмыс жасамауы мNмкін:

•

АFылды кілт аспаптар панелініH Nстіне
FойылDан кезде.

•

АFылды кілт FолDап жBшігініH немесе
саFтау себетініH ішіне FойылDан кезде.

•

АFылды кілт есік FалталарыныH ішіне
салынDан кезде.

•

АFылды кілт металдар жасалDан материалдардыH ішіне немесе жанына FойылDан
кезде.

Fауіп-Fатер туралы ескерту шамдары бір рет
жыпылыFтайды, сыртFы сигнал бір рет
шыDады, сондай-аF алдыHDы жBне артFы шамдар 30 секундFа жанады.
4. EалDан есіктердіH FLлыптарын ашу Nшін есік
тLтFасыныH сLрату тетігін бір минут ішінде
Fайта басыHыз.

LPD2278Z

ELлыпталып FалуDа Fарсы FорDаныс:

ЕСКЕРТПЕ

АFылды кілттіH байFаусызда кJлікте FLлыпталып
Fалмауы Nшін аFылды кілт жNйесі FLлыпталып
FалуDа Fарсы FорDаныспен жабдыFталDан.

ТаHдамалы ашу функциясы КJлік параметрлері ішінде Jшіріліп тLрса, сLрату тетігі бірінші
рет басылDанда барлыF есіктердіH FLлпы
ашылады.

Кез келген есік ашыF кезде, есіктер FLлыптаулы
болDанда, аFылды кілтті кJлік ішінде салDанда
жBне барлыF есіктерді жапFанда; сигнал беріліп,
FLлып автоматты тNрде ашылады.
ЕСКЕРТПЕ
АFылды кілт есікті FLлыптау Nшін сLрау
FосFышын Fосып жатFан Fолда болса, есіктер
FLлыпталмауы мNмкін. АFылды кілтті Bмиян
ішіне, FалтаDа немесе екінші FолDа салыHыз.

LPD2300Z

Электр артFы есікті ашу Nшін:

Есіктерді ашу

1. АFылды кілтті алып жNріHіз.

1. АFылды кілтті алып жNріHіз.

2. Электр артFы есіктіH сLрату тетігін басыHыз.

2. Есік тLтFасыныH сLрау FосFышын басыHыз.
3. СLрату тетігі басылDан есіктіH FLлпы ашылып,

ЕСКЕРТПЕ
КJлік аFпараты дисплейіндегі КJлік параметрлері ішінде АFылды кілттіH есік FLлпы
параметрі OFF кNйіне FойылDанда, барлыF
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есіктер мен артFы есіктіH сLрату тетіктерін
Jшіруге болады. Eосымша мBлімет алу Nшін
мына бJлімді FараHыз “КJлік мBліметініH
дисплейі” “2. ішінде Аспаптар мен басFару
FLралдары” бJлім.
Есіктерді ашу кезінде есік тLтFасын тартсаHыз, ол
есік ашылмауы мNмкін. Есік тLтFасын бастапFы
кNйіне Fайтару есікті ашады. Егер есік тLтFасын
FайтарDаннан кейін есік ашылмаса, есікті ашу Nшін есік тLтFасындаDы сLрау FосFышын басыHыз.
СLрату тетігін басFаннан кейін бір минут ішінде
келесі BрекеттердіH біреуі орындалмаса, есіктердіH барлыDы Jздігінен FLлыпталады.

•
•

EашыFтан кілтсіз кіру функциясы барлыF есіктердіH FLлыптарын АFылды кілттіH FашыFтан кілтсіз
басFару функциясын Fолданып басFара алады.
EашыFтан кілтсіз басFару функциясы кJліктен шамамен 10 м (33 фут) FашыFтыFта жLмыс істей
алады. ЖLмыс істеу FашыFтыDы кJлік жанындаDы
жаDдайDа тBуелді болады.

Кез келген есікті ашу.
От алдыру FосFышын басу.

•

АFылды кілт жLмыс жасау аумаDында болмаDан
кезде.

•

АFылды кілттіH батареясы отырDан кезде.

Ішкі шамды кNтпей-аF, келесі BрекеттердіH біреуін
орындап сJндіруге болады:

•
•

EАШЫEТАН КІЛТСІЗ ЕНУ ФУНКЦИЯСЫН
EОЛДАНУ ЖОЛЫ

EашыFтан кілтсіз кіру функциясы
жаDдайларда жLмыс істемейді

ЕсіктіH FLлпы ашылып, салон шамыныH тетігі DOOR Fалпына FойылDан кезде ішкі жарыFтама таймері біраз уаFытFа жанады.

•
•

Nшін мына бJлімді FараHыз “КJлік мBліметініH
дисплейі” “2. ішінде Аспаптар мен басFару
FLралдары” бJлім.

От алдыру FосFышын ON кNйіне Fою.
Есіктерді FашыFтан басFару пультімен FLлыптау.
Салон шамыныH FосFышын OFF кNйіне Fою.

келесі

Батареяны ауыстыруDа Fатысты мBлімет алу Nшін
“Аккумулятор” “8. ішінде ТехникалыF Fызмет
кJрсету жBне Jз бетінше орындалатын
жLмыстар” бJлім бJлімін FараHыз.
САE БОЛЫGЫЗ
Есіктерді аFылды кілтпен FLлыптаDан кезде,
кілтті кJлік ішінде FалдырмаHыз.

КJлік аFпараты дисплейіндегі КJлік параметрлері ішінде Автоматты салон шамдары параметрін OFF кNйіне Fою. Eосымша мBлімет алу
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Есіктерді FLлыптау
1. От алдыру FосFышын LOCK кNйіне FойыHыз.
2. БарлыF есіктерді жабыHыз.
3. АFылды кілттегі

тNймесін басыHыз.

4. Eауіп-Fатер ескерту шамдары екі рет
жыпылыFтайды, сигнал бір рет беріледі, сондай-аF алдыHDы жBне артFы шамдар 10
секундFа жанады.
5. БарлыF есіктер FLлыпталады.
САE БОЛЫGЫЗ
Есіктерді
FашыFтан
аFылды
кілтпен
FLлыптаDаннан кейін, есік тLтFаларын тартып
кJріп, есіктердіH мыFтап FLлыпталDанына кJз
жеткізіHіз.

•

ТаHдамалы ашу функциясы КJлік параметрлері ішінде Jшіріліп тLрса, АFылды
кілт пультініH
тNймесі бірінші рет
басылDанда барлыF есіктердіH FLлпы ашылады.

тNймесін басFаннан кейін бір минут ішінде
келесі BрекеттердіH біреуі орындалмаса, есіктердіH барлыDы Jздігінен FLлыпталады:
WPD0360Z

Есіктерді ашу
1. АFылды кілттегі

тNймесін басыHыз.

2. ЖNргізуші есігініH FLлпы ашылып, Fауіп-Fатер
туралы
ескерту
шамдары
бір
рет
жыпылыFтайды, сондай-аF алдыHDы жBне
артFы шамдар 30 секундFа жанады.
3. EалDан есіктердіH FLлыптарын ашу Nшін
тNймесін бір минут ішінде Fайта
басыHыз.
ЕСКЕРТПЕ

•

ELлыпты ашу Bрекетін кJлік аFпараты дисплейіндегі КJлік параметрлері ішіндегі
Есікті таHдап ашу параметрінде Jзгертуге
болады. Eосымша мBлімет алу Nшін мына
бJлімді FараHыз “КJлік мBліметініH
дисплейі” “2. ішінде Аспаптар мен басFару
FLралдары” бJлім.

•
•

Кезкелген есікті ашу.

•

Терезелерді ашу Nшін АFылды кілттегі
тNймесін 3 секундтан астам басып тLрыHыз.

АFылды кілттегі
зелер тJмендейді.

тNймесін Lстап тLрса, тере-

ЕСКЕРТПЕ
тNймесі жіберілген кезде терезелердіH
тJмендеуі тоFтайды.
Есік терезелерін АFылды кілтпен жабу мNмкін
емес.

От алдыру FосFышын басу.

ЕсіктіH FLлпы ашылып, салон шамыныH тетігі DOOR Fалпына FойылDан кезде ішкі шам біраз
уаFытFа жанады.
Шамды кNтпей-аF, келесі BрекеттердіH біреуін
орындап сJндіруге болады:

•
•
•
•

От алдыру FосFышын ON кNйіне Fою.
Есіктерді АFылды кілтпен FLлыптау.
Салон шамыныH FосFышын OFF кNйіне Fою.
КJлік аFпараты дисплейіндегі КJлік параметрлері ішінде Автоматты салон шамдары параметрін OFF кNйіне Fою. Eосымша мBлімет алу
Nшін мына бJлімді FараHыз “КJлік мBліметініH
дисплейі” “2. ішінде Аспаптар мен басFару
FLралдары” бJлім.

Терезелерді ашу терезелер (бар
болса)
АFылды кілт автоматты режиммен жабдыFталDан
терезелерді бір уаFытта ашуDа мNмкіндік береді.

NPA1506

АртFы есікті босату (бар болса)
АртFы есікті тJмендегі процедураны орындау
арFылы ашуDа жBне жабуDа болады:

•

АртFы есікті ашу Nшін
тNймесін (бар болса) 1 секундтан астам басып тLрыHыз.

•

АртFы есікті жабу Nшін
тNймесін (бар
болса) таDы басып, 1 секундтан астам Lстап
тLрыHыз.
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Ашу немесе жабу кезінде
тNймесі (бар болса) басылса, артFы есік Fарама-Fарсы баDытта
FозDалады.

ніH экранын кері жауап сигналыныH режимін
Jзгерту Nшін де FолдануDа болады. Мына
бJлімді FараHыз “Бекіту” “2. ішінде Аспаптар
мен басFару FLралдары” бJлім.
Iшіру Nшін:
жBне
тNймелерін кемінде 2 секунд басып тLрыHыз.
Кері жауап сигналы функциясы Jшірілгенін растау
Nшін Fауіп-Fатер туралы ескерту шамдары 3 рет
жыпылыFтайды.
Eосу Nшін:
жBне
тNймелерін таDы да
кемінде 2 секунд басып тLрыHыз.

WPD0362Z

Кері жауап сигналы функциясы
Eажет болса, кері жауап сигналы функциясын
АFылды кілтпен Jшіруге болады. Iшірілген кезде
жBне LOCK
тNймесі басылDан кезде,
Fауіп-Fатер индикаторы екі рет жыпылыFтайды.
UNLOCK
тNймесі басылDан кезде, FауіпFатер индикаторы да, сигнал да Fосылмайды.
ЕСКЕРТПЕ
Кері
жауап
сигналы
мен
шамныH
жыпылыFтау функциясын АFылды кілтпен
JзгертсеHіз, кJлік аFпараты дисплейініH экранында оталдыру FосFышы OFF Fалпына ON
Fалпына айналдырылDаннан кейін аDымдаDы
режим кJрсетіледі. КJлік аFпараты дисплейі-

Сигнал беру функциясы Fайта FосылDанын растау
Nшін Fауіп-Fатер туралы ескерту шамдары бір рет
жыпылыFтайды жBне сигнал бір рет беріледі.
Сигнал беру функциясы Jшірілгенде, дабыл іске
FосылDан кездегі сигналдыH дыбысы Jшірілмейді.

ДАБЫЛ СИГНАЛДАРЫ
АFылды кілтті Fателесіп FолданDаннан кJліктіH
кNтпеген тNрде FозDалуына жол бермеу немесе
кJліктіH Lрлануына жол бермеу Nшін, кJліктіH іші
мен сыртынан FоHырау дыбысы немесе сигнал
беріледі де, аспаптар панелінде ескерту
кJрсетіледі.
EоHырау дыбысы не сигнал шыFFан немесе ескерту кJрсетілген кезде, кJлікті жBне аFылды кілтті
тексеріHіз.
Eосымша мBлімет алу Nшін мына бJлімді FараHыз
“КJлік мBліметініH дисплейі” “2. ішінде Аспаптар
мен басFару FLралдары” бJлім.
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АEАУЛЫEТЫ ЖОЮ НKСEАУЫ
КJлікке баDдарламаланDан АFылды кілттердіH орнын тексеріHіз. БасFа АFылды кілт ауFымда немесе кJлік ішінде болса, кJлік жNйесі кNткеннен басFаша
Bрекет етуі мNмкін.
EозDалтFышты Jшіру Nшін
от алдыру FосFышын басFан
кезде
Берілісті ауыстырDышты P
(тLраFFа Fою) Fалпына
FойыHыз
КJліктен шыDу Nшін
жNргізуші есігін ашFан
кезде

КJліктен шыFFаннан кейін
есікті жапFан кезде

Есікті ішкі бекітпе тетікті
LOCK Fалпына Fойып
жапFанда
Есікті FLлыптау Nшін
аFылды кілттегі есік
тLтFасыныH сLрату тетігін
немесе LOCK тNймешігін
басFанда

Себебі
ЫFтимал себебі
Дисплейде ТLраFFа Fою Fалпына ауыстыру ескертуі
Берілісті ауыстырDыш P (тLраFFа
пайда болады жBне ішкі дабыл сигналы Nздіксіз
Fою) кNйінде емес.
шыDады.

Жасалатын шара
Беріліс ауыстырDышты P
(тLраFFа Fою) Fалпына FойыHыз.

Оталдыру FосFышын OFF кNйіне FойыHыз ескертуі
дисплейде кJрінеді.

От алдыру FосFышы AСС
кNйінде.

От алдыру FосFышын OFF
кNйіне FойыHыз.

Есік ашыF ескертуі дисплейде кJрініп, ішкі дабыл
сигналы Nздіксіз шыDады.

От алдыру FосFышы AСС
кNйінде.

Оталдыру FосFышын ON
Fалпына FойыHыз немесе
жNргізуші есігін жабыHыз.

Дисплейде No Key Detected (Кілт аныFталмады)
дабыл жазуы пайда болады жBне сыртFы дабыл
сигналы 3 рет шыDады жBне ішкі дабыл сигналы
шамамен 3 секунд бойы шыDады.

От алдыру FосFышы AСС немесе
ON кNйінде.

От алдыру FосFышын OFF
кNйіне FойыHыз.

Дисплейде берілісті ауыстырDыштыH тLраF кNйінде
тLрDаны туралы ескертуі пайда болады жBне
сыртFы дабыл сигналы Nздіксіз шыDады.

От алдыру FосFышы AСС немесе
OFF Fалпында жBне беріліс
ауыстырDыш P (тLраFFа Fою)
Fалпына FойылмаDан.

Берілісті ауыстырDышты P
(тLралату) кNйіне FойыHыз жBне
от алдыру FосFышын OFF
кNйіне FойыHыз.

СыртFы дабыл сигналы шамамен 3 секунд бойы
шыDады жBне барлыF есік ашылады.

АFылды кілт кJліктіH ішінде.

АFылды кілтті бірге алып
жNріHіз.

СыртFы дыбыс сигналы шамамен 2 секунд бойы
шыDады.

АFылды кілт кJліктіH ішінде.

АFылды кілтті бірге алып
жNріHіз.
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EозDалтFышты оталдыру
Nшін оталдыру FосFышын
басFан кезде

От алдыру FосFышын
басFан кезде

Дисплейде аFылды кілттіH батареясыныH
индикаторы кJрсетіледі.

Батарея заряды тJмен.

БатареяныH орнына жаHасын
салыHыз. (Мына бJлімді FараHыз
“Батареяны ауыстыру” “8. ішінде
ТехникалыF Fызмет кJрсету
жBне Jз бетінше орындалатын
жLмыстар” бJлім)

Дисплейде Кілт аныFталмады ескертуі кJрінеді, ішкі
сигнал 3 рет шыDады.
Iлшеуіш FLралдар таFтасындаDы аFылды кілт
жNйесініH ескерту шамы сары тNспен жанады.

АFылды кілт кJліктіH ішінде
емес.
Ол АFылды кілт жNйесінде аFау
бар екенін ескертеді.

АFылды кілтті бірге алып
жNріHіз.
NISSAN дилеріне немесе білікті
шеберханаDа хабарласFан жJн.
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EОЗCАЛТEЫШТЫ EАШЫEТАН
ОТАЛДЫРУ (бар болса)
бJлімді FараHыз “Жылытылатын орындыF
FосFыштары (бар болса)” “2. ішінде Аспаптар
мен басFару FLралдары” бJлім
Кейбір аймаFтардыH заHдарында FашыFтан
оталдырDыштарDа шектеу FойылDан болуы
мNмкін. Мысалы, кейбір заHдарда FашыFтан оталдыру функциясын FолданDан адамныH кJлікті
кJріп тLруы талап етіледі. Кез келген талаптарды
жергілікті заHдардан FараHыз.
NPA1510

КJлікте FозDалтFышты FашыFтан оталдыру функциясы болса,
тNймесі АFылды кілтте болады.
БLл функция FозDалтFышты кJлік сыртынан
оталдыруDа мNмкіндік береді.
EозDалтFышты FашыFтан оталдыру функциясы
FолданылDан кезде мына функцияларDа Bсер етуі
мNмкін:

•

•

КJліктіH автоматты климат басFару жNйесі
тLтынушы кJліктіH FLлпын ашып, оDан кірмес
бLрын салон температурасын тиісті тNрде орнатады. Eосымша мBлімет алу Nшін мына
бJлімді FараHыз “ЖылытFыш жBне ауа
баптаDыш (автоматты)” “4. ішінде Дисплей
бейнебеті, жылытFыш, ауа баптаDыш жBне дыбыс жNйесі” бJлім.
Жылытылатын орындыFтармен жабдыFталDан
кJліктерде
орындыF
жылытFышы
FосFышыныH Fалпына Fарай FашыFтан
оталдырDан кезде бLл функция Fосылуы
мNмкін. Eосымша мBлімет алу Nшін мына

EозDалтFышты FашыFтан оталдыру функциясыныH жLмысына басFа жаDдайлар Bсер етуі мNмкін.
Мына бJлімді FараHыз “EашыFтан оталдыру функциясы жLмыс істемейтін жаDдайлар” осы бJлімніH
аяF жаDындаонда Fосымша аFпарат берілген.
АFылды кілт таратFышыныH Jнімділігіне басFа
жаDдайлар Bсер етуі мNмкін. Мына бJлімді
FараHыз “АFылды кілт жNйесі (бар болса)” “3. ішінде ЖолDа шыFFанDа дейінгі тексеру жBне реттеу”
бJлім.

EОЗCАЛТEЫШТЫ EАШЫEТАН
ОТАЛДЫРУ ФУНКЦИЯСЫНЫG ЖKМЫС
ІСТЕУ АУEЫМЫ
САE БОЛЫGЫЗ
АFылды кілттіH батареясы отырDан кезде немесе істеп тLрDан жердіH маHында басFа кNшті
радио толFын кJздері болса, аFылды кілттіH
жLмыс істеу ауFымы тарылады, ал аFылды
кілт дLрыс жLмыс жасамауы мNмкін.
EозDалтFышты FашыFтан оталдыру функциясын
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аFылды кілт кJліктен белгіленген жLмыс
ауFымында болDанда Dана пайдалануDа болады.
EозDалтFышты FашыFтан оталдыру функциясыныH жLмыс істеу ауFымы кJліктен шамамен 60 м
(197 фут) болады.

КIЛІКТІ EАШЫEТАН ОТАЛДЫРУ
EашыFтан
оталдыру
функциясымен
FозDалтFышты оталдыру Nшін мына Bрекеттерді
орындаHыз:
1) БарлыF есіктерді FLлыптау Nшін АFылды кілт
салпыншаDындаDы
LOCK тNймесін
басыHыз.
2) 5 секунд ішінде
FашыFтан оталдыру
тNймесін бLрылу сигналыныH шамдары
жанDанша басып тLрыHыз. КJлікті кJрініп
тLрмаса,
FашыFтан оталдыру тNймесін
шамамен 2 секунд басып тLрыHыз.
EозDалтFыш от алDан кезде мына оFиDалар орын
алады:

•

ТLраFFа Fою шамдары жанып, FозDалтFыш
Jшкенше сJнбейді.

•

Есіктер FLлыпталады жBне климат басFару
жNйесі Fосылуы мNмкін.

•

EозDалтFыш 10 минут істейді. УаFытын таDы 10
минутFа созу Nшін Fадамдарды FайталаHыз.
Мына бJлімді FараHыз “EозDалтFыштыH жLмыс
істеу уаFытын созу” осы бJлімніH аяF жаDында.

КJлікті жNргізбес бLрын тежегішті басып, оталдыру FосFышын ON Fалпына FойыHыз. Eосымша

нLсFауларды мына бJлімнен FараHыз “КJлікті
жNргізу” “5. ішінде От алдыру жBне жNргізу”
бJлім.

EОЗCАЛТEЫШТЫG ЖKМЫС ІСТЕУ
УАEЫТЫН СОЗУ
EашыFтан оталдыру функциясыныH мерзімін бір
рет созу Nшін мына бJлімдегі Fадамдарды
орындаHыз “КJлікті FашыFтан оталдыру” осы
бJлімніH аяF жаDында:

EАШЫEТАН ОТАЛДЫРУ ФУНКЦИЯСЫН
ТОEТАТУ

EАШЫEТАН ОТАЛДЫРУ ФУНКЦИЯСЫ
ЖKМЫС ІСТЕМЕЙТІН ЖАCДАЙЛАР

EашыFтан оталдыру функциясын тоFтату Nшін
тJмендегілердіH біреуін орындаHыз:

EашыFтан оталдыру функциясы тJмендегі
жаDдайлардыH кез келгені бар болса жLмыс істемейді:

•

АFылды кілтті кJлікке баDыттап,
тNймесін
тLраFFа Fою шамдары сJнгенше басып
тLрыHыз.

•
•

АпаттыF дабылFаFFыштарды іске FосыHыз.
От алдыру FосFышын ON, одан кейін OFF
Fалпына FойыHыз.

•

КJлік параметрлері мBзірініH ELлыптау
бJлімінде EозDалтFышты FашыFтан оталдыру
функциясы Jшірілген.

•
•
•

От алдыру FосFышы ON Fалпына Fойылды.

•

EозDалтFыш Bлі істеп тLр. EозDалтFыш
толыDымен Jшірілуі керек. EозDалтFыш істеп
тLрып Jшсе, кем дегенде 6 секунд кNтіHіз. БLл
жаDдай FозDалтFыштыH жLмыс істеу уаFытын
созDан кезде Fолданылмайды.

•

EашыFтан оталдыру функциясы FосылDан кезде алDашFы 10 минуттыF жLмыс басталады.

•

EашыFтан оталдыру функциясы FосылDан кезде екінші 10 минуттыF жLмыс бірден басталады. Мысалы, FозDалтFыш 5 минут істеп тLрDан
болса жBне оDан 10 минут Fосылса,
FозDалтFыш барлыDы 15 минут жLмыс істейді.

•
•
•
•

EозDалтFыштыH созылDан жLмыс уаFыты бітті.

EозDалтFыштыH
жLмыс
істеу
уаFыты
созылDанда, FашыFтан басFарудыH екінші шегіне жетесіз.

•

КJлікке заHсыз кіру салдарынан дабыл беріледі.

•

•

Оталдыру FосFышы АFылды кілт кJлікте
болмаDан кезде басылды.

EашыFтан оталдыру тNймесі
секунд басылып LсталDан жоF.

•

•

Оталдыру FосFышы АFылды кілт кJлікте
тLрып, біраF тежеу педалі басылмаDан кезде
басылды.

EашыFтан оталдыру тNймесі
FLлыптау
тNймесі басылDаннан кейін 5 секунд ішінде
басылып LсталDан жоF.

•
•
•
•

Тежегіш басылDан.

•

Оталдыру циклдерініH арасында еH кJбі екі рет
FашыFтан оталдыруDа немесе бір рет оталдырып,
оны созуDа мNмкіндік беріледі.
EашыFтан оталдыру процедурасын Fайта Fолдану
Nшін оталдыру FосFышын ON Fалпынан OFF Fалпына айналдырып шыDу керек.

Бірінші 10 минуттыF таймер уаFыты аяFталды.
EозDалтFыш капоты ашылды.
Беріліс ауыстырDышы тLраFFа Fою Fалпынан
шыDарылды.

Капот мыFтап жабылмаDан.
Eауіп-Fатер туралы ескерту шамдары жанып
тLр.

кемінде 2

Есіктер жабылмаDан жBне FLлыпталмаDан.
АртFы есік ашыF.
АFылды кілт индикатор шамы
аFпараты дисплейінде жанып тLр.
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•

КJлікке заHсыз кіру салдарынан дабыл беріледі.

КJлікте келесі Fауіпсіздік жNйелерініH біреуі немесе екеуі де бар:

•

EозDалтFыш екі рет оталдырылDан немесе бір
рет оталдырылып, уаFыты созылDан.

•
•
•

КJлік P (ТLраFFа Fою) Fалпында емес.

•
•

КJлік ішінде аныFталDан тіркелген кілт бар.
КJлік аFпараты дисплейіндегі КJлік параметрлері ішінде FашыFтан оталдыру функциясы
OFF кNйіне FойылDан. Eосымша мBлімет алу
Nшін мына бJлімді FараHыз “КJлік мBліметініH
дисплейі” “2. ішінде Аспаптар мен басFару
FLралдары” бJлім.

EозDалтFышты FашыFтан оталдыру функциясы
кJлік аFпараты дисплейінде ескерту немесе индикатор кJрсетуі мNмкін. ЕскертудіH немесе индикатордыH тNсіндірмесін мына бJлімнен FараHыз
“КJлік мBліметініH дисплейі” “2. ішінде Аспаптар
мен басFару FLралдары” бJлім.

KрлауDа Fарсы дабыл
NISSAN-ныH LрлауDа Fарсы жNйесі (NATS)*

Eауіпсіздік кNйі Fауіпсіздік жNйесініH кJрсеткіш
шамы арFылы кJрсетіледі.
* (иммобилайзер)

KРЛАУCА EАРСЫ ДАБЫЛ (бар болса)
КJліктіH бJліктеріне сырттан Bсер тигенде,
LрлыFFа Fарсы дабыл жNйесі кJзге кJрінетін жBне
дыбыстыF сигналдар береді.

Eауіпсіздік жNйесініH кJрсеткіш шамы

ЖNйені белсенді ету
1. БарлыF терезелер мен люкті (бар болса)
жабыHыз.Терезелер ашыF тLрса да, жNйені
Fауіпсіздік жNйесін іске FосуDа болады.
2. От алдыру FосFышын OFF кNйіне FойыHыз.
3. АFылды кілтті
шыDыHыз.

JзіHізбен

алып

кJліктен

4. ЕсіктердіH барлыDын, капотты жBне артFы есікті жабыHыз. ЕсіктердіH барлыDын бекітіHіз.
Есіктерді АFылды кілтпен, есік тLтFасыныH
сLрату тетігімен немесе электр есік FLлпыныH
FосFышымен FLлыптауDа болады.
5. Eауіпсіздік
жNйесініH
кJрсеткіш
шамы
жанDанына кJз жеткізіHіз. Eауіпсіздік индикаторы шамамен 30 секунд жанып тLрады.
КJліктіH Fауіпсіздік жNйесі енді іске Fосылды.
Шамамен 30 секундтан кейін кJліктіH Fауіпсіздік жNйесі FорDалDан кNйге ауысады. Eауіпсіздік шамы шамамен 3 секундта бір рет
жыпылыFтай бастайды. Егер осы 30 секундтыF
FорDалDан аралыFта есіктіH FLлпы ашылса немесе оталдыру FосFышы “ACC” я “ON” кNйіне
Fойылса, жNйе іске Fосылмайды.

SIC2045Z

Iлшегіш панелінде орналасFан Fауіпсіздік
жNйесініH кJрсеткіш шамы от алдыру FосFышы
LOCK, OFF немесе ACC кNйінде болDан кезде
жLмыс істейді. БLл Fалыпты болып табылады.
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КJлік ішінде жNргізуші жBне/немесе жолаушылар болса да, от алдыру FосFышы “LOCK”
кNйде болDанда жNйе барлыF есіктерді, капотты жBне артFы есікті FLлыптап іске Fосылады.
От алдыру FосFышын “ACC” кNйіне FойDанда,
жNйе FорDаудан босатылады.

КАПОТ

KрлыFFа Fарсы дабыл жNйесініH
жLмысы

Eауіпсіздік жNйесініH кJрсеткіш шамы

Дабыл жNйесі келесі дыбыс сигналын шыDарады:

•

АпаттыF дабыл кJрсеткіші жыпылыFтайды
жBне гудок Nзік-Nзік дыбыс шыDарады.

•

Дыбыс сигналы алдын-ала орнатылDан уаFыт
Jткеннен кейін Jздігінен тоFтайды. Алайда,
дыбыс
сигналы
кJлікке
немFLрайлы
FарасаHыз Fайта іске Fосылады.

Дыбыс сигналы келесі жаDдайда Fосылады:

•
•

Есікті аFылды кілт жNйесін Fолданбай ашу.
Капотты ашFанда.

Дыбыс сигналын тоFтату

•

АFылды кілттегі UNLOCK тNймесімен немесе
сLрату FосFышымен есік ашылDанда дабыл
тоFтайды.

•

Оталдыру FосFышы ACC немесе ON кNйіне
FойылDан кезде дабыл тоFтайды.

Егер жNйесі жоDарыда сипатталDандай жLмыс
жасамаса, оны NISSAN дилеріне немесе білікті
шеберханаDа тексертіHіз.

NISSAN-НЫG KРЛАУCА EАРСЫ ЖMЙЕСІ
(NATS)
NISSAN компаниясыныH LрлауDа Fарсы жNйесі
(NATS) тіркелген АFылды кілтті пайдаланбайынша FозDалтFыштыH от алуына жол бермейді.

EАУІПТІ

•

Капотты кJлікті FозDаудан бLрын жабу
жBне FLлыпFа мыFтап бекіту Fажет. БLлай
етпеу, капоттыH оFыс ашылуына жBне
апатFа Bкелуі мNмкін.

•

EозDалтFыш бJлімінен бу немесе тNтін
шыDып жатса, жараFат алмау Nшін капотты
ешFашан ашпаHыз.

SIC2045

Eауіпсіздік жNйесініH кJрсеткіш шамы Jлшегіштер
панелінде орналасFан. Ол NATS кNйін кJрсетеді.
Шам от алдыру FосFышы “LOCK”, “OFF” немесе
“ACC” кNйінде болDан кезде жанады. Eауіпсіздік
жNйесініH кJрсеткіш шамы кJліктегі Fауіпсіздік
жNйелерініH жLмыс істеп тLрDанын білдіреді.
Егер НИССАН компаниясыныH LрлауDа Fарсы
жNйесінде (НKEЖ) аFау бар болса, бLл шам от
алдыру FосFышы “ON” кNйінде болDанда жанып
тLра береді.
Егер шам жанып тLра берсе жBне/немесе
FозDалтFыш от алмаса, NATS жNйесін тексерту
Nшін NISSAN дилеріне дереу хабарласыHыз.
NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа
хабарласFан кезде барлыF тіркелген аFылды
кілттерді JзіHізбен алып барыHыз.
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EАУІПТІ

•

АртFы есік кJлікті жNргізіп келе жатFанда
ашылып кетпес Nшін, BрFашан оHыH
мыFтап жабылDанына кJз жеткізіHіз.

•

КJлікті
артFы
есігі
ашыF
кNйде
жNргізбеHіз. БLл Fауіпті FалдыF газдардыH
кJлік ішіне кіруіне Bкелуі мNмкін. Мына
бJлімді FараHыз “EалдыF газ (кJміртек
тотыDы)” “5. ішінде От алдыру жBне
жNргізу” бJлім.

•

КJлікті жBне/немесе оныH жNйелерін
байFаусызда Fолдану, оныH ішінде терезеге Fысылып Fалу я есік FLлпын
байFаусызда Fосу салдарынан жараFат алу
немесе мерт болу FаупініH алдын алу Nшін,
балаларды, басFалардыH кJмегін Fажет
ететін адамдарды немесе жануарларды
кJлікте баFылаусыз FалдырмаHыз. Сондай-аF жылы кNнде жабыF тLрDан кJліктіH
ішіндегі температура тез артып, адамдар
мен жануарларDа жараFат алу я мерт болу
Fаупін тJндіретіндей мBнге жетуі мNмкін.

•

АртFы
есікті
жабар
кезде
FолаяFтарыHыздыH оныH жаFтауынан алынып тLрDанына кJз жеткізіHіз.

NPA1507

КАПОТТЫ АШУ
1. ЖNргізуші жаDындаDы аспаптар панелініH
астында орналасFан капот FLлпын босату
тLтFасын j
1 тартыHыз; капот сBл жоDары серпіле кJтеріледі.
2. КапоттыH j
2 алдыHDы жаDындаDы тетікті суретте кJрсетілгендей саусаDыHызбен итеріHіз.
3. Капотты j
3 кJтеріHіз.

КАПОТТЫ ЖАБУ
ELлыпFа ілу Nшін капотты аFырын тJмен Fарай
тNсіріHіз. Капотты орнына мыFтап FLлыптау Nшін
капотты тJмен итеріHіз.
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Оны жабу Nшін артFы есікті
FLлыпталDанша тJмен итеріHіз.

EОЛМЕН БАСEАРЫЛАТЫН АРТEЫ
ЕСІКТІ БАСEАРУ (бар болса)

мыFтап

АртFы есікті электрлі тетікпен ашып-жабу Nшін,
беріліс ауыстырDышы P (тLраFFа Fою) Fалпында
тLруDа тиіс.
АртFы есіктіH электрлі тетігі, аккумулятордыH
вольты тJмен болса жLмыс істемейді.

Электр есік FLлпыныH жNйесі барлыF есіктерді,
оныH ішінде артFы есікті бір уаFытта FLлыптауDа
немесе ашуDа мNмкіндік береді.
АртFы есікті ашу Nшін артFы есіктіH ашу
FосFышын j
A басып, тLтFаны кJтеріHіз

АртFы есіктіH негізгі тетігін “OFF” Fалпына j
2
FойDанда, Fуат жLмысы аFылды кілттегі тек артFы
есікті электрлі тNймешікті Fолдану арFылы Fолданыста болады.
ЕСКЕРТПЕ

АРТEЫ ЕСІКТІ ЭЛЕКТРЛІ ТЕТІКПЕН
АШЫП-ЖАБУ (бар болса)
LPD2318Z

АртFы есіктіH электрлі тетігін FолDап жBшігіндегі
артFы есіктіH негізгі тетігі арFылы іске FосуDа жBне
сJндіруге болады.

•

КJлікті жуDан, балауыз жаFFан немесе
кNтім жасаDан кезде, FаHFа жабынын
орнатFан немесе ауыстырDан кезде, артFы
есіктіH электрлі негізгі FосFышын “OFF”
Fалпына FойыHыз.

•

Электр кNшпен ашу немесе жабу жLмысы
ретпен орындалса, Fауіпсіздік режимі іске
Fосылады жBне операцияны белгілі бір
уаFыт аралыDында орындау мNмкін болмайды. БLндай жаDдайда біраз уаFыт
кNтіп,
содан
кейін
операцияны
орындаHыз.

АртFы есікті электрлі тетікпен ашып-жабу Nшін,
беріліс ауыстырDышы P (тLраFFа Fою) Fалпында
тLруDа тиіс.
АртFы есіктіH электрлі тетігі, аккумулятордыH
вольты тJмен болса жLмыс істемейді.

АртFы есіктіH негізгі тетігі

АртFы есіктіH FLлпы ашыF тLрDанда, артFы есікті
АFылды кілт жаныHызда болмаDанда да артFы
есіктіH ашу FосFышымен j
A ашылады.
АртFы есікті былай FLлыптауDа болады:

•

АFылды кілттіH “UNLOCK”
рет басу.

•
•
•

АртFы есіктіH сLрату тетігін басу.

тNймешігін екі
JVP0380XZ

Есік тLтFасыныH сLрату тетігін екі рет басу.
Электр есік FLлпыныH FосFышын ашу кNйіне
басу.

1 Электр кNшпен жLмыс істеу (ашу/жабу)
j
j
2 МеханикалыF режимдегі жLмысы
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EосFыштарды Fолдану

•

АFылды кілттегі артFы есіктіH электрлі тетігін
j
C 1 секундтан артыF басу арFылы.

•

АртFы есіктіH тJменгі жаDындаDы (жапFан кезде Dана) электрлі артFы есіктіH FосFышын j
D
басу.

АртFы есік ашыла немесе жабыла бастаDанда
сыртFы сигнал естіледі.
ЕСКЕРТПЕ
NIC2918

АртFы есіктіH электрлі тNймешігі - кілт

LPD2295Z

АртFы есік бекітпесініH тетігі

АртFы есікті, артFы есік жабыF тLрса да,
артFы есіктіH электрлі тетігіj
A арFылы немесе
артFы есіктіH электрлі тетігініH
тNймешігіj
C арFылы FосуDа болады. Есіктер
FLлыптаулы болса да, артFы есікті FLлыптан
босатуDа жBне басFа есіктерге тBуелсіз ашуDа
болады.
ТоFтату жBне кері жNру функциясы:
Электр кNшпен ашу немесе жабу барысында келесі BрекеттердіH бірі орындалса, электрлі артFы
есік дереу тоFтайды.

JVP0384XZ

АртFы есіктіH электрлі тетігі — АртFы есік

JVP0381XZ

АртFы есіктіH электрлі тетігі — ELралдар панелі

Электр кNшпен ашу немесе жабу функциясы:
АртFы есік мына Bрекеттер орындалDанда автоматты тNрде толыDымен ашылады немесе жабылады:

•

АртFы есіктіH ашу FосFышын j
A 1 секундтан
артыF басу.

•

Аспаптар панеліндегі артFы есіктіH электрлі
тетігін j
B 1 секундтан артыF басу арFылы.
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•

АртFы есіктіH ашу FосFышын j
A 1 секундтан
артыF басу.

•

Аспаптар панеліндегі артFы есіктіH электрлі
тетігін j
B 1 секундтан артыF басу арFылы.

•

АFылды кілттегі артFы есіктіH электрлі тетігін
j
C 1 секундтан артыF басу арFылы.

•

АртFы есіктіH астыHDы жаDындаDы электрлі тетікті j
D басу арFылы.

Одан кейін жоDарыдаDы BрекеттердіH біреуі
орындалса, электрлі артFы есік кері баDытта жылжиды.
АртFы есік айнала бастаDанда сыртFы сигнал естіледі.

Iздігінен кері жNру функциясы
Автоматты тNрде кері айналдыру функциясы
артFы есік ашылып немесе жабылып жатFанда
оDан бірнBрсе Fыстырылып Fалса, автоматты
тNрде кері Fайтарады. БасFару FLралы кедергініH
бар екенін аныFтаDан кезде, артFы есік кері Fайтады да, толыF ашыF немесе толыF жабыF Fалпында тLрады.
Егер екінші кедергі бары аныFталса, артFы есік
FозDалысы тоFтайды. АртFы есік Fолмен басFару
режиміне енеді.
АртFы есіктіH екі жаDына екі шыDыHFы сенсор
орнатылDан. Электрлі тетіктіH кJмегімен жабу барысында кедергі бары аныFталса, артFы есік кері
Fайтады да, толыF ашыF Fалпы тLрады.

Автоматты тNрде жабу
Егер артFы есік жартылай ашыF FалыпFа Fойылса,
артFы есік Jздігінен тартылып жабылады.

АртFы есік таHдалDан FалыпFа ашылады. АртFы
есіктіH Fалпын Fайтадан Jзгерту Nшін 1–3 Fадамдарын FайталаHыз.
ЕСКЕРТПЕ

Автоматты тBсілмен жабу барысында артыF
кNш салмаHыз. Шамадан тыс кNш салып
жапFан кезде есік механизмі жLмыс істемей
Fалуы мNмкін.

Гараж режимі жNйесінде артFы есікті еденге
дейінгі FашыFтыFтыH шамамен 1/3 аз биіктікке орнату мNмкін емес.

САE БОЛЫGЫЗ

Eолмен басFару режимі

•

АртFы есік шала ашыF тLрDан жерінен, автоматты тNрде жабылады. EолыHыз Fысылып Fалмас Nшін, артFы есік ашылып
жатFан
кезде
FолдарыHыз
бен
саусаFтарыHызды алыс LстаHыз.

АртFы есікті электрлі тBсілмен жабатын негізгі
тетік “OFF” Fалпына FойылDанда, артFы есікті
артFы есікті ашу тетігін басу арFылы Fолдан ашуDа
болады.

•

АртFы есікті балалардыH ашып-жабуына
жол бермеHіз.

Гараж режимініH жNйесі
Келесі процедураларды орындау арFылы белгілі
бір биіктікте артFы есікті ашыF кNйге орнатуDа
болады:

ЕСКЕРТПЕ
Егер электрлі тBсілмен жабу мNмкін болмаса,
артFы есікті Fолмен ашып-жабуDа болады.
Егер бір рет жабу барысында бірнеше кедергі
бары аныFталса немесе аккумулятордыH Fуаты тJмен болса, есікті электрлі тBсілмен жабу
функциясы жLмыс істемеуі мNмкін.

ЕСКЕРТПЕ

1. АртFы есікті ашып, FозDалысты FосFышпен.

Аккумуляторды Nнемдеу

ШыDыHFы сенсорDа нLFсан келсе немесе алынып Fалса, есікті электр Fуатымен жабу функциясы жLмыс істемейді.

2. АртFы есікті тJмен Fарай Fажетті позицияDа
дейін Fолмен тJмен жылжытып, Lстап
тLрыHыз (артFы есікті Fолмен реттегенде
аздаDан кедергі болады).

АртFы есік LзаF уаFыт ашылып тLрDанда (шамамен 12 саDат) кJлік Fуат Nнемдеу режиміне Jтеді.
БLл аккумулятордыH нашарлануына жол бермеу
Nшін жасалады. Eуат Nнемдеу режимі электрлі
артFы есіктіH Fуатын автоматты тNрде Jшіреді.

EАУІПТІ
ЖабуDа жаFындап FалDанда кJзге тNспейтін кішкене аралыF бар. БарлыF жолаушылардыH
Fолдары т.с.с. артFы есікті жаппай тLрып,
одан алынып тLрDанына кJз жеткізіHіз.

3. АртFы есікті бір Fалыпта Lстап тLрDанда, артFы
есікте орналасFан электрлі артFы есік
FосFышын екі дыбыстыF сигнал естілгенше басып тLрыHыз.

АртFы есіктіH Fуаты Jшірілген кезде, Fолмен
басFару режимін Fолдану керек. АртFы есік Fолмен толыDымен жабылDаннан кейін электрлі
артFы есіктіH жLмысы Fалпына келеді.
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ЕСКЕРТПЕ

•

Аккумулятор кернеуі шамамен 11 В аз
болDанда, электрлі артFы есік автоматты
тNрде Fалпына FайтFаннан кейін жLмыс істемеуі мNмкін.

АРТEЫ ЕСІКТІ БОСАТУ
EАУІПТІ

•

АртFы есік кJлікті жNргізіп келе жатFанда
ашылып кетпес Nшін, BрFашан оHыH
мыFтап жабылDанына кJз жеткізіHіз.

•

КJлікті
артFы
есігі
ашыF
кNйде
жNргізбеHіз. БLл Fауіпті FалдыF газдардыH
кJлік ішіне кіруіне Bкелуі мNмкін. Eосымша
мBлімет алу Nшін мына бJлімді FараHыз
“EалдыF газ (кJміртек тотыDы)” “5. ішінде
От алдыру жBне жNргізу” бJлім.

•

КNтпеген кезде ашылып/жабылып Fалмауы Nшін, кJлікті жуDан немесе оныH артында жLмыс істеген кезде, электрлі артFы
есіктіH негізгі FосFышын OFF Fалпында
LстаHыз.

Егер Nздіксіз сигнал беріліп тLрDанда электрлі артFы есік ашыF кNйінде тLрмаса немесе артFы есік кNтпеген жерден кенет жабылып Fалса, артFы есікті ашыпжаппаHыз. АртFы есік тіреуіштерініH
бірініH немесе екеуініH де Fысымы
тJмендеген болуы мNмкін. АртFы есікті
NISSAN
дилеріне
немесе
білікті
шеберханаDа тексерткен жJн.

орындыFты реттеу” “1. ішінде Eауіпсіздік —
орындыFтар, Fауіпсіздік белдіктері жBне
Fосымша Fауіпсіздік жNйесі” бJлім.
2. ЖоDарDы саHылауDа шамамен 45 градустыF
бLрышта Fолайлы FLрал тыDып, FLлып
босаDанша солDа бLраHыз.
3. АртFы есікті ашу Nшін жоDары итеріHіз.
ЕСКЕРТПЕ
Егер артFы есікті осы процедура арFылы
ашFан болсаHыз, кJлікті тез арада NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа тексертіHіз.

АРТEЫ ЕСІК EАЛПЫН ОРНАТУ
Келесі Bрекеттерді орындау арFылы белгілі бір
биіктікте артFы есікті ашыF кNйге орнатуDа болады:
1. СLрату тетігініH немесе аFылды
кJмегімен артFы есікті ашыHыз.

АртFы есіктіH тіреуіштерініH бірі немесе екеуі де алынса, жараFат алмау Nшін электрлі артFы есікті іске FоспаHыз.

САE БОЛЫGЫЗ

•

•

АртFы есік тіреуіштерініH бірі немесе екеуі
де алынса, электрлі артFы есікті іске
FоспаHыз. АртFы есікке заFым келуі немесе есіктіH электрлі тетіктеріне нLFсан келуі
мNмкін.

кілттіH

LPD2319Z

АртFы есікті босату (Fолмен жBне
электр кNшпен)
АртFы есікті босату механизмі аккумулятор отырып FалDан жаDдайда артFы есікті ашуDа
мNмкіндік береді.
АртFы есікті кJлік ішінен босату Nшін келесі Bрекеттерді орындаHыз:
1. АртFы
бJлінбейтін
орындыFты
алDа
жылжытыHыз. Eосымша мBлімет алу Nшін мына
бJлімді
FараHыз
“АртFы
бJлінбейтін
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2. АртFы есікті тJмен Fарай Fажетті позицияDа
дейін тартып, Lстап тLрыHыз (артFы есікті Fолмен реттегенде аздап кедергіге тап болады).
3. АртFы есікті бар позицияда Lстап тLрDанда,
артFы есікте орналасFан артFы есік тетігін
шамамен 5 секунд немесе екі дыбыстыF
сигнал естілгенше басып тLрыHыз.
АртFы есік таHдалDан позиция параметріне ашылады. АртFы есіктіH позициясын Jзгерту Nшін,
артFы есіктіH позициясын орнату Nшін 1–3 Fадамдарын FайталаHыз.

ЖАНАРМАЙ БАГЫНЫG EАEПАCЫ

EАУІПТІ

•

•

•

•

Жанармай кейбір жаDдайларда аса
тLтанDыш жBне Jте жарылDыш келеді.
ДLрыс пайдаланбаDан жаDдайда, кNйіп
FалуыHыз немесе Fатты жараFат алуыHыз
мNмкін. Жанармай FLю кезінде BрFашан
FозDалтFышты сJндіріHіз жBне кJлік
жанында шылым шекпеHіз немесе ашыF от
кJздерін немесе LшFындарды алыс
LстаHыз.
Жанармай сорDышыныH пистолеті Jздігінен тыйылDаннан кейін жанармай багын
лыF толтыруDа тырыспаHыз. Жанармай
FLюды Fайта бастау жанармайдыH шашырауына жBне Jртке Bкелуі мNмкін
деHгейдегі жанармайдыH тJгілуіне Bкелуі
мNмкін.
Ауыстыру Nшін бастапFы жабдыF тNріне
жататын жанармай багы JзекшесініH
FаFпаDын Dана пайдаланыHыз. ОныH жанармай жBне шыDарылымды баFылау
жNйелерініH тиісінше Fызмет жасауына
Fажет кіріктірілген Fауіпсіздік клапаны бар. СBйкес келмейтін FаFпаF аса Nлкен
аFаулыFFа жBне ыFтимал жараFатFа Bкелуі
мNмкін. Ол, сондай-аF, аFау кJрсеткіші шамыныH жануына да Bкелуі мNмкін
.
EозDалтFышты от алдыру Nшін жанармайды
дроссельдік
блокFа
ешFашан
FLймаHыз.

•

КJлік ішіндегі немесе тіркемедегі тасып
жNруге болатын жанармай канистрін
толтырмаHыз. СтатикалыF электр Fуаты
кез-келген кJлік немесе тіркемедегі
жанDыш сLйыFтыFтыH, будыH немесе газдыH жарылуына Bкелуі мNмкін. Тасып
жNруге болатын жанармай канистрлерін
толтырDан кезде, ауыр жараFат алу немесе
мерт болу Fаупін азайту Nшін:
– Толтыру
барысында
Bрдайым жерге FойыHыз.

АШEЫШ ЖKМЫСЫ

канистрді
LPD2022Z

– Толтыру
барысында
электронды
FLрылDыларды пайдаланбаHыз.
– Канистрді толтыру барысында сорDыш
пистолетініH канистрге тиіп тLруын
FадаDалаHыз.
– ЖанDыш
сLйыFтыFFа
арналып,
FLпталDан тасуDа болатын жанармай канистрлерін Dана FолданыHыз.

Жанармай багы JзекшесініH FаFпаDын ашFыш
тLтFа жNргізуші жаFтаDы аспаптар панелініH
астында орналасFан. Жанармай багыныH
FаFпаDын ашу Nшін босату тLтFасын тартыHыз.
ELлыптау Nшін жанармай багы JзекшесініH
FаFпаDын мыFтап жабыHыз.
САE БОЛЫGЫЗ

•

Жанармай багыныH FаFпаDы дLрыс бекітілмеген болса, ЖАНАРМАЙ БАГЫНЫG
EАEПАCЫ БОСАCАН ескерту (бар болса)
ескертуі кJрінеді. БLл хабар бірнеше сапардан кейін шыDуы мNмкін. ЖАНАРМАЙ
БАГЫНЫG EАEПАCЫ БОСАCАН ескертуі
кJрсетілгеннен кейін жанармай багы JзекшесініH FаFпаDын дLрыс Fатайтпау салдарынан
АFаулыF индикаторыныH шамы (АИ) жануы мNмкін.
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•

Жанармай багы JзекшесініH FаFпаDын
дLрыс
Fатайтпау
салдарынан
АFаулыF индикаторыныH шамы жануы
мNмкін.

•

Егер шам
жанармай багы FаFпаDыныH
бос немесе жоF болуына байланысты жанса, FаFпаFты Fатайтып немесе Fайта жауып, кJлікті жNргізуді жалDастыра беріHіз.
КJлікпен бірнеше рет жNргеннен кейін,
шамы Jшуі тиіс. КJлікпен бірнеше рет
жNргеннен кейін
шамы Jшпесе,
кJлікті тексертіHіз. Осы Fызмет тNрін
атFарту Nшін NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа барDан жJн.

•

Eосымша мBлімет алу Nшін мына бJлімді
FараHыз “ АFаулыF индикаторыныH шамы
(MIL)” “2. ішінде Аспаптар мен басFару
FLралдары” бJлім.

•

Егер жанармай кJлік Fорабына тJгілсе,
бояуды заFымдамау Nшін сумен шайыHыз.

ЕСКЕРТПЕ
От алдыру FосFышыныH кNйі жанармай FLю
кезінде Jзгертілсе, жанармай Jлшегіші кешігіп Bрекет етуі мNмкін.

ЖАНАРМАЙ БАГЫ IЗЕКШЕСІНІG
EАEПАCЫ

ЖАНАРМАЙ БАГЫНЫG EАEПАCЫ
БОСАCАН ЕСКЕРТУІ

LPD2288Z

Жанармай JзекшесініH FаFпаDын тексеріHіз:
1. Алу Nшін жанармай багы JзекшесініH FаFпаDын
саDат тіліне Fарсы баDытпен бLраHыз.
2. Жанармай FLю кезінде жанармай багы JзекшесініH FаFпаDын FаFпаF LстаDышFа j
1 FойыHыз.
Жанармай FLятын бактыH FаFпаDын тексеріHіз:
1. Жанармай FLятын бактыH FаFпаDын бактыH аузына тіке FойыHыз.
2. Жанармай багы JзекшесініH FаFпаDын бір рет
тыFылдаDан дыбыс шыFFанша бLраHыз.

LPD2298Z

КJлікке жанармай FLйылDаннан кейін жанармай
багы JзекшесініH FаFпаDы дLрыс бекітілмесе,
кJлік аFпараты дисплейінде ЖАНАРМАЙ БАГЫНЫG EАEПАCЫ БОСАCАН ескерту хабары кJрінеді.
БLл хабар бірнеше сапардан кейін шыDуы мNмкін.
Ескерту хабарын Jшіру Nшін келесі Bрекеттерді
орындаHыз:
1. Жанармай багы JзекшесініH FаFпаDын тез арада алып, Fайта орнатыHыз. Eосымша мBлімет
алу Nшін мына бJлімді FараHыз “Жанармай
багы JзекшесініH FаFпаDы” осы бJлімніH бас
жаDында.
2. Жанармай багы JзекшесініH FаFпаDын
тыFылдаDан дыбыс шыFFанша FатайтыHыз.
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3. Жанармай багы JзекшесініH FаFпаDын
FатайтFаннан кейін ЖАНАРМАЙ БАГЫНЫG
EАEПАCЫ БОСАCАН ескерту хабарын Jшіру Nшін рульдегі
тNймесін шамамен бір секунд
басыHыз.

EАУІПТІ

•

КJлікті айдап келе жатFанда рульді
реттемеHіз. КJлікті басFару мNмкіндігінен
айрылуDа жBне апатFа LшырауDа болады.

•

Рульді дLрыс басFару жBне ыHDайлы болуы
Nшін рульді Fажетінен тыс JзіHізге
жаFындатпаHыз. ЖNргізушініH Fауіпсіздік
жастыFшасы аса Fатты кNшпен Nрленеді.
Егер
бекітілмеген
болсаHыз,
алDа
еHкейсеHіз, жаныHызбен отырсаHыз немесе басFа бір кNйде болсаHыз, жол апаты
кезінде жараFат алу немесе Jліп кету Fаупіне
душар
боласыз.
Eауіпсіздік
жастыFшасы Nрілген кезде дBл Fарсы
отырсаHыз айтарлыFтай немесе Jлімге
Bкелуі мNмкін жараFаттар алуDа да болады.
AрFашан арFалыFFа сNйеніп жBне рульден
барынша FашыF отырыHыз. Eауіпсіздік
белдіктерін BрFашан пайдаланыHыз.

РУЛЬДІ EОЛМЕН РЕТТЕУ (бар болса)

Eисайту немесе телескопиялыF жLмыс
ELлыптыH тетігін j
1 тJмен тартып, рульді FалаDан
орныHызDа жоDары, тJмен, алDа немесе артFа реттеп FойыHыз. Рульді FойылDан орнына бекіту Nшін FLлыптыH тетігін жоDары мыFтап басыHыз.

IЗДІГІНЕН ЖKМЫС ЖАСАУЫ (бар
болса)

LPD2410Z

Eисайту немесе телескопиялыF жLмыс
Рульді реттеу Nшін j
1 FосFышын мына баDытта
жылжытыHыз:

•

Рульді Fажетті FалыптыH j
2 баDытына Fарай
жоDары немесе тJмен реттеHіз.

•

Рульді алDа немесе артFа жылжытып, оны
Fажетті телескоптыF Fалып баDытына j
3
реттеHіз.

NPA1511
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АЙНАЛАР

САE БОЛЫGЫЗ
Жетек
жNйесін
автоматты
тNрде
баDыттаDышы бар кJліктерде: кJліктіH аккумуляторы отырDаннан кейін рульдіH Fисайту
жBне телескоптыF функцияларын Fалпына
келтірмеу салдарынан рульдіH Fалпы реттелмеуі мNмкін.

ды. EараHыз “Жетек жNйесін автоматты тNрде
баDыттаDыш (бар болса)” “3. ішінде ЖолDа
шыFFанDа дейінгі тексеру жBне реттеу” бJлім.

Жетек жNйесін автоматты тNрде баDыттаDышы бар
кJліктерде: рульдіH Fисайту жBне телескоптыF
функциялары бір Fалыпта бекітіліп Fалмауы Nшін
кJліктіH аккумуляторы отырDаннан кейін рульдіH
Fисайту жBне телескоптыF функцияларын Fалпына келтіру Fажет. Аккумулятор отырDан немесе
ауыстырылDан
кезде,
мына
Bрекеттерді
орындаHыз:

•

Eисайту Bрекеті Nшін: FосFышты j
1 руль жететін еH жоDарDы кNйіне j
2 жылжитындай етіп
реттеHіз.

•

ТелескоптыF Bрекет Nшін: FосFышты j
1 руль
жететін еH алдыHDы жBне артFы кNйге j
3 жылжитындай етіп реттеHіз. БLл Bрекеттер
орындалDанда рульдіH Fисаю жBне телескоптыF функциялары Fалпына келеді.

Кіру/шыDу функциясы
Оталдыру FосFышы LOCK Fалпында тLрDанда
жNргізушініH есігі ашылса, жетек жNйесін автоматты тNрде баDыттаDыш рульді автоматты тNрде
жоDары кJтереді. Ол жNргізуші орындыFтан оHай
тLрып шыDуDа немесе Fайта отыруDа мNмкіндік
береді. ЖNргізуші есігі жабылып, от алдыру
FосFышы басылDан кезде руль Jз Fалпына жылжи-
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EАУІПТІ
КJлікті орнынан FозDаудан бLрын барлыF айналардыH кNйін реттеHіз. Назарды кJлік
жLмысына толыF аудару Nшін FозDалыс кезінде айна кNйлерін JзгертпеHіз.

ІШКІ АРТEЫ КIРІНІС АЙНАСЫ
Ішкі артFы кJрініс айнасын Lстап тLрып, айна
бLрыштарын Fажетті орындарына келгенше
реттеHіз.

ШаDылысуды Fолдан реттеу жNйесі

SPA2143Z

ТNн мезгілінде артFы жаFтаDы кJліктен шаDылыса
тNскен жарыF кJзді FарыFтырDан кезде, реттегіш
тLтFаны j
1 тартыHыз.
АртFы жаFтыH кNндіз жаFсы кJрінуі Nшін реттегіш
тLтFаны j
2 басыHыз.

КJзді шаDылыстырмайтын автоматты
тNрі

СЫРТEЫ АРТEЫ КIРІНІС АЙНАЛАРЫ

Реттеу

EАУІПТІ

SPA2162Z

Ішкі артFы кJрініс айнасы, артта келе жатFан
кJліктіH фарасынан тNскен жарыFтыH FарFынына
Fарай шаDылысуды автоматты тNрде реттейтін
етіп жасалDан.
ШаDылысуды автоматты тNрде реттейтін жNйе от
алдыру FосFышын ON Fалпына FойDанда автоматты тNрде Fосылады.
ЖNйе FосылDан кезде, индикатордыH шамы j
B
жанып, артта келе жатFан кJлік фарасыныH кNшті
жарыDы азаяды.

•

СыртFы артFы кJрініс айнасына FозDалып
тLрDанда ешFашан Fол тигізбеHіз. БLлай
ету, саусаFты Fысып Fалуы немесе айнаны
заFымдауы мNмкін.

•

КJлікті ешFашан сыртFы артFы кJрініс айнасы жиналып тLрDанда жNргізбеHіз. БLл
артFы кJріністі шектейді жBне апатFа Bкелуі мNмкін.

•

СыртFы айналардаDы нысандар алыс болып кJрінгенімен жаFын болып келеді (бар болса).

•

СыртFы айналардаDы сурет Jлшемдері мен
FашыFтыDы наFты емес.

NPA1509

СыртFы артFы кJрініс айнасыныH FашыFтан
басFару пульты от алдыру FосFышы AСС немесе
ON Fалпында тLрDанда жLмыс істейді.
1. Сол немесе оH жаF айнаны j
1 таHдау Nшін
FосFышты бLраHыз.
2. Aр айнаны Fажетті кNйге жеткенше FосFышты
басу арFылы реттеHіз j
2.

Жылыту
СыртFы артFы кJрініс айналары артFы терезе
жылытFышыныH тетігі FосылDан кезде жылиды.

Ішкі артFы кJрініс айнасы дLрыс жLмыс істеу Nшін
тетігін j
A 3 секунд басыHыз, индикатор
шамы сJнеді. ЖNйені Fосу Nшін
тетігін Fайта
3 секунд басыHыз.
АйнаDа зат ілмеHіз немесе шыны сNрткішпен
тазаламаHыз. БLлай ету сенсордыH j
C
сезімталдыDын азайтады жBне дLрыс жLмыс
жасамауына Bкеледі.
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2. Беріліс ауыстырDышты P (тLраFFа Fою) Fалпына жылжытыHыз.

Жинау

КMНEАCАРДАCЫ АЙНА

3. СыртFы кJрініс айнасыныH тетігімен, оH жаF
немесе сол жаF сыртFы айнаны таHдаHыз.
4. СыртFы айнаныH беті тJмен жылжиды.
Келесі жаDдайлардыH бірі орын алDан кезде,
таHдалDан сыртFы айнаныH беті Jз Fалпына келеді.

•

Беріліс ауыстырDышы R (артFа) Fалпынан
басFа FалыпFа FойылDан кезде.

•

СыртFы айнаны басFару
FалыпFа FойылDанда.

•

От алдыру FосFышы OFF Fалпына Fойылды.

JVP0134XZ

СыртFы артFы кJрініс айнасыныH FашыFтан
басFару пульты от алдыру FосFышы AСС немесе
ON Fалпында тLрDанда жLмыс істейді.
СыртFы артFы кJрініс айналары сыртFы артFы
кJрініс айнасын жинау тетігін басFан кезде автоматты тNрде жиналады. Ашу Nшін тетікті Fайта
басыHыз.
САE БОЛЫGЫЗ
СыртFы артFы кJрініс айнасын жинау/жазу
Bрекетін Nздіксіз жасау тетіктіH жLмысты
тоFтатуына Bкелуі мNмкін.

тетігі

Жылытылатын айналар
СыртFы айналарды Fыраудан, буланудан жBне
мLздан тазарту Nшін FыздыруDа болады, ол айналаны кJру мNмкіндігін жаFсартады. Eосымша
мBлімет алу Nшін мына бJлімді FараHыз “АртFы
терезе жBне сыртFы айна жылытFышыныH
FосFышы” “2. ішінде Аспаптар мен басFару
FLралдары” бJлім.

АртFа жылжыDанда тJмен Fайыру
функциясы (бар болса)
КJлікті артFа шегіндірген кезде жаFыннан жаFсы
кJру Nшін айналарды автоматты тNрде тJмен
FайыруDа болады.
1. От алдыру FосFышын ON кNйіне басыHыз.
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SIC3869Z

ортаHDы
АлдыHDы кNнFаDардаDы айнаны пайдалану Nшін
кNнFаDарды тJмен тартыHыз жBне Fапты жоDары
кJтеріHіз.

КIЛІКТІ ТKРАЛАТУ ТЕЖЕГІШІ

ЖЕТЕК ЖMЙЕСІН АВТОМАТТЫ
ТMРДЕ БАCЫТТАCЫШ (бар болса)
Жетек жNйесін автоматты тNрде баDыттаDыш
жNйесініH екі мNмкіндігі бар:

EАУІПТІ

•

КJлікті жNргізуден бLрын тLралату тежегішініH толыF босатылDанына кJз жеткізіHіз.
БLлай етпеу, тежегіштіH істен шыDуына
жBне апатFа жетелеуі мNмкін.

•

ТLралату тежегішін кJліктіH сыртында
тLрып босатпаHыз.

•

ТLралату тежегішініH орнына беріліс
селекторын пайдаланбаHыз. ТLралату кезінде, тLралату тежегішініH толыF ілінгеніне кJз жеткізіHіз.

•

КJлікті жBне/немесе оныH жNйелерін
байFаусызда Fолдану салдарынан жараFат
алу немесе мерт болу FаупініH алдын алу
Nшін, балаларды, басFалардыH кJмегін
Fажет ететін адамдарды немесе жануарларды кJлікте баFылаусыз FалдырмаHыз.
Сондай-аF жылы кNнде жабыF тLрDан
кJліктіH ішіндегі температура тез артып,
адамдар мен жануарларDа жараFат алу я
мерт болу Fаупін тJндіретіндей мBнге жетуі мNмкін.

•
•

ЖадыDа саFтау функциясы
Кіру/шыDу функциясы

ЖАДЫCА САEТАУ ФУНКЦИЯСЫ

LSD0158Z

Іліндіру:
ТLралату тежегішін Fатты басыHыз.
Босату:
LPD2291Z

1) Тежету педалін мыFтап басыHыз.
2) Беріліс селекторын
жылжытыHыз.

P

(тLралату)

кNйіне

3) ТLралату тежегішініH педалін мыFтап басыHыз,
сонда сол босайды.
4) КJлікті орнынан FозDаудан бLрын, тежегіштіH
ескерту шамыныH Jшкеніне кJз жеткізіHіз.

ЖNргізушініH орындыDын, руль баDанын (бар болса) жBне сыртFы айналарын автоматты жNргізу
параметрлерініH жадысына саFтауDа болады. Жады жNйесін пайдалану Nшін осы іс реттерін
орындаHыз.
1) Mздіксіз Jзгермелі берілісті (MIБ) беріліс
ауыстырDышты P (тLраFFа Fою) кNйіне Fою
арFылы орнатыHыз.
2) От алдыру FосFышын ON немесе ACC Fалпына FойыHыз (жадты шаFыру кезінде кJлік
тоFтауы керек).
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3) ЖNргізуші орындыDын, руль баDанын, сыртFы
айналарды Fажетті орынDа Bр тетікті Fолмен
айналдыру арFылы FоюDа болады. Eосымша
мBлімет алу Nшін мына бJлімді FараHыз
“ОрындыFтар” “1. ішінде Eауіпсіздік —
орындыFтар, Fауіпсіздік белдіктері жBне
Fосымша Fауіпсіздік жNйесі” бJлім, “Руль”
“3. ішінде ЖолDа шыFFанDа дейінгі тексеру
жBне реттеу” бJлімжBне “СыртFы артFы
кJрініс айналары” “3. ішінде ЖолDа шыFFанDа
дейінгі тексеру жBне реттеу” бJлім.
Осы Bрекет барысында, от алдыру FосFышын
ON кNйінен басFа кNйге FоймаHыз.
4) SET FосFышын басыHыз жBне 5 секунд ішінде
жады FосFышын (1 немесе 2) басыHыз.
5) БасылDан жады FосFышыныH кJрсеткіш шамы
жанады жBне жанDан Fалпында шамамен 5
секунд тLрады.
6) КJрсеткіш шамы Jшкеннен кейін, таHдалDан
кNйлер таHдалDан жадыда (1 немесе 2)
саFталады. Жады саFталDан болса, сигнал естіледі.
ЕСКЕРТПЕ
ДBл сол жады FосFышына жаHа жады кNйі
саFталатын болса, алдыHDы жады кNйі жаHа
саFталDан кNй арFылы Fайтадан жазылады.

Жадыда саFталDанын тексеру
SET тетігін басыHыз.

•

Егер жады кNйі FосFышта саFталмаса (1 немесе 2) кJрсеткіш шамы тиісті FосFыш Nшін
шамамен 0,5 секунд ON кNйінде тLрады.

5. Егер кJлікте екі АFылды кілт болса, жNйе соHDы
FолданылDан АFылды кілтті таниды, мысалы,
есікті ашу/FLлыптау Nшін.

•

Егер жады кNйі FосFышта саFталса (1 немесе
2), одан соH кJрсеткіш шамы тиісті FосFыш
Nшін шамамен 5 секунд ON кNйінде тLрады.

6. КJлікте отырDанда басFа АFылды кілтке
ауыстырDыHыз келсе пайдаланушы от алдыруды OFF кNйіне Fойып, байланысты Jзі FалаDан
АFылды кілттен бастаса болады.

От алдыру FосFышы OFF кNйіне Fойылса, кілт
салпыншаDындаDы
тNймесін
басыHыз.
ЖNргізуші орындыDы, руль баDаны, сыртFы айналар жадта саFталDан орынDа ауысады.

a. От алдыруды ON кNйінен OFF кNйіне
FойыHыз.
b. Есікті JзіHіз
ашыHыз.

АFылды кілтті Jлшеуіш дисплеймен
байланыстыру (бар болса)
Aрбір АFылды кілт, еH кJп дегенде тJртке дейін,
келесі Fадамды орындап, саFталDан жады кNйіне
байланыса алады (жады FосFышы 1 немесе 2).
1. ЖNйені Fажетті АFылды кілтке Fосу Nшін
Jлшеуіштегі [ON] (Eосу) [Key Link Settings]
(Кілт байланысыныH параметрлері) бLраHыз.
2. ЖNйе FосылDан кезде, танылDан АFылды кілт
от алдыруда [Key Link Settings] (Кілт байланысыныH параметрлері) бірге кJрсетіледі.
3. ЖNйе белсенді болDан кезде, Jлшеуіш Bр
АFылды кілт Nшін саFталDан параметр элементтері жNйеге Fосылады.
4. Авто жетекті баDыттаDыш жNйесі от алдыру
FосFышы АFылды кілтпен ON-нан OFF-Fа
бLралDан кезде автоматты тNрде жадыда
саFталады, солайша кNйлерді Fайта шаFыру
жBне жадыда саFтау Nшін тNймелерді бJлу
Fажеті жоF.
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FалаDан

АFылды

кілтпен

c. Eажетті АFылды кілт нJмірі Jлшеуіш дисплейіне шыDады.
ЖNйе ON/OFF параметрлерді Fамтиды, параметрлер бLл кезде жадыда саFталмайды.

КІРУ/ШЫCУ ФУНКЦИЯСЫ
БLл жNйе автоматты режимніH беріліс
ауыстырDышы P (тLраFFа Fою) кNйінде болDан
кезде жNргізушініH орындыDы мен рульдіH
баDанын Jздігінен жылжытатындай етіп жасалDан.
БLл жNргізушініH жNргізуші орындыDына отыруын
жBне тLруын оHай етеді.
ЖNргізушініH орындыDы артFа жылжиды жBне руль баDаны да жылжиды:

•

От алдыру FосFышы LOCK кNйінде тLрDан кезде, жNргізуші есігі ашылDанда.

•

ЖNргізушініH есігі ашылып, от алдыру
FосFышы ACC-тан LOCK кNйіне ауысFанда.

ЖNргізушініH орындыDы мен руль алдыHDы кNйіне
келеді:

•

От алдыру FосFышы LOCK кNйінде тLрDан кезде, жNргізуші есігі жабылDанда.

•

От алдыру FосFышы ACC-тан ON кNйіне
ауысFанда жBне берілісті ауыстыру тLтFасы P
(тLраF) кNйіне FойылDанда.

ЖMЙЕ ЖKМЫСЫ
Жетек жNйесін автоматты тNрде баDыттаDыш
жNйесі келесі жаDдайда жLмыс істемейді немесе
жLмысын тоFтатады:

•

КJліктіH жылдамдыDы 0 км/саD-тан (0 миль/саD) жоDары кезде.

•

Жетек жNйесін автоматты тNрде баDыттаDыш
жLмыс істеп тLрDанда, жад FосFышыныH біреуі
басылDанда.

•

ЖNргізуші орындыDын реттеуші FосFыш жетек
жNйесін автоматты тNрде баDыттаDыш жLмыс
істеп тLрDанда FосылDанда.

•

ОрындыF жадыдаDы
жылжытылDанда.

Кіру/шыDу функциясын Fайтадан
бастау

•

Ешбір орындыF Fалпы жады FосFышында
саFталмаDанда.

Егер аккумулятор кабелі ажыратылDан немесе
саFтандырDыш ашыF болса, кіру/шыDу функциясы
ажыратылады. Кіру/шыDу функциясын Fайта бастау Nшін кJлікті шамамен 40 км/с (25 MPH)
жNргізіHіз. Кіру/шыDу функциясын келесі рBсімді
Fолданып та Fайтадан бастай аласыз:

•

Ауыстыру тLтFасы P (тLраFFа Fою) кNйінен
басFа бір кNйге FойылDан кезде.

Кіру/шыDу функциясы келесілерді орындау
арFылы кJлік аFпараты дисплейінде КJлік параметрлері арFылы реттеледі немесе Jшіріледі:

•

ШыFFан кезде орындыFтыH сырDуын ON-нан
OFF-Fа Fосу.

•

ШыFFан кезде рульді кJтеруді ON-нан OFF-Fа
Fосу.

кNйге

BлдеFашан

1. Аккумулятор кабелін жалDаHыз немесе
саFтандырDыштыH орнын ауыстырыHыз.
2. От алдыру FосFышы LOCK кNйінде тLрDанда,
жNргізуші есігін 2 реттен артыF ашып,
жабыHыз.
Кіру/шыDу функциясы енді тиісінше жLмыс істеуі
керек.
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EАУІПСІЗДІККЕ EАТЫСТЫ САEТЫE
ШАРАЛАРЫ

ОРТАGCЫ КIП ФУНКЦИЯЛЫ БАСEАРУ ПАНЕЛІ (навигациялыF жNйесі бар
Nлгі)

EАУІПТІ

•

КJлікті жNргізу амалына назарды толыF
аудару Nшін кJлікті айдау кезінде дисплейдіH басFару тетіктерін, жылытFыш пен ауа
баптаDыштыH басFару тетіктерін немесе
дыбыстыF басFару тетіктерін JзгертпеHіз.

•

ЖNйеніH жабдыDында Fандай да бір бJгде
нBрсе байFасаHыз, жNйеге сLйыFтыF тJгіп
алсаHыз немесе жNйеден шыDып жатFан
тNтін немесе буларды кJрсеHіз немесе Jзге де Bдеттен тыс амал байFалса, жNйені
пайдалануды бірден доDарып, жаFын
маHдаDы NISSAN дилеріне немесе білікті
шеберханаDа
хабарласыHыз.
БLндай
жаDдайларDа мBн бермеу апатFа, Jртке немесе электр FатерініH орын алуына Bкеледі.

•

ЖNйені бJлшектемеHіз немесе JзгертпеHіз.
Олай ететін болсаHыз, ол апатFа, Jртке немесе электр тогыныH соDуына Bкелуі
мNмкін.
NAA1786

САE БОЛЫGЫЗ
АккумулятордыH Fуаты бітіп Fалмауы Nшін
FозDалтFыш жLмыс істеп тLрмаDан кезде
жNйені LзаF уаFыт FолданбаHыз.

1. <

>:

ЫFшам дискті шыDару Nшін басыHыз.
Мына бJлімді FараHыз “ЫFшам диск (CD)
ойнатFышы” осы бJлімніH аяF жаDында.
2. CD LяшыDы:
ЫFшам дискті жапсырма жаDын жоDары
Fаратып салыHыз.
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Мына бJлімді FараHыз “ЫFшам диск (CD)
ойнатFышы” осы бJлімніH аяF жаDында.
3. Сенсорлы экран дисплейі:
AртNрлі аFпарат пен жLмыс мBзірлері
сенсорлы экран дисплейінде кJрсетіледі.
ЖLмыс істеу Nшін экрандаDы пернелер мен
белгішелерді тNртіHіз.

8.)” осы бJлімніH аяF жаDында; жBне/немесе
навигациялыF жNйеніH бJлек берілген
Fолданушы нLсFаулыDын FараHыз (бар
болса).

НавигациялыF жNйеніH бJлек берілген
Fолданушы нLсFаулыDын FараHыз (бар
болса).
4. SD картасыныH карта LяшыDы (навигация
жNйесі бар Nлгілер):
Карта деректерін Fамтитын SD картасы
кJлікпен бірге беріледі (навигация жNйесі
бар Nлгілер). SD картасын салыHыз. SD
картасын LяшыFтан шыDарып алу Nшін,
салынDан SD картасын итеріHіз де, оны
шыDарып алыHыз.
НавигациялыF жNйеніH бJлек берілген
Fолданушы нLсFаулыDын FараHыз (бар
болса).
5. <CAMERA>:
АртFы кJрініске немесе айналаны Fарау
мониторыныH бейнебетіне ауысу Nшін
басыHыз.
Мына бJлімді FараHыз “АртFы кJрініс
мониторы” осы бJлімніH аяF жаDындажBне
“Айналаны Fарау мониторы (бар болса)”
осы бJлімніH аяF жаDында.
6.

:
Радионы Fосу жBне жолдарды таHдау/Fайта
бастау Nшін басыHыз. Келесі/алдыHDы
Fолжетімді станцияDа Jту немесе Bуенді
тыHдап жатFанда жолдарды жылдам алDа
немесе артFа айналдыру Nшін басып
тLрыHыз.
Мына бJлімді FараHыз “ SEEK арFылы
реттеу (6., 8.)” осы бJлімніH аяF
жаDындажBне “ SEEK/TRACK тNймешігі (6.,

7.

BACK (кері) тNймешігі:
АлдыHDы бейнебетке Fайтып оралу Nшін
BACK (кері) тNймешігін басыHыз.

8. Enter тNймешігі/ЖNгіртпе дJHгелегі:
Enter/жNгіртпе дJHгелегін бейнебеттегі
элементтерді таHдау жBне параметрлер
элементтерініH деHгейлерін реттеу Nшін
бLраHыз. ТаHдалDан элементті немесе
параметрді растау Nшін дJHгелекті басыHыз.
Карта кJрсетілген кезде, дJHгелекті
картаныH масштабын Jзгерту жBне LлDайту
немесе кішірейту Nшін пайдалануDа болады.
> ЖарыFтылыFты басFару/ дисплейді
9. <
Fосу/Jшіру тNймешігі:
КNндізгі (авто) бейнебеті (ашыF) жBне тNнгі
бейнебет (FараHDы) арасында ауысу Nшін
тNймешігін басыHыз. Дисплейді Jшіру
Nшін басып тLрыHыз. Дисплейді Fосу Nшін
Fайта басыHыз.
10. <VOL> (Eуат/Дыбыс деHгейі):
Аудио жNйесін Fосу жBне Jшіру Nшін Fуат/
дыбыс деHгейі тетігін басыHыз. Дыбыс
деHгейін реттеу Nшін Fуат/дыбыс деHгейі
тетігін бLраHыз. БLл кJліктіH дыбыс жNйесі
жылдамдыFFа баDынышты дыбыс деHгейі
(SSV) функциясымен жабдыFталуы мNмкін.
БLл функция FосылDан кезде, кJліктіH
жылдамдыDы Jзгерген сайын, аудио

дыбысыныH деHгейі автоматты тNрде
реттеледі. SSV функциясын Fосу жBне
Jшіру Bрекеттерін “Аудио параметрлері
(16., 17.)” осы бJлімніH аяF жаDында
бJлімінен FараHыз.
11. <AUDIO>:
Аудио бейнебетін кJрсету Nшін басыHыз.
Аудио бейнебеті кJрсетілген кезде, осы
тNймешік басылDан болса, аудио кJзін
таHдауDа арналDан бейнебет кJрсетіледі.
Eосымша аFпаратты навигация жNйесініH
жеке берілген пайдаланушы
нLсFаулыDынан FараHыз (бар болса).
немесе мына бJлімді FараHыз “Аудио
параметрлері (16., 17.)” осы бJлімніH аяF
жаDында.
12. <MAP>
Навигация жNйесі туралы аFпаратты
бJлек берілген навигация жNйесініH
Fолданушы нLсFаулыDынан FараHыз.
13. <MENU>:
HOME MENU (БАСТЫ МAЗІР) бейнебетін
кJрсету Nшін басыHыз.
HOME MENU (БАСТЫ МAЗІР) бейнебеті
FалаDан таHбашаларды/виджеттерді кJрсету
арFылы жекелеуге болатын 3 беттен тLрады.
Мына бJлімді FараHыз “HOME MENU
(БАСТЫ МAЗІР) бейнебетін жекеше реттеу”
осы бJлімніH аяF жаDында
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ДИСПЛЕЙ БЕЙНЕБЕТІНЕ EОЛ ТИГІЗУ
РЕТІ

•

EАУІПТІ

•

•

•

СLйыF дисплей бейнебеті Fатты немесе
Lшты нBрсе тиген жаDдайда сынып кетуі
мNмкін. Шыны экран сынып Fалса, Fол
тигізбеHіз. Себебі жараFат алуыHыз
мNмкін.

МAЗІРДІ ІСКЕ EОСУ ЖОЛАCЫНАН
ТАGДАУ

Дисплейге су немесе кJлік иістендіргіші
тBрізді сLйыFтыFты шашпаHыз. СLйыFтыF
тисе жNйеде аFаулыF орын алады.

EозDалыс кезінде Fолжетімді емес бейнебет функциялары “сLр тNске боялады” немесе Nнсіз режимге Fойылады.
КJлікті Fауіпсіз жерге FойыHыз да, содан кейін
навигациялыF жNйені пайдаланыHыз.
САE БОЛЫGЫЗ
ЖNргізу кезінде MНЕМІ кJлікті жNргізуге
толыF назар аударыHыз.

•
•
•
•

[MENU] (МAЗІР)
[Map] (Карта)
[Navi] (Навигация)
[Settings] (Орнатымдар)

Аудио
Іске Fосу жолаDында [Audio] (Аудио) тNймешігін
тNрту аудио бейнебетін кJрсетеді. Аудио бейнебеті кJрсетіліп тLрDанда, [Audio] (Аудио) тNймесі
тNртілген кезде, аудио кJзініH мBзір бейнебеті
кJрсетіледі.

Дисплейді тазалау Nшін Fатты шNберек, алкоголь, бензин, сLйылтFыш немесе еріткіштіH Fандай да бір тNрін немесе химиялыF
тазалаDыш реагенті бар FаDаз сNлгіні
ешFашан пайдаланбаHыз. БLндай заттар
панельге сызат тNсіреді немесе сапасын нашарлатады.

КJлікті Fауіпсіз жNргізу Nшін FозDалыс кезінде кей
функцияларды пайдалануDа болмайды.

•

IзіHізді алаHдататын кJлік бJліктерін
FолданбаHыз. АлаHдаDан жаDдайда, кJлікті
басFару мNмкіндігінен айрылуDа жBне
апатFа LшырауDа болады.

БJлек НавигациялыF жNйеніH
нLсFаулыDын FараHыз (бар болса).

Fолданушы

Телефон
5GH0244XZ

Негізгі мBзір экрандарыныH кJбінде кJрсетілетін
іске Fосу жолаDындаDы j
1 элементтерді таHдау
арFылы BртNрлі жNйе функцияларына Fол жеткізуге болады. (Іске Fосу жолаDы шарлау картасыныH бейнебеті, пернетаFта бейнебеті, т.б. сияFты
кейбір бейнебеттерде кJрсетілмейді.)
СBйкес мBзір бейнебеттерін кJрсету Nшін іске Fосу жолаDындаDы пернелерді тNртіHіз.
Келесі мBзірлер іске Fосу жолаDында Fолданылады.

•
•
•

[Audio] (Дыбыс)
[Phone] (Телефон)
[Info] (АFпарат)
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Іске Fосу жолаDында [Phone] (Телефон)
тNймешігін тNрту телефон мBзірі бейнебетін
кJрсетеді.
ЕСКЕРТПЕ
Рульде <
> пернелерін басу да телефонныH
мBзір бейнебетін кJрсетеді.
Мына бJлімді FараHыз “Bluetooth® дауыстап
сJйлесу телефон жNйесі (навигациялыF
жNйесі жоF Nлгілер)” осы бJлімніH аяF
жаDынданемесе
“Bluetooth®
дауыстап
сJйлесу телефон жNйесі (навигациялыF жNйе
бар Nлгілер)” осы бJлімніH аяF жаDында.
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Информация (АFпарат)
Іске Fосу жолаDында [Info] (АFпарат) тNймешігін тNрту аFпарат мBзірі бейнебетін кJрсетеді.
КJлікті пайдалану Nшін пайдалы BртNрлі аFпаратты аFпарат бейнебетінде орнатуDа болады. Eолжетімді элементтер кJлік аFпараты, жол аFпаратын, аDымдаDы
орын туралы аFпаратты жBне шарлау баDдарламалыF FLралы нLсFасын Fамтиды (бар болса).
1. <MENU> тNймешігін басыHыз.
2. [Information] (АFпарат) тNймешігін тNртіHіз.
МBзір элементі
[Fuel Economy]
(Жанармай Nнемі)
[History] (Тарих)

[Reset] (БастапFы
Fалпына Fою)

[Eco Drive Report] (ЭКО жNргізу есебі)
[History] (Тарих)

[Reset] (БастапFы
Fалпына Fою)
[Where am I?] (Мен Fайдамын?)* (бар болса)
[Nearby Traffic Info]
(ЖаFын жердегі FозDалыс
аFпараты)
[Route Info] (БаDыт
аFпараты)
[Map Information] (Карта аFпараты)*
[Traffic information]
(Жол FозDалысы
мBліметі)*

НBтиже
Жанармай Nнемі туралы жазба бейнебетін кJрсетіHіз. Дисплей бірлігін Jзгертуге болады.
“ЭКО режим жNйесі (бар болса)” “5. ішінде От алдыру жBне жNргізу” бJлім
АDымдаDы жBне орташа жанармайды Nнемдеу жBне бітуге дейінгі FашыFтыFты растауDа болады.
Жанармай Nнемі туралы жазба бейнебетінде шарлауDа болады.
Жанармай Nнемі туралы жазба бейнебеті кJрсетілген кезде, [ < ]/[ > ] тNймесі тNрту алдыHDы немесе жаHартылDан тарихты
кJрсетеді.
Орташа жанармай Nнемдеуді бастапFы Fалпына FойыHыз.
Параметрлерді Fалпына келтіру кезіндегі орташа мBн жанармай Nнемі туралы жазба ретінде саFталады.
Бейнебеттегі орташа жанармайды Nнемдеу мBні бастапFы Fалпына FойылDан кезде, сапар компьютерінде кJрсетілген
орташа жанармайды Nнемдеу де бірдей уаFытта бастапFы Fалпына Fойылады.
Эко жNргізу есебін кJрсетіHіз.
Эко жNргізу есебініH тарихы бейнебетінде шарлауDа болады.
Эко жNргізу есебініH тарихы бейнебеті кJрсетілген кезде, [ < ]/[ > ] тNймесі тNрту алдыHDы немесе жаHартылDан тарихты
кJрсетеді.
Эко жNргізу есебі бейнебетін бастапFы Fалпына FойыHыз.
Параметрлерді Fалпына келтіру кезіндегі орташа мBн эко жNргізу есебі ретінде саFталады.
Келесі/алдыHDы кJшеніH атауы мен ара FашыFтыDы жBне аDымдаDы уаFыттаDы кJліктіH орнын кJрсететін басFа мBліметтер
беріледі.
ЖаFын жерде аныFталDан FозDалыс аFпаратын кJрсетеді.

ЖолдыH бойымен аныFталDан FозDалыс аFпаратын кJрсетеді.
Шарлау жNйесі бірлігін аныFтау нJмірін, аDымдаDы карта нLсFасын жBне баDдарламалыF FLрал нLсFасын кJрсетеді.

*: Шарлау жNйесі Dана бар Nлгілер.
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•

Жанармайды Nнемдеу туралы наFты мBлімет кJліктіH аFпарат дисплейінде кJрсетілген мBліметтен Jзгеше болуы мNмкін. БLл мBліметті жаHартудаDы
уаFыт айырмашылыDына байланыс болып табылады жBне аFаулыFты білдірмейді.

•

[Traffic information] (Жол FозDалысы аFпараты) RDS-TMC таратылымы бар жерде Dана Fолжетімді болады. RDS-TMC аFпараты кейбір аймаFтарда
Fолжетімді емес.
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МAЗІР
Іске Fосу жолаDында [MENU] (МBзір) бейнебеті
элементін тNрту HOME MENU (БАСТЫ МAЗІР)
бейнебетініH ортаHDы бетін кJрсетеді.
HOME MENU (БАСТЫ МAЗІР) бейнебеті
LсынылDан таHбашаларды/виджеттерді кJрсету
арFылы жекелеуге болатын 3 беттен тLрады.
Мына бJлімді FараHыз “HOME MENU (БАСТЫ
МAЗІР) экранын Fарау жBне онымен жLмыс істеу
жолы” осы бJлімніH аяF жаDында.

БаDыт орнатылDан кезде, баDыт аFпаратына
арналDан мBзірлер мен баDытты JHдеу осы бейнебетте кJрсетіледі.
НавигациялыF жNйеніH бJлек берілген Fолданушы нLсFаулыDын FараHыз (бар болса).

Орнатымдар
Іске Fосу жолаDында [Settings] (Параметрлер)
тNймешігін тNрту орнату мBзірі бейнебетін
кJрсетеді.

ENTER/ЖMГІРТПЕ ДIGГЕЛЕГІН
EОЛДАНУ РЕТІ
Enter/жNгіртпе дJHгелегін экрандаDы элементтерді таHдау жBне параметрлер элементтерініH
деHгейлерін реттеу Nшін бLраHыз. ТаHдалDан элемент немесе параметрді растау Nшін жNгіртпе
дJHгелегін басыHыз.

BACK (АРТEА) ТMЙМЕШІГІН
ПАЙДАЛАНУ ЖОЛЫ

ЖNйедегі BртNрлі функцияларDа арналDан параметрлерді осы экраннан Jзгертуге болады.

АлдыHDы бейнебетке Fайтып оралу Nшін артFа
тNймешігін басыHыз.

Мына бJлімді FараHыз “Параметрлерді реттеу”
осы бJлімніH аяF жаDында.

КMЙ БЕЙНЕБЕТІН КIРСЕТУ

Карта
Іске Fосу жолаDында [Map] (Карта) бейнебеті элементін тNрту аDымдаDы кJлік орныныH картасын
кJрсетеді.

ЖАРЫEТЫЛЫEТЫ БАСEАРУ/
ДИСПЛЕЙДІ EОСУ/IШІРУ ТMЙМЕШІГІН
EОЛДАНУ РЕТІ

<MAP> тNймешігін басу да карта бейнебетін
кJрсетеді.

ЖарыFтылыFты басFару/дисплейді Fосу/Jшіру
[
] тNймешігін кNндізгі режим мен тNнгі режим
арасында дисплей жарыFтылыDын Jзгерту Nшін
басыHыз. Режим кJрсетілген кезде, жарыFтылыF
жNгіртпе дJHгелекті Fолдану арFылы реттеледі.

<MENU> тNймешігін басу да HOME MENU (БАСТЫ МAЗІР) бейнебетін кJрсетеді.

Navi (Навигация)
Іске Fосу жолаDында [Navi] (Навигация) экранын
тNрту баDыттыH баDыт нLсFауы Nшін орнатылуына
байланысты орнатылDан межелі орынды немесе
баDыт мBзірі бейнебетін кJрсетеді.
БаDыт орнатылмаDан кезде, баDыт нLсFауы Nшін
межелі орынды орнату маFсатында Fолданылатын мBзірлерге осы бейнебеттен Fол жеткізуге
болады.

ЖарыFтылыFты басFару/дисплейді Fосу/Jшіру
[
] тNймешігін дисплейді Jшіру Nшін 2 секундтан артыF басып тLрыHыз. Дисплейді Fосу Nшін
тNймешікті Fайта басыHыз.
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5GH0424XZ

ЖNйеніH аDымдаDы кNйін кJрсету
<STATUS> тNймешігін басыHыз.
Аудио кNйі
кJрсетіледі.

бейнебеттіH

жоDарDы

Nшін,

бJлігінде

<STATUS> тNймешігі басылDан сайын бейнебеттіH тJменгі бJлігінде кJрсетілген аFпарат климаттыF баFылауды, энергия туралы аFпаратты жBне
шарлау жолы туралы аFпаратты кJрсету Nшін ауысады.
АDымдыF белсенді тLрDан режим, межелі орынныH орнатылуы немесе орнатылып тLрмауы т.с.с.
тBрізді факторларDа байланысты Bр тNрлі FалыпкNй бейнебеттері кJрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕ

СЕНСОРЛЫE ПАНЕЛЬДІG
ФУНКЦИЯЛАРЫ
ЖNйені негізінен сенсорлыF панель функциясымен баFылауDа болады.

•

ТNрту

ПерненіH FысFа мерзімге басылуына немесе
оныH басылып, бірнеше секундFа Lсталып
тLруына байланысты пернелердіH BртNрлі
жLмыс істеуі мNмкін.

•

Сипау/ТNрту

5GH0426XZ

КJлденеHінен сипалDан/тNртілген кезде мBзір
бейнебетініH беттері келесі бетке Jтеді.
Тізім бейнебеттерініH кейбірін де бейнебет тігінен тLрDанда сипау арFылы шарлауDа болады.

5GH0459XZ

Элементті таHдау жBне сBйкес бейнебетті
кJрсету Nшін бейнебеттегі пернені таHдаHыз.
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j
3 АDымдаDы уаFытта кJрсетілген беттіH Fалпын

НЕГІЗГІ БЕЙНЕБЕТ AРЕКЕТТЕРІ

•

кJрсетеді.

АлдыHDы экранды кJрсету

•

•

Aліпбиді таHдау арFылы тізімді айналдыру

Тігінен айналдыру

5GH0267XZ
5GH0266XZ
5GH0240XZ

j
1 Алдында кJрсетілген экранDа оралу Nшін,
[

•

j
1 Хабарды айналдыру немесе бір уаFытта бір

] тNймешігін тNртіHіз.

элементті кJрсету Nшін, [
[
] тNртіHіз.

КJлденеHінен айналдыру

Келесі бетке Jту Nшін [
тNймешігін басыHыз.

] немесе
] немесе [

5GH0427XZ

j
1 АлдыHDы бетке айналдыру Nшін [<] тNртіHіз.
j
2 Келесі бетке айналдыру Nшін [>] тNртіHіз.
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бейнебетіне тізімді айналдыру Nшін
Bліпбилік пернелердіH бірін тNртіHіз.
ЕСКЕРТПЕ

]

j
2 Тізімдегі элементтердіH жалпы санын жBне
таHдалDан элементтіH енгізу санын
кJрсетеді.

j
1 ТаHдалDан Bріппен басталатын тізімніH

ЭкрандарDа байланысты сенсорлы бейнебетті
сипау беттерді тігінен немесе кJлденеHінен
айналдырады.

ПАРАМЕТРЛЕРДІ РЕТТЕУ

Aріпті енгізу бейнебеті

5GH0460X

ОлардыH Bрбірін реттеу Nшін [-]/[+], т.б. сияFты
реттеу пернелерін тNртіHіз. Перне тNртілген сайы,
индикатор жолаF бойымен FозDалады.
[ON] (EОСУЛЫ) индикаторы бар элементтер Nшін
параметрді Fосу/Jшіру маFсатында мBзір элементін тNртіHіз. Индикатор шамы параметр FосылDан
кезде Fосылады.

AРІПТЕР МЕН САНДАРДЫ ЕНГІЗУ
Aріптерді жBне сандарды енгізудіH негізгі Bрекеттері осы жерде тNсіндіріледі.
ТаHба мен санды енгізу экрандары жаDдайлардыH
себебіне байланысты BртNрлі болады.

Сан енгізу бейнебеті

5GH0429XZ

5GH0243XZ

1 Енгізілген таHбалар кJрсетіледі.
j
j
2 СоHDы енгізілген таHбаны жою Nшін тNртіHіз.

1 Енгізілген сандар кJрсетіледі.
j
j
2 СоHDы енгізілген санды жою Nшін тNртіHіз.

Енгізілген таHбалардыH барлыDын жою Nшін
басып тLрыHыз.

Енгізілген сандардыH барлыDын жою Nшін
басып тLрыHыз.

j
3 ПернетаFта тNріне ауысу Nшін тNртіHіз.
j
4 Mлкен Bріпті жBне кіші Bріпті таHбамен енгізу
арасында ауысу Nшін тNртіHіз.

j
5 Бос орынды енгізу Nшін тNртіHіз.
j
6 ТаHбаны енгізу Nшін тNртіHіз.
j
7 Жазбаны растау Nшін тNртіHіз.

j
3 Санды енгізу Nшін тNртіHіз.
j
4 Жазбаны растау Nшін тNртіHіз.
HOME MENU (БАСТЫ МAЗІР)
ЭКРАНЫН EАРАУ ЖAНЕ ОНЫМЕН
ЖKМЫС ІСТЕУ ЖОЛЫ
HOME MENU (БАСТЫ МAЗІР) экранын кJрсету
Nшін, іске Fосу жолаDында <MENU> немесе
[MENU] (МAЗІР) тNймесін басыHыз.
3 беттен тLратын HOME MENU (БАСТЫ МAЗІР)
бейнебетінде FалаDан таHбашаларды жBне виджеттерді жаюDа болады.
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Элементті жылжыту:

HOME MENU (БАСТЫ МAЗІР)
бейнебетін жекеше реттеу
HOME MENU (БАСТЫ МAЗІР) бейнебетін
кJрсетілген таHбашалар жBне виджеттер параметрін жBне бейнетте олардыH Fойылу жолын
таHдау арFылы жекелеуге болады.

1. Жылжытылатын элементтіH виджет немесе
таHбаша белгішесін тNртіHіз. [ < ], [ > ], [
]
немесе [
] кJрсеткілері белгіше арFылы
кJрсетіледі. (Тек [ < ] жBне [ > ] виджет Nшін
Fолжетімді.)
2. Белгішені
тNртіHіз.

жылжыту

Nшін

кJрсеткілерді

Элементті Fосу:

5GH0430XZ

1. ТаHбаша Nшін бос жолаFты тNртіHіз.
2. ЖолаF арFылы кJрсетілетін [ + ] тNймешігін
тNртіHіз.

j
1 ТаHбаша белгішелері
Жиі Fолданылатын мBзір элементтеріне арналDан
белгішелерді HOME MENU (БАСТЫ МAЗІР) экрандарында таHбалар ретінде FоюDа болады. Шарлау, аFпарат, телефон, аудио таHбашалары мен
параметр мBзірлері Fол жетімді.

j
2 Виджеттер
Аудио жBне саDат сияFты пайдалы аFпаратты виджеттер ретінде кJрсетуге болады. МазмLнDа байланысты жолаFтаDы пернелерді Bрекеттер Nшін
тNртуге болады.
HOME MENU (БАСТЫ МAЗІР) бейнебетін JHдеуге
болады. Мына бJлімді FараHыз “HOME MENU
(БАСТЫ МAЗІР) бейнебетін жекеше реттеу” осы
бJлімніH аяF жаDында.

5GH0431XZ

1. HOME MENU (БАСТЫ МAЗІР) бейнебеті
кJрсетіліп тLрDанда, <MENU> тNймешігін басып тLрыHыз немесе [MENU] (МAЗІР)
тNймешігін тNртіп, Lстап тLрыHыз.

3. [Shortcut Icons] (ТаHбаша белгішелері) немесе
[Widgets] (Виджеттер) тNймешігін тNртіп,
Fосылатын элементті таHдаHыз.

•

– [Audio Source] (Аудио кJзі)
– [Hands Free] (Дауыстап сJйлесу)
– [Information] (МBлімет)

2. Басты
мBзірді
JHдеу
бейнебетінде
таHбашаларды жBне виджеттерді JHдеHіз.
3. Iзгерісті Fолдану Nшін, [Finished] (Дайын)
тNймесін тNртіHіз.
Келесі JHдеу Bрекеттері Fолжетімді.

Eолжетімді таHбаша санаттары

– [Navigation] (Навигация)
– [Settings] (Орнатымдар)

•

Eолжетімді виджеттер
– [Audio Information] (Аудио жNйесі туралы
аFпарат)
– [Digital Clock] (СандыF саDат)
– [Analog Clock] (АналогтыF саDат)
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АРТEЫ КIРІНІС МОНИТОРЫ

ЕСКЕРТПЕ
Виджетті Fосу Nшін,
нNктелері Fажет.

EАУІПТІ
4

ашыF

таHбаша

Элементті жою:
Жойылатын таHбашада немесе виджетте [ X ]
тNймешігін тNртіHіз. Растау Nшін [Delete]
тNймешігін тNртіHіз.

АртFы кJрініс мониторын тиісті тNрде пайдалану жJніндегі ескертулер мен нLсFауларды
орындамаDан жаDдайда ауыр жараFат немесе
жазым болу жаDдайына себеп болуы мNмкін.

•

Aдепкі бойынша режимді орнату:
Басты мBзірді JHдеу бейнебетінде [Reset]
(БастапFы Fалпына Fою) тNймешігін тNртіHіз. Растау Nшін [Yes] (ИB) тNймешігін тNртіHіз.

АртFы кJрініс мониторы ыHDайлы, біраF ол
дLрыс артFа шегінудіH орнына жNре алмайды. КJлікті орнынан FозDамай тLрып,
BрFашан бLрылып, терезеден айналаны
жаFсылап Fарап, FозDалуDа Fауіпсіз екеніне
кJз жеткізіHіз. АртFа Bрдайым аFырын
шегініHіз.

•

Іске Fосу жолаDында [Settings] (Параметрлер)
тNймешігін жBне [Edit Menu] (МBзірді JHдеу)
тNймешігін тNрту де басты мBзірді JHдеу бейнебетін кJрсетеді.

•

•

БLл жNйе кJліктіH бNлінуінен саFтау Nшін
кJліктіH артындаDы Nлкен заттарды
жNргізушініH аныFтауына кJмек ретінде
жасалDан.

Eолжетімді таHбашалар/виджеттер мен БАСТЫ
МAЗІР экранындаDы Bдепкі мBзірлер ескертусіз Jзгертіледі.

•

ЖNйе жNргізушіге кJрінбейтін жерлерді
жBне барлыF нысанды кJрсете алмайды.

•

БампердіH асты жBне бампердіH бLрыш
аймаDы баFылау ауFымыныH шектеулі болуына байланысты артFы кJрініс мониторында кJрінбейді. ЖNйе бамперден тJмен
орналасFан кішігірім нысандарды кJрсете
алмайды жBне бамперге немесе жерге
жаFын нысандарды кJрсете алмауы
мNмкін.

Сенсорлы бейнебетке техникалыF
Fызмет кJрсету
Дисплей бейнебетін тазалау Nшін FLрDаF Bрі
жLмсаF шNберекті пайдаланыHыз. Eосымша тазалау Fажет болса, бейтарап жуDыш затты аз
мJлшерде Fолданып, жLмсаF шNберекпен
тазалаHыз. Бейнебетке ешFашан су немесе жуDыш
зат
шашпаHыз.
Алдымен
шNберекті
ылDалдандырыHыз, сосын бейнебетті сNртіHіз.

•

•

АртFы кJрініс мониторында кJрсетілген
нысандар, артFы кJрініс пен сыртFы айна
арFылы
FараDан
кездегімен
салыстырDанда керісінше болып кJрінуі
мNмкін.

•

АртFа шегіну кезінде артFы есіктіH мыFтап
жабылDанына кJз жеткізіHіз.

•

АртFы кJрініс камерасына ешнBрсе
FоймаHыз. АртFы кJрініс камерасы нJмір
таFтайшасынан жоDары орнатылDан.

•

КJлікті жоDары Fысымды сумен жуDан кезде, камераныH айналасына су шашпаHыз.
Aйтпесе, камера бJлігіне су кіріп, линзада
судыH конденсациялануына, аFаулыFFа,
Jртке немесе электр тогыныH соDуына Bкелуі мNмкін.

•

Камераны Fатты соDып алмаHыз. Ол
дBлдікке негізделген аспап болып табылады. Aйтпесе, Jрт немесе электр тогыныH
соDуына Bкелуі мNмкін аFаулыF немесе
заFым келуі мNмкін.

САE БОЛЫGЫЗ
ЛинзаныH балшыDын немесе Fарын тазалау
кезінде, линзаны сызып тастамаHыз.

АртFы кJрініс мониторынан кJрінетін заттар
жайпаF
бLрышты
линза
FолданылDандыFтан, наFты FашыFтыFтан
басFаша болады.
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КIРІНГЕН СЫЗЫEТАРДЫ ТMСІНУ РЕТІ

КIЛІКТІ БОЛЖАЛДЫ БАCЫТ
СЫЗЫEТАРЫНЫG КIМЕГІМЕН ТKРАEEА
EОЮ (навигация жNйесі бар Nлгілер)
EАУІПТІ

SAA2776Z

Мониторда кJліктіH FаHFасыныH сызыDын негізге
ала отырып кJрсетілетін, кJліктіH ені мен
нысандарDа дейінгі FашыFтыFты кJрсету баDыт
сызыFтары j
A кJрсетіледі.

•

АртFа
шегінуден
бLрын
Bрдайым
бLрылып, кJлікті Fауіпсіз тLралатуDа болатынын тексеріHіз. АртFа Bрдайым аFырын
шегініHіз.

•

КJрінген сызыFтарды аныFтама алу
маFсатында пайдаланыHыз. СызыFтарDа
жолаушылар саны, жанармай деHгейі,
кJліктіH орналасымы, жол жаDдайы жBне
жолдыH тNзулігі Nлкен Bсер етеді.

•

Егер шиналардыH орындарына Bр тNрлі
Jлшемді шиналар салынса, болжалды
баDыт сызыFтары дLрыс кJрінбеуі мNмкін.

•

Eар жамылDан немесе тайDаF жолда, болжалды баDыт сызыFтары жBне наFты баDыт
сызыDы арасында айырмашылыF болуы
мNмкін.

EашыFтыFтыH баDыт беруші сызыFтары:
Бамперден бастап саналатын FашыFтыFтарды білдіреді.

•
•
•
•

Eызыл сызыF j
1 : шамамен 0,5 м (1,5 фут)
Сары сызыF j
2 : шамамен 1 м (3 фут)
Жасыл сызыF j
3 : шамамен 2 м (7 фут)

•

Жасыл сызыF j
4 : шамамен 3 м (10 фут)

5:
КJлік енініH баDыт беруші сызыFтары j

Егер аккумулятор ажыратылса немесе отырып Fалса, болжалды баDыт сызыFтары
дLрыс кJрінбеуі мNмкін. Осы орын алDан
жаDдайда, келесі Bрекетті орындаHыз.
– КJлікті тNзу жолда 5 минуттан артыF
уаFыт жNргізіHіз.

АртFа шегіну кезінде кJлік енін білдіреді.

•

От алдыру FосFышы ACC Fалпында
тLрDанда руль бLралса, болжалды баDыт
сызыFтары дLрыс кJрінбеуі мNмкін.
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•

Бейнеленген сызыFтар оH жаFFа ыDысып
кJрсетілуі мNмкін, себебі артFы кJрініс камерасы кJліктіH артFы жаDыныH дBл ортасына орнатылмаDан.

•

АныFтама алу маFсатында, FашыFтыFтыH
сілтеме сызыDы жBне кJлік енініH сызыDы
кJлік тNзу, жабыны бар жерде тLрDанда Dана пайдаланылуы тиіс. Монитор арFылы
кJрінетін
FашыFтыF
аныFтамалыF
маFсатта беріледі жBне кJлік пен кJрінген
нысандардыH
арасындаDы
наFты
FашыFтыFтан Jзгеше болуы мNмкін.

•

КJлікпен тауDа кJтеріле шегінген кезде,
мониторда кJрінетін нысандар наFты орнынан алысыраF орналасады. КJлікпен
таудан FLлдилай шегінген кезде, мониторда кJрінетін нысандар наFты орнынан
жаFыныраF орналасады. Iзге нысандарDа
дейінгі FашыFтыFтарды дLрыс санау Nшін
ішкі айнаны FолданыHыз немесе иыF Nстінен артFа кJз тастаHыз.

КJліктіH ені мен болжалды баDыт сызыFтары
наFты ен жBне баDыттан кеHдеу келеді.

5. КJлік тиісті орынDа толыF тLралаDан кезде,
ауыстыру тLтFасын P (тLраFFа Fою) кNйіне
FойыHыз жBне тLралату тежегішін тартыHыз.

БОЛЖАМДЫ ЖAНЕ НАEТЫ
EАШЫEТЫEТАРДЫG АЙЫРМАШЫЛЫCЫ
EашыFтыFтыH сілтеме сызыDы жBне кJлік енініH
сызыDы кJлік тNзу, жабыны бар жерде тLрDанда
Dана аныFтама алу маFсатында пайдаланылуы
тиіс. Монитор арFылы кJрінетін FашыFтыF
аныFтамалыF маFсатта беріледі жBне кJлік пен
кJрінген нысандардыH арасындаDы наFты
FашыFтыFтан Jзгеше болуы мNмкін.

SAA1897

1. КJлікті тLралатудан бLрын тLралату орныныH
Fауіпсіз екенін кJзбен шолып шыDыHыз.
2. Ауыстыру тLтFасы R (артFа) Fалпына
FойылDанда, кJліктіH артFы кJрінісі бейнебетте j
A суреттегідей кJрсетіледі.

SAA1898

B тLраFFа j
C
3. Болжалды баDыт сызыFтары j
кіру Nшін рульді реттеп бLрау арFылы аFырын
артFа шегініHіз.
4. Болжалды баDыт сызыFтарына Fарай отырып,
кJлік енініH сызыFтарын j
D тLраFFа j
C параллель ету Nшін рульді сBйкесінше бLрыHыз.
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j
B болып табылады. ТJбедегі кез келген нысан

Тік Fыр Nстінен жоDары шегіну

мониторда кJрінгеннен де алысыраF болуы
мNмкін екенін ескеріHіз.

Тік Fыр Nстінен тJмен шегіну

NSD654

КJлікті FырDа Fарай шегіндірген кезде,
FашыFтыFтыH сілтеме сызыFтары мен кJлік енініH
сілтеме
сызыFтары
наFты
FашыFтыFтан
жаFыныраF кJрінеді. Мысалы, дисплей межелі
орынDа дейін 1м (3 фут) кJрсетсе j
A , біраF Fыр
Nстіндегі наFты 1м (3 фут) FашыFтыF мына орын

NSD655

КJлікті Fырдан тJмен шегіндірген кезде,
FашыFтыFтыH сілтеме сызыFтары мен кJлік енініH
сілтеме сызыFтары наFты FашыFтыFтан алысыраF
кJрінеді. Мысалы, дисплей межелі орынDа дейін
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1м (3 фут) кJрсетсе j
A , біраF Fыр Nстіндегі наFты
1м (3 фут) FашыFтыF мына орын j
B болып табылады. ТJбедегі кез келген нысан мониторда
кJрінгеннен де жаFыныраF болуы мNмкін екенін
ескеріHіз.

АныF кJрінетін нысанныH
айналасында шегіну

ЭКРАНДЫ РЕТТЕУ ЖОЛЫ (навигация
жNйесі бар Nлгілер)

АныF кJрінетін нысанныH артFы
жаDына шегіну

LHA3522Z

1. Айналаны Fарау мониторы экранында
тLрDанда сенсорлы бейнебет дисплейін
тNртіHіз. Камера параметрлері экраны
шыDады.
2. Дисплей параметрлері тNймесін тNртіHіз.
3. [Brightness” (ЖарыFтылыF), [Contrast] (Контраст), [Tint] (РеHк) немесе [Black Level] (Eара
тNс деHгейі) тNймесін тNртіHіз.
4. Сенсорлы бейнебет дисплейінде [+] немесе [-]
тNймесін тNрту арFылы элементті реттеHіз.
SAA3440

NSD656

ЕСКЕРТПЕ
КJлік бейнебеттегі заттыH тура жанында сияFты
кJрінуі мNмкін. Алайда, наFты кері шегіну
баDытынан Bрі проекцияланатын болса, кJлік
нысанDа соDуы мNмкін.

C кNйі дисплейдегі j
B кNйден Bрірек кJрінеді.
j
Алайда, j
C кNйі j
A кNйінен бірдей FашыFтыFта
орналасFан. Егер нысан наFты шегіну баDытына
шыDып кетсе, j
A кNйіне шегіну кезінде кJлік
нысанDа соDып кетуі мNмкін.

КJлік жNріп келе жатFанда Айналаны Fарау
мониторыныH
дисплей
параметрлерін
реттемеHіз.
Eол
тежегіштіH
мыFтап
тартылDанына кJз жеткізіHіз.
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ЭКРАНДЫ РЕТТЕУ ЖОЛЫ (навигация
жNйесі жоF Nлгілер)

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША КЕGЕС

•

Беріліс ауыстырDышты R (артFа) Fалпына
FойDан кезде, монитор бейнебеті артFы
кJрініс мониторыныH режиміне Jздігінен ауысады. Алайда, аудионы естуге болады.

•

КJрініс
ауыстырылDан
кезде
экранда
кJрсетілген кескіндер біраз кешігіп кJрсетілуі
мNмкін.

•

Температура Jте жоDары немесе тJмен болDан
кезде, бейнебет нысандарды аныF кJрсетпеуі
мNмкін. БLл аFаулыF емес.

•

КамераDа кNшті жарыF тNскен кезде, нысандар
дLрыс кJрсетілмеуі мNмкін. БLл аFаулыF емес.

•

Бейнебеттегі нысандарда тік сызыFтарды
кJруге болады. БLл бамперден тNскен Fуатты
шаDылысFан жарыFFа байланысты. БLл
аFаулыF емес.

•

Флюоресцентті жарыFтыH Bсері астында бейнебет жыпылыFтауы мNмкін. БLл аFаулыF емес.

•

АртFы кJрініс мониторындаDы нысандардыH
тNстері, осы нысандардыH наFты тNстерінен
сBл Jзгеше болуы мNмкін. БLл аFаулыF емес.

•

МонитордаDы нысандар FараHDы жерде аныF
болмауы мNмкін. БLл аFаулыF емес.

•

КамераDа FоFыс, жаHбыр суы немесе Fар
тLрып Fалса, артFы кJрініс мониторы нысандарды аныF кJрсетпеуі мNмкін. Камераны
тазалаHыз.

JVH1184XZ

1. АртFы
кJрініс
мониторыныH
экраны
кJрсетіліп тLрDанда, <SETTING> тNймешігін
j
2 басыHыз.
1 жарыFтылыFты
2. <TUNE FOLDER> тетігімен j
реттеHіз.
3. <SETTING>
тNймесін
<TUNE·FOLDER> тетігімен
реттеHіз.

j
2
басып,
j
1 контрастты

4. АртFы кJрініс мониторыныH экранына оралу
Nшін <SETTING> тNймесін j
2 басыHыз.
ЕСКЕРТПЕ
КJлік жNріп келе жатFанда артFы кJрініс мониторыныH дисплейін реттемеHіз.
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•

Камераны тазалау Nшін алкоголь, бензин немесе сLйылтFышты пайдаланбаHыз. БLл
тNсініH оHуына Bкеледі. Камераны тазалау Nшін сLйылтылDан, орташа Bсерлі тазалаDышFа
батырылDан шNберекпен, сосын FLрDаF
шNберекпен сNртіHіз.

•

Камераны заFымдамаHыз, себебі ол монитор
бейнебетіне кері Bсер тигізуі мNмкін.

•

Камера терезесіне балауыз жаFпаHыз. Балауыз
жабысFан болса, оны сумен сLйылтылDан орташа Bсерлі тазалаDышFа батырылDан таза
шNберекпен сNртіHіз.

АЙНАЛАНЫ EАРАУ МОНИТОРЫ
(бар болса)
БLл жNйе жNргізушіге кJлік кJп шоDырланDан
жерде немесе Fатарластыра тLраFFа Fою кезінде
кJмектесуге арналDан.

ЖоDарыдан Fарау режимінде, камера Fамти алатын аумаFтыH шетіне Fарай орналасFан j
3 биік
заттар монитордан j
2 кJрінбейді.
EАУІПТІ

•

Айналаны Fарау мониторы Fолайлы FLрал
болса да, кJліктіH айналасындаDы кей жерлерді толыF кJрсете алмайтындыFтан
кJлікті дLрыс басFарудыH орнын толыF алмастыра алмайды. AрFашан айнадан жанжаDыHызDа жаFсылап Fарап, FозDалуDа
Fауіпсіз екеніне кJз жеткізіHіз.

•

ЖNргізуші тLраFFа Fою жBне басFа да BрекеттердіH Fауіпсіздігіне Bркез жауапты.

•

Айналаны Fарау мониторын, сыртFы айна
орнында тLрDанда FолданбаHыз, кJлікті
айналаны Fарау мониторы кJмегімен іске
FосFанда
артFы
есіктіH
мыFтап
жабылDанына кJз жеткізіHіз.

•

Айналаны Fарау мониторында кJрсетілген
заттардыH арасындаDы FашыFтыF, олардыH арасындаDы наFты FашыFтыFтан
басFаша болады.

•

Камералар алдыHDы тордыH Nстінде,
сыртFы
айналар
артFы
нJмір
таFтайшасыныH Nстінде орналасFан. КамералардыH Nстіне ешнBрсе FоймаHыз.

•

КJлікті жоDары Fысымды сумен жуDан кезде, камераныH айналасына су шашпаHыз.
Aйтпесе, камера бJлігіне су кіріп, линзада

JVH1170XZ

От алдыру FосFышы ON кNйінде тLрDанда CAMERA тNймешігін басыHыз немесе беріліс
ауыстырDышын R (АртFы) кNйіне Fойып, Айналаны Fарау мониторын іске FосыHыз. Мониторда
кJліктіH Bр тNрлі FалыпFа FойылDаны кJрсетіледі.
КJріністері:

•

ЖоDарыдан Fарау режимі
КJліктіH айналасын Fарау кJрінісі.

•

АлдыHDы бNйір жаF кJрініс
АлдыHDы жолаушы жаFтаDы дJHгелектіH
айналасындаDы жBне алдындаDы кJрініс.

•

АлдыHDы кJрініс

JVH1171X

КJліктіH алдыHDы жаF кJрінісі.

•

АртFы кJрініс
КJліктіH артFы жаF кJрінісі.

ЖNйе нысандарды кJрсетпейтін жBне FозDалDан
нысандар туралы ескертпейтін кейбір аймаFтар
бар. АлдыHDы немесе артFы кJріністі кJрсету режимінде тLрDанда, бамперден тJмен немесе жер
Nстінде орналасFан зат кJрсетілмеуі мNмкін j
1.
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судыH конденсациялануына, аFаулыFFа,
Jртке немесе электр тогыныH соDуына Bкелуі мNмкін.

•

Камераларды LрмаHыз. Олар дBлдікті Fамтамасыз ету FLралдары болып табылады.
БLл істегенде оDан нLFсан келуі мNмкін немесе Jрт не электр Fатеріне Lласатын
аFаулыFтыH орын алуына алып келуі
мNмкін.

•

ШиналардыH орындарына Jлшемдері
басFа шиналар салынса, болжамды жол
сызыDы мен жоDарыдан Fарау кJрінісі
дLрыс кJрсетілмеуі мNмкін.

•

АртFы кJріністе кJрсетілген сызыFтар оH
жаFFа Fарай ыDысып кJрсетіледі, себебі
артFы кJрініс камерасы кJліктіH артFы
жаDыныH ортасына орнатылмаDан.

•

КJлікпен Jріске кJтерілген кезде, мониторда кJрінетін нысандар шындыDында
алысыраF орналасады. КJлікпен еHістен
тNскен кезде, мониторда кJрінетін нысандар шындыDында одан да жаFыныраF орналасады.

•

КJліктіH ені мен болжалды баDыт
сызыFтары наFты ен жBне баDыттан кеHдеу
келеді.

САE БОЛЫGЫЗ
Камера линзасын жLмсаF шNберекпен балшыF, Fар, т.б. тазалап отырыHыз. ТазалаDан
кезде линзаны FырмаHыз.

•

АртFы кJрініс арFылы кJрсетілген нысандар, артFы кJрініс пен сыртFы айна
арFылы
FараDан
кездегімен
салыстырDанда керісінше болып кJрінуі
мNмкін.

•

БасFа нысандарDа дейінгі FашыFтыFты
дLрыс
аныFтау
Nшін
айналарды
FолданыHыз немесе оларDа FараHыз.

•

АртFы кJрініс режимінде кJрсетілген нысандардыH арасындаDы FашыFтыF, олардыH арасындаDы наFты FашыFтыFтан Jзгеше болуы мNмкін. АртFы кJріністе
кJрсетілетін нысандар, ішкі жBне сыртFы
айналарда кJрсетілетін нысандармен
салыстырDанда керісінше кJрсетіледі.

•

Eар жамылDан немесе тайDаF жолда, болжалды баDыт сызыFтары жBне наFты баDыт
сызыDы арасында айырмашылыF болуы
мNмкін.

EОЛЖЕТІМДІ КIРІНІСТЕР
EАУІПТІ

•

•

EашыFтыFтыH сілтеме сызыDы жBне кJлік
енініH сызыDы кJлік тегіс, жабыны бар жерде тLрDанда Dана нLсFау ретінде Fолданыла алады. Монитор арFылы кJрінетін
FашыFтыF аныFтамалыF маFсатта беріледі
жBне кJлік пен кJрінген нысандардыH
арасындаDы наFты FашыFтыFтан Jзгеше
болуы мNмкін.
КJрсетілген сызыFтар мен жоDарыдан
Fарау кJрінісін жалпылама нLсFау ретінде
FолданыHыз. СызыFтар мен жоDарыдан
Fарау кJрінісіне жолаушылар саны, жанармайдыH деHгейі, кJліктіH тLрысы, жол
жаDдайлары мен жолдыH санаты ерекше
Bсер етеді.
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АлдыHDы жBне артFы кJрініс

SAA1840Z

АлдыHDы кJрініс

SAA1896Z

АртFы кJрініс

ше болуы мNмкін. АртFы кJріністе
кJрсетілетін нысандар, ішкі жBне сыртFы
айналарда кJрсетілетін нысандармен
салыстырDанда керісінше кJрсетіледі.

Мониторда кJліктіH FаHFасыныH сызыDын негізге
ала отырып кJрсетілетін, кJліктіH ені мен
нысандарDа дейінгі FашыFтыFты кJрсету баDыт
сызыFтары j
A кJрсетіледі.
EашыFтыFтыH баDыт беруші сызыFтары:

•

Eар жамылDан немесе тайDаF жолда, болжалды баDыт сызыDы жBне наFты баDыт
сызыDы арасында айырмашылыF болуы
мNмкін.

•

АртFы кJріністе кJрсетілген сызыFтар оH
жаFFа Fарай ыDысып кJрсетіледі, себебі
артFы кJрініс камерасы кJліктіH артFы
жаDыныH ортасына орнатылмаDан.

КJліктіH FаHFасынан басталатын FашыFтыF.

•
•
•
•

Eызыл сызыF j
1 : шамамен 0,5 м (1,5 фут)
Сары сызыF j
2 : шамамен 1 м (3 фут)
Жасыл сызыF j
3 : шамамен. 2 м (7 фут)
Жасыл сызыF j
4 : шамамен. 3 м (10 фут)

5:
КJлік енініH баDыт беруші сызыFтары j

ЕСКЕРТПЕ

АртFа шегіну кезінде кJлік енін білдіреді.

Монитор
алдыHDы
кJріністі
кJрсетіп
тLрDанда, руль бейтарап Fалыптан шамамен
90 градусFа немесе одан аз бLрылса, оH жаF
жBне сол жаF болжалды сызыFтардыH екеуі
де j
6 кJрсетіледі. Руль 90 немесе одан кJп
градусFа бLралса, рульдіH бLрылу баDытына
Fарама-Fарсы жаFтыH болжалды сызыDы Dана кJрсетіледі.

6:
Болжалды баDыт сызыFтары j
КJлікті басFарып келе жатFанда болжалды баDыт
сызыDын кJрсетеді. Болжалды баDыт сызыFтары
руль бLрылDан кезде мониторда кJрсетіледі. Болжалды баDыт сызыFтары рульдіH бLрылуына байланысты жылжиды. АртFы кJрініс кJрсетіліп
тLрDанда, руль бейтарап Fалыпта тLрса, болжалды баDыт сызыDы кJрсетілмейді.
КJліктіH жылдамдыDы 10 км/саD. (6 миля/саD.)
жылдамдыFтан жоDары болDан кезде алдыHDы
кJрініс кJрсетілмейді.
EАУІПТІ

•

АртFы кJрініс режимінде кJрсетілген нысандардыH арасындаDы FашыFтыF, олардыH арасындаDы наFты FашыFтыFтан Jзге-

ЖоDарыдан Fарау режимі

JVH1211XZ

ЖоDарыдан Fарау кJрінісі - кJліктіH орналасу орны мен оныH болжамды тLраF орнын аныFтауDа
кJмектесетін жоDарыдан Fарау кJрінісі.
КJлік белгісі j
1 кJліктіH орналасFан орнын
кJрсетеді.
ЖоDарыдан
Fарау
режимінде
кJрсетілген нысандардыH арасындаDы FашыFтыF,
олардыH наFты ара FашыFтыFтарынан Jзгеше болатынын ескеріHіз.
Камера Fамти алмайтын жерлер j
2 Fара тNспен
кJрсетіледі.
От алдыру FосFышы ON Fалпына FосылDаннан
кейін, жоDарыдан Fарау режимі кJрсетілген соH
кJрінбейтін жерлер j
2 сары тNске боялып, 3
секунд кJрсетіліп тLрады.
КJліктіH бLрышы нысанDа жаFындаDан кезде,
бLрыш сенсорыныH (сонарыныH) индикаторлары
j
3
кJрсетіледі. КJліктіH ортасы нысанDа
жаFындаDан кезде, ортаHDы сонар (сонар) индикаторы j
4 кJрсетіледі.
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•

•

болады. Мына бJлімді FараHыз “ЖNргізушініH
кJмекші жNйесі” “2. ішінде Аспаптар мен басFару
FLралдары” бJлім.

АлдыHDы бNйір жаF кJрініс

EАУІПТІ
ЖоDарыдан Fарау кJрінісіндегі нысандар,
наFты жаDдаймен салыстырDанда алысыраF кJрсетіледі, себебі бLл кJрініс кJліктіH алдыHDы жBне артFы жаFтарында
орналасFан сыртFы айналардаDы камералардан
алынDан
кJріністерден
FLрастырылDан, жасанды кJрініс болып табылады.

САE БОЛЫGЫЗ

Eоршау немесе кJлік тBрізді биік заттар
дLрыс баDытта кJрсетілмеуі немесе
кJріністіH шеткі сызыDымен Fабаттасуы
мNмкін.

БаDдар сызыFтары:

•

Камерадан
биік
кJрсетілмейді.

Мониторда кJліктіH ені мен алдыHDы жаDын
кJрсететін баDыттаDыш сызыFтар кJрсетіледі.

•

КамераныH орнына Jзгеріс енгізілгенде,
жоDарыдан
Fарау
кJрінісі
арFылы
кJрсетілетін кJріністіH баDыты дLрыс болмауы мNмкін.

•

тLрDан

заттар

Жердегі
сызыF
кJрініске
тура
баDытталатындыFтан
дLрыс
баDытта
кJрсетілмеуі жBне кJрінбеуі мNмкін. СызыF кJліктен неDLрлым алыстаDан сайын
дLрыс баDытта кJрсетілуі Fиындай тNседі.

SAA1842Z

КJліктіH алдыHDы жаDын кJрсету сызыDы
кJліктіH алдыHDы жаDын кJрсетеді.

j
1

КJліктіH бNйірін кJрсету сызыDыj
2 кJліктіH енін,
соныH ішінде сыртFы айналарды да Fоса
кJрсетеді.

j
3 АлдыHDы жBне j
1 бNйір сызыFтарыныH j
2
жалDасы, жасыл
кJрсетіледі.

нNктелі

сызыF

арFылы

ТLраFFа Fою сенсорыныH (сонар) индикаторы j
4
кJліктіH ортасы немесе бLрышы нысанDа
жаFындай тNскенде пайда болады. ТLраFFа Fою
сенсорыныH (сонар) индикаторын j
4 кJлік
аFпаратыныH дисплейінде тLраFFа Fою сенсорыныH (сонар) параметрі Jшірілген кезде Jшіруге
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•

БалшыDын немесе Fарын тазалау кезінде,
линза камерасын сызып тастамаHыз.

•

БLрылыс сигналыныH шамы, кJліктіH
бNйір сызыDымен Fабаттасуы мNмкін. БLл
аFаулыF емес.

БОЛЖАМДЫ ЖAНЕ НАEТЫ
EАШЫEТЫEТАРДЫG АЙЫРМАШЫЛЫCЫ
EашыFтыFтыH сілтеме сызыDы жBне кJлік енініH
сызыDы кJлік тNзу, жабыны бар жерде тLрDанда
Dана аныFтама алу маFсатында пайдаланылуы
тиіс. Монитор арFылы кJрінетін FашыFтыF
аныFтамалыF маFсатта беріледі жBне кJлік пен
кJрінген нысандардыH арасындаDы наFты
FашыFтыFтан Jзгеше болуы мNмкін.

j
B болып табылады. Eыр Nстіндегі кез-келген
нBрсеніH монитордаDыдан алыс кJрінетінін
ескеріHіз.

Тік Fыр Nстінен жоDары шегіну

Тік Fыр Nстінен тJмен шегіну

1м (3 фут) кJрсетсе j
A , біраF Fыр Nстіндегі наFты
1м (3 фут) FашыFтыF мына орын j
B болып табылады. Eыр Nстіндегі кез-келген нBрсеніH
монитордаDыдан жаFын кJрінетінін ескеріHіз.

NSD654

КJлікті FырDа Fарай шегіндірген кезде,
FашыFтыFтыH сілтеме сызыFтары мен кJлік енініH
сілтеме
сызыFтары
наFты
FашыFтыFтан
жаFыныраF кJрінеді. Мысалы, дисплей межелі
орынDа дейін 1м (3 фут) кJрсетсе j
A , біраF Fыр
Nстіндегі наFты 1м (3 фут) FашыFтыF мына орын

NSD655

КJлікті Fырдан тJмен шегіндірген кезде,
FашыFтыFтыH сілтеме сызыFтары мен кJлік енініH
сілтеме сызыFтары наFты FашыFтыFтан алысыраF
кJрінеді. Мысалы, дисплей межелі орынDа дейін
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АныF кJрінетін нысанныH
айналасында шегіну

АныF кJрінетін нысанныH артFы
жаDына шегіну

ДИСПЛЕЙДІ EАЛАЙ EОСУ КЕРЕК

JVH0874XZ

От алдыру FосFышы ON кNйінде тLрDанда
CAMERA тNймешігін басыHыз немесе беріліс
ауыстырDышын R (АртFы) кNйіне Fойып, Айналаны Fарау мониторын іске FосыHыз.
Айналаны Fарау мониторы екі бJлек кJріністерді
кJрсетеді.
Егер беріліс ауыстырDыш R (артFа) кNйінде болмаса, кJрсетілетін кJріністер:

SAA1923

Болжамды баDыт сызыFтары j
A дисплейдегі
нысанDа жанаспайды. Дегенмен, нысан кJлік
жNріп бара жатFанда проекцияланса, кJлік нысанды соDуы мNмкін.

NSD656

C кNйі дисплейдегі j
B кNйден Bрірек кJрінеді.
j
Алайда, j
C кNйі j
A кNйінен бірдей FашыFтыFта
орналасFан. Егер нысан наFты шегіну баDытына
шыDып кетсе, j
A кNйіне шегіну кезінде кJлік
нысанDа соDып кетуі мNмкін.
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•

АлдыHDы кJрініс/жоDарыдан Fарау бJлініс экраны

•

АлдыHDы кJрініс/алдыHDы бNйір жаF бJлініс
экраны

Егер беріліс ауыстырDыш R (артFа) кNйінде болса,
кJрсетілетін кJріністер:

•

АртFы кJрініс/жоDарыдан Fарау бJлініс экраны

•

АртFы кJрініс/алдыHDы бNйір жаF бJлініс экраны

Дисплей алдыHDы кJрініс/жоDарыдан Fарау
кJрінісінен Айналаны Fарау мониторына келесі
жаDдайларда автоматты тNрде Jзгереді:

Fою сенсорлары (сонарлары) жабылып Fалса,
тLраFFа Fою сенсорыныH (сонарыныH) дBлдігі
тJмендейді.

•

ДыбыстыF сигнал жBне тLраFFа Fою сенсорыныH
(сонарыныH) индикатор дисплейін FосуDа/Jшіруге болады, сондай-аF дыбыстыF сигналдыH
деHгейін жBне тLраFFа Fою сенсорыныH (сонарыныH) аныFтау ауFымын реттеуге болады. (Мына
бJлімді FараHыз “ЖNргізушініH кJмекші жNйесі”
“2. ішінде Аспаптар мен басFару FLралдары”
бJлім.)

Беріліс ауыстырDыш D (ЖNргізу) Fалпында
жBне тLраFFа Fою сенсоры (сонар) кJлік бір
нысанDа
жаFындап
келе
жатFанын
аныFтаDанда.

Дисплей Айналаны Fарау экранынан алдында
кJрсетілген экранDа Fарай келесі жаDдайларда
Fосылады:

•
•

Беріліс ауыстырDыш D (ЖNргізу) Fалпында
жBне кJлік жылдамдыDы шамамен 10 км/саD (6
миля/саD) асFанда.
AртNрлі экран таHдалды.

КАМЕРАCА КIМЕКШІ ТKРАEEА EОЮ
СЕНСОРЫНЫG (сонарыныH)
ФУНКЦИЯСЫ
Айналаны Fарау мониторы кJрсетілген кезде
кJлік нысанDа жаFындаса, индикатор кJрсетіледі
де, тLраFFа Fою сенсоры (сонар) сигнал беріп
жNргізушіге ескерту жасайды.
ТLраFFа Fою сенсоры (сонар) индикаторыныH
тNсі мен дыбыстыF сигналдыH сипаты нысанDа
дейін FалDан FашыFтыFFа байланысты Bр тNрлі
болады.
ТLраFFа
Fою
сенсорларын
(сонарларды)
(алдыHDы жBне артFы бампер бетініH астында
орналасFан) Fар, мLз жBне FоFыс кJп жиналып
Fалудан саFтаHыз. ТLраFFа Fою сенсорларын (сонарларын) Nшкір затпен тазаламаHыз. ТLраFFа

EАУІПТІ

•

Егер кJлігіHіздіH бамперініH беті Fисайып
немесе майысып заFымдалса, бLл сенсорлыF аумаFFа Bсер етуі, нBтижесінде кедергілер теріс Jлшенуі немесе жалDан ескерту
берілуі мNмкін.

САE БОЛЫGЫЗ
ДыбыстыF сигналды барынша аныF есту Nшін
кJлік ішінде тыныштыFты мLFият саFтаHыз.

EОЗCАЛЫСТАCЫ НЫСАНДЫ АНЫEТАУ
(EНА) ФУНКЦИЯСЫ
EозDалыстаDы нысанды аныFтау (EНА) жNйесі гараждан шыFFанда, кJлік тLраFтарыныH ішінде
жBне басFа да осындай жерлерде жNргізушіге
FозDалыстаDы нысандар жайлы аFпарат береді.

•

ТLраFFа Fою сенсоры (сонар) функциясы
нысаннан саFтауDа арналып жасалмаDан.

•

ТLраFFа Fою сенсоры (сонар) индикаторыныH тNсі мен алдыHDы/артFы кJріністегі
FашыFтыFтыH сілтеме сызыFтары нысанDа
дейінгі
Bр
тNрлі
FашыFтыFтарды
кJрсетеді.

EНА жNйесі дисплейде кJрсетілген бейнелерді
бейне
JHдеу
технологиясы
арFасында
аныFтайды.

•

Eолайсыз ауа райы тLраFFа FоюдыH сенсорлыF (сонар) жNйесініH жLмыс істеуіне
кері Bсер етуі ыFтимал: ол жNйе FызметініH
тJмендеуіне немесе Jздігінен іске Fосылып
кетуіне алып келуі мNмкін.

•

•

Беріліс ауыстырDыш P (тLраFFа Fою) немесе N
(бейтарап) Fалпында тLрDанда жBне кJлік
тоFтаDанда EНА жNйесі жоDарыдан Fарау
кJрінісінде FозDалып бара жатFан нысандарды
аныFтайды.

БLл функция жNргізушіге Nлкен, орнынан
жылжымайтын нысандарды аныFтап,
кJлікке заFым келтіріп алуDа жол бермес
Nшін Fолданылады. ЖNйе бамперден
тJмен орналасFан кішігірім нысандарды
жBне бамперге немесе жерге Jте жаFын
нысандарды аныFтай алмауы мNмкін.

•

Беріліс ауыстырDыш D (ЖNргізу) кNйінде
тLрDанда жBне кJліктіH жылдамдыDы 8 км/саD
(5 миля/саD) тJмен болса, EНА жNйесі алдыHDы
кJріністе жылжып бара жатFан нысандарды
аныFтайды.

EНА жNйесі камера кJрінісі кJрсетілген кезде келесі жаDдайларDа іске Fосылады:
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•

Беріліс ауыстырDыш R (АртFа) кNйінде
тLрDанда жBне кJліктіH жылдамдыDы 8 км/саD
(5 миля/саD) тJмен болса, EНА жNйесі артFы
кJріністе жылжып бара жатFан нысандарды
аныFтайды. АртFы есік ашыF тLрDанда EНА
жNйесі жLмыс істемейді.

нал беріледі. EНА жNйесі FозDалыстаDы нысандарды аныFтап тLрDанда, сары жаFтау кJрсетіліп
тLрады.

EНА жNйесі алдыHDы бNйір жаF кJріністе жылжып
бара жатFан нысандарды аныFтамайды. EНА белгісі бLл кJрініс кезінде бейнебеттен кJрінбейді.

EНА жNйесі кJліктіH дLрыс Fызмет етуін
алмастыруDа арналмаDан жBне кJлікті
FоршаDан нысандарDа тиюініH алдын алуDа
арналмаDан. БLрылDан кезде Bркез сыртFы
айнаны жBне ішкі артFы кJрініс айнасын
FолданыHыз
жBне
бLрылDан
кезде
бLрылыс жасауDа Fауіпсіз екенін тексеру
Nшін айналаны тексеріHіз.

•

КJлік 10 км/саD (6 миля/саD) астам
жылдамдыFта істен шыDады. ТJменгі
жылдамдыFта Fайтадан іске Fосылады.

•

ЖNйе барлыF заттарDа тиіп кетудіH алдын
алуDа арналмаDан.

•

EНА белгішесі j
3 EНА жNйесі жLмыс істеген кезде
кJк тNспен кJрсетіледі. EНА белгішесі j
3 EНА
жNйесі жLмыс істемей тLрDан кезде сLр тNспен
кJрсетіледі.
EНА жNйесі Jшірілетін болса, EНА белгішесі j
3
кJрсетілмейді.
EНА жNйесі келесі жаDдайларда автоматты тNрде
іске Fосылады:

EАУІПТІ

•

Сенсор дыбыстаDан кезде, EНА жNйесі сигнал бермейді.

JVH0872XZ

жоDарыдан Fарау кJрінісі

•

КJлік FозDалысы тBртібініH беріліс тLтFасы R
(артFа жNру) кNйінде болDанда.

•

CAMERA тNймешігі дисплейдегі BртNрлі бейнебеттен камера кJрінісіне ауысу Nшін
басылDан кезде.

•

КJліктіH жылдамдыDы шамамен 8 км/саD-тан (5
миля/саD) тJмендесе.

•

От алдыру FосFышы OFF Fалпына, содан кейін
ON Fалпына FойылDан кезде.

•

Eатты шуыл (мысалы, аудио жNйеніH дауысы немесе кJліктіH ашыF терезесі) дыбыстыF сигналDа кедергі жасауы, оны естіртпеуі мNмкін.

•

EНА
жNйесініH
тиімділігі
келесідей
FоршаDан
орта
жаDдайлары
мен
айналадаDы заттардыH Bсерінен шектелуі
мNмкін:

EАУІПТІ
JVH0873XZ

алдыHDы кJрініс/артFы кJрініс

EНА жNйесі айналадаDы Fимылсыз нысандарды аныFтауDа арналмаDан.

EНА жNйесі кJліктіH маHындаDы FозDалыстаDы нысандарды аныFтаDан кезде нысандар аныFталDан
жаFтан сары жаFтау кJрсетіледі жBне бір рет сиг-

ЖоDарыдан Fарау кJрінісінде сары жаFтау j
1
FозDалыстаDы нысандардыH аныFталDан орнына
Fарай, Bрбір камера кескінінде (алдыHDы, артFы,
оH, сол) кJрсетіледі.
Сары жаFтау j
2 алдыHDы кJрініс немесе артFы
кJрініс режимдерініH BрFайсысында кJрсетіледі.
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– IHдік тNс пен FозDалыстаDы нысандардыH арасында кереDарлыF аз болDан
кезде.
– ЖарыF кJзі жыпылыFтаDан кезде.
– БасFа кJліктіH фара шамы немесе
кNнніH сBулесі сияFты басFа кNшті
жарыFтар болDан кезде.
– Камера линзасына шаH, су тамшылары
немесе Fар тLрып FалDанда.
– Дисплейдегі FозDалыстаDы нысандар
Fалпы Jзгермегенде.

•

EНА жNйесі камера линзасынан аFFан су
тамшылары,
FалдыF
газдан,
бBсеHдеткіштен шыFFан аF тNтін, FозDалDан
кJлеHкелер,
т.б.
сияFты
заттарды
аныFтауы мNмкін.

•

EНА жNйесі FозDалыстаDы нысандардыH
жылдамдыDы, баDыты, FашыFтыDы немесе
пішініне Fарай дLрыс Fызмет кJрсетпеуі
мNмкін.

•

Егер кJлігіHіздіH камера орнатылDан
тLсына заFым келсе, ол жер Fисайып немесе бNгіліп Fалса, сенсорлыF аумаFFа Bсер етіп, EНА жNйесі заттарды дLрыс
аныFтай алмауы мNмкін.

•

Температура Jте жоDары немесе тJмен
болDан кезде, экрандаDы нысандар аныF
кJрсетілмеуі мNмкін. БLл аFаулыF емес.

EНА жNйесін Fосу немесе Jшіру

БЕЙНЕБЕТТІ РЕТТЕУ

EНА жNйесін Jшіру Nшін CAMERA тNймешігін басып тLрыHыз. (EНА белгішесі Jшеді.)
EНА жNйесін Fосу Nшін CAMERA тNймешігін басып тLрыHыз. (EНА белгішесі пайда болады.)

EНА аFауы
КJріністе сарDыш тNсті EНА белгісі кJрсетілсе,
жNйе дLрыс Fызмет етпей тLрDанын білдіреді. БLл
кJлікті дLрыс жNргізуге кедергі келтірмейді, біраF
жNйені
NISSAN
дилері
немесе
білікті
шеберханаDа тексертіп алу керек.

КамераDа кNтім кJрсету
КамераDа шаH, жаHбыр немесе Fар жиналып Fалса, EНА жNйесі дLрыс Fызмет етпеуі мNмкін. Камераны тазалаHыз.

LHA3522Z

1. Айналаны Fарау мониторы экранында
тLрDанда сенсорлы бейнебет дисплейін
тNртіHіз. Камера параметрлері экраны
шыDады.
2. Дисплей параметрлері тNймесін тNртіHіз.
3. [Brightness” (ЖарыFтылыF), [Contrast] (Контраст), [Tint] (РеHк) немесе [Black Level] (Eара
тNс деHгейі) тNймесін тNртіHіз.
4. Сенсорлы бейнебет дисплейінде [+] немесе [-]
тNймесін тNрту арFылы элементті реттеHіз.
ЕСКЕРТПЕ
КJлік жNріп келе жатFанда Айналаны Fарау
мониторыныH
дисплей
параметрлерін
реттемеHіз.
Eол
тежегіштіH
мыFтап
тартылDанына кJз жеткізіHіз.

Дисплей бейнебеті, жылытFыш, ауа баптаDыш, дыбыс жBне телефон жNйелері

4-27

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША КЕGЕС

•

Айналаны Fарау мониторындаDы нысандардыH тNстері, осы нысандардыH наFты
тNстерінен сBл Jзгеше болуы мNмкін.

•

МонитордаDы заттар аныF кJрсетілмеуі
мNмкін жBне FараHDы жерде немесе тNнде нысандардыH тNстері Jзгеше болуы мNмкін. БLл
аFаулыF емес.

•

ЖоDарыдан Fарау режиміндегі камералардан
кJрсетілетін кJріністердіH айFындыDы Bр тNрлі
болуы мNмкін.

•

КамераDа FоFыс, жаHбыр суы немесе Fар
тLрып Fалса, айналаны Fарау мониторы нысандарды аныF кJрсетпеуі мNмкін. Камераны
тазалаHыз.

САE БОЛЫGЫЗ

•

Камераны тазалау Nшін алкоголь, бензин
немесе сLйылтFышты пайдаланбаHыз. БLл
тNсініH оHуына Bкеледі. Камераны тазалау
Nшін
сLйылтылDан,
орташа
Bсерлі
тазалаDышFа батырылDан шNберекпен, сосын FLрDаF шNберекпен сNртіHіз.

•

Камераны заFымдамаHыз, себебі ол монитор бейнебетіне кері Bсер тигізуі мNмкін.

•

Айналаны Fарау мониторынан кJрсетілетін экран, беріліс ауыстырDыш R (артFа) Fалпынан
басFа орында тLрDан кезде CAMERA
тNймешігін басFаннан кейін ешбір жLмыс жасалмаса, 3 минуттан кейін автоматты тNрде
осыDан дейін кJрсетіліп тLрDан экранDа ауысады.

•

Экрандар ауысFаннан кейін, экранда суреттерді кJрсету баяулауы мNмкін. Айналаны
Fарау мониторыныH экраны тNзелгенге дейін,
айналаны Fарау мониторындаDы нысандар
бLрмаланып кJрсетілуі мNмкін.

•

Температура Jте жоDары немесе тJмен болDан
кезде, экрандаDы нысандар аныF кJрсетілмеуі
мNмкін. БLл аFаулыF емес.

•

КамераDа кNшті жарыF тNскен кезде, нысандар
дLрыс кJрсетілмеуі мNмкін. БLл аFаулыF емес.

•

Флюоресцентті жарыFтыH Bсері астында бейнебет жыпылыFтауы мNмкін. БLл аFаулыF емес.

•

Камера терезесіне балауыз жаFпаHыз. БалауыздыH FалдыDы Fалса, жLмсаF тазалаDыш
зат
ерітілген
суDа
батырылDан
таза
шNберекпен сNртіHіз.
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АEАУДЫ EАРАУ
Камера

JVH1174XZ

“
” белгішесі экранда кJрсетілген кезде Айналаны Fарау мониторында Bдеттен тыс жаDдайлар
байFалады. БLл кJлікті дLрыс жNргізуге кедергі
келтірмейді, біраF жNйені NISSAN дилері немесе
білікті шеберханаDа тексертіп алу керек.

JVH1175XZ

ЖЕЛДЕТКІШ ТЕСІКТЕР

“
” белгішесі экранда кJрсетілген кезде, камера кескініне айналадаDы FLрылDылар уаFытша кедергі жасап тLруы мNмкін. БLл кJлікті дLрыс
жNргізуге кедергі келтірмейді, біраF Fайталана
берсе, жNйені NISSAN дилері немесе білікті
шеберханаDа тексертіп алу керек.

ОРТАДАCЫ ЖЕЛДЕТКІШ ТЕСІКТЕР

БMЙІРЛІК ЖЕЛДЕТКІШ ТЕСІКТЕР

ТLраFFа Fою датчигі (сонар)
ТLраFFа Fою сенсорыныH (сонарыныH) белгішесі
кJлік белгішесінде Fызыл “X” таHбасымен бірге
жоDарыдан Fарау экранында кJрсетілген кезде,
тLраFFа Fою сенсоры (сонары) жNйесінде аFау
болуы мNмкін.

JVH0662XZ

JVH1177XZ

БаFылау тетігін екі баDытта да жылжыту арFылы
желдеткіш тесіктерді ашыHыз/жабыHыз.
:
БLл таHба желдеткіш тесіктердіH ашыF
екенін білдіреді. БNйірлік баFылау
тNймешігін осы баDытта жылжыту желдеткіш тесіктерді ашады.
:
БLл таHба желдеткіш тесіктердіH жабыF
екенін білдіреді. БNйірлік баFылау
тNймешігін осы баDытта жылжыту желдеткіш тесіктерді жабады.

БаFылау тетігін екі баDытта да жылжыту арFылы
желдеткіш тесіктерді ашыHыз/жабыHыз.
:
БLл таHба желдеткіш тесіктердіH ашыF
екенін білдіреді. БNйірлік баFылау
тNймешігін осы баDытта жылжыту желдеткіш тесіктерді ашады.
:
БLл таHба желдеткіш тесіктердіH жабыF
екенін білдіреді. БNйірлік баFылау
тNймешігін осы баDытта жылжыту желдеткіш тесіктерді жабады.

Желдеткіш тесіктерден шыDатын ауа аDымыныH
баDытын Fажетті кNй орнатылDанша ортадаDы тетікті (жоDары/тJмен, сол/оH) жылжыту арFылы
реттеHіз.

Желдеткіш тесіктерден шыDатын ауа аDымыныH
баDытын Fажетті кNй орнатылDанша ортадаDы тетікті (жоDары/тJмен, сол/оH) жылжыту арFылы
реттеHіз.
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ЖЫЛЫТEЫШ ЖAНЕ АУА БАПТАCЫШ
(автоматты)
АРТEЫ ЖЕЛДЕТКІШ ТЕСІКТЕР (бар
болса)

EАУІПТІ

•

ЖылытFыш
жBне
ауа
баптаDыш
FозDалтFыш жLмыс істеп тLрDанда Dана
Fосылады.

•

Aдетте басFалардыH кJмегін Fажет ететін
балаларды немесе ересек адамдарды
кJлік
ішінде
ешFашан
жалDыз
FалдырмаHыз. Mй жануарларын да жалDыз
FалдыруDа болмайды. Олар байFаусызда
FосFыштарды немесе басFару тетіктерін
Fосуы жBне білместіктен Nлкен апатFа
Lшырауы жBне Jздерін жараFаттауы
мNмкін. ЫстыF, жазDы кNндері, жабыF
кJлік ішіндегі температура адамдардыH
немесе жануарлардыH Fатты жараFат
алуына немесе Jліміне Bкелуге жеткілікті
тNрде жылдам ысып кетуі мNмкін.

JVH1178XZ

БаFылау тетігін екі баDытта да жылжыту арFылы
желдеткіш тесіктерді ашыHыз/жабыHыз.
:
БLл таHба желдеткіш тесіктердіH ашыF
екенін білдіреді. БNйірлік баFылау
тNймешігін осы баDытта жылжыту желдеткіш тесіктерді ашады.
:
БLл таHба желдеткіш тесіктердіH жабыF
екенін білдіреді. БNйірлік баFылау
тNймешігін осы баDытта жылжыту желдеткіш тесіктерді жабады.
Желдеткіш тесіктерден шыDатын ауа аDымыныH
баDытын Fажетті кNй орнатылDанша ортадаDы тетікті (жоDары/тJмен, сол/оH) жылжыту арFылы
реттеHіз.

•

Eайта
айналдыру
режимін
LзаF
пайдаланбаHыз, себебі бLл ішкі ауаны тымырсыF етуі жBне терезелердіH булануына
Bкелуі мNмкін.

•

ЖылытFыш немесе ауа баптаDыштыH
басFару тетіктерін кJлікті жNргізу Bрекетіне назарды толыF аудару Nшін кJлікті
жNргізу кезінде JзгертпеHіз.

ЖылытFыш жBне ауа баптаDыш FозDалтFыш
жLмыс істеп тLрDанда Fосылады. Ауа Nргіш
FозDалтFыш сJндірілген болса да жBне от алдыру
FосFышы ON кNйіне орнатылDанда жLмыс істейді.
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ЕСКЕРТПЕ

•

Ауа баптаDыш (бар болса) жLмыс істеп
тLрDан кезде, ауа баптаDыш жNйеніH ішіне
конденсат жиналады да, кJліктіH астыHDы
жаDынан еппен тJгіледі.
СондыFтан да жерге судыH тJгілуі Fалыпты
жаDдай.

•

КJліктіH сырты мен ішіндегі иіс ауа
салFындатFыш FLрылDысында Fалыптасуы мNмкін. Иіс жолаушы бJліміне желдеткіштер арFылы кіруі мNмкін.

•

ТLралату кезінде жылытFыш пен ауа
салFындатFышты басFару FLралдарын ауа
айналымын Jшіретіндей орнатыHыз, осылайша жолаушы бJліміне таза ауаныH кіруіне мNмкіндік беріHіз. БLл кJлік ішіндегі
иістерді азайтуDа кJмектесуі керек.

Аспаптар панелінде орналасFан j
1 жBне j
2 сенсорлар тLраFты температураны Lстап тLруDа
кJмектеседі. СенсорлардыH Nстіне немесе
маHына ешнBрсе FоймаHыз.

ПАЙДАЛАНУ БОЙЫНША КЕGЕС

JVH0727XZ

JVH1180XZ

EозDалтFыш салFындатFышыныH температурасы
жBне сыртFы ауа температурасы тJмен кезде, аяF
жаFтаDы тесіктерден шыDатын ауа аDымы, еH кJбі,
150 секунд бойы шыFпауы мNмкін. БіраF бLл
аFаулыF емес. СалFындатFыш температурасы
жылыDаннан кейін, аяF жаFтаDы тесіктерден
шыDатын ауа аDымы Fалыпты тNрде шыDады.
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9.

желдеткіш жылдамдыDын баFылау
тNймешіктері

10.

артFы терезе жBне сыртFы айна
жылытFышыныH тNймесі (Мына бJлімді
FараHыз “АртFы терезе жBне сыртFы айна
жылытFышыныH FосFышы” “2. ішінде
Аспаптар мен басFару FLралдары” бJлім.)

11.

алдыHDы жылытFыш тNймешігі

IЗДІГІНЕН ЖKМЫС ЖАСАУЫ
СалFындату жBне/немесе артыF
ылDалды ала отырып жылыту (AUTO)
БLл режимді Bдетте жыл бойы пайдалануDа болады, себебі жNйе тLраFты температураны Lстап
тLру Nшін Jздігінен жLмыс жасайды. Ауа
аDымыныH
Nлестірілуі
мен
желдеткіш
жылдамдыDы да Jздігінен баFыланады.
1. AUTO тNймешігін басыHыз. (ТNймешіктегі индикатор жанады.)

LHA3200

1. Температураны баFылау дJHгелегі
(жNргізуші жаDы)/AUTO тNймесі

5. Температураны баFылау дJHгелегі
(жNргізуші жаDы)/DUAL тNймесі

2. ON OFF тNймешігі

6.

3. Дисплей бейнебеті
4. MODE (ауа аDысын Fолдан баFылау)
тNймешігі

7.

сыртFы ауа айналымын Fамтамасыз ету
тNймешігі
ауа айналдыру тNймешігі

8. A/C (ауа баптаDыш) тNймешігі
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2. Температураны баFылау дJHгелегін Fажетті
температураны орнату Nшін солDа не оHDа
бLраHыз.

•

Жолаушы бJлімініH температурасы Jздігінен тLраFты кNйде тLрады. Ауа аDымыныH
Nлестірілуі мен желдеткіш жылдамдыDы да
Jздігінен баFыланады.

•

ЫстыF, ылDалды жаDдайда, ауаны жылдам
салFындату барысында тесіктерден кJзге
кJрінетін ылDалды бу шыDуы мNмкін. БLл
аFаулыFты білдірмейді.

•

Aрбір температураны баFылау дJHгелегін
пайдаланып жNргізуші жаDыныH жBне
алдыHDы жолаушы жаDыныH температурасын бJлек орната аласыз. DUAL тNймешігі
басылDан жBне жолаушы жаDыныH температураны реттеу дJHгелегі бLралDан кезде,
DUAL тNймесіндегі индикатор жанады. Жолаушы жаFтаDы температураны баFылау
дJHгелегін ажырату Nшін DUAL тNймешігін
басыHыз.

Eыраулану немесе тLмандануды
болдырмау Nшін ылDалды FLрDату
1. АлдыHDы жылытFыш
тNймешігін басыHыз.
(ТNймешіктегі индикатор шамы жанады.)
2. Eырау мен буды кетіруді жеHілдету Nшін температураны баFылау дJHгелегін еH жоDары
температураны орнату Nшін бLраHыз.

•

Жылыту (A/C OFF)
Ауа баптаDыш бLл режимде іске Fосылмайды. БLл
режимді кJлікті жылыту керек болDан кезде Dана
FолданыHыз.
1. AUTO тNймешігін басыHыз. (ТNймешіктегі индикатор жанады.)
2. Егер A/C кJрсеткіш шамы жанса, A/C
тNймешігін басыHыз. (A/C индикаторы сJнеді.)
3. Температураны баFылау дJHгелегін Fажетті
температураDа бLраHыз.

•

Жолаушы бJлімініH температурасы Jздігінен тLраFты кNйде тLрады. Ауа аDымыныH
Nлестірілуі мен желдеткіш жылдамдыDы да
Jздігінен баFыланады.

•

Температураны сыртFы ауа температурасынан тJмен орнатпаHыз, себебі жNйе
дLрыс жLмыс істемеуі мNмкін.

•

Терезелер буланатын болса, Lсынылмайды.

•

АлдыHDы Bйнек тазарDаннан кейін, автоматты режимге оралу Nшін AUTO тNймешігін
басыHыз.
алдыHDы жылытFыш тNймешігі
басылDан кезде, сыртFы температура 2°C
(36°F) мJлшерінен жоDары болDанда ауа
баптаDыш автоматты тNрде іске Fосылады.
Ауаны Fайта айналдыру режимі автоматты
тNрде Jшеді де, Fырауды тазалауды
жаFсарту Nшін сыртFы ауа жолаушы
бJліміне Nрленеді. Ауаны Fайта айналдыру
режимі автоматты тNрде Jшкен кезде, таза
ауа режимі автоматты тNрде Fосылады.

МЕХАНИКАЛЫE РЕЖИМДЕГІ ЖKМЫСЫ
Желдеткіш жылдамдыDын баFылау
Желдеткіш жылдамдыDын Fолмен баFылау Nшін
желдеткіш жылдамдыDын баFылау тNймешіктерін
басыHыз.
Желдеткіш жылдамдыDыныH автоматты баFылау
режиміне оралу Nшін AUTO тNймешігін басыHыз.

Ауаны Fайта айналдыру
КJліктіH ішіндегі ауаны айналдыру Nшін
тNймешігін басыHыз. ТNймешіктегі
шамы жанады.

СыртFы ауа айналымы (таза ауа сору)
Сырттан кJліктіH ішіне ауаны тарту Nшін сыртFы
ауа айналымы
тNймешігін басыHыз.

EозDалтFышты FашыFтан оталдыру
логикасы (бар болса)
Ауаны автоматты тNрде баптаDыштыH басFару тетіктері жBне FашыFтан оталдыру функциясы бар
кJліктер сыртFы жBне салон температураларына
байланысты жылыту немесе салFындату режиміне автоматты тNрде Jтуі мNмкін. Автоматты температура сыртFы жBне салон температураларына
байланысты болады. Осы кезде ауа баптаDышты
басFару дисплейі мен тNймешіктерін от алдыру
FосFышы FосылDанша Fолдану мNмкін болмайды.
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Ауа аDымын баFылау
MODE тNймешігі басылDан кезде ауа аDыны Fолмен басFарылады жBне мына ауа саHылаулары
таHдалады:

m

:

m

:

m

:

m

:

m

:

ОртадаDы жBне бNйірлік желдеткіш
тесіктерден шыDатын ауа аDымдары.
ОртадаDы, бNйірлік желдеткіш
тесіктерден жBне аяF асты
тесіктерінен шыDатын ауа аDымдары.
Негізінен, аяF асты тесіктерінен
шыDатын ауа аDымдары.
ЖылытFыш жBне аяF асты
тесіктерінен шыDатын ауа аDымдары.
Ауа аDыны негізінен жылытFыштан
шыDады.

ЖNйені ажырату Nшін
Ауа баптаDыш жNйесін сJндіру Nшін ON OFF
тNймешігін басыHыз.
ON OFF тNймешігін Fайта басыHыз, жNйе Jшірілмес бLрын Fолданылып тLрDан режимде іске
Fосылады.

АртFы терезе жBне сыртFы айна (бар
болса) жылытFышыныH FосFышы
Eосымша мBлімет алу Nшін мына бJлімді FараHыз
“АртFы терезе жBне сыртFы айна жылытFышыныH
FосFышы” “2. ішінде Аспаптар мен басFару
FLралдары” бJлім

АУА БАПТАCЫШТЫ ЖIНДЕУ
EАУІПТІ
Ауа баптаDыш жNйесі жоDары Fысыммен
FLйылDан салFындатFышты Fамтиды. Жеке
бас жараFатын алмау Nшін ауа баптаDышты
жJндеу жLмысын тиісті жабдыDы бар
тBжірибелі техник Fана жNргізуі тиіс.
КJліктегі ауа баптаDыш жNйесі FоршаDан ортаDа
зиянын
тигізбейтіндей
жасалDан
салFындатFышпен толтырылDан.
БLл салFындатFыш жердіH озон Fабатына
зиянын тигізбейді. Алайда, ол жаPандыF жылыну Nдерісіне JзініH аз Nлесін Fосуы мNмкін.
КJліктіH ауа баптаDышын жJндеген кезде арнайы
толтыру жабдыDы жBне май Fажет. БасFа
салFындатFыштарды немесе майларды пайдалану ауа баптаDыш жNйеніH Fатты заFымдалуына
Bкеледі. (Мына бJлімді FараHыз “Ауаны баптау
жNйесініH салFындатFышы жBне майына Fатысты
Lсыныстар” “9. ішінде ТехникалыF мBлімет”
бJлім.)
EоршаDан ортаDа зиянын тигізбейтін ауа
баптаDыш жNйені NISSAN дилері немесе білікті
шеберхана жJндей алады.

Ауа баптаDыштыH сNзгісі
Ауа баптаDыш жNйесі ауа баптаDыш сNзгімен
жабдыFталDан. Ауа баптаDыштыH жылытFышты
жылытатынына жBне тиімді желдететініне кJз
жеткізу Nшін, сNзгіні кJрсетілген техникалыF Fыз-
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мет аралыFтарына сай жеке техникалыF Fызмет
буклетінде
кJрсетілген
тізім
бойынша
орналастырыHыз. СNзгіні ауыстыру Nшін NISSAN
дилеріне
немесе
білікті
шеберханаDа
хабарласыHыз.
Егер ауа аDымы айтарлыFтай азайса немесе
жылытFыш немесе ауа баптаDыш жLмыс істеп
тLрDан кезде терезелер жылдам буланса, сNзгіні
ауыстыру Fажет.

АУДИО ЖMЙЕ (бар болса)

РАДИО
Радионы іске Fосу Nшін от алдыру FосFышын ACC
немесе ON кNйіне бLрап, VOL (дыбыс деHгейі)/
ON·OFF тетігін басыHыз. Радионы FозDалтFыш
сJніп тLрDан кезде тыHдасаHыз, от алдыру
FосFышын ACC Fалпына Fою Fажет.
Радио
сигналды
Fабылдау
мNмкіндігіне
станциядаDы
сигналдыH
кNштілігі,
радио
таратFыштаDы FашыFтыF, Dимараттар, кJпірлер,
таулар жBне Jзге сыртFы факторлар Bсер етуі
мNмкін. Eабылдау сапасындаDы Jзгерістер Bдетте
осы сыртFы факторлардыH салдарынан болады.
Kялы телефонды кJлік ішінде немесе жанында пайдалану радио сигналды Fабылдау сапасына Bсер етуі мNмкін.

Радио сигналды Fабылдау
NISSAN радио жNйесі радио сигналын Fабылдауды жаFсартуDа арналDан еH соHDы Nлгідегі электрондыF сызбалармен жабдыFталDан. БLл сызбалар Fабылдау ауFымын LзартуDа жBне Fабылдау
сапасын жаFсартуDа арналDан.
Алайда, FM жBне AM радио сигналдарыныH
FозDалыстаDы кJлік ішінде радио сигналды Fабылдау
сапасына,
еH
керемет
жабдыF
FолданылDанныH Jзінде, Bсер етуі мNмкін кейбір
жалпы сипаттары бар. БLл сипаттар белгілі бір
Fабылдау аумаDында Fалыпты болуы мNмкін жBне
NISSAN радио жNйесіндегі аFауды білдірмейді.
Eабылдау жаDдайы кJлік FозDалысына байланысты Nздіксіз Jзгеріп тLрады. Cимараттар, жер
жаDдайы, сигналы FашыFтыDы жBне Jзге

кJліктерден келетін кедергілер жаFсы Fабылдау
сапасына кері Bсерін тигізуі мNмкін. ТJменде радио сигналды Fабылдау сапасына Bсер ететін бірнеше факторлар сипатталDан.
Кейбір Lялы телефондар немесе Jзге FLрылDылар
дыбыс жNйесініH Nндеткіштеріне кедергі келтіруі
немесе ішінен дыбыс сигналын шыDартуы мNмкін.
ELрылDыны басFа жерде саFтау шуды азайтуы немесе кетіруі мNмкін.

FM РАДИО СИГНАЛЫН EАБЫЛДАУ
АуFымы: FM ауFымы Bдетте 40–48 км (25–30
миля) шектеледі, монофонды (жалDыз арна) FM
ауFымы стерео FM ауFымына FараDанда кеHдеу
болады. СыртFы Bсер етуші факторлар кейде FM
станциясын Fабылдау Bрекетіне, FM станция 40
км (25 миля) аралыDында болса да, кедергі келтіруі мNмкін. FM сигналдыH кNші таратFыш мен
FабылдаDыш арасындаDы FашыFтыFFа тікелей
байланысты. FM сигналдар сBулеге LFсас сипаттардыH кJбіне ие болып, кJзге кJрінетін
баDдардыH соHынан жNреді. Мысалы, олар нысандардан шаDылысады.
БBсеHдеу
жBне
ыDысу:
КJлік
станция
таратFышынан
LзаDан
кезде,
сигналдар
бBсеHдейді жBне/немесе ыDысады.
Статика жBне діріл дыбысы: СигналDа Dимараттар,
Lзын Fырлар немесе антенна кNйіне байланысты
кедергі жасаDан кезде (станция таратFышынан
LзаF FашыFтыFпен бірге), статика немесе діріл
дыбысын естуге болады. МLны дірілді азайту Nшін діріл баFылауын реттеу арFылы азайтуDа болады.

Бірнеше жолды Fабылдау: FM сигналдардыH
шаDылысу сипаттарына байланысты, тіке жBне
шаDылысFан сигналдар FабылдаDышFа бір
уаFытта жетеді. Сигналдар бір-бірін жоюы
мNмкін, бLл дыбыстыH уаFытша дірілдеуіне немесе жоDалуына Bкеледі.

AM РАДИО СИГНАЛЫН EАБЫЛДАУ
AM сигналдар, JздерініH тJмен жиілігіне байланысты, нысандардыH маHайынан серпілуі жBне
жер Nстінен шаDылысуы мNмкін. БLDан Fоса, сигналдар ионосферадан шаDылысып, жерге кері
серпілуі мNмкін. Осы сипаттарDа байланысты, AM
сигналдар таратFыштан FабылдаDышFа сапар шегуі барысында кедергіге тап болуы мNмкін.
БBсеHдеу: КJлік шоссе бойындаDы туннельдерден
немесе кJптеген Lзын Dимараттары бар
аумаFтардан Jткен кезде орын алады. Ол еш кедергілері жоF аумаFтарда ионосфералыF толFу
кезінде бірнеше секунд бойы орын алуы мNмкін.
Статика: НайзаDай, электр Fуатын тасымалдау желілері, электрлі таHбалар жBне де баDдаршамдар
себебінен болады.
EАУІПТІ
Назарды кJлікті жNргізу Bрекетіне толыF аудару Nшін дыбыс жNйесін FозDалыс кезінде
JзгертпеHіз.
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ДЫБЫС ЖMЙЕСІН ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ
САEТЫE ШАРАЛАРЫ

•

•

Кедір-бLдырлы жолда ойнатFыш тректерден ауысып кетіп тLруы мNмкін.

•

КJліктіH ішкі температурасы тым жоDары
болса, кей жаDдайда ыFшам дисктер
жLмыс істемеуі мNмкін. Пайдаланудан
бLрын температураны азайтыHыз.

•

SAA0480

ЫFшам диск (CD) ойнатFышы

•

Дискті CD салу LяшыDына кNштеп
итермеHіз. CD ойнатFышFа заFым келтіруі
мNмкін.

СуыF немесе жаHбырлы кNндері ойнатFыш
ылDалдыFFа байланысты дLрыс жLмыс жасамауы мNмкін. Егер осындай жаDдай орын
алса,
ыFшам
дискті
ыFшам
диск
ойнатFышынан алыHыз жBне ойнатFышты
толыFтай ылDалдан арылтыHыз немесе
желдетіHіз.

Диск немесе Fаптамада “COMPACT disc DIGITAL AUDIO” енбелгісі бар жоDары сапалы,
12 см (4,7 дюйм) дJHгелек дисктерді Dана
пайдаланыHыз.

•

•

Келесі ыFшам дисктерді FолданбаHыз, себебі олар ыFшам диск ойнатFышыныH
аFаулыFпен жLмыс жасауына Bкелуі
мNмкін.

•
•
•
•

8 см (3,1 дюйм) дисктер

•

БLл дыбыс жNйесі тек алдын ала
жазылDан ыFшам дисктерді ойната алады. ОныH ыFшам дисктерді жазу немесе
кNйдіре жазу мNмкіндігі жоF.

ДJHгелек емес ыFшам дисктер
EаDаз жапсырмасы бар ыFшам дисктер
МайысFан, сызылDан немесе Bдеттен
тыс шеттері бар ыFшам дисктер

Егер ыFшам дискті ойнату мNмкін болмаса,
келесі хабарлардыH біреуі пайда болады.

Диск оFу Fателігі:

•

ЫFшам дискті тік кNн сBулесініH Bсері
астында FалдырмаHыз.

•

•

Сапасы нашар немесе лас, сызылDан, саусаF іздері FалDан немесе тесіктері бар
ыFшам дисктер дLрыс жLмыс жасамауы
мNмкін.

ЫFшам дисктіH дLрыс салынDанына кJз
жеткізіHіз (жапсырма жаDы жоDары Fарай
жBне т.б.).

•

ТJмендегі CD тNрлерініH ойнатылуына кепілдік жоF:

ЫFшам дисктіH иілмегеніне немесе
майыспаDанына жBне сызылу белгісініH
жоFтыDына кJз жеткізіHіз.

Дискіні алыHыз:

•

•

КJшіруді баFылау мNмкіндігі
ыFшам дисктер (CCCD)

•
•

ЖазуDа болатын ыFшам дисктер (CD-R)

бар

Eайта жазуDа болатын ыFшам дисктер
(CD-RW)

4-36 Дисплей бейнебеті, жылытFыш, ауа баптаDыш, дыбыс жBне телефон жNйелері

БLл Fате ойнатFыш ішіндегі температураныH
тым жоDары болуына байланысты пайда болуы мNмкін. ЫFшам дискіні EJECT тNймешігін
басып шыDарыHыз да, аз уаFыттан кейін Fайта
салыHыз. ЫFшам дискті ойнатFыштыH температурасы
Fалыпты
деHгейге
тNскенде

ойнатуDа болады. Eателік тNзетілмесе, жергілікті сату орталыDына хабарласыHыз.

•

Ойнатылмайтын файл:

•
•

Файл кJшіруден FорDалDан болуы мNмкін.
Файл MP3, WMA, AAC, M4A немесе DIVX
тNріне жатпайды.

USB (Aмбебап жад FLралы) жалDау
LяшыDы
EАУІПТІ
КJлікті жNргізген кезде USB FLралын
жалDамаHыз, ажыратпаHыз немесе онымен
жLмыс істемеHіз. БLлай істеу жNргізушініH назарын аударуы мNмкін. Назар аударDан кезде
кJлікті басFару мNмкіндігінен айрылуыHыз
жBне апатFа LшырауыHыз немесе елеулі
жараFат алуыHыз мNмкін.
САE БОЛЫGЫЗ

•

•

USB FLралына немесе USB LяшыDына кNш
салуDа болмайды. USB FLралын LяшыFFа
аударып немесе NстіHгі жаDын тJмен Fаратып салDан кезде, LяшыFFа заFым келуі
мNмкін. USB FLралыныH USB LяшыDына
дLрыс жалDанDанына кJз жеткізіHіз.
USB LяшыDыныH FаFпаDын (егер бар болса) USB FLралын LяшыFтан алып жатFан
кезде Fоса тартпаHыз. Себебі LяшыFFа
жBне FаFпаFFа заFым келуі мNмкін.

USB кабелін байFаусызда тартылып кететін жерге FоймаHыз. Кабельді тартFан кезде LяшыF бNлінуі мNмкін.

USB FLралы кJлікпен бірге жабдыFталмаDан.
USB FLралдары Fажет болса жеке сатып алынуDа
тиіс.
БLл жNйені USB FLралдарын пішімдеу Nшін
FолдануDа болмайды. USB FLралын пішімдеу Nшін дербес компьютерді FолданыHыз.
Кей аймаFта, алдыHDы орындыFтардыH USB FLралы, тіптен кJлік тLраFтап тLрDан кезде де, заH
талаптары бойынша дыбысты ешбір сурет
кJрсетпей ойнатады.
БLл жNйе Bр тNрлі USB жады FLралдарына, USB
тLрDылыFты жетектері мен iPod ойнатFыштарDа
Fолдау кJрсете алады. Осы жNйе кейбір USB
FLралдарына Fолдау кJрсете алмауы мNмкін.

•

Фрагменттелген USB FLралы дLрыс ойнамауы
мNмкін.

•

БасFа тілдерде (Fытай, жапон жBне т.б.) Fолданылатын кейбір Fаріптер дисплейде дLрыс
кJрінбейді. USB FLралыныH ішінде аDылшын
Fаріптерін Fолдануды Lсынамыз.

USB FLралын пайдалануDа Fатысты жалпы
ескерім:
ELралды дLрыс пайдалану жBне FамFорлыF жасау туралы мBлімет алу Nшін FLрал Jндіруші иесініH аFпаратына жNгініHіз.

iPod пайдалануDа Fатысты ескерім:
“Made for iPod” (iPod Nшін жасалDан), “Made for
iPhone” (iPhone Nшін жасалDан) жBне “Made for
iPad” (iPad Nшін жасалDан) жазулары электрондыF
аксессуардыH iPod, iPhone немесе iPad
FLрылDыларына жалDануDа арналDанын жBне Bзірлеуші оларды Apple компаниясыныH стандарттары бойынша куBландырDанын білдіреді. Apple
компаниясы бLл FLрылDыныH жLмысына немесе
Fауіпсіздік жBне заH стандарттарына сBйкестігіне
жауап бермейді. iPod, iPhone немесе iPad
FLрылDысымен FолданылDанда, осы аксессуарды
сымсыз жNйелердіH жLмысына Bсер етуі мNмкін
екенін ескеріHіз. iPad, iPhone, iPod, iPod classic,
iPod Nano, iPod shuffle жBне iPod touch — Apple
Inc. компаниясыныH АEШ-та тіркелген сауда белгілері. жBне Jзге елдерде тіркелген Apple Inc.
компаниясыныH сауда белгісі болып табылады.
Lightning — Apple Inc. компаниясыныH сауда белгісі.

•

iPod FLрылDысына дLрыс FосылмаDан кезде,
жалауша Fосылып, Jшіп (жыпылыFтап)
тLруына Bкелуі мNмкін. iPod FLрылDысыныH
дLрыс жалDанDанына BрFашан кJз жеткізіHіз.

•

iPod nano(1-ші буын) іздеу режимі кезінде
жалDанса, жылдам алDа немесе артFа режимінде Fалуы мNмкін. МLндай жаDдайда, iPod
FLрылDысына Fолмен Fалпына келтіріHіз.

•

iPod nano (2-ші буын) іздеу режимі кезінде
ажыратылса, жылдам алDа немесе артFа айналдыру Bрекетін жалDастыра береді.
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•

iPod
нано
(2-ші
буын)
FLрылDысын
пайдаланDан кезде Ойнату режимі Jзгертілсе,
BнніH таFырыбы Fате кJрсетілуі мNмкін.

•

Аудио-кітаптар
кJрсетілген рет
мNмкін.

•

Mлкен бейне файлдар iPod FLрылDысыныH
жLмысын баяулатады. КJліктіH ортаHDы дисплейі кенет Jшіп Fалуы мNмкін, біраF аздан
соH Fайта Fалпына келеді.

•

Егер iPod FLрылDысы аралас режимде
тLрDанда Nлкен бейне файлдарды автоматты
тNрде таHдаса, кJліктіH ортаHDы дисплейі кенет сJніп Fалуы мNмкін, біраF аздан соH Fайта
Fалпына келеді.

iPod
FLрылDысында
бойынша ойнатылмауы

Bluetooth® аудио ойнатFышы (бар
болса)

•

•

Осы жNйеде кейбір Bluetooth® дыбыс
FLрылDылары Fолданылмауы мNмкін. Bluetooth® дыбыс FLрылDыларына Fатысты егжейтегжейлі мBлімет алу Nшін NISSAN дилеріне
немесе білікті шеберханаDа хабарласыHыз.

•

Bluetooth® дыбыс жNйесін пайдаланудан
бLрын, дыбыс FLрылDысында бастапFы тіркеу
Nдерісін жNргізу Fажет.

•

Bluetooth®
дыбыс
жNйесініH
жLмысы
жалDанDан дыбыс FLрылDысына Fарай Jзгеше
болуы мNмкін. Пайдаланудан бLрын жLмыс
ретімен танысыHыз.

Bluetooth® дыбысыныH ойнатылуы келесі
жаDдайда кідіртіледі. Ойнату келесі шарттар
орындалDаннан кейін жалDасады.

MP3/WMA/AAC файлдары бар
CD/USB FLрылDысы (бар болса)

– Fолмен
басFарылмайтын
FолданDан кезде

•

MP3 — MP3 атауы FозDалмалы суреттер мамандары тобыныH 3-ші дыбыс Fабатын білдіреді. MP3 еH танымал сыDымдалDан сандыF
дыбыстыF файл пішімі болып табылады. БLл
пішім CD сапасына жаFын дыбысты Fалыпты
дыбыстыF файлдар JлшемініH бір бJлігіне теH
тNрде алуDа мNмкіндік береді. ЫFшам дисктегі
дыбыс трегініH MP3 тNрленуі файл Jлшемін
шамамен 10:1 араFатынасына теH тNрде сапасына еш Bсер етпейтіндей азайтуы мNмкін
(таHдамалы
тексеру:
44,1
кГц,
бит
жылдамдыDы: 128 кбит/сек). MP3 сыDымдау
технологиясы дыбыстыF сигналдыH адамныH
есту мNшесі естімейтін артFы жBне Fажеті жоF
бJліктерін алып тастайды.

•

WMA — Windows мультимедиялыF дыбысы
(WMA) Microsoft компаниясыныH MP3 пішіміне балама тNрде жасап шыDарDан сыDымдалDан
дыбыс пішімі болып табылады. WMA кодегі
MP3 кодегіне FараDанда файлды одан бетер
сыDымдауDа, MP3 пішімімен салыстырDанда
бірдей аумаFFа сандыF дыбыс тректерініH
кJптеу санын дBл сол сапа деHгейінде саFтауDа
мNмкіндік береді.

•

AAC (бар болса) — Fосымша дыбыс коды (AAC) сыDымдалDан дыбыс пішімі болып табылады. AAC пішімі MP3 пішімімен салыстырDанда

телефонды

Шарттар:

– Lялы телефон байланысын тексерген кезде

•

Bluetooth® байланысына арналDан кJлік ішіндегі антенна жNйеге кірістірілген. Bluetooth®
дыбыс FLрылDысын металмен FоршалDан,
жNйеден алшаF немесе FLрылDы кJлік Fорабы
немесе орындыFFа тиетін тар жерге
FоймаHыз. Aйтпесе, дыбыс сапасыныH нашар
болуы немесе байланыс бойында кедергілер
орын алуы мNмкін.

•

Bluetooth® дыбыс FLрылDысы Bluetooth® сымсыз байланыс арFылы жалDанDан кезде,
FLрылDыныH батарея Fуаты Fалыпты жаDдайDа
FараDанды тезірек бітуі мNмкін.

•

БLл жNйе Bluetooth® AV профайлы (A2DP
жBне AVRCP) жNйесімен сыйысымды.

m

Bluetooth® — Visteon корпорациясы мен Robert Bosch
GmbH компаниясына лицензиясы берілген Bluetooth SIG, Inc. сауда белгісі.
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•

файлды одан бетер сыDымдауDа жBне сапасы
MP3 бірдей Bуен файлын жасау жBне саFтауDа
мNмкіндік береді.

•

MP3/WMA/AAC (бар болса) файлдарын Fамтымайтын FалталардыH Fалта атаулары дисплейде кJрінбейді.

Бит жылдамдыDы — бит жылдамдыDы сандыF
Bуен
файлдары
Fолданатын
секундFа
шаFFандаDы бит санын білдіреді. СыDымдалDан
сандыF дыбыс файлыныH Jлшемі мен сапасы
файлды шифрлау кезінде FолданылDан бит
жылдамдыDымен аныFталады.

•

Егер дисктіH жоDарDы деHгейінде файл бар
болса, EАЛТА сJзі шыDады.

•

Ойнату реті жазу баDдарламасы тарапынан
файлдар жазылDан ретті білдіреді, сондыFтан
файлдар Fажетті ретте ойнатылмауы мNмкін.

•

ТаHдамалы тексеру жиілігі — таHдамалы тексеру жылдамдыDы сигнал NлгілерініH секундFа
шаFFанда аналогтыF кNйден сандыF кNйге (A/С
тNрлендіру) тNрленген жылдамдыDын білдіреді.

•

Мультисессия — мультисессия деректерді
саFтау ортасына жазу BдістерініH бірі болып
табылады. Жазу ортасына деректерді бір рет
жазу жалDыз сессия, ал бірнеше рет жазу мультисессия деп аталады.

•

ID3/WMA белгісі — ID3/WMA белгісі Bн
таFырыбы, орындаушы, альбом таFырыбы,
шифрлау бит жылдамдыDы, трек уаFытыныH
LзаFтыDы жBне т.б. сияFты сандыF Bуен файлы
жайындаDы мBліметті Fамтитын шифрланDан
MP3 немесе WMA файлдыH бJлігі болып табылады. ID3 белгісі дисплейдіH альбом/орындаушы/трек таFырыбы сызыDында пайда болады.

*

Windows® жBне Windows Media® атаулары
Microsoft корпорациясыныH Америка
ELрама ШтаттарындаDы жBне/немесе Jзге
елдердегі тіркелген сауда белгілері жBне/
немесе сауда белгілері болып табылады.

NAA984

j
A ТNбірлік Fалта
j
B Eалта
j
C MP3/WMA/AAC (бар болса)
Ойнату реті:
MP3/WMA/AAC файлдары (бар болса) бар CD
дисктіH немесе USB FLралыныH ойнату режимі
жоDарыдаDы кJрсетілгендей болады.
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ТехникалыF сипаттама кестесі:
EолдауDа ие жазу орталары

EолдауDа ие файл жNйелері

MP3
Eолдау
кJрсетіледі
нLсFалары *1

WMA*2
AAC*6
ATRAC

НLсFа
Тексеру жиілігі
Бит жылдамдыDы
НLсFа
Тексеру жиілігі
Бит жылдамдыDы
Тексеру жиілігі
Бит жылдамдыDы
НLсFа

Тег аFпараты (Bн таFырыбы жBне орындаушыныH аты)
Eалта деHгейлері
МBтін FарпініH саны бойынша шектеу
КJрінетін Fаріп кодтары*3
*1
*2
*3
*4

CD, CD-R, CD-RW, USB 2.0
CD, CD-R, CD-RW, ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet
* ISO9660 3-ші деHгей (жиынды жазу) FолдауDа ие емес.
* Live File System component (Windows Vista® жNйесі орнатылDан компьютерде) арFылы саFталDан файлдарDа
Fолдау кJрсетілмейді.
USB жады: FAT16, FAT32
MPEG1, MPEG2, MPEG2.5
8 кГц - 48 кГц
8 кбит/с - 320 кбит/с, VBR (9-шы нLсFа)*4
WMA7, WMA8, WMA9
32 кГц - 48 кГц
32 кбит/сек - 192 кбит/сек, VBR *4
8 кГц - 96 кГц
16 кбит/сек - 320 кбит/сек, VBR*4
ATRAC3, ATRAC3 Plus
ID3 белгісі VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (MP3 Dана)
WMA белгісі (WMA Dана)
Eалта деHгейлері: 8, Eалталар: 255 (тNбірлік Fалтаны Fоса), Файлдар: 512 (еH кJбі: бір Fалта Nшін 255 файл)
128 Fаріп
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 -UTF16 BOM Little Endian), 07: SHIFT-JIS

48 кГц таHдамалы тексеру жиілігі мен 64 кбит/сек бит жылдамдыDымен бірге жасалDан файлдарды ойнату мNмкін емес.
EорDалDан WMA файлдарды (DRM) ойнату мNмкін емес.
Берілген кодтар Fандай ортаныH, нLсFалардыH жBне мBліметтіH бейнеленетініне байланысты болады.
VBR файлдар ойнатылDан кезде, ойнату уаFыты дLрыс бейнеленбеуі мNмкін.
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АFаулыFты жою нLсFауы:
Себебі
Ойнату мNмкін емес

ТJмен дыбыс сапасы
AуенніH ойнатыла бастауына
салыстырмалы тNрде біршама уаFыт
кетеді.
Aуен Nзіліп Fалады немесе секіріп
кетеді
Бит жылдамдыDы жоDары файлдардан
секіріп Jту
Ойнату кезінде дереу келесі Bнге
JтіHіз.
Aндер Fажетті ретте ойнамайды.

Себебі мен жою шаралары
CD/USB FLрылDысы дLрыс салынDан тексеріHіз.
ДисктіH сызылDанын немесе ластанDанын тексеріHіз.
ОйнатFыш ішінде конденсаттыH бар-жоDын жBне, бар болDан жаDдайда, ойнатFышты Fолданудан бLрын конденсаттыH кетуін
(шамамен 1 саDат) кNтіHіз.
Егер температураныH кJтерілуіне Fатысты Fате бар болса, CD ойнатFышы Fалыпты температураDа оралDаннан кейін дLрыс ойнайтын
болады.
Егер Bуендік CD файлдарыныH (CD-DA деректері) жBне ыFшам дисктегі MP3/WMA/AAC файлдар бірге араласFан болса, Bуендік CD
файлдары (CD-DA деректері) Dана ойнатылады.
MP3, WMA, AAC, M4A немесе AA3 кеHейтімдерінен басFа кеHейтімдері бар файлдар ойнатылмайды. БLDан Fоса, Fалта атаулары мен
файл атауларына арналDан Fаріп кодтары мен FаріптердіH саны техникалыF сипаттамаDа сай болуы тиіс.
Диск немесе файлдыH біркелкі емес пішімде жасалDанын-жасалмаDанын тексеріHіз. БLл сыDымдалDан аудио файлдарын жазу
баDдарламасыныH тNріне немесе параметріне, я болмаса Jзге мBтін JHдеу баDдарламаларына байланысты орын алуы мNмкін.
Сессияны жабу жBне дискті жабу сияFты аяFтау NдерісініH дискте орындалDанын тексеріHіз.
CD/USB FLрылDысында авторлыF FLFыF FорDанысыныH бар-жоDын тексеріHіз.
CD сызылDанын немесе ластанDанын тексеріHіз.
CD/USB FLралында Fалталар немесе файл деHгейлері кJп болса немесе ол мультисессиялы диск болса, BуенніH ойнала бастауына
дейін аздаDан уаFыт Fажет болуы мNмкін.
Жазу баDдарламасы мен жабдыF Nйлеспеуі мNмкін немесе жазу жылдамдыDы, жазу тереHдігі, жазу ені жBне т.б. жаDдайлар
техникалыF сипаттамаDа сай келмеуі мNмкін. ЕH баяу жазу жылдамдыDын FолдануDа тырысыHыз.
Секіріп кету бит жылдамдыDы жоDары деректер сияFты кJлемі Nлкен деректерде орын алуы мNмкін.
Eолдау кJрсетілмейтін сыDымдалDан аудио файлDа Fолдау кJрсетілетін MP3 сияFты кеHейтім берілген болса немесе авторлыF
FLFыFFа сай ойнатуDа тыйым салынDан болса, ойнатFыш келесі Bнге Jтеді.
Ойнату реті жазу баDдарламасы тарапынан файлдар жазылDан ретті білдіреді. СондыFтан, файлдар FалаDан ретте ойнатылмауы
мNмкін.
Аудио жNйесіндегі немесе USB FLрылDысында кездейсоF/аралас функциясы FосылDан болуы мNмкін.
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АНТЕННА
АртFы спойлер антеннасы
FM/AM антеннасы артFы спойлерде орналасFан.

AртNрлі сигнал антеннасы
АнтеннаныH оюы артFы терезеніH ішкі бетіне
салынDан.
Электронды тNрде реттелетін радионыH BртNрлі
сигналдарды Fабылдайтын жNйесі бар. FM сигналы Dимараттар немесе таулар сияFты кедергілерден шаDылыса тарай алады. БLл жаDымсыз шудыH
шыDуына Bкеледі. AртNрлі сигнал жNйесіне екі антенна кіреді жBне сигналы жаFсы антеннаDа Jздігінен ауысады. Осылайша, радио шуды аз
деHгейде таратады.
САE БОЛЫGЫЗ

•

АртFы терезеніH жанына метал пленканы
FоймаHыз. АртFы терезеге ешбір темір заттарды жапсырмаHыз. БLл сигналдыH нашар Fабылдануына жBне/немесе шуыл
пайда болуDа себеп болуы мNмкін.

•

АртFы терезеніH ішкі жаDын тазалаDан кезде, артFы терезедегі антеннаны сызып
алмауDа
немесе
заFымдамауDа
тырысыHыз.
АнтеннаныH
бойын
ылDалданDан жLмсаF шNберекпен аFырын
сNртіп шыDыHыз.

JVH1183X

1. MEDIA тNймешігі

7. SCAN реттеу тNймешігі

2. FM·AM тNймешігі

8. SEEK·TRACK (алDа айналдыру) тNймешігі

3. CD тNймешігі

9. BACK тNймешігі

4. CD суыру тNймешігі

10. Eуат/VOL (дыбыс деHгейі) тетігі

5. ТNрлі-тNсті дисплей

11. DISP (дисплей) тNймешігі

6. SEEK·TRACK (артFа айналдыру) тNймешігі

12. RPT (Fайталау) тNймешігі
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13. RDM (КездейсоF) тNймешігі
14. Алдын ала орнатылDан радио станция
таHдау тNймешіктері

Келесі элементтерге параметрлер дисплейінде
Fолжетімді.

•

15. iPod MENU тNймешігі

Bluetooth® параметрлерін орнатуDа болады.
Аудио жNйесі Jшіп тLрDанда да, осы элементті
орнатуDа болады. Bluetooth® орнатымдары
туралы мBлімет алу Nшін кJріHіз “Bluetooth®
параметрлері” осы бJлімніH аяF жаDында.

16. SETTING тNймешігі
17. TUNE·FOLDER тетігі

ЫEШАМ ДИСК (CD) ОЙНАТEЫШЫ БАР
FM-AM РАДИОСЫ (навигация жNйесі
бар Nлгілер)

•

ДыбыстыH негізгі жLмысы

Басты бірлік:
Автоматты FаттылыF контуры тJмен жBне жоDары
жиілік ауFымдарын автоматты тNрде кNшейтеді.

<TUNE·FOLDER> тетігімен [Bass] (ТJмен жиілік), [Treble] (ЖоDары жиілік), [Balance]
(ТеHгерім) немесе [Fade] (Микшер) параметрін таHдап, одан кейін <SETTING> тNймешігін
басыHыз. ЭкрандаDы ТJмен жиілік, ЖоDары
жиілік, ТеHгерім жBне Микшер параметрлерін
Fажетті
деHгейге
реттеу
Nшін
<TUNE·FOLDER> тетігін бLраHыз.

Power/VOL тетігі (10.):
Аудио жNйені Fосу жBне Jшіру Nшін, Power/VOL
тетігін басыHыз.
Дыбыс деHгейін реттеу Nшін Eуат/VOL тетігін
бLраHыз.
Параметрлер бейнебеті <SETTING> тNймешігін
басFан кезде кJрсетіледі. <TUNE·FOLDER> тетігімен Fажетті элементті таHдап, одан кейін
<SETTING> тNймешігін басыHыз.

[Bass] (ТJмен жиілік), [Treble] (ЖоDары жиілік), [Balance] (ТеHгерім) жBне [Fade] (Микшер)
Аудио жNйесініH дыбысын басFарады. [Balance] (ТеHгерім) сол жBне оH жаF Nндеткіштер
арасындаDы дыбысты реттейді. [Fade] (Микшер) алдыHDы жBне артFы Nндеткіштер
арасындаDы дыбысты реттейді.

Аудио жNйе от алдыру FосFышы ON немесе ACC
Fалпына орнатылDанда іске Fосылады.

Аудио параметрлері (16., 17.):

[Bluetooth]

•

басыHыз. ЭкранныH жарыFтылыF пен контрастын
Fажетті
деHгейге
реттеу
Nшін
<TUNE·FOLDER> тетігін бLраHыз.

•

СаDатты мына процедураDа сBйкес реттеHіз.
Аудио жNйесі Jшіп тLрDанда да, осы элементті
орнатуDа болады.
24 саDаттыF саDат Fолжетімді емес.
1. <TUNE·FOLDER> тетігімен [Clock Adjust]
(СаDатты реттеу) параметрін таHдап, одан
кейін <SETTING> тNймешігін басыHыз.
2. СаDатты <TUNE·FOLDER> тетігімен реттеHіз
де, <SETTING> тNймешігін басыHыз.
3. Минутты <TUNE·FOLDER> тетігімен реттеHіз
де, <SETTING> тNймешігін басыHыз.

•

<TUNE·FOLDER>
тетігімен
[Brightness]
(ЖарыFтылыF) немесе [Contrast] (Контраст)
таHдап, одан кейін <SETTING> тNймешігін

Бейнебеттегі саDат
Осы элемент FосылDан кезде, саDат Nнемі бейнебеттіH жоDарDы оH жаF бLрышында бейнеленеді. Аудио жNйесі Jшіп тLрDанда да, осы элементті орнатуDа болады.
<TUNE·FOLDER> тетігімен [On-Screen Clock]
(Бейнебеттегі саDат) параметрін таHдап, одан
кейін <SETTING> тNймешігін басыHыз.
<TUNE·FOLDER> тетігімен ON жBне OFF арасында кезек ауыстыра аласыз.

ЖарыFтылыF пен контраст
ЭкранныH жарыFтылыDы мен контрастын
реттеHіз.

СаDатты реттеу

•

РДЖ дисплейі (бар болса)
РДЖ (радио дерек жNйесі) аFпараты дисплейде кJрсетілуі мNмкін. <TUNE·FOLDER> тетігімен [RDS Display] (РДЖ дисплейі) параметрін
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таHдап, одан кейін <SETTING> тNймешігін
басыHыз. <TUNE·FOLDER> тетігімен ON
жBне OFF арасында кезек ауыстыра аласыз.

•

ЖылдамдыFFа сезімтал дыбыс деHгейі
<TUNE·FOLDER> тетігімен [Speed Sensitive
Vol.] (ЖылдамдыFFа сезімтал дыбыс деHгейі)
параметрін таHдап, одан кейін <SETTING>
тNймешігін басыHыз. ЖылдамдыFFа сезімтал
дыбыс деHгейін (Speed Sens Vol.) деHгейін
OFF (0) деHгейінен 5-ке Jзгерту Nшін
<TUNE·FOLDER> тетігін бLраHыз.

•

Eосымша Nнділік
Eосымша FLрылDы жNйеге байланысFан кезде
кіресін дыбыс деHгейініH Nнділігін басFарады.
+1 жBне +3 арасындаDы орнатымды таHдаHыз
немесе функцияны толыF Jшіру Nшін 0-ді
таHдаHыз.

•

Тілді таHдау
Тіл параметрлерін Jзгертуге болады.
<TUNE·FOLDER> тетігімен [Language Select]
(Тілді таHдау) параметрін таHдап, одан кейін
<SETTING> тNймешігін басыHыз. Eажетті тілді
таHдау
Nшін
<TUNE·FOLDER>
тетігін
пайдаланыHыз.

•

Радио жиілік ауFымы мен Fадамы
Радио жиілік ауFымы мен Fадамын Jзгертуге
болады. БLл элементті аудио жNйе Jшіп
тLрDанда Dана орнатуDа болады.

1. <SETTING> тNймешігін басыHыз.

2. <TUNE·FOLDER> тетігімен [Radio Frequency
Range and Step] (Радио жиілік ауFымы мен
Fадамы) параметрін таHдап, одан кейін
<SETTING> тNймешігін басыHыз. Eажетті радио жиілік ауFымы мен Fадамын таHдау Nшін
<TUNE·FOLDER> тетігін пайдаланыHыз.
BACK тNймешігі (7.):
ЭкранDа
байланысты
<BACK>
тNймешігі
басылDанда алдыHDы экран кJрсетіледі. ТаHда енгізу Bрекеті Nшін басыHыз, ал енгізілген
таHбаларды Jшіру Nшін басып тLрыHыз. Дауысты
тану сессиясынан шыDу Nшін басып тLрыHыз, мына бJлімді FараHыз “Дауысты тану жNйесі (навигациялыF жNйесі бар Nлгілер)” осы бJлімніH аяF
жаDында.
DISP тNймешігі (11.):
ЭкранныH дисплейі <DISP> тNймешігін басу
арFылы біржола тоFтатылады. Экран дисплейі
Jшіп тLрDанда да ойнатылып жатFан музыканы
тыHдауDа болады. Егер экранды Fайтадан
кJрсеткіHіз келсе, <DISP> тNймешігін Fайтадан
басыHыз. Аудио кJзі тNймешіктері басылDанда да
экран Fайта Fосылып, тиісті кJздердіH экрандары
кJрсетіледі.
MEDIA тNймешігі (1.):
<MEDIA> тNймешігін басFанда аудио кJздері
тJменде кJрсетілгендей ауысады:
АлдыHDы жBне артFы USB LяшыDы бар Nлгілер
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USB1/iPod1 → USB2/iPod2 → Bluetooth → AUX
→ USB1/iPod1
АлдыHDы USB LяшыDы бар Nлгілер
USB/iPod → Bluetooth → AUX → USB/iPod

Радио жLмысы
FM·AM тNймешігі (2.):
ЖолаFты келесідей Jзгерту Nшін <FM·AM>
тNймешігін басыHыз:
AM → FM1 → FM2→ AM
TUNE (Баптау) (17.):
Eолмен реттеу Nшін радионыH <TUNE·FOLDER>
тетігін бLраHыз.
SEEK арFылы реттеу (6.,
8.):
Eолжетімді станцияларды автоматты тNрде іздеу
Nшін SEEK·TRACK (артFа айналдыру) немесе
SEEK·TRACK (алDа айналдыру) тNймешігін
басыHыз. Іздеу келесі Fолжетімді таратушы станцияда тоFтайды.
SCAN арFылы реттеу (7.):
ТJменгі жиіліктен жоDарDы жиілікке реттеу жBне
Bр сигнал таратушы радио станцияда 5 секунд
тLру Nшін <SCAN> реттеу тNймешігін басыHыз.
Осы 5 секундтыF мерзім ішінде тNймешікті Fайта
басу <SCAN> арFылы реттеуді тоFтатады жBне
радио сол станцияDа реттелген Fалпы Fалады.

Егер <SCAN> арFылы реттеу тNймешігін 5 секунд
ішінде баспасаHыз, <SCAN> арFылы реттеу келесі станцияDа Jтеді.
m

мен m

аралыDындаDы
станция жадыныH
амалдары (14.):

FM жиілігі Nшін 12 станция орнатылады (Bрбір
FM1 жBне FM2 Nшін 6-дан) жBне AM жиілік Nшін
6 станция орнатылады.
1. FM·AM тNймешігініH кJмегімен радио жиілігін
таHдаHыз.
2. EалаDан радиостанцияны баптаHыз.
3.

жBне
аралыDындаDы FалаDан станцияны алдын ала орнату тNймесін басып
тLрыHыз.

4. Одан кейін алдын ала орнатылDан сан жанады.
ЖадFа саFтау енді аяFталды.
5. Iзге тNймешіктерді осылайша баптауDа болады.
Егер аккумулятор кабелі ажыратылDан немесе
саFтандырDыш ашыF болса, станция жады Jшіріледі. МLндай жаDдайда, Fажетті станцияларды
бастапFы Fалпына келтіріHіз.

CD ойнатFыштыH жLмысы
От алдыру FосFышын ON немесе ACC кNйіне
FойыHыз жBне ыFшам дискті (CD) жапсырмасын
жоDары Fаратып, LяшыFFа салыHыз. CD LяшыFFа
Jздігінен тартылады жBне ойнай бастайды.

CD салDаннан кейін дисплейде CD-дегі тректер
саны мен ойнату уаFыты кJрсетіледі.

Eалта таHдау (сыDымдалDан аудио файлдары
бар CD):

Егер басFа дыбыс кJзі Fосылып тLрDан болса, ол
Jздігінен Jшіріліп, CD ойнатыла бастайды.

БасFа FалтаDа ауысу Nшін <TUNE·FOLDER> тетігін бLраHыз.

ЖNйе CD ойнап жатFанда сJндірілсе, Eуат/VOL
тетігін басFанда CD іске Fосылады.
PLAY (3.):
ЖNйе сJндірулі жBне CD салынып тLрDанда CD
тNймешігі басылса, жNйе іске Fосылады да, CD
ойнай бастайды.
CD тNймешігі CD салынып тLрDанда басылса
жBне басFа аудио кJзі Fосылып тLрDан болса, ол
Jздігінен Jшіп, CD ойнай бастайды.

EАЙТАЛАУ (RPT) (12.):
CD ойнатылып жатFан кезде RPT тNймешігі басылса, ойнау Nлгісін келесідей Jзгертуге болады:
(CD)
(Eалыпты) ⇔ 1 Тректі Fайталау
(СыDылDан аудио файлдары бар CD)
(Eалыпты) → 1 Eалтаны Fайталау → 1 Тректі Fайталау → (Eалыпты)
КЕЗДЕЙСОE (RDM) (13.):

SEEK/TRACK тNймешігі (6.,
8.):
SEEK·TRACK
(артFа
айналдыру)
немесе
SEEK·TRACK (алDа айналдыру) тNймешігі CD ойнап тLрDанда 1,5 секундтан артыF басылса, CD
жылдам алDа немесе артFа айналдырады.
ТNймешікті босатFан кезде, CD Fалыпты ойнату
жылдамдыDына оралады.
CD ойнатылып жатFанда SEEK·TRACK (айналдыру) немесе SEEK·TRACK (жылдам алDа) тNймешігі
1,5 секундтан аз уаFытFа басылса, ыFшам дисктегі
келесі трек немесе аDымдаDы трек басынан бастап
ойнатылады. АлдыHDы тректі таHдау Nшін
SEEK·TRACK (артFа айналдыру) тNймешігін Fайта басыHыз.

ЫFшам диск ойнатылып жатFанда RDM тNймешігі
басылDан кезде, ойнату Nлгісін келесідей Jзгертуге болады:
(CD)
(Eалыпты) ⇔ 1 Диск кездейсоF
(СыDылDан аудио файлдары бар CD)
(Eалыпты) → 1 Диск кездейсоF → 1 Eалта кездейсоF → (Eалыпты)
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CD дискін шыDару (4.):
CD ойнатылып жатFан кезде осы тNймешік басылса, CD шыDарылады.
Егер CD шыFFаннан кейін алмасаHыз,
ойнатFыш оны заFымнан саFтау Nшін кері тартады.

USB (Aмбебап жад FLралы) жалDау
LяшыDы
USB LяшыDы мультимедиа Fалтасында жBне
ортаHDы консоль FорабыныH артFы жаDында (бар
болса) орналасFан. (Мына бJлімді FараHыз “USB
(Aмбебап жад FLралы) жалDау LяшыDы” осы
бJлімніH аяF жаDында.) USB жад FLралын
жалDаDышFа жалDаHыз. USB жад FLралы автоматты тNрде белсендіріледі.
USB жады FLралы ойнап тLрDанда жNйе сJніп
Fалса, Eуат/VOL тетігін бассаHыз USB жады FLралы іске Fосылады.
ELралды дLрыс пайдалану жBне FамFорлыF жасау туралы мBлімет алу Nшін FLрал Jндіруші иесініH аFпаратына жNгініHіз.
PLAY (ОЙНАТУ):
ЖNйе жLмыс істемей, USB жад FLралы Fосулы
тLрDанда <MEDIA> тNймешігі басылса, жNйе іске
Fосылады.
USB жад FLралы Fосылып тLрDанда басFа аудио
сигнал ойнап тLрса, тNрлі-тNсті дисплей USB жад
FLралы
режиміне
ауысFанша
<MEDIA>
тNймешігін Fайта-Fайта басыHыз.

АлдыHDы/келесі трек жBне
жылдам артFа/алDа
айналдыру:
USB жад FLралы ойнап тLрDанда SEEK·TRACK
(айналдыру) немесе (жылдам алDа) тNймешігі 1,5
секундтан LзаF басылса, USB жад FLралы алDа
немесе артFа Fарай айнала отырып ойнайды.
ТNймешікті босатFан кезде, USB жад FLралы
Fалыпты жылдамдыDына оралады.
USB жад FLралы ойнатылып жатFанда
SEEK·TRACK (айналдыру) немесе SEEK·TRACK
(жылдам алDа) тNймешігі 1,5 секундтан аз уаFытFа
басылса, USB жад FLралындаDы келесі трек немесе аDымдаDы трек басынан бастап ойнатылады.
АлдыHDы тректі таHдау Nшін SEEK·TRACK (артFа
айналдыру) тNймешігін Fайта басыHыз.
Eалтаны таHдау:
USB жад FLралында басFа FалтаDа ауысу Nшін
<TUNE·FOLDER> тетігін бLраHыз.
EАЙТАЛАУ (RPT):
USB жад FLралы ойнатылып жатFан кезде RPT
тNймешігі басылса, ойнау Nлгісі келесідей Jзгереді.
(Eалыпты) → 1 Eалтаны Fайталау → 1 Тректі Fайталау → (Eалыпты)
КЕЗДЕЙСОE (RDM):
USB жад FLралы ойнатылып жатFан кезде RDM
тNймешігі басылса, ойнау Nлгісін келесідей Jзгертуге болады.
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(Eалыпты) → БарлыDын кез келген ретпен → 1
Eалтаны кез келген ретпен → (Eалыпты)

iPod ойнатFышыныH жLмысы
iPod ойнатFышын жалDау:
USB LяшыDы мультимедиа Fалтасында жBне
ортаHDы консоль FорабыныH артFы жаDында (бар
болса) орналасFан. Кабельмен iPod FLрылDысын
USB LяшыDына жалDаHыз. (Мына бJлімді FараHыз
“USB (Aмбебап жад FLралы) жалDау LяшыDы” осы
бJлімніH аяF жаDында.) Кабель кJлікке жалDанDан
кезде iPod FLрылDысыныH батареясы зарядталады.
iPod FLралыныH нLсFасына Fарай, iPod дисплейі
байланыс аяFталDан кезде NISSAN немесе бейнебетке жапсырылDан керек-жараFты кJрсетеді.
iPod кJлікке жалDанDан кезде, iPod саз кітапханасын кJліктіH аудио басFару FLралдарымен Dана
басFаруDа болады.
“Made for iPod” (iPod Nшін жасалDан), “Made for
iPhone” (iPhone Nшін жасалDан) жBне “Made for
iPad” (iPad Nшін жасалDан) жазулары электрондыF
аксессуардыH iPod, iPhone немесе iPad
FLрылDыларына жалDануDа арналDанын жBне Bзірлеуші оларды Apple компаниясыныH стандарттары бойынша куBландырDанын білдіреді. Apple
компаниясы бLл FLрылDыныH жLмысына немесе
Fауіпсіздік жBне заH стандарттарына сBйкестігіне
жауап бермейді. iPod, iPhone немесе iPad
FLрылDысымен FолданылDанда, осы аксессуарды
сымсыз жNйелердіH жLмысына Bсер етуі мNмкін
екенін ескеріHіз. iPad, iPhone, iPod, iPod classic,
iPod Nano, iPod shuffle жBне iPod touch — Apple

Inc. компаниясыныH АEШ-та тіркелген сауда белгілері. жBне Jзге елдерде тіркелген Apple Inc.
компаниясыныH сауда белгісі болып табылады.
Lightning — Apple Inc. компаниясыныH сауда белгісі.
ELралды дLрыс пайдалану жBне FамFорлыF жасау туралы мBлімет алу Nшін FLрал Jндіруші иесініH аFпаратына жNгініHіз.
СыйысымдылыF:
Сыйысымды Nлгілер тізімі:

•

iPod Touch 2G (iOS 2.1.1 -)
iPod Touch 3G (iOS 3.1 -)
iPod Touch 4G (iOS 4.1 -)
iPod Touch 5G (iOS 6.0.0 -)
iPhone (iOS 1.0.0 - 2.2.1)
iPhone 3G (iOS 2.1 -)
iPhone 3GS (iOS 3.0 -)
iPhone 4/4S (iOS 4.0 -)

iPod nano 1G
жасаFтамасы)

(1.3.1

•

iPod nano 2G
жасаFтамасы)

(1.1.3

-

баDдарламалыF

Apple
компаниясыныH
баDдарламалыF
жасаFтаманы жаHартуDа байланысты амалдарDа
кепілдік берілмейді.

•

iPod nano 3G
жасаFтамасы)

(1.0.0

-

баDдарламалыF

iPod негізгі жLмысы (1., 15.):

•

iPod nano 4G
жасаFтамасы)

(1.0.2

-

баDдарламалыF

•

iPod nano 5G
жасаFтамасы)

(1.0.1

-

баDдарламалыF

•

iPod nano 6G
жасаFтамасы)

(1.0

-

баDдарламалыF

•

iPod nano 7G
жасаFтамасы)

(1.0.0

-

баDдарламалыF

•
•

iPod 5G (1.2.1 - баDдарламалыF жасаFтамасы)

•

iPod Touch (iOS 1.1 -)

iPod classic
жасаFтамасы)

(1.0.0

-

•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

баDдарламалыF

баDдарламалыF

iPhone 5 (iOS 6.0.0 -)

шарлауDа болады. Элементті таHдау Nшін
<SETTING> тNймешігін басыHыз. iPod мBзіріндегі
элементтер дисплейде келесі ретпен кJрсетіледі.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eазір ойнатылуда
Ойнату тізімдері
Орындаушылар
Альбомдар
Aндер
Подкасттар
Жанрлар
Композиторлар
Аудио кітаптар
Aндерді араластыру

ЖNйе от алдыру FосFышы ON немесе ACC Fалпында тLрDанда жLмыс істейді. <MEDIA>
тNймешігін Fайта-Fайта басыHыз немесе iPod режиміне Fосылу Nшін iPod MENU тNймешігін
басыHыз.

АлдыHDы бейнебетке Fайтып оралу Nшін BACK
тNймешігін басыHыз.

БасFа аудио кJзі ойнап жатса жBне iPod Fосылып
тLрса, iPod функциясын автоматты тNрде FосуDа
болады.

АлдыHDы/келесі трек жBне
жылдам артFа/алDа
айналдыру:

Егер жNйе iPod ойнап жатFанда сJндірілсе, Eуат/
VOL тетігін немесе <MEDIA> тNймешігін
басFанда iPod іске Fосылады.
iPod мBзірі Fосылып тLрDанда, iPod жLмысыныH
интерфейсі аудио дисплейде кJрсетіледі. iPod
жLмыс істеп тLрDан кезде мBзір тізіміндегі элементтерді <TUNE·FOLDER> тетігін бLрап

Aр элемент туралы Fосымша мBлімет алу Nшін
iPod пайдаланушы нLсFаулыDын FараHыз.

SEEK·TRACK (айналдыру) немесе SEEK·TRACK
(жылдам алDа) тNймешігі iPod ойнап тLрDанда 1,5
секундтан артыF басылса, iPod жылдам алDа жылжиды немесе айналдырады. ТNймешікті босатFан
кезде, iPod Fалыпты ойнату жылдамдыDына оралады.
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iPod ойнатылып жатFанда SEEK·TRACK (айналдыру) немесе SEEK·TRACK (жылдам алDа)
тNймешігі 1,5 секундтан аз уаFытFа басылса, iPod
келесі трегі немесе аDымдаDы трек басынан бастап ойнатылады. АлдыHDы тректі таHдау Nшін
SEEK·TRACK (артFа айналдыру) тNймешігін Fайта басыHыз.
EАЙТАЛАУ (RPT):
Трек ойнатылып жатFанда RPT тNймешігі басылса, ойнату Nлгісін келесідей Jзгертуге болады:
(Eайталауды сJндіру) → 1 Тректі Fайталау→
БарлыDын Fайталау → (Eайталауды сJндіру)
КЕЗДЕЙСОE (RDM):
Трек ойнатылып жатFанда RDM тNймешігі басылса, ойнату Nлгісін келесідей Jзгертуге болады:
(Араластыруды сJндіру) → Тректерді араластыру
→ (Араластыруды сJндіру)

Bluetooth® аудио ойнатFышыныH
жLмысы
Егер сізде аудио файлдарын ойнатуDа Fабілетті
сыйысымды Bluetooth® аудио FLралы болса, FLрал кJліктіH аудио жNйесіне жалDанады, солайша
аудио файлдар кJліктіH Nндеткіші арFылы FLралда ойнайды.

Нормативті-FLFыFтыF мBлімет:
Bluetooth® сауда белгісі:

m

Bluetooth® - Visteon корпорациясына лицензиясы берілген Bluetooth SIG, Inc. сауда
белгісі.

ЕСКЕРТПЕ
Аудио жNйе тек AVRCP (Аудио-видеоны
FашыFтан басFару профайлы), 1.4 немесе
бLрынDы нLсFасы бар Bluetooth® FLралдарына Dана Fолдау кJрсетеді.
Bluetooth® FLрылDысын жалDау:
Bluetooth® FLралыHызды кJлікке Fосу Nшін келесі Bрекеттерді орындаHыз:
1. <SETTING> тNймешігін басыHыз.
2. [Bluetooth] таHдау Nшін <TUNE·FOLDER> тетігін FолданыHыз, одан кейін <SETTING>
тNймешігін басыHыз.
3. [Add Phone] (Телефонды Fосу) кілтін таHдаHыз.
AртNрлі Bluetooth® FLралын алу, ауыстыру немесе таHдау Nшін алынатын бейнебет.
4. ЖNйе сізден Bluetooth® FLрылDысынан байланысты іске Fосуды сLрайды. Bluetooth®
FLрылDысын жалDау процедурасы Lялы телефон Nлгісіне Fарай Jзгеше болады. ТолыF
аFпаратты Bluetooth® FLрылDысы иесініH
нLсFаулыDынан FараHыз.
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Bluetooth® аудио ойнатFышыныH негізгі
Fызметі:
Bluetooth® аудио режиміне Fосылу Nшін Bluetooth® аудио режимі бейнебетте кJрсетілгенше,
<MEDIA> тNймешігін Fайта-Fайта басыHыз.
Bluetooth® аудио Nшін басFарулар бейнебетте
кJрсетіледі. Ойнату Nшін Preset 3 тNймешігін
жBне кідірту Nшін Preset 4 тNймешігін
FолданыHыз.

AUX FLрылDысы ойнатFышыныH
жLмысы
AUX кіріс мультимедиа Fалтасында орналасFан.
(Мына бJлімді FараHыз “USB (Aмбебап жад FLралы) жалDау LяшыDы” осы бJлімніH аяF жаDында.)
AUX аудио кіріс LяшыDы алмалы кассета/CD
ойнатFыш, MP3 ойнатFыш немесе ноутбуктардан
келетін сигналдар сияFты кез-келген стандартты
аналогтыF дыбыс сигналын Fабылдайды.
NISSAN саз FLрылDысын аудио жNйеге FосFан
кезде міндетті тNрде кішкене ашасы бар стерео
сымды Fолдануды Lсынады. Монофонды сым
FолданылDан кезде саз дLрыс естілмеуі мNмкін.
MEDIA:
AUX режиміне ауысу Nшін от алдыру FосFышын
ON немесе ACC Fалпына орнатылDан кNйде AUX
режимі таHдалDанDа дейін <MEDIA> тNймешігін
басыHыз.

USB (Aмбебап жад FLралы) ЖАЛCАУ
KЯШЫCЫ

AUX (Fосымша) КІРІС KЯШЫCЫ

EАУІПТІ
КJлікті жNргізген кезде USB FLралын
жалDамаHыз, ажыратпаHыз немесе онымен
жLмыс істемеHіз. БLлай істеу жNргізушініH назарын аударуы мNмкін. Назар аударDан кезде
кJлікті басFару мNмкіндігінен айрылуыHыз
жBне апатFа LшырауыHыз немесе елеулі
жараFат алуыHыз мNмкін.

JVH1185XZ

Мультимедиа Fалтасы

JVH1187XZ

САE БОЛЫGЫЗ

•

•
•

AUX кіріс мультимедиа Fалтасында орналасFан.
Кейбір MP3 ойнатFыштар тBрізді сыйысымды аудио FLралдарды да жNйеге AUX кіріс LяшыDы
арFылы жалDауDа болады.

USB FLралына немесе USB LяшыDына кNш
салуDа болмайды. USB FLралын LяшыFFа
аударып немесе NстіHгі жаDын тJмен Fаратып салDан кезде, LяшыFFа заFым келуі
мNмкін. USB FLралыныH USB LяшыDына
дLрыс жалDанDанына кJз жеткізіHіз.
USB LяшыDыныH FаFпаDын (егер бар болса) USB FLралын LяшыFтан алып жатFан
кезде Fоса тартпаHыз. Себебі LяшыFFа
жBне FаFпаFFа заFым келуі мNмкін.
USB кабелін байFаусызда тартылып кететін жерге FоймаHыз. Кабельді тартFан кезде LяшыF бNлінуі мNмкін.

ELрылDыны LяшыFFа жалDаудан бLрын тасымалы
FLрылDыны сJндіріHіз.

JVH1186XZ

ОртаHDы консоль FорабыныH арты (бар болса)

USB LяшыDы мультимедиа Fалтасында жBне
ортаHDы консоль FорабыныH артFы жаDында (бар
болса) орналасFан. USB FLрылDыларын немесе
iPod коннекторларын осы LяшыFFа салыHыз.

KяшыFFа сыйысымды FLралды жалDап, бейнебет
AUX режиміне ауысFанDа дейін <MEDIA>
тNймешігін Fайта-Fайта басыHыз.
NISSAN саз FLрылDысын аудио жNйеге FосFан
кезде міндетті тNрде кішкене ашасы бар стерео
сымды Fолдануды Lсынады. Монофонды сым
FолданылDан кезде саз дLрыс естілмеуі мNмкін.

ELралды дLрыс пайдалану жBне FамFорлыF жасау туралы мBлімет алу Nшін FLрал Jндіруші иесініH аFпаратына жNгініHіз.
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РУЛЬГЕ ОРНАТЫЛCАН АУДИОНЫ
БАСEАРУ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

•

Баптау тNймешігі
Дисплейде кJрсетілген кезде арнаны, тректі,
ыFшам дискті немесе Fалтаны таHдау Nшін
FосFышты жоDары немесе тJмен Fарай басыHыз.
КJлік аFпараты дисплейініH кNйіне Fарай, реттеу
FосFышын аудионы басFару Nшін Fолдану мNмкін
болмайды.
РАДИО:

•
•

2. Баптау тNймешігі

DOWN
су

CD:

4. Сигнал кJзін таHдау тNймешігі

•

5. Телефон тNймешігі

/UP

тNймешігін LзаDыраF ба-

DOWN

•

DOWN
су

/UP

тNймешігін шамалы басу

/UP

тNймешігін LзаDыраF ба-

MP3/WMA файлдары бар CD немесе USB
FLрылDысы:
DOWN

тNймешігін LзаDыраF ба-

Eалтаны ауыстыру (СоHDы Fалта ауыстырылDан
кезде, келесі диск таHдалады.)
iPod немесе Bluetooth® аудио:
DOWN

/UP

тNймешігін шамалы басу

Келесі трек немесе аDымдыF тректіH басы (егер
аDымдыF трек ойнай бастаDан кезде тNймешікті
дереу бассаHыз, алдыHDы трек)

Кері Jту тNймешігі
Дауысты тану жNйесін пайдаланDан кезде,
алдыHDы экранDа оралу Nшін
тNймешігін
басыHыз. Дауысты тану сессиясын аяFтау Nшін
басып тLрыHыз.

/UP

КJлік аFпараты дисплейінде аудио сигнал кJзін
таHдау Nшін басыHыз.
- кJліктіH аFпарат мBзіріндегі элементтерді таHдау/енгізу немесе бір дисплей экранынан келесі экранDа ауыстыру (мысалы, сапар, жанармай Nнемдеу)

Телефон тNймешігі

АлDа немесе артFа

•

/UP

Сигнал кJзін таHдау тетігі

Келесі трек немесе аDымдыF тректіH басы (егер
аDымдыF трек ойнай бастаDан кезде
тNймешікті дереу бассаHыз, алдыHDы трек)

6. Mнділікті басFару тNймешігі

Дауысты тану сессиясын бастау Nшін
(СJйлеу) тNймешігін басыHыз немесе келген
FоHырауDа жауап беріHіз. Сондай-аF тNймешікті
жNйеніH жауабын Nзу жBне дереу дауыс пBрменін
беру Nшін FолдануDа болады, мына бJлімді
FараHыз “Дауысты тану жNйесі (навигациялыF
жNйесі бар Nлгілер)” осы бJлімніH аяF жаDында.

тNймешігін шамалы басу

Келесі немесе алдыHDы станция

3. Кері Jту тNймешігі

Дауысты тану (бар болса)

/UP

Келесі немесе алдыHDы алдын ала орнатылDан
станция

NAA1774

1. Дауысты тану

DOWN

DOWN
су

тNймешігін шамалы басу

Келесі трек немесе аDымдыF тректіH басы (егер
аDымдыF трек ойнай бастаDан кезде
тNймешікті дереу бассаHыз, алдыHDы трек)
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Дауыстап сJйлесу телефон жNйесін пайдалану экранын кJрсету Nшін
тNймешігін басыHыз.
EоHырау FабылдаDан кезде осы тNймешікті басып,
FоHырауDа жауап беріHіз.

Дыбыс деHгейін баFылау FосFыштары

•

Дыбыс деHгейін кJбейту немесе азайту Nшін
+ немесе
− тNймешігін басыHыз.

ДИСК/USB ЖАД EKРАЛЫНА КMТІМ
ЖАСАУ ЖAНЕ ТАЗАЛАУ
Диск

SAA0451Z

•

Дискті шеттерінен LстаHыз. ДисктіH сыртFы
Fабатын ешFашан LстамаHыз. Дискті имеHіз.

•

Дисктер FолданылмаDан кезде, оларды
Bрдайым саFтау FорабыныH ішінде саFтаHыз.

•

Дискті тазалау Nшін сыртFы Fабатын ортасынан шетіне Fарай таза, жLмсаF шNберекпен
сNртіHіз. Дискті доDа жасаDандай FозDалыспен
сNртпеHіз.
ДBстNрлі жазу тазалаDышты немесе Jндірістік
маFсаттаDы алкогольды пайдаланбаHыз.

ЖаHа дисктіH ішкі жBне сыртFы шеттері
бLдырмаF келуі мNмкін. Кедір-бLдырлы шеттерін ішкі жBне сыртFы шеттерді Fалам немесе
FарындаштыH
жанымен,
суретте
кJрсетілгендей, ысFылау арFылы тNзетіHіз.

USB жады FLрылDысы

ЕСКЕРТПЕ
Мобильді Fолданбаларды жBне кJлік FолданбаларыныH FосылDан мNмкіндіктерін пайдалану Nшін Nйлесімді смартфон мен тіркеу
Fажет.

NissanConnect Fолданбасы

•

USB жад FLралыныH
ешFашан LстамаHыз.

•

USB жад FLралыныH Nстіне ауыр заттар
FоймаHыз.

•

USB жад FLралын ылDалдыDы жоDары жерлерде саFтамаHыз.

•

USB жад FLралын тік кNн сBулесініH Bсері
астында FалдырмаHыз.

•

USB жад FLралына Fандай да бір сLйыFтыFты
тJгіп алмаHыз.

терминал

бJлігін

МBлімет алу Nшін USB жад FLралы иесініH
нLсFаулыDына жNгініHіз.

NISSANCONNECT EОЛДАНБАСЫНЫG
СМАРТФОН ИНТЕГРАЦИЯСЫ (бар
болса)
БLл кJлік Смартфон интеграциясы технологиясымен жабдыFталDан. Ол кJліктіH сенсорлы экраны
арFылы кJптеген Nйлесімді смартфон Fолданбаларын кJрсетуге жBне оларды оHай басFаруDа
мNмкіндік береді.

Смартфон интеграциясы мNмкіндігін пайдалану
Nшін пайдаланушыныH тіркелуі Fажет. Тіркелу
Nшін NissanConnect веб сайтына кіріп, толыF
аFпарат алыHыз жBне веб сайтFа тіркеліHіз. Тіркелген соH, Nйлесімді телефоныHыздыH Fолданба
жNктеу кJзінен NissanConnect мобильді Fолданбасын жNктеп алыHыз жBне FолданбаDа кіріHіз.

Телефонды жалDау
БLл мNмкіндікті пайдалану Nшін Nйлесімді телефон кJлікке Bluetooth® немесе USB байланысы
арFылы Fосылуы керек. Bluetooth® жалDау іс-ретін мына бJлімнен FараHыз “Bluetooth® дауыстап
сJйлесу телефон жNйесі (навигациялыF жNйесі
жоF Nлгілер)” осы бJлімніH аяF жаDында немесе
“Bluetooth® дауыстап сJйлесу телефон жNйесі
(навигациялыF жNйе бар Nлгілер)” осы бJлімніH
аяF жаDында.
ЕСКЕРТПЕ

•

Apple iPhone FLрылDылары Nшін NissanConnect Fолданбалары телефонныH USB
кабелі арFылы жалDануын EАЖЕТ ЕТЕДІ.
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BLUETOOTH® ДАУЫСТАП
СIЙЛЕСУ ТЕЛЕФОН ЖMЙЕСІ
(навигациялыF жNйесі жоF Nлгілер)

•
•

Навигациясы жоF кJліктерінде NissanConnect Fолданбалары жLмыс істеуі Nшін Apple iPhone телефондары Bluetooth® арFылы
жLптасуы керек.

EАУІПТІ

•

Телефонды
кJлікті
Fауіпсіз
жерге
FойDаннан кейін пайдаланыHыз. Егер телефонды FозDалыс кезінде пайдалану Fажет
болса, назарды кJлікті жNргізу Bрекетін толыF аудару Nшін Bрдайым аса FыраDы
болыHыз.

•

Егер телефонмен сJйлесу кезінде кJлікті
жNргізу Bрекетіне назарды толыF аудара
алмайтын болсаHыз, жол шетіндегі Fауіпсіз
жерге
шыDыHыз
жBне
сJйлесуді
жалDастырудан бLрын кJлікті тоFтатыHыз.

Android телефондарында NissanConnect
Fолданбалары телефонныH Bluetooth®
арFылы жалDануын EАЖЕТ ЕТЕДІ.

Eолданбаны жNктеу
ЖалDанDан кезде аDымдаDы Nйлесімді FолданбалардыH Fайсысы орнатылDанын аныFтау Nшін NissanConnect
мобильді
Fолданбасы
телефоныHызды іздейді. КJлік осы Nйлесімді FолданбалардыH BрFайсысына кJлік интерфейсін
жNктеп алады. ЖNктеп алынDаннан кейін пайдаланушы INFO тNймешігін, содан кейін [My Apps]
(МеніH Fолданбаларым) пернесін тNрту арFылы
кJліктіH сенсорлы экранындаDы кJптеген смартфон Fолданбаларын аша алады. EолданбаныH
Fолжетімділігі туралы толыF аFпаратты NissanConnect веб сайтынан кJре аласыз.
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FосылDаннан кейін, телефонды байланыстырудыH
басFа бір ретініH Fажеті жоF. БLрын FосылDан Lялы телефон Fосулы жBне кJлік ішінде болDанда,
от алдыру FосFышын “ON” Fалпына FойDан кезде,
телефон кJлік ішіндегі телефон модулімен Jздігінен байланыс орнатады.
ЕСКЕРТПЕ
Кейбір FLрылDылар пайдаланушыныH басFа
Bluetooth® FLрылDыларына Fосылымдарды
Fабылдауын талап етеді. Телефон жNйеге автоматты тNрде FосылмаDан болса, FLрылDы
Bрекеті бойынша толыF деректерді телефонныH
ПайдаланушыDа
арналDан
нLсFаулыDынан FараHыз.
КJлік ішіндегі телефон модуліне Bluetooth® байланысы бар 5 тNрлі Lялы телефонды жалDауDа
болады. Алайда, бір мезетте тек бір Lялы телефон
арFылы сJйлесе аласыз.

NAA1777

A. Микрофон
САE БОЛЫGЫЗ
КJліктіH аккумуляторын отырDызып тастамау
Nшін
телефонды
FозDалтFышты
от
алдырDаннан кейін пайдаланыHыз.
КJлігіHіз Bluetooth® дауыстап сJйлесу телефон
жNйесімен жабдыFталDан. Егер Nйлесімді Blue-

tooth® байланысы FосылDан Lялы телефоныHыз
болса, Lялы телефон мен кJлік ішіндегі телефон
модулі арасында сымсыз байланысты орнатуDа
болады. Bluetooth® сымсыз технологиясыныH
кJмегімен, Lялы телефон арFылы кJлік ішінде
телефон FоHырауын дауыстап сJйлеу арFылы
жасауDа немесе FабылдауDа болады.
Kялы телефон кJлік ішіндегі телефон модулімен

Дауысты тану жNйесі телефон пBрмендеріне Fолдау кJрсетеді, сондыFтан телефон нJмірін дауыстап теруге болады, мына бJлімді FараHыз “Дауысты тану жNйесі (навигациялыF жNйесі бар
Nлгілер)” осы бJлімніH аяF жаDында.
Bluetooth® дауыстап сJйлесу телефон жNйесін
пайдаланудан бLрын, келесі тNсіндірмелерді
Fарап шыDыHыз.

•

Сымсыз LAN (Wi-Fi) жBне Bluetooth® функциялары бір жиілікті (2,4 ГГц) Fолданады. Bluetooth® жBне сымсыз LAN функцияларын бір
уаFытта Fолдану байланысты баяулатуы немесе ажыратуы жBне бос шуылдыH пайда болуы-
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•

Дауыстап сJйлесу телефон жNйесін пайдаланудан бLрын сыйысымды Lялы телефон мен
кJлік ішіндегі телефон модулі арасында сымсыз байланысты орнатыHыз.

Kялы телефонды Bluetooth® сымсыз байланысымен жалDаDан кезде, Lялы телефон аккумуляторыныH Fуаты Fалыптыдан гJрі тезірек бітуі мNмкін. Bluetooth® дауыстап сJйлесу телефон жNйесі Lялы телефондарды зарядтай
алмайды.

•

Bluetooth® байланысы бар кейбір Lялы телефондардыH танылмауы немесе дLрыс жLмыс
істемеуі мNмкін. МBлімет алу Nшін NISSAN
дилерімен немесе білікті шеберханамен
кеHесіHіз.

Кейбір Lялы телефондар немесе Jзге
FLрылDылар дыбыс жNйесініH Nндеткіштеріне
кедергі келтіруі немесе ішінен дыбыс сигналын шыDартуы мNмкін. ELрылDыны басFа жерде саFтау шуды азайтуы немесе кетіруі мNмкін.

•

Телефонды зарядтау, Lялы телефонныH антеннасы жBне Fорабы т.с.с. туралы аFпаратты телефонныH
пайдаланушыDа
арналDан
нLсFаулыDын FараHыз.

на алып келуі мNмкін. Bluetooth® функцияларын FолданDан кезде сымсыз LAN (Wi-Fi) FLралын сJндіріп Fоюды Lсынамыз.

•
•

•

Келесі жаDдайда дауыстап сJйлесу телефонын
пайдалану мNмкін болмайды:
– КJлік Lялы Fызметі аумаDынан тыс кезде.
– КJлік туннель, жерасты кJлік тLраDы, биік
DимараттыH Fасы немесе таулы аймаF
сияFты мобильді сигналдар Fабылдау Fиын
аумаFта болDанда.
– Kялы телефон
FLлыпталDанда.

•
•

нJмір

терілмеуі

Nшін

Радио толFынды Fабылдау жаDдайы жаFсы
болмаса немесе FоршаDан орта шуы Jте Fатты
болса, FоHырау кезінде Jзге адамныH дауысын
есту FиынDа соDуы мNмкін.
Дауыс реHі сапасыныH нашарлауын жBне сымсыз байланыстыH Nзілуін болдырмау Nшін Lялы телефонды металмен FоршалDан жерге немесе кJлік ішіндегі телефон модулінен алшаF
жерге FоймаHыз.

ЕСКЕРТПЕ
Аудио жNйе тек AVRCP (Аудио-видеоны
FашыFтан басFару профайлы), 1.3 немесе 1.0
бLрынDы нLсFасы бар Bluetooth® FLралдарына Dана Fолдау кJрсетеді.

ЖMЙЕНІ ПАЙДАЛАНУ
БаFылау тNймешіктері:

НОРМАТИВТІ-EKEЫEТЫE МAЛІМЕТ
Bluetooth® сауда белгісі

m

Bluetooth® - Visteon
корпорациясына лицензиясы
берілген Bluetooth SIG, Inc.
сауда белгісі.
NAA1774

CE бойынша мBлімдеме
БLл FLжат арFылы Visteon Corp. корпорациясы
осы мBлімдеме арFылы аталмыш жNйеніH 1999/
5/EC ережесініH маHызды талаптары мен Jзге де
тиісті шарттарына сай келетіндігін мBлімдейді.

4-54 Дисплей бейнебеті, жылытFыш, ауа баптаDыш, дыбыс жBне телефон жNйелері

1. Дауысты тану
2. Баптау тNймешігі
3. Кері Jту тNймешігі
4. Сигнал кJзін таHдау тNймешігі
5. Телефон тNймешігі
6. Mнділікті басFару тNймешігі

1. Дауысты тану сессиясын бастау Nшін
(СJйлеу) тNймешігін басыHыз немесе келген
FоHырауDа
жауап
беріHіз.
Сондай-аF
тNймешікті жNйеніH жауабын Nзу жBне дереу
дауыс пBрменін беру Nшін FолдануDа болады,
мына бJлімді FараHыз “Дауысты тану жNйесі
(навигациялыF жNйесі бар Nлгілер)” осы
бJлімніH аяF жаDында.
2. DOWN

/UP

тNймешігі:

Дауыстап сJйлесу телефон жNйесін FолданDан
кезде, телефон жNйесін Fолмен басFару Nшін,
реттеу FосFышын жоDары немесе тJмен
басыHыз.
3. АртFа батырмасы:
Дауысты тану жNйесін пайдаланDан кезде,
алдыHDы экранDа оралу Nшін
тNймешігін
басыHыз. Дауысты тану сессиясын аяFтау Nшін
басып тLрыHыз.
4. КJлік аFпараты дисплейінде аудио сигнал
кJзін таHдау Nшін басыHыз.
- кJліктіH аFпарат мBзіріндегі
элементтерді таHдау/енгізу немесе бір дисплей экранынан келесі экранDа ауыстыру (мысалы, сапар, жанармай Nнемдеу)
5. Телефон

тNймешігі:

Телефон сессиясын бастау Nшін,
тNймешігін басыHыз немесе келген FоHырауDа
жауап беріHіз.
Белсенді FоHырауды аяFтау
тNймешігін Fайтадан басыHыз.

Nшін,

6. Дыбыс деHгейін басFару
тNймешіктері.

- /

+

Микрофон:
Микрофон карта шамдарына жаFын орналасFан.

Тілді таHдау
EолданыстаDы бірнеше тілдерді Fолданып Bluetooth® дауыстап сJйлесу телефон жNйесімен де
байланыс жасауDа болады. Тілді Jзгерту Bрекеттерін “ЫFшам диск (CD) ойнатFышы бар FM-AM
радиосы (навигация жNйесі бар Nлгілер)” осы
бJлімніH бас жаDында бJлімінен FараHыз.

Дыбысты жауаптыH дауыс деHгейін
Jзгерту
Дыбысты жауаптыH дауысын реттеу Nшін, жауап
беріліп жатFанда, рульде дыбыс деHгейін баFылау
FосFыштарын (
+ немесе
−) басыHыз.
Сондай-аF, аудио FLрылDысында Power/VOL тетігін пайдалануDа болады.

Іске Fосу
От алдыру FосFышы “ON” Fалпына FойылDан кезде, Bluetooth® дауыстап сJйлесу телефон жNйесі
іске Fосылады, бLDан бірнеше секунд уаFыт кетеді. БастапFы Fалпына келтіру аяFталDанша
тNйме басылса, жNйе дауыстап сJйлесу телефон
жNйесі дайын емес екенін хабарлайды.

Байланыстыру Bрекеті:
КJлік ішіндегі телефон модулінде Bluetooth® байланысы бар 5 тNрлі Lялы телефонды тіркеуге болады. Алайда, бір мезетте тек бір Lялы телефон
арFылы сJйлесе аласыз.
Bluetooth® дауыстап сJйлесу телефон жNйесіне
телефонды жалDау Nшін;
1. SETTING тNймешігін басыHыз.
2. “Bluetooth” таHдау Nшін TUNE·FOLDER тетігін
FолданыHыз, одан кейін SETTING тNймешігін
басыHыз.
3. “Add Phone” (Телефонды Fосу) таHдап, одан
кейін SETTING тNймешігін басыHыз.
4. Бейнебетте PIN коды бар хабарлама пайда
болDан кезде, Bluetooth® телефонын PIN кодты енгізу Nшін FолданыHыз. Bluetooth®
FLрылDысын жалDау процедурасы Lялы телефон Nлгісіне Fарай Jзгеше болады. ТолыF
аFпаратты Bluetooth® FLрылDысы иесініH
нLсFаулыDынан FараHыз.

ПBрмендер тізімі
Bluetooth® дауыстап сJйлесу телефон жNйесін
басFару Nшін пBрмендерді FолдануDа болады. Телефон пBрмендерініH тізімін шыDару Nшін
тNймешігін басыHыз. Eолжетімді параметрлер келесідей:

•
•
•

EоHырау
Телефон кітапшасы
ЖаFындаDы FоHыраулар
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•
•

осы пBрменді таHдаHыз. ТаHдалып тLрDан есімніH нJмірін теру Nшін “Dial” (Теру) пBрменін
таHдаHыз. Тізімде жылжу жBне FоHырау
шалDыHыз келетін адамды таHдау Nшін
DOWN
/UP
тNймешігін басыHыз.

Телефонды таHдау
АныFтама

EоHырау:
Келесі пBрмендерді “Call” (EоHырау) астынан
таHдауDа болады.

•

Есімдер тізімі
Телефон кітапшасында саFталDан телефон
нJміріне FоHырау шалу Nшін осы пBрменді
таHдаHыз.

•

Келесі пBрмендерді “Recent Calls” (ЖаFындаDы
FоHыраулар) астынан таHдауDа болады:

•

Eайта FоHырау шалу
КJлікке соHDы болып келген FоHыраудыH
нJміріне FоHырау шалу Nшін осы пBрменді
таHдаHыз.

НJмірге FоHырау шалу “Dial” (Теру) пBрменін
таHдаHыз. Кіресін FоHыраулар арасында жылжу
Nшін
DOWN
/UP
тNймешігін
басыHыз.

Телефон кітапшасы:
Келесі пBрмендерді “Phonebook” (Телефон кітапшасы) астынан таHдауDа болады.
ЕСКЕРТПЕ
Aр телефонныH Jз жеке телефон кітапшасы
бар. Егер осы сBтте В Телефонына Fосылып
тLрсаHыз, А ТелефоныныH телефон кітапшасына бара алмайсыз.

•

Есімдер тізімі
ЖNйе телефон кітапшасындаDы есімдерді бірбірден алфавиттік реттегі тізіммен беруі Nшін

Кіресін FоHырау
КJлікке соHDы болып келген бес кіресін
FоHырауды кJрсету Nшін осы пBрменді
таHдаHыз. EоHырау телефон кітапшасында
жазылDан нJмірден келсе, оныH аты
кJрсетіледі. Aйтпесе кіресін FоHыраудыH телефон нJмірі кJрсетіледі.

Eайта теру

•

EабылданбаDан
КJлікке
соHDы
болып
келген
бес
FабылданбаDан FоHырауды кJрсету Nшін осы
пBрменді таHдаHыз. EоHырау телефон кітапшасында жазылDан нJмірден келсе, оныH аты
кJрсетіледі.
Aйтпесе
FабылданбаDан
FоHыраудыH телефон нJмірі кJрсетіледі.
НJмірге FоHырау шалу “Dial” (Теру) пBрменін
таHдаHыз. EабылданбаDан FоHыраулар арасында
жылжу
Nшін
DOWN
/UP
тNймешігін басыHыз.
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ШыDасын FоHырау
КJліктен соHDы болып жасалDан бес шыDасын
FоHырауды кJрсету Nшін осы пBрменді
таHдаHыз. EоHырау телефон кітапшасында
жазылDан нJмірге жасалDан болса, оныH аты
кJрсетіледі. Aйтпесе шыDасын FоHыраудыH телефон нJмірі кJрсетіледі. НJмірге FоHырау
шалу “Dial” (Теру) пBрменін таHдаHыз.
ШыDасын FоHыраулар арасында жылжу Nшін
DOWN
/UP
тNймешігін басыHыз.

ЖаFындаDы FоHыраулар:

СоHDы терілген нJмірге FоHырау шалу Nшін
осы пBрменді таHдаHыз.

•

•

•

Eайта теру
СоHDы терілген нJмірге FоHырау шалу Nшін
осы пBрменді таHдаHыз.

•

Eайта FоHырау шалу
КJлікке соHDы болып келген FоHыраудыH
нJміріне FоHырау шалу Nшін осы пBрменді
таHдаHыз.

Телефонды таHдау:
КJлікке жалDанDан телефондар тізімінен Fолданылатын телефонды таHдау Nшін осы пBрменді
таHдаHыз.
АныFтама:
ЖNйені Fолдану жолдары туралы аныFтама хабарламаларын есту Nшін осы пBрменді таHдаHыз.

EоHырау шалу

Eайта теру

Телефон кітапшасы:

1. Рульдегі
тNймешігін басыHыз жBне
DOWN
/UP
тNймешігін басып, “Call”
(EоHырау шалу) пBрменін таHдаHыз.

1.

тNймешігі
мен
DOWN
/UP
тNймешігін басып “Call”
(EоHырау шалу) пBрменін таHдап, содан кейін
тNймешігін басыHыз.

/UP
тNймешігін басып “List
2. DOWN
Names” (Есімдер тізімі) пBрменін таHдаHыз да,
содан кейін
тNймешігін басыHыз.
/UP
тNймешігін
басып
3. DOWN
FоHырау шалDыHыз келген телефон кітапшасы
енгізілімін таHдаHыз.
Eайта теру:
1.

тNймешігі
мен
DOWN
/UP
тNймешігін басып “Call”
(EоHырау шалу) пBрменін таHдап, содан кейін
тNймешігін басыHыз.

/UP
тNймешігін басып “Re2. DOWN
dial” (Eайта теру) пBрменін таHдаHыз да, содан
кейін
тNймешігін басыHыз.

2. СоHDы болып терілген нJмірге FоHырау шалу
Nшін DOWN
/UP
тNймешігін басып,
“Redial” (Eайта теру) пBрменін таHдаHыз.

EоHырау Fабылдау немесе Fабылдамау
EоHырау Nнін естіген кезде рульдегі
тNймешігін басыHыз.
EоHырау Nнін естіген кезде FоHырауDа жауап
бергіHіз келмесе, кJлік аFпараты дисплейінде
“Decline” (Eабылдамау) пBрменін таHдаHыз.

тNймешігі
мен
DOWN
/UP
тNймешігін басып “Call” (EоHырау шалу)
пBрменін таHдап, содан кейін
тNймешігін
басыHыз.

2. DOWN
/UP
тNймешігін басып “Call
Back” (Eайта FоHырау шалу) пBрменін
таHдаHыз да, содан кейін
тNймешігін
басыHыз.

Екінші FоHырау Fосылып тLрDан кезде
DOWN
/UP
тNймешігі басылса, кез келген FоHырау барысында FолдануDа болатын
пBрмендерге Fосымша екі пBрменді Fолдану
мNмкін болады:

•

EоHырау шалу кезінде
EоHырау
Fосылып
тLрDанда
DOWN
/UP
тNймешігін басып, Fосымша
параметрлерге Fол жеткізуге болады. ТJмендегі
пBрмендердіH бірін таHдаHыз:

•

Eайта FоHырау шалу:
1.

Телефон Fолдаса, Bluetooth® дауыстап сJйлесу
телефон жNйесін FоHырауды кNту режиміне Fою
функциясын FолдануDа мNмкіндік береді. Бір
FоHырау Fосылып тLрDанда басFа FоHырау келсе,
экранда хабар кJрсетіледі. Белсенді FоHырауды
Lстап тLрып, екінші FоHырауDа ауысу Nшін
тNймешігін басыHыз. Екінші FоHырауды Fабылдамау Nшін кJлік аFпараты дисплейінде “Decline”
(Eабылдамау) пBрменін таHдаHыз.

“Mute On” (Дыбыссыз режимді Fосу)/“Mute Off” (Дыбыссыз режимді Jшіру)
ЖNйеніH дыбысын Jшіру немесе Fайта Fосу
Nшін осы пBрменді таHдаHыз.

•

“Transfer Call” (EоHырауды тасымалдау)
EоHырауды телефонDа тасымалдау Nшін осы
пBрменді таHдаHыз. EоHырауды телефоннан
Bluetooth® дауыстап сJйлесу телефон
жNйесіне Fайта тасымалдау Nшін
тNймешігін басып, сLралDан кезде растаHыз.

“Switch Call” (EоHырауды ауыстыру)
Екінші FоHырауды кідірту жBне кері бастапFы
FоHырауDа ауысу Nшін осы пBрменді таHдаHыз.

•

“End Other Call” (БасFа FоHырауды аяFтау)
Екінші FоHыраумен Fалу жBне бастапFы
FоHырауды аяFтау Nшін осы пBрменді
таHдаHыз.

EоHырауды Fабылдау Nшін
тNймешігін
басыHыз. EоHырауды Fабылдамау Nшін кJліктіH
аFпарат дисплейінде “Decline” (Eабылдамау)
тNймешігін таHдаHыз.

EоHырауды тоFтату
Белсенді FоHырауды
тNймешігін басыHыз.

аяFтау

Nшін,
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МBтін хабары (бар болса)
EАУІПТІ

•

•

•

•

Кейбір юрисдикциялардыH заHдары “Textto-Speech” (МBтінді сJзге айналдыру функциясын) пайдалануды шектеуі мNмкін
МNмкіндікті Fолданбас бLрын, жергілікті
ережелерді тексеріHіз.
Кейбір юрисдикциялардыH заHдары кейбір Fолданбалар мен мNмкіндіктерді пайдалануды шектеуі мNмкін, мысалы, Bлеуметтік желілерді Fолдану жBне мBтін алмасу. Кез келген талаптарды жергілікті
заHдардан FараHыз.
Телефонды
кJлікті
Fауіпсіз
жерге
FойDаннан кейін мBтін хабары мNмкіндігін
пайдаланыHыз. Егер осы функцияны
FозDалыс кезінде пайдалану Fажет болса,
назарды кJлікті жNргізу Bрекетін толыF аудару Nшін Bрдайым аса FыраDы болыHыз.
МBтін хабары мNмкіндігін пайдаланDан
кезде назарды кJлікті жNргізу Bрекетіне
толыF бJле алмасаHыз, жол шетіндегі
Fауіпсіз жерге шыDыHыз жBне кJлікті
тоFтатыHыз.

ЕСКЕРТПЕ
КJптеген телефондардыH мBтін хабарын Fосу
Nшін арнайы рLFсатты талап етуі мNмкін.
Bluetooth® Fосылымын жLптастыру кезінде
телефонныH экранын тексеріHіз. Кейбір телефондар
Nшін
телефонныH
Bluetooth®

мBзірінде FLлаFFапта пайда болатын мBтін хабарлары Nшін “Notifications” (Хабарландырулар) параметрін Fосу Fажет болуы мNмкін.
ТелефонныH ие нLсFаулыDымен кеHесіHіз.
МBтін хабарларын біріктіру мBтін хабарларын
Fабылдау жBне жіберу Nшін телефонныH MAP
(Хабарларды Fолдану профилі) мNмкіндігін
Fолдауын талап етеді. Кейбір телефондар барлыF мBтін хабары мNмкіндіктеріне Fолдау
кJрсетпейді.
ЖNйе кJлік интерфейсі арFылы мBтін хабарларын
жіберуге жBне FабылдауDа мNмкіндік береді.
МBтін хабарын жіберу:
1.

тNймешігін басыHыз.

2. “Messaging” (Хабар) деп айтыHыз.
3. “Send Text” (МBтінді жіберу) деп айтыHыз.
4. ЖNйе мBтін хабарын алушыны аныFтау Nшін
FолданыстаDы пBрмендердіH тізімін береді.
Мыналардан таHдаHыз:

•
•
•
•
•
•
•

(Есімі)
саны
Кіресін FоHырау
EоHыраулар
ШыDасын FоHырау
EоHыраулар
EабылданбаDан FоHыраулар
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“Incoming Calls” (Кіріс FоHыраулар), “Outgoing
Calls” (ШыDыс FоHыраулар) немесе “Missed
Calls” (EабылданбаDан FоHыраулар) параметрі
таHдалDан болса, келесі Fосымша пBрмендер
кJрсетіледі:

•
•
•

МBтін жіберу
Келесі жазба
АлдыHDы жазба

Мына бJлімді FараHыз “Дауыс пBрмендері”
осы бJлімніH аяF жаDында
5. Алушы таHдалDан соH, жNйе Fайсы хабар жіберілетінін ескертеді. Бес алдын ала аныFталDан
хабар мен Nш Jзгермелі хабар Fолжетімді. Алдын ала аныFталDан хабарлардыH бірін таHдау
Nшін, мыналардыH бірін айтыHыз:

•

“Driving, can’t text” (ЖNргізіп келе жатырмын, мBтін жібере алмаймын)

•
•
•
•

“Call me” (МаDан FоHырау шал)
“On my way” (Мен жолдамын)
“Running late” (Кешірек келемін)
“Okay” (ЖаFсы)

Iзгермелі хабарлардыH бірін жіберу Nшін,
“Custom Message” (Iзгермелі хабар) деп
айтыHыз. Бірнеше Jзгермелі хабар саFталDан
болса, жNйе FалаDан Jзгермелі хабардыH
нJмірін айтуды сLрайды. Iзгермелі мBтін ха-

барларын орнату жBне басFару бойынша
Fосымша
аFпаратты
“Bluetooth®
параметрлері” осы бJлімніH аяF жаDында
бJлімінен FараHыз
EабылданDан мBтін хабарын оFу:
1.

3. “Read Text” (МBтінді оFу) деп айтыHыз.
МBтін хабары, жіберуші жBне жеткізу уаFыты бейнебетте кJрсетіледі. Бірнеше мBтін хабары Fол
жетімді болса, барлыDын шарлау Nшін рульдегі
реттеу FосFышын пайдаланыHыз. МBтін хабары
бейнебетінен шыDу Nшін
батырмасын
басыHыз. МBтін хабарына жауап беру Nшін келесі
параметрлерге Fол жеткізу маFсатында
батырмасын басыHыз:
Eайта FоHырау шалу
Bluetooth® дауыстап сJйлесу телефон жNйесін
Fолданып мBтін хабарын жіберушіге FоHырау
шалу Nшін осы пBрменді айтыHыз.

•

МBтін жіберу
МBтін хабарын жіберушіге мBтін хабары жауабын жіберу Nшін осы пBрменді айтыHыз.

•

•

•

Келесі мBтін

ЕСКЕРТПЕ
Телефонды жойDан кезде, телефонDа
байланыстырылDан телефон кітапшасы да
жойылады.

ЕСКЕРТПЕ
МBтін хабарлары кJлік жылдамдыDы 8 км/саD
(5 миля/саD) жылдамдыDынан тJмен болса Dана кJрсетіледі.

•

Bluetooth® дауыстап сJйлесу телефон жNйесіне
арналDан параметрлерге Fол жеткізу жBне оларды реттеу;
1. SETTING тNймешігін басыHыз.

Eолжетімді параметр элементтері:

•

Bluetooth
КJліктіH Bluetooth® жNйесін Fосу неме Jшіру
Nшін “ON” (EОСУ) немесе “OFF” (IШІРУ) параметрін таHдаHыз.

•

Телефонды ауыстыру
КJрсетілген тізімнен Bluetooth® FLрылDысын
ауыстыру Nшін таHдаHыз. ТаHдау жасалDанда
жалDастырмас
бLрын,
жNйе
растауды
сLрайды. Жойылып жатFан телефон Nшін
жазылDан телефон кітапшасы жаHа телефон
кітапшасы ескі телефон кітапшасымен бірдей
болDанда саFталады.

BLUETOOTH® ПАРАМЕТРЛЕРІ

2. “Bluetooth” таHдау Nшін TUNE·FOLDER тетігін
FолданыHыз, одан кейін SETTING тNймешігін
басыHыз.

Телефонды жою
КJрсетілген тізімнен Bluetooth® FLрылDысын
жою Nшін таHдаHыз. ЖNйе Bluetooth®
FLрылDысын
жоймас
бLрын
растауды
сLрайды.

Келесі мBтін хабарына жылжу Nшін осы
пBрменді айтыHыз (бар болса).

МBтінді оFу
МBтін хабарын Fайтадан оFу Nшін осы
пBрменді айтыHыз.

АлдыHDы мBтін
АлдыHDы мBтін хабарына жылжу Nшін осы
пBрменді айтыHыз (бар болса).

тNймешігін басыHыз.

2. “Messaging” (Хабар) деп айтыHыз.

•

•

•

Телефонды таHдау
КJрсетілген тізімнен бLрын FосылDан Bluetooth® FLрылDысын Fосу Nшін таHдаHыз.

•

Телефон кітапшасы жNктеп алу
EосылDан телефонныH телефон кітапшасын автоматты тNрде жNктеп алуды Fосу немесе Jшіру Nшін таHдаHыз.

Телефонды Fосу
Bluetooth® FLрылDысын жNйеге Fосу туралы
Bрекетті “Байланыстыру Bрекеті” осы бJлімніH
аяF жаDында бJлімінен FараHыз.

Дисплей бейнебеті, жылытFыш, ауа баптаDыш, дыбыс жBне телефон жNйелері

4-59

BLUETOOTH® ДАУЫСТАП
СIЙЛЕСУ ТЕЛЕФОН ЖMЙЕСІ
(навигациялыF жNйе бар Nлгілер)

•

Кіріс FоHырауларды кJрсету
Кіріс FоHырау мBліметін тек кJлік мBліметі дисплейінде кJрсету Nшін “Driver Only” (Тек
жNргізуші) параметрін таHдаHыз. Кіріс
FоHырау аFпаратын кJлік мBліметі дисплейінде жBне орталыF дисплей бейнебетінде
кJрсету Nшін, “Both” (Екеуі де) параметрін
таHдаHыз.

EАУІПТІ

•

Телефонды
кJлікті
Fауіпсіз
жерге
FойDаннан кейін пайдаланыHыз. Егер телефонды FозDалыс кезінде пайдалану Fажет
болса, назарды кJлікті жNргізу Bрекетін толыF аудару Nшін Bрдайым аса FыраDы
болыHыз.

•

Егер телефонмен сJйлесу кезінде кJлікті
жNргізу Bрекетіне назарды толыF аудара
алмайтын болсаHыз, жол шетіндегі Fауіпсіз
жерге
шыDыHыз
жBне
сJйлесуді
жалDастырудан бLрын кJлікті тоFтатыHыз.

САE БОЛЫGЫЗ
КJліктіH аккумуляторын отырDызып тастамау
Nшін
телефонды
FозDалтFышты
от
алдырDаннан кейін пайдаланыHыз.
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от алдыру FосFышын “ON” Fалпына FойDан кезде,
телефон кJлік ішіндегі телефон модулімен Jздігінен байланыс орнатады.
ЕСКЕРТПЕ
Кейбір FLрылDылар пайдаланушыныH басFа
Bluetooth® FLрылDыларына Fосылымдарды
Fабылдауын талап етеді. Телефон жNйеге автоматты тNрде FосылмаDан болса, FLрылDы
Bрекеті бойынша толыF деректерді телефонныH
ПайдаланушыDа
арналDан
нLсFаулыDынан FараHыз.
КJлік ішіндегі телефон модуліне Bluetooth® байланысы бар 5 тNрлі Lялы телефонды жалDауDа
болады. Алайда, бір мезетте тек бір Lялы телефон
арFылы сJйлесе аласыз.
Дауысты тану жNйесі телефон пBрмендеріне Fолдау кJрсетеді, сондыFтан телефон нJмірін дауыстап теруге болады, “Дауысты тану жNйесі (навигациялыF жNйесі бар Nлгілер)” осы бJлімніH аяF
жаDында.
NAA1775

A. Микрофон орны
КJлігіHіз Bluetooth® дауыстап сJйлесу телефон
жNйесімен жабдыFталDан. Егер Nйлесімді Bluetooth® байланысы FосылDан Lялы телефоныHыз
болса, Lялы телефон мен кJлік ішіндегі телефон
модулі арасында сымсыз байланысты орнатуDа
болады. Bluetooth® сымсыз технологиясыныH

кJмегімен, Lялы телефон арFылы кJлік ішінде
телефон FоHырауын дауыстап сJйлеу арFылы
жасауDа немесе FабылдауDа болады.
Kялы телефон кJлік ішіндегі телефон модулімен
FосылDаннан кейін, телефонды байланыстырудыH
басFа бір ретініH Fажеті жоF. БLрын FосылDан Lялы телефон Fосулы жBне кJлік ішінде болDанда,

Bluetooth® дауыстап сJйлесу телефон жNйесін
пайдаланудан бLрын, келесі тNсіндірмелерді
Fарап шыDыHыз.

•

Сымсыз LAN (Wi-Fi) жBне Bluetooth® функциялары бір жиілікті (2,4 ГГц) Fолданады. Bluetooth® жBне сымсыз LAN функцияларын бір
уаFытта Fолдану байланысты баяулатуы немесе ажыратуы жBне бос шуылдыH пайда болуына алып келуі мNмкін. Bluetooth® функцияларын FолданDан кезде сымсыз LAN (Wi-Fi) FLралын сJндіріп Fоюды Lсынамыз.
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•

Дауыстап сJйлесу телефон жNйесін пайдаланудан бLрын сыйысымды Lялы телефон мен
кJлік ішіндегі телефон модулі арасында сымсыз байланысты орнатыHыз.

•

Bluetooth® байланысы бар кейбір Lялы телефондардыH танылмауы немесе дLрыс жLмыс
істемеуі мNмкін. МBлімет алу Nшін NISSAN
дилерімен немесе білікті шеберханамен
кеHесіHіз.

•

Келесі жаDдайда дауыстап сJйлесу телефонын
пайдалану мNмкін болмайды:
– КJлік Lялы Fызметі аумаDынан тыс кезде.
– КJлік туннель, жерасты кJлік тLраDы, биік
DимараттыH Fасы немесе таулы аймаF
сияFты мобильді сигналдар Fабылдау Fиын
аумаFта болDанда.
– Kялы телефон
FLлыпталDанда.

•
•

•

нJмір

терілмеуі

Nшін

Радио толFынды Fабылдау жаDдайы жаFсы
болмаса немесе FоршаDан орта шуы Jте Fатты
болса, FоHырау кезінде Jзге адамныH дауысын
есту FиынDа соDуы мNмкін.
Дауыс реHі сапасыныH нашарлауын жBне сымсыз байланыстыH Nзілуін болдырмау Nшін Lялы телефонды металмен FоршалDан жерге немесе кJлік ішіндегі телефон модулінен алшаF
жерге FоймаHыз.

туі мNмкін. Bluetooth® дауыстап сJйлесу телефон жNйесі Lялы телефондарды зарядтай
алмайды.

•

•

Кейбір Lялы телефондар немесе Jзге
FLрылDылар дыбыс жNйесініH Nндеткіштеріне
кедергі келтіруі немесе ішінен дыбыс сигналын шыDартуы мNмкін. ELрылDыны басFа жерде саFтау шуды азайтуы немесе кетіруі мNмкін.
Телефонды зарядтау, Lялы телефонныH антеннасы жBне Fорабы т.с.с. туралы аFпаратты телефонныH
пайдаланушыDа
арналDан
нLсFаулыDын FараHыз.

НОРМАТИВТІ-EKEЫEТЫE МAЛІМЕТ
Bluetooth® сауда белгісі

m

ЕСКЕРТПЕ
Аудио жNйе тек AVRCP (Аудио-видеоны
FашыFтан басFару профайлы), 1.3 немесе 1.0
бLрынDы нLсFасы бар Bluetooth® FLралдарына Dана Fолдау кJрсетеді.

ЖMЙЕНІ ПАЙДАЛАНУ
БаFылау тNймешіктері:

Bluetooth® - Visteon
корпорациясына лицензиясы
берілген Bluetooth SIG, Inc.
сауда белгісі.

CE бойынша мBлімдеме
БLл FLжат арFылы Visteon Corp. корпорациясы
осы мBлімдеме арFылы аталмыш жNйеніH 1999/
5/EC ережесініH маHызды талаптары мен Jзге де
тиісті шарттарына сай келетіндігін мBлімдейді.

Kялы телефонды Bluetooth® сымсыз байланысымен жалDаDан кезде, Lялы телефон аккумуляторыныH Fуаты Fалыптыдан гJрі тезірек бі-
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1. Дауысты тану
2. Баптау тNймешігі
3. Кері Jту тNймешігі
4. Сигнал кJзін таHдау тNймешігі
5. Телефон тNймешігі
6. Mнділікті басFару тNймешігі

1. Дауысты тану сессиясын бастау Nшін
(СJйлеу) тNймешігін басыHыз немесе келген
FоHырауDа
жауап
беріHіз.
Сондай-аF
тNймешікті жNйеніH жауабын Nзу жBне дереу
дауыс пBрменін беру Nшін FолдануDа болады,
мына бJлімді FараHыз “Дауысты тану жNйесі
(навигациялыF жNйесі бар Nлгілер)” осы
бJлімніH аяF жаDында.
2. DOWN

/UP

тNймешігі:

Дауыстап сJйлесу телефон жNйесін FолданDан
кезде, телефон жNйесін Fолмен басFару Nшін,
реттеу FосFышын жоDары немесе тJмен
басыHыз.
3. АртFа батырмасы:
Дауысты тану жNйесін пайдаланDан кезде,
алдыHDы экранDа оралу Nшін
тNймешігін
басыHыз. Дауысты тану сессиясын аяFтау Nшін
басып тLрыHыз.
4. КJлік аFпараты дисплейінде аудио сигнал
кJзін таHдау Nшін басыHыз.
- кJліктіH аFпарат мBзіріндегі
элементтерді таHдау/енгізу немесе бір дисплей экранынан келесі экранDа ауыстыру (мысалы, сапар, жанармай Nнемдеу)
5. Телефон

•

НLсFау бермес бLрын сигналдыH естілуін
кNтіHіз. Aйтпесе, пBрмендер дLрыс Fабылданбауы мNмкін.

Микрофон карта шамдарына жаFын орналасFан.

•

Сигнал естілгеннен кейін 5 секунд ішінде
нLсFауды дауыстап айтуды бастаHыз.

•

СJздер арасында іркіліс жасамастан Fалыпты
дауыспен сJйлеHіз.

Телефон сессиясын бастау Nшін,
тNймешігін басыHыз немесе келген FоHырауDа
жауап беріHіз.
Nшін,

- /

Микрофон:

NISSAN дауысты тану жNйесі Bluetooth® дауыстап сJйлесу телефон жNйесініH дауыстап сJйлесу
Bрекетіне мNмкіндік береді.
Егер кJлік FозDалыста болса, назарды кJліктіH
жLмысына толыF аударту Nшін кейбір пBрмендер
белсенді болмауы мNмкін.

Іске Fосу
От алдыру FосFышы ON Fалпына FойылDан кезде,
NISSAN дауысты тану жNйесі іске Fосылады,
бLDан бірнеше секунд уаFыт кетеді. Егер жNйе
бастапFы Fалпына Fойылмай тLрып,
тNймешігі басылDан болса, жNйе “дауыстап
сJйлесу телефон жNйесі дайын емес” деп хабарлайды жBне дауысты нLсFауларDа жауап бермейді.

Пайдалану бойынша кеHес
NISSAN компаниясыныH дауысты тану жNйесі барынша тамаша жLмыс істеу Nшін келесі Bрекеттерді орындаHыз:

•

тNймешігі:

Белсенді FоHырауды аяFтау
тNймешігін Fайтадан басыHыз.

+

6. Дыбыс деHгейін басFару
тNймешіктері.

КJліктіH ішкі жаDы барынша тыныш болуы тиіс.
ЖNйеніH дауыс пBрмендерін дLрыс тануына
кедергі келтіруі мNмкін FоршаDан ортаныH
шуынан (жол FозDалысыныH шуы жBне діріл
дыбыстары жBне т.б.) арылу Nшін терезелерді
жабыHыз.

Дауысты нLсFау беру
NISSAN дауысты тану Fызметін іске Fосу Nшін,
рульде орналасFан
тNймешігін басып, бос
жіберіHіз. Сигнал естілгеннен кейін нLсFау
беріHіз.
ПBрмен FабылданDан кезде, берілген пBрмен
микрофонDа Fабылданады жBне дыбысты жауап
беріледі.

•

АDымдаDы мBзір Nшін Fолжетімді пBрмендерді
Fайтадан есіту Fажет болса, “КJмек” деп
айтыHыз, жNйе оларды Fайталайды.

•

Егер нLсFау танылмаса, жNйе “ПBрмен танылмады. Aрекетті FайталаHыз” деп жауап Fайырады. ПBрменніH жNйе хабарлаDандай аныF
айтылDанын жBне пBрмен наFты дауыспен
айтылDанын FайталаHыз.

•

АлдыHDы пBрменге оралу Nшін, жNйе жауапты
кNткен кез келген уаFытта “АртFа Jту” немесе
“ТNзету” деп айтуDа болады.

•

ЖNйе “Бас тарту” немесе “ШыDу” делінген жауапты кNткен кезде пBрменнен бас тартуDа
болады. ЖNйе “Бас тарту” деп хабарлайды
жBне дыбысты тану сеансы аяFталады. Дыбы-
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сты тану сеансын аяFтау Nшін кез келген
уаFытта рульде
тNймешігін 5 секундFа
басып тLруDа да болады. Дыбысты тану сеансынан
бас
тартFан
кезде,
жNйеден
шыFFаныHызды кJрсету Nшін сигнал екі рет
шыDарылады.

•

Дыбысты жауаптыH дауысын реттеу Nшін, жауап беріліп жатFанда, рульде дыбыс деHгейін
баFылау FосFыштарын ( + немесе −) басыHыз.
Сондай-аF, радио дыбыс деHгейін баFылау тетігін де пайдалануDа болады.

ДыбыстыF хабардыH Nзілуі:
КJптеген жаDдайларда рульде
тNймешігін басу арFылы келесі пBрменді сJйлету Nшін дыбысты
жауапFа кедергі келтіре аласыз. ЖNйеге кедергі
келтірген соH, пBрменді айтпас бLрын сигналды
кNтіHіз.
Бір FысFа FоHырау:
ЖNйені жылдамыраF пайдалану Nшін, негізгі
мBзірдегі негізгі мBзір пBрмені бар екінші деHгей
пBрмендерін сJйлетуге болады. Мысалы,
тNймешігін басыHыз да, сигнал естілген соH, “Call
Redial” (EоHырауды Fайта теру) тNймешігін
басыHыз.

Тілді таHдау
EолданыстаDы бірнеше тілдерді Fолданып Bluetooth® дауыстап сJйлесу телефон жNйесімен де
байланыс жасауDа болады. Тілді Jзгерту Bрекеттерін “Іске Fосу” осы бJлімніH бас жаDында
бJлімінен FараHыз.

Дыбысты жауаптыH дауыс деHгейін
Jзгерту

(ТаHдау) тNймешігін тNртіHіз. ELрылDы тізімінен
FLрылDыны жою Nшін [Delete] (Жою) тNймешігін
тNртіHіз.

Дыбысты жауаптыH дауысын реттеу Nшін, жауап
беріліп жатFанда, рульде дыбыс деHгейін баFылау
FосFыштарын (
+ немесе
−) басыHыз.
Сондай-аF, аудио FLрылDысында Power/VOL тетігін пайдалануDа болады.

5. ELрылDыны таHдау сBтті болDан кезде, сенсорлы экран дисплейіндегі хабар Lялы телефонныH таHдалDанын кJрсетеді.

ТЕЛЕФОН
Bluetooth® дауыстап сJйлесу
телефонына Fосылу

EоHырау шалу

Пайдаланбас бLрын, Lялы телефон FLрылDысын
Bluetooth® дауыстап сJйлесу телефон жNйесіне
Fосу керек. ЖNйеге 5 Bluetooth® FLрылDысына
дейін FосуDа болады.

2. EоHырау шалу Nшін тJмендегі BдістердіH бірін
таHдаHыз.

Телефонды таHдау Nшін, телефон FLрылDысыныH
Bluetooth® мNмкіндігін Fосу керек.

1. Іске Fосу жолаDында
тNймешігін тNртіHіз.

[Phone]

(Телефон)

Телефонды таHдау
Пайдалану Nшін FосылDан FLрылDылардыH бірін
таHдаHыз.
1. Іске Fосу жолаDында
тNймешігін тNртіHіз.

[Phone]

(Телефон)

2. [Select Device] (ELрылDыны таHдау) тNймешігін
тNртіHіз. EосылDан Lялы FLрылDылардыH тізімі
кJрсетіледі.

5GF0057X

3. Тізімнен FосылDан Lялы телефондардыH бірін
тNртіHіз.

j
1 [Quick Dial] (Жылдам теру):

4. [Connect] (Eосылу) тNймешігін тNртіHіз.

Жеке таHдалDан нJмірлердіH тізімінен телефон
нJмірді таHдаHыз.

ELрылDы атауын Jзгерту Nшін [Preferences]
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“Жылдам теру” осы бJлімніH аяF жаDында

j
2 [Phonebook] (Телефон кітапшасы):

EоHырауды Fабылдау

EоHырау шалу кезінде

Телефон кітапшасынан FоHырау шалынатын
адамды жBне телефон нJмірді таHдаHыз.
ELрылDыDа байланысты телефон кітапшасы
FосылDан кезде Lялы телефоннан автоматты
тNрде жNктеп алынады. Автоматты жNктеп алу
орындалмаса, осы Bдісті пайдалануDа Fатысты
телефон нJмірін Lялы телефонныH дауыстап
сJйлесу телефон жNйесіне Fолмен тасымалдау
керек.
5GF0058X

“Телефон орнатымдары” осы бJлімніH аяF
жаDында

j
3 [Call History] (EоHыраулар жазбасы):
СоHDы кіріс, шыDыс жBне FабылданбаDан
FоHыраулар тізімінен телефон нJмірді
таHдаHыз.

Телефон
FоHырауын
FабылдаDан
кезде,
FоHыраумен бірге сенсорлы экран дисплейінде
ескерту хабары кJрсетіледі.
EоHырауды Fабылдау:

j
4 [Dial Number] (НJмірді теру):

EоHырауDа жауап беру Nшін, келесі BрекеттердіH
бірін орындаHыз.

Бейнебетте пайда болDан пернелер жинаDы
арFылы телефон нJмірін енгізіHіз жBне [OK]
тNймешігін тNртіHіз.

•
•

“Aріптер мен сандарды енгізу” осы бJлімніH
бас жаDында

EоHырауды Fабылдамау:

3. Теру Nдерісі басталады жBне бейнебет
FоHырау шалынып жатFан бейнебетке Jзгереді.

Рульде <

5GF0059X

Бейнебет
FоHырау
кJрсетіледі.

кезінде

айтылDандай

Телефон тLтFасын Fою Nшін, [Hang up] (ТLтFаны
Fою) тNймешігін тNртіHіз.
Екінші адамныH FоHырауы:

> тNймешігін басыHыз.

[Answer] (Жауап) тNймешігін тNртіHіз.

EоHырауды Fабылдамау Nшін, [Decline] (Eабылдамау) тNймешігін тNртіHіз.
EоHырауды кідірту:
EоHырауды кідірту Nшін, [Hold Call] (EоHырауды
кідірту) тNймешігін тNртіHіз.

5GF0060X

EоHырау кезінде басFа телефон FоHырау
FабылданDан кезде, бейнебет айтылDандай
кJрсетіледі.
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Екінші адамныH FоHырауын Fабылдамау:

EоHырау кезіндегі Bрекеттер:

Екінші адамныH FоHырауын Fабылдамау жBне
алDашFы
FоHырау
шалушымен
сJйлесуді
жалDастыру Nшін, [Decline] (Eабылдамау)
тNймешігін басыHыз.

ТLтFаны Fоюдан немесе кіріс FоHырауларDа жауап беруден/бас тартудан басFа да кейбір опциялар Fолжетімді.

Екінші адамныH FоHырауына жауап беру:
Екінші адамныH FоHырауына жауап беру жBне
алDашFы FоHырау шалушыны кідірту Nшін, келесі
BрекеттердіH бірін орындаHыз.

•
•

Рульде <

> тNймешігін басыHыз.

[Answer] (Жауап) тNймешігін тNртіHіз.

Aрекетті орындау Nшін бейнебетте кJрсетілген
келесі пернелердіH бірін тNртіHіз.
Eолжетімді
элемент
[Handset]
(Телефон
трубкасы)
[Mute]/[Cancel
Mute]
(Дыбыссыз
режим)/
(Дыбыссыз
режимнен
шыDару)
[Dial Number]
(НJмірді теру)

5GF0062X

Бейнебет екінші адаммен
айтылDандай кJрсетіледі.

FоHырау

кезінде

Телефон тLтFасын Fойып, алDашFы FоHырау шалушымен сJйлесуді жалDастыру Nшін, [Hang up]
(ТLтFаны Fою) тNймешігін тNртіHіз.
Желідегі екі FоHырау арасында ауысу Nшін,
[Switch Call] (EоHырауды ауыстыру) тNймешігін
тNртіHіз.

[Switch Call]
(EоHырауды
ауыстыру)*

Aрекет
EоHырауды Lялы телефонDа
аударыHыз.
Дыбыс режимде желініH
басFа шетіндегі адам
дауысыHызды естімейді.

бар-жоFтыDы телефон FLрылDысына байланысты
болады.
АдамныH дауысын FаттыраF немесе тJменірек
етіп реттеу Nшін, телефонмен сJйлесіп жатFанда,
басFару таFтасында <VOL> тNймешігін басыHыз
немесе рульде <+> тNймешігін басыHыз.

ДАУЫСТАП СIЙЛЕСУ ТЕЛЕФОНЫНЫG
ПАРАМЕТРЛЕРІ
Телефон орнатымдары
Дауыстап сJйлесу телефоны жNйесініH параметрлерін пайдаланушы басымдыFтарына байланысты Jзгертуге болады.
1. Іске Fосу жолаDында [Settings] (Параметрлер)
тNймешігін тNртіHіз.
2. [Phone] (Телефон) тNймешігін тNртіHіз.

ТNрту Nндерін пайдаланып
дыбысты хабар тBрізді
Fызметтерді пайдалану Nшін
Fосылып тLрDан FLралDа
сандарды жіберіHіз.
БасFа кіріс FоHырауDа жауап
беріHіз. СJйлесіп жатFан
адамды кідіртуге FоюDа
болады. Eайтадан
кідіртілетін адаммен сJйлесу
Nшін Fайталап басыHыз.

*: Желіде басFа адам болDанда, FоHырауды
FабылдаDан кезде Fолжетімді. БLл функцияныH
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Келесі телефон параметрініH элементтері Fолжетімді.

Параметр элементі
[Quick Dial] (Жылдам теру)

[Call History] (EоHыраулар жазбасы)

[Phonebook] (Телефон кітапшасы)

[Volume] (Дыбыс деHгейі)

[Delete All] (БарлыDын жою)

Aрекет
Жылдам теру параметрлерініH жазбаларын Jзгертуге болады. ЖаHа
жазбаны тіркеу Nшін [Add New] (ЖаHасын Fосу) тNймешігін тNртіHіз.
Жылдам теру параметріндегі барлыF телефон нJмірлерді жояды.

[Incoming]
[Outgoing]

EоHыраулар тарихындаDы элементтерді жылдам теру параметрінде
жоюDа немесе тіркеуге болады.

[Missed]
[Download Entire Phonebook] (БNкіл
телефон кітапшасын жNктеп алу)

КJлікке FосылDан Lялы телефонныH телефон кітапшасында саFталDан
барлыF телефон нJмірлерді бірден жNктеп алуDа болады.

[Download 1 Entry] (1 жазбаны жNктеп
алу)

КJлікке FосылDан Lялы телефонныH телефон кітапшасында саFталDан
телефон нJмірлердіH Bрбірін бір-бірлеп жNктеп алуDа болады.

[Downloaded List] (ЖNктеп алынDандар
тізімі)

телефон кітапшасыныH жNктеп алынDан деректері кJрсетіледі. Тізімдегі
элементтерді жылдам теру жазбаларына FосуDа немесе телефон
кітапшасынан жоюDа болады.
[+] немесе [-] тNймешігін басу арFылы FоHыраудыH дыбыс деHгейін
реттеHіз.
[+] немесе [-] тNймешігін басу арFылы кіріс FоHыраудыH дыбыс
деHгейін реттеHіз.

[Edit] (IHдеу)

[Ringer Volume] (EоHырау шалушыныH
дыбыс деHгейі)
[Incoming Volume] (Кіріс FоHырау)
[Outgoing Volume] (ШыDыс FоHырау)
[Automatic Hold] (Автоматты кідірте
тLру)
[Vehicle Ringtone] (КJліктіH рингтоны)

[Auto Downloaded] (Автоматты тNрде Fотару)

[+] немесе [-] тNймешігін басу арFылы шыDыс FоHыраудыH дыбыс
деHгейін реттеHіз.
Осы функция іске FосылDан кезде, кіріс телефон FоHырау автоматты
тNрде кідіртіледі.
Осы функция іске FосылDан кезде, FоHырауды FабылдаDан кезде, Lялы
телефоннан басFаша арнайы FоHырау естіледі.
Автоматты тNрде жNктеп алуды Fосады/Jшіреді.

ТелефонныH дыбыс деHгейін де іске Fосу жолаDында [Phone] (Телефон) тNймешігін басу жBне [Volume] (Дыбыс деHгейі) тNймешігін тNрту арFылы Jзгертуге
де болады.
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ЕH кJбі 5 жылдам теру жазбасын тіркеуге болады.

Телефон кітапшасы

Жылдам теру жазбаларын FоHырау шалу Nшін
пайдалануDа болады.
Тіркеу:
1. Іске Fосу жолаDында
тNймешігін тNртіHіз.

[Phone]

(Телефон)

2. [Quick Dial] (Жылдам теру) тNймешігін тNртіHіз.

5GF0050X

Kялы телефондардаDы телефон кітапшасыныH
аFпаратын нарыFтыF FоHыраулар Nшін пайдалану
маFсатында жNктеп алуDа болады.
“Телефон
жаDында

орнатымдары”

осы

бJлімніH

3. Телефон нJмірін жылдам теру тізіміне тіркеу
Nшін [Add New] (ЖаHасын Fосу) тNймешігін
басыHыз.
4. Тіркеу Bдісін таHдаHыз.
Eолжетімді Bдістер:

•

бас

5. Тіркеу бейнебеті кJрсетіледі. Eажет болса, жазба мBліметтерін енгізіп, JHдеHіз.
6. Жазбаны растау Nшін [OK] тNймешігін тNртіHіз.
Іске Fосу жолаDында [Settings] (Параметрлер)
тNймешігін тNрту жBне [Phone] (Телефон)
тNймешігін таHдау арFылы жылдам теру жазбаларын тіркеуге де болады, “Телефон орнатымдары”
осы бJлімніH бас жаDында бJлімін FараHыз.
Дауыс белгісі:
Iзгермелі дауыс белгісін жылдам теру параметрінде тіркелген Bрбір элемент Nшін жазуDа болады жBне оны нJмірді сJйлеу арFылы теру Nшін
пайдалануDа болады.

[Copy from Call History] (EоHыраулар жазбасынан кJшіру):
Телефон нJмірді [Incoming] (Кіріс), [Outgoing]
(ШыDыс)
немесе
[Missed]
(EабылданбаDан FоHыраулар) FоHырау журналы тізімдерінен таHдауDа болады.

Жылдам теру

•

[Copy from Phonebook] (Телефон кітапшасынан кJшіру):
Телефон нJмірді телефон кітапшасынан
таHдауDа болады.

•
5GF0051X

[Keypad] (Пернелер жинаDы):
Телефон нJмірді пернетаFтаны Fолданып
тікелей енгізуге болады.

Eолжетімді Bдістер жаDдайларDа байланысты
BртNрлі болады.
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5GF0052X

Жылдам теруді тіркеу экранында [VoiceTag]
тNймешігін тNртіHіз.

Eолжетімді
элементтер
[Play]
(Ойнату)
[Store]
(СаFтау)
[Restore]
(Eалпына
келтіру)
[Delete]
(Iшіру)

Aрекет
ЖазылDан дауыс белгісін ойнату.
Телефон нJмірдіH дауыс белгісін
жазу Nшін тNртіHіз.
Дауыс белгісін Fайта жазу Nшін
тNртіHіз.
Дауыс белгісін жою Nшін
тNртіHіз.

BLUETOOTH® ПАРАМЕТРІ
Bluetooth® параметрін Jзгертуге болады.
1. Іске Fосу жолаDында [Settings] (Параметрлер)
тNймешігін тNртіHіз.
2. [Bluetooth] тNймешігін тNртіHіз.
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Eолжетімді элемент
[Connect with Bluetooth] (Bluetooth жNйесімен
байланыс орнату)
[Pair Device] (ELралдарды жLптастыру)

Aрекет
Егер осы параметр сJндірулі тLрса, Bluetooth® FLралдары мен кJлік ішіндегі Bluetooth®
модулі арасындаDы байланыс ажыратылады.
Bluetooth® FLрылDысын Fосады. 5 FLрылDыDа дейін тіркеуге болады.

[Select Device] (ELралды
таHдау)

[Hands-free] (Дауыстап
сJйлесу)
[Audio] (Дыбыс)
[OK]

Тіркелген FLрылDылар тізімде кJрсетіледі. Тізімнен Bluetooth® FLрылDыларын таHдаHыз.
ТаHдалDан FLрылDыныH мBліметтерін JHдеуге болады жBне FLрылDыны FLрылDылар тізімінен
жоюDа да болады.

[PIN]

PIN кодты тексеруге жBне Jзгертуге болады.

[Device Name]
(ELрылDы атауы)

ELрылDы атауын тексеруге жBне Jзгертуге болады.

[Device Address]
(ELрылDы мекенжайы)

ELрылDы мекенжайын тексеруге болады.

[Edit Bluetooth Information]
(Bluetooth мBліметін JHдеу)

Bluetooth® аFпаратын Jзгерткен соH Jзгертулерді Fолдану Nшін тNртіHіз.
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ДАУЫСТЫ ТАНУ ЖMЙЕСІ (навигациялыF жNйесі бар Nлгілер)
Дауысты тану жNйесі осы кJліктегі телефон жBне
навигация жNйелері тBрізді жNйелерін FашыFтан
басFаруDа мNмкіндік береді.
Дауысты тану жNйесін басFару Nшін рульдегі
тNймені басыHыз. СауалDа жауап ретінде іске
FосFыHыз келетін жNйе пBрменін беріHіз. Берілген пBрменді микрофон Fабылдайды да, оны
дLрыстап таныDан кезде орындайды. Дауысты тану дауыспен жауап беру арFылы білінеді жBне
пBрмен нBтижесі туралы орталыF дисплейге хабар шыDады.

Микрофон:
Микрофон
орналасFан.

баDдарлыF

шамдарDа

•

Егер пBрменнен бас тартFыHыз келсе немесе
алдыHDы пBрмендер мBзіріне оралDыHыз келсе,
тNймесін басыHыз.

•

Экранда кJрсетілген мBзірлер арFылы артFа
Fайту Nшін
тNймесін басыHыз.

•

Кері жауап дауысы кJлемін реттегіHіз келсе,
рульдегі дауысты баFылау FосFыштарын
FолданыHыз немесе басFару панеліндегі Fуат/
ДЫБЫС тетігін бLраHыз.

жаFын

ЖMЙЕНІ ПАЙДАЛАНУ
Іске Fосу

Пайдалану бойынша кеHес

БАСEАРУ ТMЙМЕШІКТЕРІ ЖAНЕ
МИКРОФОН

От алдыру FосFышы “ACC” немесе “ON” Fалпына
FойылDанда дауысты тану жNйесі бастапFы Fалпына Fойылады, бLDан бірнеше секунд Fажет.
АяFтаDан кезде, жNйе дауысты нLсFау FабылдауDа
дайын болады. БастапFы Fалпына келтіру
аяFталDанша
тNйме басылса, жNйе дауысты
тану сессиясына дайын еместігін хабарлайды.

Рульге орнатылDан басFару элементтері:

Дауысты нLсFау беру

•

КJліктіH ішкі жаDы барынша тыныш болуы тиіс.
ЖNйеніH дауыс пBрмендерін дLрыс тануына
кедергі келтіруі мNмкін FоршаDан ортаныH
шуынан (жол FозDалысыныH шуы жBне діріл
дыбыстары жBне т.б.) арылу Nшін терезелерді
жабыHыз.

•

ПBрменді айтудан бLрын сигналдыH шыDуын
кNтіHіз. Aйтпесе, пBрмендер дLрыс Fабылданбауы мNмкін.

•

ПBрменді сигнал естілгеннен кейін 3,5 секунд
ішінде айтып бастаHыз.

•

СJздер арасында іркіліс жасамастан Fалыпты
дауыспен сJйлеHіз.

1. ТNймешікті

Дауысты тану жNйесі барынша тамаша жLмыс істеу Nшін келесі Bрекеттерді орындаHыз:

басыHыз.

2. ЖNйе сізге пBрмен беру керектігін хабарлайды. Содан соH Fолжетімді пBрмендер жNйе
арFылы айтылады.
3. Сигнал естіліп, бейнебеттегі бет белгішесі
ауысFаннан кейін нLсFауды айтыHыз. Eолжетімді пBрмендер кейін осы бJлімде
талFыланады.
NAA1778

1. Talk
2. АртFа

тNймешігі

4. Дауыс жBне пікір білдіру дисплейі пBрмен
FабылданDанда жасалады.

•

АлдыHDы бейнебетке оралу Nшін аспаптар панеліндегі
тNймешігін басыHыз.

•

Егер нLсFау танылмаса, жNйе Fолжетімді
нLсFалар тізімін Lсынады.

тNймешігі

3. Телефон тNймешігі
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ЖMЙЕ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

•

Дауысты тану жNйесі келесі жNйелерде іске Fосылады:

•
•
•
•

Bluetooth® дауыстап сJйлесу телефон жNйесі
Навигация
Аудио
МеніH Fосымшаларым

Навигация жNйесі туралы Fосымша аFпарат алу
Nшін бJлек берілген Навигация жNйесініH Fолданушы нLсFаулыDын FараHыз.

Сандарды Fалай айту керек
Дауысты тану жNйесі Nшін нJмірлерді дауысты
пBрменде белгілі бір тBсілмен айту Fажет. Келесі
мысалдарды FараHыз.
Жалпы ереже: “zero” (нJл) немесе “oh” (Jу) “0”
Nшін Fолданылады.
Телефон нJмірлері
Телефон нJмірлерін келесі мысалDа сай айтыHыз.
1-800-662-6200 Nшін нJмірді теру деп айтыHыз,
содан соH телефон нJмірін келесі нLсFада
айтыHыз:

•

“one eight oh oh six six two six two oh oh” (бір
сегіз нJл нJл алты алты екі нJл нJл)

•

“one eight hundred six six two six two oh oh” (бір
сегіз жNз алты алты екі алты екі нJл нJл)

“one eight zero zero six six two six two oh oh”
(бір сегіз нJл нJл алты алты екі алты екі нJл
нJл)

Телефон нJмірін терген кездегі дауыс барынша
жаFсы танылу Nшін телефон нJміріндегі сандарды
бір-бірлеп айтыHыз. Сондай-аF, толыF нJмір
“800” (сегіз жNз) деп те айтылады. Мысалы, 5556000 нJмірін “бес бес бес алты мыH” деп айтуDа
болмайды.

Егер телефон FосылDан болса жBне Bluetooth®
“On” (Eосулы) кNйіне Fойылса, келесі дауыс
пBрмендері Fолжетімді:

•

EоHырау шалмаF болDан байланыс атын
айтыHыз. ЖNйе дLрыс байланысты растайды.
Теруді Fайта бастау Nшін “Dial” (Теру) деHіз.

•

1.

•

тNймешігін басыHыз.

Bluetooth® “Off” (Iшуге) Fойылса, жNйе
Bluetooth® Fосу керектігі туралы сLрайды.
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Телефон кітапшасы тізімі
КJліктіH телефон кітапшасында бірінші алфавиттік жазбадан бастап жNйе Fосымша пBрмен
Nшін жNргізеді. Телефон кітапшасы жазбасы
нJмірін шаFыру Nшін “Dial” (Теру) деHіз. Телефон кітапшасы жазбасыныH нJміріне мBтін хабарын жіберу Nшін “Send Text” (МBтін жіберу)
деHіз. Кейін бірдей нLсFалар Fолжетімді болуы
Nшін кJліктіH телефон кітапшасындаDы келесі
алфавиттік жазбаDа Jту Nшін “Келесі жазба”
деп айтыHыз.

2. “Call” (ШаFыру) деп айтыHыз, содан соH жазбаны шаFыру Nшін телефон кітапшасын
атаHыз. AртNрлі телефон пBрмендерін алу Nшін “Phone” (Телефон) деп айтыHыз.

Егер жNйеге ешбір телефон Fосылмаса жBне кJлік
бір орында тLрса, жNйе телефонды Fосу керек пе
деп сLрайды. Телефонды Fосу Nшін “Yes” (ИB)
деHіз. БарлыF кейінгі Bluetooth® дауыстап
сJйлесу жNйесі дауыс пBрмендері телефон
FосылDан кезде Dана Fолжетімді.

НJмірді теру
Mнемі 24 дейінші цифрлар теріледі. НJмір
аяFталDан соH теруді Fалпына келтіру Nшін
“Dial” (Теру) деHіз. Енгізілген санды тNзету Nшін “Correction” (ТNзету) деHіз. БастапFы
мBзірге Jту Nшін “Go Back” (Кері Fайту) деHіз.

ДАУЫС ПAРМЕНДЕРІ
Bluetooth® дауыстап сJйлесу телефон
жNйесініH пBрмендері
Bluetooth® дауыстап сJйлесу жNйесініH дауыс
пBрмендері Nшін:

ШаFыру (атау)

•

ЖаFындаDы FоHыраулар
ЖNйе Fосымша пBрменге Jтеді. Экранда
шаFырулар тізімін кJрсету Nшін “Missed Calls”
(EабылданбаDан
FоHыраулар),
“Incoming
Calls” (Кіріс FоHыраулар) немесе “Outgoing
Calls” (ШыDыс FоHыраулар) деп айтыHыз.

Экранда кJрсетілген жазба нJмірін теру Nшін
айтыHыз немесе келесі беттіH жазбасын
кJрсету Nшін “Next Page” (Келесі бет) деп
айтыHыз.

•

Eайта теру
СоHDы шаFырылDан нJмірді Fайта теру.

•

Телефонды таHдау
ЖNйе жалDастыру Nшін Fолмен басFаруды
FолдануDа кеHес береді. КJлікке жалDанDан тізімдегі шаFырулар арасынан белсенді телефонды Jзгерту Nшін Fолмен басFаруды
FолданыHыз.

Bluetooth® дауыстап сJйлесу жNйесі туралы
кJбірек аFпарат алу Nшін “Bluetooth® дауыстап
сJйлесу телефон жNйесі (навигациялыF жNйесі
жоF Nлгілер)” “4. ішінде Дисплей бейнебеті,
жылытFыш, ауа баптаDыш жBне дыбыс жNйесі”
бJлімFараHызнемесе
“Bluetooth®
дауыстап
сJйлесу телефон жNйесі (навигациялыF жNйе бар
Nлгілер)” “4. ішінде Дисплей бейнебеті,
жылытFыш, ауа баптаDыш жBне дыбыс жNйесі”
бJлім.

•
•

БаDдардан бас тарту

•
•
•
•

Негізгі бет
Мекенжай кітапшасы

басыHыз.

2. “Audio” (Аудио) деHіз.

Ойнату (AM, FM, т.б.)
ПайдаланушыDа радио
мNмкіндігін береді

•
•

жиілігін

таHдау

ПайдаланушыDа ойнатылатын альбомды
таHдау мNмкіндігін береді

АныFтама нLсFаулары

ПайдаланушыныH Fажетті АМ жиілікке тікелей Jтуіне мNмкіндік береді

Келесі
дауыс
пBрмендері
жNйені
Fосу
нLсFаулыFтары мен Дауысты тану жNйесі Nшін
кеHестер алуDа керек.

FM реттеу (нJмірі)

CD трек (нJмірі)
ПайдаланушыDа ойнатылатын тректі таHдау
мNмкіндігін береді

•

МеніH Fолданбаларымды осы дауыс пBрмені
арFылы алуDа болады. Мына бJлімді FараHыз
“NissanConnect FолданбасыныH смартфон интеграциясы (бар болса)” осы бJлімніH бас жаDында
ішінен FараHыз.

AM реттеу (нJмірі)

ПайдаланушыныH Fажетті FМ жиілікке тікелей Jтуіне мNмкіндік береді

•

Альбом ойнату (атауы)

МеніH Fолданбаларым пBрмені

3. Келесі Fолжетімді пBрмендерден пBрменді
айтыHыз:

•

Bншіні

Аудио жNйе туралы толыF аFпаратты мына жерден FараHыз “Аудио жNйе (бар болса)” осы
бJлімніH бас жаDында.

Аудио жNйе дауыс пBрмендерін алу Nшін:

Керекті жерлер (аты)
Санат бойынша кJрсету

•

Аудио нLсFаулар
1. ТNймешікті

Орындаушыны ойнату (атауы)
ПайдаланушыDа
ойнатылатын
таHдау мNмкіндігін береді

БLл пBрмендер туралы Fосымша аFпарат алу Nшін бJлек берілген Навигация жNйесініH Fолданушы нLсFаулыDын FараHыз.

Навигация нLсFаулары
Келесі дауыс пBрмендері Навигация жNйесі Nшін
Fолжетімді:

•

АлдыHDы межелі орындар

•
•
•
•
•

ПBрмендер тізімі
Не айту керек?
Жалпы аныFтама
АяFтау
ШыDу

Aнді ойнату (атауы)
ПайдаланушыDа ойнатылатын Bнді таHдау
мNмкіндігін береді
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АEАУЛЫEТЫ ЖОЮ НKСEАУЫ
ЖNйе барлыF дауыс пBрмендеріне еш FиындыFсыз дLрыс Bрекет етуі тиіс. ТNйінді мBселелер туындаDан жаDдайда, осы нLсFаулыFта берілген тиісті Fатеге
Fатысты шешімдерді орындаHыз.
Шешімдер нJмірленген кезде, тNйінді мBселе шешілгенше бірінші нJмірден бастап Bр шешімді кезек-кезек Fолданып кJріHіз.
Себебі/Fате туралы хабар
ЖNйе пBрменді дLрыс
тNсінбейді.

1.
2.

Шешімі
ПBрмен пішімі дLрыс екеніне кJз жеткізіHіз “АныFтама нLсFаулары” осы бJлімніH бас жаDында.
СJздер арасында іркіліс жасамастан аныF жBне FоршаDан ортаныH шу деHгейіне сBйкес деHгейде айтыHыз.
EоршаDан ортадаDы шуыл деHгейініH тым жоDары емес екеніне, мысалы, терезелердіH ашылып, алдыHDы
жылытFыштыH Fосылып тLрмаDанына кJз жеткізіHіз.

3.
ЕСКЕРТПЕ
Егер телефонды FолдануDа болмайтындай Jте шулы болса, дауыс пBрмені танылмауы мNмкін.
4.

Егер пBрменніH Fосымша сJздері айтылмаDан болса, онда пBрменді оларды Fосып айтып кJру Fажет.
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ТОЛЫE ІСКЕ EОСУ КЕСТЕСІ

АлDашFы 1600 км (1000 миля) бойы
FозDалтFыштыH еH жоDарDы кJрсеткіштеріне Fол
жеткізу жBне жаHа кJлігіHіздіH болашаF сенімділігі
мен Nнемділігін Fамтамасыз ету Nшін мына
кеHестерді орындаHыз. БLл кеHестерді орындамау FозDалтFыш JмірініH FысFаруына жBне
FозDалтFыш кJрсеткішініH тJмендеуіне Bкелуі
мNмкін.

•

КJлікті LзаF уаFыт бойы жылдам немесе баяу
жылдамдыFпен тLраFты тNрде жNргізбеHіз.

•

EозDалтFышты 4000 айн/мин жылдамдыFтан
асырып жNргізбеHіз.

•

Кез-келген берілісте Nдеткішті шегіне дейін
басуDа болмайды.

•
•

Жылдам от алдырмаHыз.
МNмкіндігінше, тежегішті Fатты баспаHыз.

5-2 От алдыру жBне жNргізу

EОЗCАЛТEЫШТЫ ОТ АЛДЫРМАС
БKРЫН

•

EАУІПТІ
КJліктіH жNру сипаттамалары Fосымша жNкке
жBне оныH орналасуына жBне Fосымша
жабдыFтарDа (жNк сNйреткіш, тJбедегі жNк
салDыш жBне т.с.с.) байланысты BжептBуір
Jзгеруі мNмкін. ЖNргізу мBнерін жBне
жылдамдыFты жаDдайDа Fарай реттеу керек.
Aсіресе
ауыр
жNк
тасыDан
кезде,
жылдамдыFты тиісінше азайту Fажет.

•

КJліктіH маHындаDы аумаFтыH бос екеніне кJз
жеткізіHіз.

•

ШиналардыH сыртFы кJрінісі мен Fалып-кNйін
кJзбен тексеріHіз. Шина FысымыныH дLрыс
екенін Jлшеп тексеріHіз.

•

БарлыF терезелер мен шамдардыH таза екеніне кJз жеткізіHіз.

•

ОрындыFтыH жBне бас FойDыштыH орындарын
реттеHіз.

•

Ішкі жBне сыртFы артFы кJрініс айналарын
Fажетінше реттеHіз.

•

Eауіпсіздік
белдігіHізді
таDып,
жолаушыларDа
да
белдіктерін
ескертіHіз.

•
•

БарлыF есіктердіH жабыF екенін тексеріHіз.

басFа
таDуды

От алдыру FосFышы “ON” кNйіне FойылDан
кезде,
дабыл
шамдарыныH
жLмысын
тексеріHіз.

“8. ТехникалыF Fызмет кJрсету жBне Jз бетінше орындалатын жLмыстар” бJліміндегі техникалыF Fызмет кJрсету тLстарын жNйелі
тNрде тексеру Fажет.

ОТ АЛДЫРУ ЖAНЕ КIЛІКТІ ЖMРГІЗУ EАРСАGЫНДА ОРЫНДАЛАТЫН
САEТЫE ШАРАЛАРЫ
EАУІПТІ

•

•

Aдетте басFалардыH кJмегін Fажет ететін
балаларды немесе ересек адамдарды
кJлік
ішінде
ешFашан
жалDыз
FалдырмаHыз. Mй жануарларын да жалDыз
FалдыруDа болмайды. Олар байFаусызда
FосFыштарды немесе басFару тетіктерін
Fосуы жBне білместіктен Nлкен апатFа
Lшырауы жBне Jздерін жараFаттауы
мNмкін. ЫстыF, шуаFты кNндері, жабыF
кJліктіH ішіндегі температура дереу
кJтеріліп, адамдардыH немесе жануарлардыH Fатты немесе Jлімге Bкелетін ауыруDа
шалдыFтыруы мNмкін.
СырDуына немесе жылжуына жол бермеу
Nшін барлыF жNкті мыFтап бекітіHіз.
ОрындыFтыH арFалыDынан асатын жNк
салмаHыз. ОFыс тоFтау немесе соFтыDысу
кезінде, байланбаDан жNк жараFат алуDа
себеп болуы мNмкін.

ЕСКЕРТПЕ
ЖаHа кJлікті сатып алDаннан кейін алDашFы
бірнеше ай ішінде кJлік ішінде Kшпа органикалыF FосындылардыH (KОE) Jткір иістерін
сезсеHіз,
жолаушы
бJлігін
жаFсылап
желдетіHіз. КJлікке кірмес бLрын немесе
отырDан кезде барлыF терезелерді ашып
FойыHыз. ОDан Fоса жолаушы бJлігіндегі температура кJтерілген кезде немесе кJлік LзаF
уаFытFа
кNн
тNсетін
жерге
тLраFFа
FойылDанда, ауа баптаDыштыH ауаны Fайта

айналдыру режимін JшіріHіз жBне/немесе жолаушы бJлігіне жеткілікті мJлшерде таза ауа
кіруі Nшін терезелерді ашып FойыHыз.

•

Егер электр сымдары немесе басFа
жалDаDыш сымдар тіркемеге артFы есіктіH
тыDыздаDышы немесе Fорап арFылы Jтуге
тиіс болса, кJліктіH ішіне кJміртек
тотыDыныH енуіне жол бермеу Nшін JндірушініH Lсыныстарын орындаHыз.

•

СауыFтыру немесе басFа маFсатта пайдалану Nшін денеге арналDан арнайы не
басFадай FLрылDы Fосылса, кJліктіH ішіне
кJміртек тотыDыныH енуіне жол бермеу
Nшін
JндірушініH
Lсыныстарын
орындаHыз. (ДемалысFа арналDан кейбір
кJлік FLрылDылары мысалы, пештер,
тоHазытFыштар, FыздырDыштар т.с.с.
кJміртегі монооксидін бJлуі мNмкін.)

•

EАЛДЫE ГАЗ (кJміртек тотыDы)
EАУІПТІ

•

EалдыF газдармен дем алмаHыз; олар
тNссіз жBне иіссіз кJміртек тотыDын Fамтиды. КJміртегі монооксиді Fауіпті болып табылады. Ол адамныH есінен танып немесе
Jліп Fалуына себеп болуы мNмкін.

•

Егер кJлікке тNтін шыDарындыларыныH
кіргенін сезсеHіз, кJлік терезелерініH
барлыDын толыF ашып айдаHыз жBне
кJлікті дереу тексертіHіз.

•

EозDалтFышты гараж сияFты
кеHістіктерде іске FоспаHыз.

жабыF

ТNтін шыDару жNйесі мен Fорабын келесі
жаDдайда білікті механикке тексерту
Fажет:

•

КJлікті FозDалтFыш от алып тLрDан кезде
LзаF уаFыт тLраFFа FоймаHыз.

– КJлікті жJндеу Nшін жоDары кJтерген
кезде.

•

КJлікті айдау кезінде артFы есікті жабыF
LстаHыз, Bйтпесе жолаушы бJліміне FалдыF газдар енуі мNмкін. Егер артFы есікті
ашыF Lстау Fажет болса, келесі саFтыF шараларын орындаHыз:

– Жолаушы
бJліміне
газ
шыDарындылары кіреді деп ойласаHыз.

– БарлыF терезелерді ашыHыз.
– Ауаны Fайта айналдыру режимін
JшіріHіз жBне ауаны айналдыру Nшін
желдеткіш жылдамдыDын баFылау тетігін еH жоDарDы кNйге FойыHыз.

– ТNтін шыDару жNйесінен шыDатын дыбыс Jзгергенін байFасаHыз.
– ТNтін шыDару жNйесін, кJліктіH астыHDы
бJлігін
немесе
артFы
жаDын
заFымдаDан апатFа LшырасаHыз.

От алдыру жBне жNргізу
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MШ БАCЫТТЫ КАТАЛИЗАТОР (бар
болса)

•

EАУІПТІ

•

ШыDарынды газ жBне тNтін шыDару жNйесі
Jте ыстыF болып келеді. Адамдарды, жануарларды жBне жанDыш материалдарды
тNтін
шыDару
жNйесініH
FLрамдас
бJліктеріне жаFындатпаHыз.

•

КJлікпен FLрDаF шJп, FалдыF FаDаз немесе
шNберек сияFты жанDыш материалдардыH
Nстіне тоFтамаHыз немесе тLралатпаHыз.
Олар оHай тLтанып, Jртке Bкелуі мNмкін.

Mш баDытты катализатор тNтін шыDару жNйесінде
орнатылDан шыDарылымды баFылау FLрылDысы
болып табылады. Mш баDытты катализатор ішіндегі шыDарынды газ ластаDыштарды азайту Nшін
жоDары температурада жанады.
САE БОЛЫGЫЗ

•

Этилденген бензинді пайдаланбаHыз. (Мына
бJлімді
FараHыз
“KсынылDан
сLйыFтыFтар/майлар
жBне
сыйымдылыFтары” “9. ішінде ТехникалыF
мBлімет” бJлім FараHыз.) Этилді бензинніH
шJгінділері
газдан
бJлінетін
ластаDыштарды азайту Bрекетіне Fол Lшын беруге арналDан Nш баDытты катализатордыH мNмкіндігін айтарлыFтай азайтады жBне/немесе Nш баDытты катализаторды заFымдайды.

5-4 От алдыру жBне жNргізу

EозDалтFышты баптап отырыHыз. От алдыру, жанармай бNрку немесе электр
жNйелеріндегі аFаулар Nш баDытты
катализаторDа аса байытылDан жанармайдыH аDуына тNрткі болып, оныH шамадан
тыс Fызуына Bкелуі мNмкін. EозDалтFыш от
алуы шалыс кетсе немесе жLмыс параметрлері жойылып немесе Bдеттен тыс
жаDдайлар орын алDан аныF байFалса,
кJлікті жNргізе бермеHіз. КJлікті NISSAN
дилеріне немесе білікті шеберханаDа
дLрыс тексертіHіз.

•

Жанармай деHгейі Jте тJмен кезде кJлікті
жNргізуге тырыспаHыз. Жанармай бітіп
Fалса FозDалтFыш от ала алмай, Nш
баDытты
катализаторды
заFымдауы
мNмкін.

•

EозDалтFышты Fыздыру
айналдырмаHыз.

•

EозDалтFышты от алдыру Nшін кJлікті
итермеHіз немесе сNйремеHіз.

кезінде

бос

ШИНА EЫСЫМЫН БАEЫЛАУ
ЖMЙЕСІНІG (ШEБЖ) (бар болса)
Aр доHDалаF, соныH ішінде FосалFы доHDалаF
(егер болса) тыныш тLрDанда жBне желі шыDып
кеткенде, кJліктегі жапсырмада немесе доHDалаF
FысымыныH
азаюы
жапсырмасында
кJрсетілгендей, Jндіруші Lсынысы бойынша тексеріліп тLруDа тиіс. (КJлігіHіздіH шиналарыныH
Jлшемі кJліктегі жапсырмада немесе доHDалаF
FысымыныH азаюы жапсырмасында кJрсетілген

шиналардыH Jлшемдерінен басFа болса, осы
шиналарDа Fажетті Fысымды аныFтап алуыHыз керек.)
Eосымша Fауіпсіздік мNмкіндігі ретінде, кJлігіHіз
шина Fысымын баFылау (ШEБ) жNйесімен
жабдыFталDан, бLл жNйе бір немесе бірнеше шиналардыH желі шыFFанда, шина Fысымы тJмен
индикаторы арFылы хабарлайды. Сонымен Fатар,
шина Fысымы тJмен индикаторы жанDан кезде,
кJлігіHізді тоFтатып, шиналарын тексеріп, Fысымдарын Fалпына келтіруіHіз керек. Eысымдары
BжептBуір тJмендеп кеткен шиналары бар кJлікті
жNргізгенде, шина Fызып кетіп істен шыDуы
мNмкін. Eысымы тJмен шина жанармайды тиімді
Fолдану мNмкіндігін тJмендетеді жBне шинаныH
Fолданыс мерзімін шектейді жBне кJлікті жNргізу
жBне тоFтату функцияларына Bсер етеді.
ШEБ жNйесініH шинаDа дLрыс кNтім кJрсету
жNйесі емес екенін жBне Fысым тJмен индикаторы кJрсетілмеген жаDдайда да шиналардыH Fысымын дLрыс деHгейде LстауDа жNргізуші жауапты.
КJлігіHіз сонымен Fатар ШEБ жNйесініH дLрыс
жLмыс істемей тLрDанын кJрсететін индикатормен жабдыFталDан. ШEБ жNйесініH дLрыс жLмыс
істемей тLрDанын кJрсететін индикатор, шина
Fысымы тJмен индикаторымен біріктірілген.
ЖNйеде аFаудыH барын аныFтаDан кезде, индикатор шамамен бір минут жыпылыFтайды да, содан
кейін тLраFты жанып тLрады. АFаулыF
тNзетілмеген жаDдайда, индикатор кJлікке от
алдырDан сайын жанып тLрады. АFаулыF индикаторы жанып тLрDанда, жNйе FысымныH тJмен екенін аныFтай алмауы жBне оны ескертпеуі

мNмкін. ШEБ кJп себептерге байланысты орын
алуы мNмкін, соныH ішінде шиналарды орнату немесе ауыстыру, немесе ШEБ жNйесініH дLрыс
жLмыс істеуіне кедергі келтіретін басFа шиналар
немесе доHDалаFтар FолданылDанда орын алуы
мNмкін. КJліктіH бір немесе бірнеше шинасын
ауыстырDаннан кейін, ауыстырылDан немесе
FосалFы шина жBне доHDалаFтардыH ШEБ
жNйесініH дLрыс жLмыс жасауына Bсер етпейтініне кJз жеткізу Nшін ШEБ жNйесініH аFаулыFты
кJрсету индикаторын BрFашан тексеріHіз.

аныFталDанда шыDады. Шина Fысымы тJмен
ескертуі тJмен шина Fысымы ескертуініH
жарыDы Jшкенде Jшіріледі. Шина Fысымы
тJмен ескертуі тJменгі шина Fысымы ескертуініH жарыDы ШEБ жNйесініH аFауын кJрсетіп
жанDанда шыFпайды.

ШEБ жNйесі FосалFы шинаныH Fысымын
баFыламайды.

•

ШEБ жNйесі кJлікті 25 км/саD.-тан (16 миля/
саD.) жоDары жылдамдыFта жNргізген кезде Dана іске Fосылады. Сонымен Fатар, бLл жNйе
шинаныH FысымыныH кенет тNсіп кетуін
(жNргізіп келе жатFанда шинаныH FысымыныH
тNсіп кетуін) аныFтамауы мNмкін.

•

•

Шина Fысымы тJмен ескерту индикаторы, шинаныH Fысымын ретке келтіргеннен кейін автоматты тNрде сJнбейді. ШинаныH Fысымы
Fажетті FысымDа дейін жоDарылаDан кезде,
кJлігіHізде тіркелген шина Fысымын Fалпына
келтіріHіз, ШEБЖ жNйесін іске Fосу жBне тJмен
Fысым индикаторын сJндіру Nшін кJлікті 25
км/саD (16 миля/саD) жылдамдыFтан жоDары
жылдамдыFпен жNргізіHіз.
Шина Fысымы тJмен ескертуі кJліктіH аFпарат
дисплейіне тJмен шина Fысымын ескерту
жарыDы жанDанда жBне тJменгі шина Fысымы

Шина FысымыныH тJмендігін ескерту шамы кJлікті жNргізіп бара жатFанда жанса,
кенет бLрылу немесе тежеу Bрекеттерін
жасамай, кJліктіH жылдамдыDын азайтып,
жолдан шыDарып Fауіпсіз жерге дереу
FойыHыз. КJлікті шинаныH желі Fатты
шыDып кеткенде жNргізсеHіз, шинаDа
жJндеуге келмейтін заFым келуі жBне іске
жарамай
Fалуы
мNмкін.
КJлікке
айтарлыFтай нLFсан келуі, апат орын алуы
жBне адам Fатты жараFат алуы мNмкін.
ТJрт шинаныH да Fысымдарын тексертіHіз.
ШинаныH Fысымын, шина жапсырмасында кJрсетілген, LсынылDан САЛEЫН шина
Fалпына келтіріп, шинаныH Fысымы тJмен
индикаторын JшіріHіз. Егер Fысым
кJрсеткішініH шамы шинадаDы Fысымды
толтырDаннан кейін де сJнбесе, онда шина
жарылып кеткен болуы мNмкін. ШинаныH
желі шыDып кетсе, орнына FосалFы шинаны барынша тез салыHыз. (Мына бJлімді
FараHыз “Желі шыFFан шина” “6. ішінде
ТJтенше жаDдайда” бJлімжелі шыFFан шинаны ауыстыру Nшін.)

•

ШинаныH Fысымы кJліктіH жLмысы мен
сыртFы температураDа байланысты кJтеріледі
жBне тJмен тNседі. КJлікті жNргізгеннен кейін
шина Fысымын азайтпаHыз, себебі шина Fысымы кJлік жNргізгеннен кейін артады. СыртFы
температура тJмен болDанда, шинаныH ішіндегі ауаныH температурасы тJмендеуі,
нBтижесінде шинаныH Fысымы тJменірек болуы мNмкін. Сол себепті тJмен Fысым индикаторы жануы мNмкін. Егер ескерту шамы
сыртFы температура тJмен кездері жанса,
барлыF тJрт шинаныH Fысымын тексеріHіз.

•

СыртFы температурадаDы Jзгеріске Fарай, шина желініH тJмендігін ескерту шамы тіпті шина
Fысымы дLрыс реттелмесе де жануы мNмкін.
Шина Fысымын LсынылDан САЛEЫН шина
Fысымына шиналар салFындаDан кезде
реттеHіз де, ШEБЖ жNйесін Fайта орнатыHыз.

•

БарлыF шиналардыH Fысымын кJлік аFпараты
дисплейінен тексере аласыз. (Мына бJлімді
FараHыз “Сапар компьютері” “2. ішінде Аспаптар мен басFару FLралдары” бJлім.)

•

Eосымша мBлімет алу Nшін мына бJлімді FараHыз
“13. ТJмен шина Fысымы” “2. ішінде Аспаптар
мен басFару FLралдары” бJлім.

Шина Fысымын реттеген соH, ШEБ жNйесін
Fайта орнатFаныHызды тексеріHіз. Дегенмен де ШEБЖ шина Fысымы тJмен екенін
ескертпейді.

•

EосалFы шина орнатылса немесе доHDалаF
ауыстырылса, ШEБ жNйесі жLмыс істемейді жBне шинаныH Fысымы тJмен екенін

Eосымша аFпарат

•

EАУІПТІ

•

От алдыру жBне жNргізу
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кJрсететін индикатор шамамен 1 минут
жыпылыFтайды. КJрсеткіш шамы 1 минуттан кейін жанDан Fалпында Fалады. Шинаны ауыстырту жBне/не жNйе параметрін
баптау Nшін NISSAN дилеріне немесе білікті
шеберханаDа
неDLрлым
тез
хабарласыHыз.

•

EосалFы
шина
ШEБ
жNйесімен
жабдыFталмаDандыFтан, FосалFы шина
орнатылса немесе доHDалаF ауыстырылса,
ШEБ жNйесі жLмыс істемейді жBне шинаныH Fысымы тJмен екенін кJрсететін индикатор
шамамен
1
минут
жыпылыFтайды. КJрсеткіш шамы 1 минуттан кейін жанDан Fалпында Fалады. Шинаны ауыстырту жBне/не жNйе параметрін
баптау Nшін NISSAN дилеріне немесе білікті
шеберханаDа
неDLрлым
тез
хабарласыHыз.

•

NISSAN LсынбаDан шинаны салсаHыз, ол
ШEБЖ тиісті тNрде жLмыс істеуіне Bсер етуі
мNмкін.

•

Шынайы NISSAN тJтенше шина желімін немесе оныH баламасын шинаны уаFытша
жJндеу Nшін FолдануDа болады. ШинаDа
басFа шина сLйыDын немесе шина желімдейтін бNріккішті FLймаHыз, себебі бLл
шина Fысымын аныFтайтын сенсорлардыH
дLрыс жLмыс істемеуіне Bкелуі мNмкін.

5-6 От алдыру жBне жNргізу

САE БОЛЫGЫЗ

•
•

ШEБ жNйесі доHDалаFтарDа шина шынжырлары орнатылса дLрыс жLмыс істемеуі
мNмкін.
Металл жалатылDан таспаны немесе басFа
темір затты (антенна т.с.с.) терезеге
FоймаHыз. БLл шина Fысымы сенсорларыныH сигналдарын нашар FабылдауDа, ШEБ
жNйесініH дLрыс жLмыс істемеуіне Bсер
етуі мNмкін.

Кей FLралдар мен трансмиттерлер ШEБ жNйесініH
жLмысына уаFытша бJгеуіл жасауы жBне шина
Fысымы тJмен индикаторыныH жануына себеп
болуы мNмкін. Кейбір мысалдар тJменде
кJрсетілген:

•

КJліктіH Fасында осындай жиілікте жLмыс істейтін FLрылDылар немесе электр FLралдары
тLрса.

•

Егер трансмиттер кJліктіH Fасында Fолданылып тLрDан жиілікте тLрса.

•

Компьютер (не сол сияFты FLрылDы) немесе
ТТ/АТ конверторы кJліктіH Fасында Fолданылып тLрса.

ТJмен шина Fысымы туралы ескерту шамы мына
жаDдайларда жануы мNмкін:

•

КJлік ШEБ жNйесі жоF дJHгелекпен жBне шинамен жабдыFталDан болса.

•

ШEБЖ ауыстырылып, ID коды тіркелмеген
болса.

•

ДJHгелекті NISSAN компаниясы LсынбаDан
болса.

ШEБЖ Fалпына келтіру
ШEБЖ дLрыс жLмыс істеуі Nшін, Fалпына келтіру
операциясы келесідей жаDдайларда орындалуы
Fажет:

•
•
•

Шина Fысымы реттелген кезде.
Шина немесе дJHгелек ауыстырылDан кезде.
Шиналар айналып салынDан кезде.

ШEБЖ Fалпына келтіру Nшін келесі іс ретін
орындаHыз:
1. КJлікті Fауіпсіз Bрі тегіс жерге FойыHыз.
2. Eол тежегішін тартып Fойып, берілісті
ауыстырDышты P (тLраFFа Fою) кNйіне
жылжытыHыз.
3. БарлыF тJрт шинаныH Fысымын шина жапсырмасында кJрсетілген САЛEЫН шина Fысымына
дейін реттеHіз. ШинаныH Fысымын тексеру Nшін шина FысымыныH датчигін FолданыHыз.
4. От алдыру FосFышын ON кNйіне FойыHыз.

ЖАБЫНЫ БАР ЖОЛДА ЖAНЕ
ЖОЛСЫЗ ЖЕРЛЕРДЕ ЖMРУ
КЕЗІНДЕГІ САEТЫE ШАРАЛАРЫ
Eайта орнату Bрекетінен кейін де шина Fысымы
тJмен ескерту шамы жанып тLрса, ол ШEБЖ
жNйесініH дLрыс жLмыс істемейтін тLрDанын
кJрсетуі мNмкін. ЖNйені NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа тексертіHіз.
Шина FысымыныH тJмендігін ескерту шамы туралы аFпаратты “KсынылDан сLйыFтыFтар/майлар
жBне сыйымдылыFтары” “9. ішінде ТехникалыF
мBлімет” бJлім бJлімінен кJріHіз.
JVI1273XZ

Рульдегі басFару тетіктері (сол жаF)

5.

FосFышын j
1 [Settings] (Параметрлер) шыFFанша FолданыHыз, содан соH
<OK> басыHыз j
2.

тетікті [Tyre Pressures] (Шина
6. Келесі
Fысымдары) таHдалDанша FолданыHыз, содан
соH <OK> басыHыз j
1.
тетікті [Calibrate] (Калибрлеу)
7. Келесі
таHдалDанша FолданыHыз, содан соH <OK>
басыHыз j
1.
тетікті [Start] (Бастау) таHдалDанша
8. Келесі
басыHыз, содан соH <OK> j
1 басып, ШEБЖ
Fалпына келтіріHіз. ШEБЖ Fалпына келтіру
басталDанда [Resetting tyre pressure system]
(Шина Fысымы жNйесін Fайта орнату) хабары
кJрсетіледі.

Фургондар
басFа
тNрлерге
FараDанда
айтарлыFтай жоDары аударылу деHгейіне ие.
Оларды жабыны бар жолда жBне жолсыз жерлерде сан алуан Fызметке жLмылдыруDа Fабілетті ету
Nшін жол саHылауын жолаушыларды таситын
кJліктерге FараDанда жоDарылау етіп жасаDан.
БLл оларDа Fалыпты кJліктерге FараDанда
жоDарыраF тартылыс кNшін береді. Бос
аралыFтыH биіктеу болуыныH артыFшылыDы
тNйінді жерлерді алдын-ала байFауды мNмкін ететін жолды жаFсы кJру мNмкіндігінде жатыр. Дегенмен, Bдеттегі кJліктер тBрізді бLл кJлік те,
спорт кJліктері тBрізді жолсыз жерде келе жатFан
жылдамдыDымен бLрылуDа арналмаDан. МNмкін
болса, Bсіресе жоDары жылдамдыFта оFыс
бLрылмауDа кенет маневр жасамауDа тырысыHыз.
ОсыDан LFсас басFа кJліктердегідей, осы кJлікті
дLрыс пайдаланбау басFару мNмкіндігініH
жоDалуына немесе кJліктіH аударылуына Bкелуі
мNмкін.
Мына бJлімді FараHыз “ТJрт дJHгелекті жетек
(4ДЖ) (бар болса)” “5. ішінде От алдыру жBне
жNргізу” бJлімонда Fосымша мBлімет берілген.

9. ШEБЖ Fалпына келтіргеннен кейін кJлікті бірнеше минут 25 км/саD (16 миля/саD)
жылдамдыDынан
жоDары
жылдамдыFта
жNргізіHіз.

От алдыру жBне жNргізу

5-7

КIЛІКТІ ЖMРГІЗУ КЕЗІНДЕ АБАЙ
БОЛУ
КJлікті жаDдайDа сай болатындай етіп жNргізу
Fауіпсіздік жBне ыHDайлылыF Nшін маHызды болып табылады. ЖNргізуші ретінде, берілген
жаDдайларда Fалай жNргізу керектігін еH жаFсы
білетін жалDыз JзіHіз боласыз.

EОЗCАЛТEЫШТЫ СУЫEТАЙ EОСУ КЕЗІ
EозDалтFыш
салFын
кезде
FозDалтFыш
жылдамдыDыныH жоDары болатынына байланысты, FозDалтFышты от алдырDаннан кейін
FозDалтFышты жылыту мерзімі барысында берілісті таHдау кезінде Fосымша саFтыF Fолданылуы
тиіс.

ЖMКТІ САЛУ
ЖNктер жBне олардыH орналасымы жBне
жабдыFтыH (аDытпа FLрылDылары, тJбедегі жNк
тасыDыш жBне т.б.) тіркелуі кJліктіH жNру сипаттарын айтарлыFтай Jзгертеді. ЖNргізу мBнерін
жBне жылдамдыFты жаDдайDа Fарай реттеу керек.

ЫЛCАЛ ЖАCДАЙДА ЖMРГІЗУ

•
•

ОFыс Nдетуге жBне тоFтауDа тырыспаHыз.

•

Алда келе жатFан кJлікке тым жаFын
FашыFтыFта жNріп отыруDа тырыспаHыз.

ОFыс бLрылыстар жасауDа немесе жолаFты
ауыстыруDа тырыспаHыз.

Су жолдыH Nстінде шалшыF сулар, кішігірім
жылDалар жBне т.б. тNрінде болса, таюDа жBне
баFылаудыH жоDалуына Bкелетін гидроплан
сияFты сырDуына жол бермеу Nшін жылдамдыFты
азайтыHыз. Желінген шиналар осы Fауіпті
LлDайтады.

5-8 От алдыру жBне жNргізу

ТMЙМЕШІГІН БАСЫП ОТ АЛДЫРУ
EОСEЫШЫ
КIЛІКТІ EЫС МЕЗГІЛІНДЕ ЖMРГІЗУ

•
•
•
•
•

КJлікті FыраDы тNрде жNргізіHіз.
ОFыс Nдетуге жBне тоFтауDа тырыспаHыз.
ОFыс бLрылыстар жасауDа немесе жолаFты
ауыстыруDа тырыспаHыз.
ОFыс бLру Bрекеттерін жасауDа тырыспаHыз.
Алда келе жатFан кJлікке тым жаFын
FашыFтыFта жNріп отыруDа тырыспаHыз.

ТMЙМЕШІГІН БАСЫП ОТ АЛДЫРУ
EОСEЫШЫН ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕГІ
САEТЫE ШАРАЛАРЫ
EАУІПТІ
ТNймешігін басып от алдыру FосFышын
кJлікті тосын жаDдайдан басFа кезде
жNргізгенде пайдаланбаHыз. (От алдыру
FосFышы Fатарынан 3 рет басылDанда немесе
от алдыру FосFышы басылып, 2 секундтан
артFы уаFыт LсталDан кезде FозDалтFыш Jшеді.) Руль бLDатталып, жNргізушініH кJлікті
баFылау мNмкіндігінен айрылуына Bкелуі
мNмкін. КJлікті Fатты заFымдауы немесе
адамдарDа заFым келтіруі мNмкін.
ТNймешігін басып от алдыру FосFышын Fолданбас бLрын берілісті ауыстырDыш тLтFасын P
(тLраFFа Fою) Fалпына Fоюды LмытпаHыз.

АEЫЛДЫ КІЛТ ЖMЙЕСІ
АFылды кілт жNйесі от алдыру FосFышын, кілтті
Fалтадан немесе сJмкеден шыDармай басFара
алады. ЖLмыс жасау ортасы жBне/немесе
жаDдайлары аFылды кілт жNйесініH жLмысына Bсер етуі мNмкін. Пайдалану кезінде кейбір
кJрсеткіштер мен дабылдар Jлшегіш панельдегі
жBне/немесе кJлік аFпараты дисплейіне шыDады.
(Мына бJлімді FараHыз “КJлік мBліметініH
дисплейі” “2. ішінде Аспаптар мен басFару
FLралдары” бJлім жBне “Дабыл шамдары,
кJрсеткіш шамдары жBне дыбыстыF дабыл
FаFFыштар” “2. ішінде Аспаптар мен басFару
FLралдары” бJлім.)

САE БОЛЫGЫЗ

•

КJлікті пайдаланDан кезде аFылды кілтті
JзіHізбен бірге алып жNруді LмытпаHыз.

•

КJліктен шыDар кезде, аFылды кілтті кJлік
ішіне ешFашан FалдырмаHыз.

•

Егер кJліктіH аккумуляторы отырып Fалса,
от алдыру FосFышын LOCK кNйінен
шыDару мNмкін болмайды, ал руль FLлпы
FосылDан болса, рульді бLру мNмкін болмайды.
Аккумуляторды
тез
арада
зарядтаHыз. (Мына бJлімді FараHыз
“СыртFы кJзден от алдыру” “6. ішінде
ТJтенше жаDдайда” бJлім.)

АFылды кілт батареясы отыруDа таяDан кезде немесе жLмыс аумаDында кNшті радио толFындар
болса, аFылды кілт жNйесініH жLмыс ауFымы тарыла бастайды да, дLрыс жLмыс істемеуі мNмкін.
Егер аFылды кілт жLмыс жасау аумаDында болса,
кез келген адамDа, аFылды кілті жоF адамныH да,
FозDалтFышты от алдыру Nшін от алдыру
FосFышын басуына болады.

•

ЖLмыс
аумаDында
жNксалDыш
бJлім
FамтылмаDан, біраF аFылды кілт жLмыс істеуі
мNмкін.

•

Егер аFылды кілт FLралдар таFтасында, FолDап
салынатын Fорапшада, есіктіH Fалтасында немесе ішкі бJліктіH бLрышында тLрса, аFылды
кілт жLмыс істемеуі мNмкін.

ЖLмыс істеу ауFымы

•

Егер аFылды кілт есік жанына немесе терезеніH сыртFы жаDына FойылDан болса, аFылды
кілт жLмыс жасауы мNмкін.

ОТ АЛДЫРУ EОСEЫШЫН КMЙЛЕРІ

От алдыру FосFышын тежеу педалін итерместен
басFан кезде, от алдыру FосFышыныH кNйі келесідей Jзгереді:

•
•
•

“ACC” Fалпына ауысу Nшін бір рет бLраHыз.

•

“ACC” Fалпына Fайта оралу Nшін тJрт рет
бLраHыз.

•

“LOCK” кNйіне “OFF” кNйінен Fайта оралу
Nшін кез-келген есікті ашыHыз немесе
жабыHыз.

“ON” Fалпына ауысу Nшін екі рет бLраHыз.
“OFF” Fалпына Fою Nшін Nш рет бLраHыз.
(Ешбір кNй жанбайды.)

От алдыру FосFышындаDы кJрсеткіш шам j
A от
алдыру FосFышы “ACC” немесе “ON” Fалпында
болDан кезде жанады.

LOCK кNйі
От алдыру FосFышы мен руль FLлпын тек осы
кNйде FLлыптауDа болады.
АFылды кілтті алып жNріп, от алдыру FосFышын
“ACC” Fалпына FойсаHыз, от алдыру FосFышы
бLDаттан шыDарылады.

“ACC” Fалпы

SSD0436Z

Электрлі керек-жараF Fуаты осы
FозDалтFыш от алмастан Fосылады.

АFылды кілтпен FозDалтFышты от алдыру Nшін тек
аFылды кілт кJрсетілген жLмыс аумаDында болDан
жаDдайларда пайдалануDа болады j
1.

кNйде

ON кNйі
SSD0859Z

От алдыру жNйесі жBне электрлі керек-жараF Fуаты осы кNйде FозDалтFыш от алмастан Fосылады.

От алдыру жBне жNргізу
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OFF кNйі
EозDалтFыш руль FLлыпталмастан Jшеді.
EАУІПТІ
EозDалыс кезінде от алдыру FосFышы “OFF”
кNйіне ешFашан бLрамаHыз. Руль бLDатталуы
жBне
жNргізушініH
кJлікті
баFылау
мNмкіндігінен айрылуына жетелеуі мNмкін,
нBтижесі кJліктіH Fатты заFымдалуына немесе жеке бас жараFатына Bкелуі мNмкін.
САE БОЛЫGЫЗ
От алдыру FосFышы “ACC” немесе “ON” Fалпында тLрDанда жBне FозDалтFыш от алмаDан
кезде, кJлікті LзаF уаFыт бойы FалдырмаHыз.
БLл аккумуляторды отырDызуы мNмкін.
EозDалтFышты от алдыру Nшін мына бJлімді
FараHыз “EозDалтFышты от алдыру” “5. ішінде От
алдыру жBне жNргізу” бJлім.

MЗДІКСІЗ IЗГЕРМЕЛІ БЕРІЛІС (MIБ)
От алдыру FLлпы от алдыру FосFышыныH “LOCK”
кNйіне селектор тLтFасы “P” (тLраFFа Fою) кNйіне
FойылDанDа дейін жылжымауы Nшін жасалDан.
От алдыру FосFышын “LOCK” кNйіне Fою мNмкін
болDан кезде:
1. КJлік аFпараты дисплейінде “Shift to Park”
(ТLраFFа FоюDа ауыстыру) ескертуі кJрсетіледі
де, дыбыстыF сигнал естіледі.
2. Беріліс ауыстырDышты “P” (тLраFFа Fою) Fалпына FойыHыз.

5-10 От алдыру жBне жNргізу

3. Егер оталдыру FосFышы “ACC” Fалпында
тLрса, кJлік аFпараты дисплейінде “Push Ignition to OFF” (Оталдыру FосFышын OFF кNйіне
FойыHыз) ескертуі кJрсетіледі.
4. От алдыру FосFышын басыHыз. От алдыру
FосFышы “ON” кNйіне Fойылады.
5. КJлік аFпараты дисплейінде “Push Ignition to
OFF” (Оталдыру FосFышын OFF кNйіне
FойыHыз) ескертуі Fайта кJрсетіледі.
6. От алдыру FосFышын басыHыз. От алдыру
FосFышы “OFF” кNйіне Fойылады.
7. Есікті ашыHыз. От алдыру FосFышы “LOCK”
кNйіне Fойылады.
КJлік туралы аFпарат дисплейіндегі ескертулер
мен индикаторлар туралы аFпаратты FараHыз
“КJліктіH аFпараттыF бейнебетіндегі ескертулер
мен индикаторлар” “2. ішінде Аспаптар мен
басFару FLралдары” бJлім.
От алдыру FосFышы “LOCK” кNйіне Fойылса, селектор тLтFасын “P” (тLраFFа Fою) кNйінен
шыDару мNмкін болмайды. Егер аяFасты тежегіш
педалі басылDан кNйі от алдыру FосFышы “ON”
кNйінде
болса,
берілісті
ауыстырDышты
жылжытуDа болады.

БАСEАРУ ЖMЙЕСІН EKЛЫПТАУ
От алдыру FосFышы LрлауDа Fарсы рульді
бLDаттау FLрылDысымен жабдыFталDан.

Рульді бLDаттау Nшін
1. От алдыру FосFышын от алдыру FосFышы
кNйініH кJрсеткіші жанбайтын “OFF” кNйіне
басыHыз.
2. Есікті ашыHыз немесе жабыHыз. От алдыру
FосFышы “LOCK” кNйіне Fойылады.
3. Рульді толыF бLраудыH 1/8 теH тNрде тік
кNйден оHDа немесе солDа бLраHыз.

Рульді FLлыптан босату
От алдыру FосFышын басыHыз, руль FLлыптан
Jздігінен босатылады.
САE БОЛЫGЫЗ

•

КJліктіH аккумуляторы отырDан болса,
тNймешігін басып от алдыру FосFышын
“LOCK” кNйінен шыDару мNмкін болмайды.

•

Егер кJлік аFпараты дисплейінде руль
FLлпын босатуDа Fатысты аFау индикаторы пайда болса, руль аздап оHDа жBне солDа
бLрып тLрып, от алдыру FосFышын Fайта
басыHыз.
(Мына бJлімді FараHыз “КJлік мBліметініH
дисплейі” “2. ішінде Аспаптар мен басFару
FLралдары” бJлім.)

EОЗCАЛТEЫШТЫ ОТ АЛДЫРУ

АEЫЛДЫ КІЛТ БАТАРЕЯСЫНЫG
ОТЫРУЫ

JVS0404XZ

Егер аFылды кілттіH батареясы таусылса, немесе
аFылды кілттіH жLмысына FоршаDан ортадаDы
жаDдайлар Bсер етсе, келесі Bрекеттерді орындап
FозDалтFышты от алдырыHыз:
1. Беріліс ауыстырDышты “P” (тLраFFа Fою) Fалпына FойыHыз.
2. АяF асты тежегішін мыFтап басыHыз.
3. От алдыру FосFышына аFылды кілтті келесі
кJрсетілгендей тигізіHіз. (ДыбыстыF сигнал
естіледі.)
4. От алдыру FосFышын, дыбыстыF сигнал естілгеннен кейін тежеу педалін басып тLрып 10
секунд ішінде басыHыз. EозDалтFыш от алады.
3-ші Fадам орындалDаннан кейін, от алдыру
FосFышын тежеу педалін баспай тLрып
бLраDаннан кейін, от алдыру FосFышы “ACC”
Fалпына Fойылады.

ЕСКЕРТПЕ

1. ТLралату тежегішін тартыHыз.

•

2. Беріліс ауыстырDышын P (тLраFFа Fою) немесе
N (бейтарап) Fалпына FойыHыз.

•

От алдыру FосFышы “ACC” немесе “ON”
Fалпына FойылDаннан кейін немесе
FозDалтFыш жоDарыда кJрсетілген BрекеттердіH бірі арFылы от алDан кезде, Кілт
батареясыныH заряды аз ескертуі кJлік
аFпараты дисплейінде аFылды кілт кJлік
ішінде болса да шыDады. БLл аFаулыF емес. Кілт батареясыныH заряды аз ескертуін
Jшіру Nшін от алдыру FосFышын аFылды
кілтпен Fайта тNртіHіз.
АFылды кілттіH батареясы азайDанын
ескерту дабылы кJлік аFпараты дисплейінде шыFса, батареяны мNмкіндігінше дереу
ауыстырыHыз. Мына бJлімді FараHыз
“КJліктіH
аFпараттыF
бейнебетіндегі
ескертулер мен индикаторлар” “2. ішінде
Аспаптар мен басFару FLралдары” бJлім.

Стартер беріліс ауыстырDышы тиісті кNйде
болDанда Dана жLмыс істейтіндей болып
жасалDан.
От алдыру FосFышын FосFанда аFылды
кілт JзіHізде болуDа тиіс.
3. От алдыру FосFышын ON кNйіне FойыHыз.
EозDалтFышты от алдыру Nшін тежеу педалін
басыHыз жBне от алдыру FосFышын итеріHіз.
EозDалтFышты бірден от алдыру Nшін от алдыру FосFышы кез келген кNйде тLрDанда, Bрі
тежеу педалін басып тLрDан кезде от алдыру
FосFышын басып, босатыHыз.
4. EозDалтFыш от алDаннан кейін от алдыру
FосFышын бірден босатыHыз. EозDалтFыш от
алса, біраF одан Bрі жLмыс істемесе,
жоDарыдаDы іс реттерін FайталаHыз.
Iте суыF немесе Jте ыстыF кездері
FозDалтFышFа от алдыру мNмкін болмаса, Nдету педалін басып Lстап тLрыHыз. От алдыру
FосFышын Lстап тLрып, 15 секундFа дейін
басыHыз. EозDалтFыш от алDан кезде, Nдету
педалін босатыHыз.
САE БОЛЫGЫЗ

•

EозDалтFыш от алDаннан кейін от алдыру FосFышын дереу босатыHыз.

От алдыру жBне жNргізу
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КIЛІКТІ ЖMРГІЗУ

•

•

Стартерді бір мезетте 15 секундтан артыF уаFыт іске FоспаHыз. Егер
FозDалтFыш от алмаса, от алдыру
FосFышын
OFF
Fалпына
Fойып,
FозDалтFышFа Fайта от алдыру алдында
10 секунд кNтіHіз. Aйтпесе, стартер
заFымдалуы мNмкін.
Егер FозDалтFышты кNшейткіш аккумулятор жBне жуан сымдар арFылы от алдыру Fажет болса, “6. Тосын жаDдайда”
атты бJлімде FамтылDан нLсFаулар мен
ескертулерді мLFият орындау Fажет.

5. EозDалтFышты жылыту Nшін от алдырDаннан
кейін, оныH, еH кемі, 30 секунд бос режимде
жLмыс жасауына мNмкіндік беріHіз. EысFа
FашыFтыFFа алдымен орташа жылдамдыFпен
жNріHіз, Bсіресе, суыF кNндері.
САE БОЛЫGЫЗ
EозDалтFыш Fызып жатFан кезде кJлікті
Fараусыз FалдырмаHыз.

MЗДІКСІЗ IЗГЕРМЕЛІ БЕРІЛІС (MIБ)
EАУІПТІ

•

•

•
•

6. EозDалтFышты
сJндіру
Nшін
беріліс
ауыстырDышын P (тLраFFа Fою) кNйіне
FойыHыз, тLралату тежегішін тартыHыз жBне
от алдыру FосFышын OFF кNйіне FойыHыз.

•

5-12 От алдыру жBне жNргізу

•

Берілісті P (ТLраFFа Fою) немесе N (Бейтарап) кNйінен R (АртFа), D (ЖNру) немесе
(М) Eолмен ауыстыру режимдерініH кNйіне
ауыстырDан кезде Nдету педалін баспаHыз.
Тежеу педалін Bрдайым берілісті ауыстыру
аяFталDанша басыHыз. БLлай етпеу
баFылаудыH жоDалуына жBне апатFа Bкелуі мNмкін.
СалFын FозDалтFыштыH бос режимдегі
жылдамдыDы
жоDары,
сондыFтан
FозDалтFыш жылыDанDа дейін алдыHDы немесе артFы беріліске ауыстыру кезінде
абай болыHыз.
ТайDаF жолдарда, тJменгі беріліске оFыс
ауыспаHыз. бLл баFылау мNмкіндігініH
жоDалуына Bкелуі мNмкін.
КJлік алDа жылжып келе жатFанда берілісті
ешFашан P (тLраFFа Fою) немесе R (артFа)
Fалпына жBне артFа шегініп жатFанда P
(тLраFFа Fою) немесе D (жNргізу) Fалыптарына FоймаHыз. Ол апаттыF жаDдайдыH
орын
алуына
немесе
берілістіH
заFымдалуына себеп болады.
ТJтенше жаDдай орын алмаса, кJлікті
жNргізіп келе жатFанда берілісті N (бейтарап) Fалпына FоюDа болмайды. Берілісті N
(бейтарап) Fалпына Fойып инерциямен
жNргізу беріліс жNйесіне елеулі нLFсан келтіруі мNмкін.

ТайDаF жолдарда, тJменгі беріліске оFыс
ауыспаHыз. БLл баFылау мNмкіндігініH
жоDалуына Bкелуі мNмкін.

САE БОЛЫGЫЗ

•

КJлікті Jрге кJтерілетін жерге келіп
тоFтатFан кезде, кJлікті Nдету педалін басып Lстап тLрмаHыз. БLл маFсатта аяFасты
тежегіші пайдаланылуы тиіс.

•

ТJтенше жаDдай орын алмаса, кJлікті
жNргізіп келе жатFанда берілісті N (бейтарап) Fалпына FоюDа болмайды. Берілісті N
(бейтарап) Fалпына Fойып инерциямен
жNргізу беріліс жNйесіне елеулі нLFсан келтіруі мNмкін.

ЕH жоDарDы Fуат жBне іркіліссіз жLмысты Lсыну
Nшін кJліктегі MIБ жNйесі электронды тNрде
баFыланады.
Осы беріліс тNріне арнайы LсынылDан жLмыс істеу реттері келесі беттерде кJрсетілген. КJліктіH
еH жоDарDы кJрсеткішіне Fол жеткізу жBне
жNргізуден лBззат алу Nшін келесі іс реттерін
орындаHыз.
ТайDаF жолдарда жNргенде немесе кейбір динамометрлерде сыналып жатFан кезде
FозDалтFыш жылдамдыDы жылдам кJбейсе,
MIБ FорDау Nшін FозDалтFыштыH Fуаты Jздігінен азаяды.

КJлікті от алдыру

Ауыстыру

1. EозDалтFышты от алдырDаннан кейін, беріліс
ауыстырDышын
P
(тLралату)
кNйінен
шыDарудан бLрын аяFасты тежегіш педалін толыF басыHыз. MIБ жNйесінде от алдыру
FосFышы ON Fалпында тLрDанда, кJлікті P
(ТLраF) Fалпынан кез келген жNргізу берілісіне ауыстырмай тLрып, аяFасты тежегіш
педалін міндетті тNрде басу Fажет. От алдыру FосFышы LOCK, OFF немесе ACC
кNйіне Fойылса, беріліс ауыстырDышты P
(тLралату) кNйінен шыDаруDа жBне Jзге
кNйлердіH кез-келгеніне салуDа болмайды.

EозDалтFыш от алDаннан кейін, тежеу педалін толыF басып, беріліс ауыстырDышыныH тNймесін
басыHыз да, беріліс ауыстырDышты P (ТLраFFа
Fою) Fалпынан JзіHіз FалаDан беріліс кNйіне
жылжытыHыз.

2. АяFасты тежегіш педалін басFан Fалпы беріліс
ауыстырDышты жNру Fалпына FойыHыз.
3. ТLралату тежегішін жBне аяFасты тежегіш педалін бос жіберіHіз, сосын кJлікті біртіндеп
FозDалысFа келтіріHіз.

EАУІПТІ
EозDалтFыш от алып тLрмаDан кезде беріліс
ауыстырDыш беріліске салынDан болса,
тLралату тежегішін тартыHыз. БLлай істемеген кезде кJлік кенет жылжып немесе аударылып Fалып, ауыр жараFатFа немесе мNліктіH
заFымдалуына Bкелуі мNмкін.
САE БОЛЫGЫЗ
КJлік Bбден тоFтаDан кезде P (тLралату) немесе R (артFы) кNйін Dана пайдаланыHыз.
P (тLралату):
САE БОЛЫGЫЗ
Беріліс жNйесініH заFымдалуына жол бермеу
Nшін кJлік Bбден тоFтаDан кезде P (тLралату)
кNйін Dана пайдаланыHыз.

LSD2222Z

Jрге FойDан кезде, алдымен тLралату тежегішін
тартыHыз да, содан кейін беріліс ауыстырDышты
P (тLраFFа Fою) Fалпына FойыHыз.
R (артFы):
САE БОЛЫGЫЗ
Беріліс жNйесініH заFымдалуына жол бермеу
Nшін кJлік Bбден тоFтаDан кезде R (АртFа)
кNйін Dана пайдаланыHыз.
Кері жNру/артFа шегіну Nшін R (АртFа жNру) кNйін
пайдаланыHыз. R (кері) кNйін таHдаудан бLрын
кJліктіH толыF тоFтаDанына кJз жеткізіHіз. Беріліс
ауыстырDышын P (тLралату), N (нейтралды)
немесе кез-келген жNру кNйінен R (артFы)
кNйіне Fою Nшін тежеу педалі жBне беріліс
ауыстырDышыныH тNймешігі ішке басылуы
тиіс.
N (нейтралды):
АлдыHDы немесе артFы беріліс іске FосылмаDан.
EозDалтFышты осы кNйде от алдыруDа болады. N
(нейтралды) кNйіне ауысуDа жBне кJлік жNріп бара жатFанда Jшіп FалDан FозDалтFышты Fайта от
алдыруDа болады.

P (ТLралату) беріліс ауыстырDышы кNйін кJлік
тLралатылDан немесе FозDалтFыш от алDан кезде
пайдаланыHыз. КJліктіH Bбден тоFтаDанына кJз
жеткізіHіз. Беріліс ауыстырDышын N (нейтралды) немесе кез келген жNру кNйінен P
(тLралату) кNйіне Fою Nшін тежеу педалі жBне
беріліс ауыстырDышыныH тNймешігі ішке басылуы тиіс. ТLралату тежегішін тартыHыз. КJлікті

От алдыру жBне жNргізу
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D (жNру):
Eалыпты жаDдайда алдыDа Fарай жNру Nшін осы
кNйді FолданыHыз.

жылжытFан кезде, кJлік жылдамдыDына Fарай
Fалып индикаторы 1 (бірінші) мен 7 (жетінші)
аралыDындаDы берілістерді кJрсетеді.
Берілісті ауыстыру ауFымы келесідей жоDары
жBне тJмен ауысады:

Берілісті тJмендеткен кезде
Беріліс ауыстырDышын – (тJмен) жаFFа
жылжытыHыз (тJменірек ауFымDа ауысады).

•

Трансмиссия берілістерді автоматты тNрде
тJмендетеді (мысалы, 3-ауFымды таHдасаHыз,
трансмиссия 3-ші жBне 1-берілістер арасына
тNседі).

•

Беріліс ауыстырDышты бір жаFFа екі реті жылдам жылжыту ауFымдарды кезекпен-кезек
ауыстырады.

1⇔ 2 ⇔ 3 ⇔ 4 ⇔ 5 ⇔ 6 ⇔ 7
7 (жетінші):
ЖоDары жол жылдамдыDында алDа бірFалыпты
жылжу Nшін осы Fалыпты таHдаHыз.
6 (алтыншы) жBне 5 (бесінші):
LSD2489Z

Iрге Fарай LзаF жNрген кезде немесе еHісті жерден LзаF тJмен тNскен кезде FозDалтFышты тежеу
Nшін осы Fалыпты FолданыHыз.

Eолмен ауыстыру режимі

4 (тJртінші), 3 (Nшінші) жBне 2 (екінші):

Беріліс ауыстырDышы Fолмен ауыстыру бJлігінде
тLрDанда, беріліс жNйесі механикалыF беріліс режиміне дайын болады. Беріліс ауыстырDышын
жоDары немесе тJмен жылжыту арFылы беріліс
ауFымдарын Fолмен таHдауDа болады. МеханикалыF беріліс режимінен шыDу Nшін беріліс
ауыстырDышты D (жNру) кNйіне FайтарыHыз. Беріліс жNйесі кJлікті автоматты жNргізу режиміне
Fайта оралады.

Осы кNйлерді FырDа шыDу немесе тJмен тNскен
кезде FозDалтFыш Fуатымен тежеу Nшін
FолданыHыз.

КJлік тоFтап тLрDан кезде, беріліс ауыстырDышын
D (жNру) кNйінен Fолмен ауыстыру Fуысына
FойDанда, беріліс жNйесі Fолмен ауыстыру режиміне енеді. Берілісті ауыстыру ауFымын Fолмен
таHдауDа болады. Eолмен ауыстыру режимінде,
берілісті ауыстыру ауFымы Jлшегіштегі кNй
кJрсеткішінде
бейнеленеді.
Беріліс
ауыстырDышын Fолмен ауыстыру бJлігіне
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МеханикалыF беріліс режимінен бас тартFан
кезде
Беріліс жNйесін Fалыпты жNргізу режиміне Fайтару Nшін беріліс ауыстырDышын D (ЖNру) кNйіне
BкеліHіз.

•

Eолмен ауыстыру режимінде беріліс
таHдалDан ауFымDа ауыспауы мNмкін. БLл
кJліктіH
жNру
Fызметін
саFтауDа
кJмектеседі жBне кJліктіH заFымдалуын
немесе баFылау мNмкіндігініH жоDалуын
тJмендетеді.

•

БLндай жаDдай орын алDан кезде, Mздіксіз
Jзгермелі беріліс (MIБ) FалпыныH индикатор шамы жыпылыFтап, FоHырау дыбысы
естіледі.

•

МеханикалыF
беріліс
режимінде
FозDалтFыш жылдамдыDы Jте жоDары болса, беріліс жNйесі Jздігінен таHдалDанDа
FараDанда жоDары ауFымDа ауысып кетуі
мNмкін. КJлік жылдамдыDы тJмендеген

1 (бірінші):
Тік Jрге баяу шыFFанда немесе баяу жNргенде, я
болмаса тік еHістерде FозDалтFышпен тежеу кNшін
барынша арттыру Nшін осы Fалыпты FолданыHыз.

•

7-ші берілістен тJменгі берілісте жоDары
жылдамдыFпен LзаF уаFыт жNруге болмайтынын есте LстаHыз. БLл жанармайдыH Nнемделуін азайтады.

Берілісті жоDарылатFан кезде
Беріліс ауыстырDышын + (жоDары) жаFFа
жылжытыHыз (жоDарыраF ауFымDа ауысады).

кезде, беріліс жNйесі Jздігінен тJмен беріліске ауысады жBне кJлік тоFтаDанDа дейін
1-ші беріліске ауысады.

•

•

МеханикалыF беріліс режимі таHдалса да, MIБ
сLйыFтыF температурасы Jте тJмен болDанда
MIБ Fызметі автоматты жNргізу режиміне шектеледі, бLл аFаулыF емес. MIБ сLйыFтыDы
FызDан кезде механикалыF беріліс режимі
таHдалуы мNмкін.
MIБ сLйыFтыDыныH температурасы жоDары
болDанда, ауыстыру ауFымы Bдеттегіден тJмен
айн/мин жылдамдыFта жоDары ауысуы
мNмкін, бLл аFаулыF емес.

Беріліс FLлпын босату
Егер аккумулятор Fуаты азайса немесе таусылса,
беріліс ауыстырDышын P (тLралату) кNйінен тежеу
педалі жBне беріліс ауыстырDышыныH тNймешігі
басылDан кезде де шыDару мNмкін болмайды. Беріліс ауыстырDышын жылжыту Nшін тJмендегі
Bрекетті орындаHыз:
1. От алдыру FосFышын OFF немесе LOCK
кNйіне FойыHыз.
2. ТLралату тежегішін тартыHыз.
3. Беріліс FLлпын босату FаFпаDын Fолайлы сайманмен алыHыз.
4. Беріліс FLлпын босату тетігін Fолайлы сайманмен тJмен басыHыз.
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5. Беріліс ауыстырDышыныH тNймешігін басыHыз
да, беріліс ауыстырDышын босату тNймешігін
басFан Fалпы N (бейтарап) Fалпына FойыHыз.
КJлікті Fажетті орынDа жылжытуDа болады.
АяFтаDаннан кейін беріліс FLлпын босату
FаFпаDын орнына салыHыз. Егер беріліс
ауыстырDышты P (ТLраFFа Fою) Fалпынан
шыDару мNмкін болмаса, MIБ жNйесін дереу
тексертіHіз. Осы Fызмет тNрін атFарту Nшін
NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа
барDан жJн.
EАУІПТІ
EозDалтFыш от алып тLрDан жBне тежеу педалі
басылDан кезде, беріліс ауыстырDышын P
(тLраFFа Fою) кNйінен шыDару мNмкін болмаса, тоFтау сигналыныH шамдары жасамауы

мNмкін. АFаумен жLмыс істейтін тоFтау сигналыныH шамдары JзіHізді жBне Jзгелерді
жараFаттайтын апатFа Bкелуі мNмкін.

Mдеткішті тJмен ауыстыру — D
кNйінде —
Басып озу немесе FырларDа шыDу Nшін Nдету педалін еденге дейін басыHыз. БLл кJлік
жылдамдыDына Fарай беріліс жNйесін тJменгі берілістердіH біріне ауыстырады.

СLйыFтыFтыH жоDары
температурасынан FорDау режимі
БLл трансмиссия жNйесініH сLйыFтыFтыH жоDары
температурасынан FорDау режимі бар. Егер
сLйыFтыF температурасы Jте жоDары болса (мысалы, тіркеме сияFты ауыр жNгі бар кJлікпен кNн
ыстыF кезде тік FырDа шыFFан кезде), беріліс
жNйесініH заFымдалу мNмкіндігін азайту Nшін
FозDалтFыш Fуаты жBне, кейбір жаDдайларда,
кJлік жылдамдыDы Jздігінен азайтылады. КJлік
жылдамдыDын Nдету педалімен баFылауDа болады, біраF FозDалтFыш пен кJлік жылдамдыDы шектеулі болуы мNмкін.

СаFтандыру Bрекеті
Егер кJлікті дJHгелектіH шамадан тыс айналуы жBне одан кейінгі тежегішті Fатты басылуы сияFты тосын жаDдайда жNргізген кезде,
апат кезінде Jшу жNйесі іске Fосылуы мNмкін.
Iшуді Fажет ететін режимніH FосылDанын білдіру Nшін аFаулыFтыH индикатор шамы (MIL)
жануы мNмкін, FараHыз “ АFаулыF индикаторыныH шамы (MIL)” “2. ішінде Аспаптар мен
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ТIРТ ДIGГЕЛЕКТІ ЖЕТЕК (4ДЖ)
(бар болса)
басFару FLралдары” бJлім. МLндай жаDдай барлыF электр тізбектері дLрыс жLмыс жасап тLрса
да кезігеді. МLндай жаDдайда, от алдыру
FосFышын OFF кNйіне FойыHыз да, 10 секунд
кNтіHіз. Содан кейін, FосFышты ON кNйіне кері
бLраHыз. КJлік JзініH Fалыпты жLмыс істейтін
кNйіне оралуы тиіс. Егер ол JзініH Fалыпты
жLмысына оралмаса, NISSAN дилеріне немесе
білікті шеберханаDа беріліс жNйесін тексертіHіз
жBне, Fажет болса, жJндетіHіз.

КJлік жLмыс істеп тLрDанда 4ДЖ жNйесінде Fандай да бір аFау орын алса, Jлшегіште хабарлар
кJрсетіледі.

ТLрып FалDан кJлікті босатып алуDа Bрекет
жасалDан кезде май температурасы артFандыFтан
4ДЖ температурасы жоDары хабары кJрсетілуі
мNмкін. КJлікті жNргізу режимі екі дJHгелекті жетек (2ДЖ) режиміне Jзгеруі мNмкін. Осы ескерту
хабары кJрсетілсе, Fауіпсіз болDан кезде кJлікті
тоFтатып, FозDалтFышты бос айналдырып
FойыHыз. Одан кейін хабар Jшсе, жNргізуді
жалDастыруDа болады.

EАУІПТІ
СLйыFтыFтыH жоDары температурасынан
FорDау режимі немесе Jшуді Fажет ететін Bрекет орын алDан кезде, кJлік жылдамдыDы біртіндеп азайтылады. БLл азайDан жылдамдыF
басFа кJліктерге FараDанда тJмендеу болуы
мNмкін, ал бLл Jз кезегінде апатFа тNсу
мNмкіндігін жоDарылатады. КJлікті жNргізген
кезде аса саF болыHыз. Eажет болса, трансмиссия жNйесініH Fалыпты кNйге оралуын
мNмкін ету Nшін жолдыH шетіндегі Fауіпсіз
жерге тоFтаHыз немесе оны, Fажет болса,
жJндетіHіз.
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Егер 4ДЖ жNйесініH Fатесі ескерту хабары
кJрсетілсе, 4ДЖ жNйесінде аFау болуы мNмкін.
КJлік жылдамдыDын азайтып, кJлікті тексертіHіз.
NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа тез
арада барDан жJн.
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Шина Jлшемі хабары алдыHDы жBне артFа
дJHгелектердіH диаметрлері арасында Nлкен
айырмашылыF болDанда кJрсетілуі мNмкін.
EозDалтFыш бос айналып тLрDанда Fауіпсіз
аймаFта жолдан шыDарыHыз. БарлыF шина
JлшемдерініH бірдей, шина FысымыныH дLрыс
екенін жBне шиналардыH Fатты желінбегенін
тексеріHіз. Eандай да бір ескерту хабарлары одан
кейін де кJрсетілсе, кJлікті тексертіHіз. NISSAN
дилеріне немесе білікті шеберханаDа тез арада
барDан жJн.

тектор
Nлгісі
бар
шиналарды
пайдаланыHыз. ТайDаF жолдарда алдыHDы
дJHгелектерге
шина
шынжырларын
орнатыHыз жBне кJлікті FыраDы жNргізіHіз.

EАУІПТІ

•

•

•

•

КJлікті
шиналардыH
жLмыс
кJрсеткіштерінен
асыра
жNргізбеHіз.
ЖылдамдыFты жылдам Nдету, оFыс
бLрылу Bрекеттері немесе оFыс тежеу
баFылау мNмкіндігініH жоDалуына Bкеледі.
4ДЖ
жабдыFталDан
кJліктерде,
екі
дJHгелекті жерден кJтеріп, FозDалтFыш от
алып тLрDан кезде кез-келген беріліске немесе артFы кNйге ауысуDа тырыспаHыз.
Aйтпесе трансмиссия жNйесіне заFым келіп
немесе кJлік кNтпеген кезде FозDалып,
адамдар ауыр жараFат алуы немесе
кJлікке заFым келуі мNмкін.
Iзге екі дJHгелек жерден кJтерілген болса
да, 4ДЖ жабдыFталDан кJлікті 2-дJHгелекті
динамометрде (кей аймаFтар тарапынан
шыDарылDан тNтіндерді тексеру Nшін Fолданылатын динамометрлер сияFты) немесе LFсас жабдыFта тексеруге тырыспаHыз.
Тексеру жNргізетін нысан Fызметкерлеріне кJлікті динамометрге шыDарудан
бLрын оныH 4ДЖ жабдыFталDанын айтуды
LмытпаHыз. СBйкес келмейтін сынаF
жабдыDын пайдалану трансмиссия жNйесін
заFымдауы
немесе
кJліктіH
Fатты
заFымдалуына
немесе
жеке
бас
жараFатына
Bкеле
алатын
кJліктіH
байFаусызда FозDалуына Bкелуі мNмкін.
Aрдайым бірдей Jлшемі, Jндірушісі, FLрылымы (еHіс, еHіс белдікті немесе радиалды)
жBне барлыF тJрт дJHгелекте бірдей про-

•
•

БLл кJлік жолсыз жерлерге (кедірбLдырлы жолDа) арналмаDан. КJлікті шиналар батып Fалуы мNмкін FLмды немесе
балшыFты жолдарда жNргізбеHіз.

Fауіпсіз
аймаFта
жолдан
шыDып,
FозDалтFышты бос айналдырыHыз. 4ДЖ
жNйесінде аFау болмауы Nшін кJлікті
жNргізу режимі 2ДЖ режиміне ауысады.
Егер ескерту хабары Jшсе, кJлікті Fайта
айдауDа болады.

•

КJлікті жNргізіп келе жатFанда шина Jлшемі Fате хабары кJрсетілсе, Fауіпсіз аймаFта
жолдан
шыDып,
FозDалтFышты
бос
айналдырыHыз. БарлыF шина JлшемдерініH бірдей, шина FысымыныH дLрыс екенін
жBне шиналардыH Fатты желінбегенін
тексеріHіз.

•

ЖоDарыдаDы Bрекеттерді орындаDаннан
кейін де ескерту хабары кJрсетіліп тLрса,
кJлікті тез арада тексертіHіз. Осы Fызмет
тNрін атFарту Nшін NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа барDан жJн.

Ойлы-Fырлы жерге байланысты кJліктіH
дJHгелегі жерге тимей тLрса, кJлікті шамадан тыс айналдырмаHыз.

САE БОЛЫGЫЗ

•

ДJHгелектердіH бірі кJтерілген кезде
FозDалтFышты бос айналDышFа Fойып
жNргізбеHіз.

•

Бос
айналDыш
FолдансаHыз,
ешбір
дJHгелекті кJтермей тJрт дJHгелекті бір
жылдамдыFпен айналдырыHыз.

•

Егер FозDалыс кезінде 4ДЖ ескерту хабары
кJрсетілсе, 4ДЖ жNйесінде аFау бар болуы
мNмкін. КJлік жылдамдыDын дереу азайтып, кJлікті тексертіHіз. NISSAN дилеріне
немесе білікті шеберханаDа тез арада
барDан жJн.

•

4ДЖ температурасы немесе шина Jлшемі
Fате хабарлары кJрсетіліп тLрDанда кJлікті
жNргізе берсеHіз, жетек жNйесіне заFым
келуі мNмкін

•

КJлікті жNргізіп келе жатFанда 4ДЖ температурасы жоDары хабары кJрсетілсе,

От алдыру жBне жNргізу
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ЭЛЕКТРОНДЫ ТKРАEТЫЛЫE
БАCДАРЛАМАСЫ (ЭТБ) ЖMЙЕСІ
EАУІПТІ

•

•
•

•

Электронды тLраFтылыF баDдарламасы (ЭТБ) жNйесі жNргізушіге тLраFтылыFты
саFтау Nшін кJмектесуге арналDан, біраF
жоDары жылдамдыFта рульді кенет
бLрудан немесе кJлікті немFLрайды немесе Fауіпті жNргізуден болатын Fатерлі
жаDдайлардыH алдын алуDа арналмаDан.
КJлік жылдамдыDын азайтыHыз жBне
кJлікті тайDаF жолдарда жNргізгенде жBне
бLрDанда аса абай болыHыз жBне Bрдайым
FыраDы айдаHыз.
ЖNргізу жаDдайына Fарай кJтерілу мен жиналу жBне тежеу кNшін Nлестіру жNйелері
тиімсіз болуы мNмкін. Aрдайым мLFият
жBне FыраDы тNрде жNргізіHіз.
КJліктіH
уаFытша
тоFтату
жNйесін
JзгертпеHіз. Егер NISSAN LсынбаDан амортизаторды, білікшені, серіппені, стабилизатор
білікшесін,
тJлке
жBне
доHDалаFтарды FолдансаHыз немесе олар
Jте ескірген болса, ЭТБ жNйесі дLрыс
жLмыс істемеуі мNмкін. БLл кJлікті LстауDа
кері Bсерін тигізуі мNмкін жBне ЭТБ дабыл
шамы
жануы мNмкін.
Егер тежеу жNйесіне Fатысты NISSAN
LсынбаDан тежегіш дискі, ротор жBне тежегіш суппорты тBрізді жабдыFтар Fолданылса немесе олар Jте ескіріп кетсе ЭТБ
жNйесі дLрыс жLмыс істемеуі жBне ЭТБ
ескерту индикаторы
жануы мNмкін.
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•

Егер FозDалтFышты баFылау FLралдардыH
NISSAN LсынбаDан тNрлері Fолданылса немесе олар тым ескіріп кетсе, ЭТБ ескерту
индикаторы
жануы мNмкін.

•

Eуатты бір біліктегі екінші тайDанамайтын
доHDалаFFа беру арFылы тайDанайтын
доHDалаFтыH тайDанауын азайтатын етіп тежегіштіH басылуын баFылайды.

•

Тік еHіс жерлерде келе жатFанда ЭТБ
жNйесі дLрыс жLмыс істемеуі жBне ЭТБ дабыл шамы
жануы мNмкін. КJлікті жолдыH осы тNрлерінде жNргізбеHіз.

•

КJліктіH жылдамдыDына Fарай жетекті
доHDалаFтыH тайDанауын азайту Nшін тежегіштіH басылуын баFылайды (жабысуды баFылау
функциясы).

•

КJлікті айналмалы платформа, паром,
транспортер
немесе
рампа
тBрізді
орныFсыз жерде жNргізген кезде ЭТБ
ескерту индикаторы
жануы мNмкін.
БLл аFаулыF емес. EозDалмайтын орынDа
шыFFаннан кейін FозDалтFышты Fайта от
алдырыHыз.

•

ЖNргізушіге тJмендегі жаDдайларда кJлікті
басFаруDа
кJмектесу
Nшін
жекелеген
доHDалаFтардаDы
Fысымды
жBне
FозDалтFыштыH Fуатын баFылайды:

•

Егер NISSAN компаниясы LсынбаDан
доHDалаFтар немесе шиналар Fолданылса,
ЭТБ жNйесі дLрыс жLмыс істемеуі жBне ЭТБ
ескерту индикаторы
жануы мNмкін.

•

ЭТБ жNйесі Fар жамылDан жолда FыстыF
шиналарды немесе Fар шынжырларын алмастыра алмайды.

Электронды тLраFтылыF баDдарламасы (ЭТБ)
жNйесі жNргізуші енгізген нBрселерді жBне кJлік
FозDалысын баFылау Nшін BртNрлі сенсорларды
пайдаланады. Кейде кJлікті жNргізіп келе
жатFанда, ЭТБ жNйесі келесі функцияларды орындайды.

– жеткіліксіз бLрылу (кJлік руль басFару кірісініH артFанына Fарамастан, басFарылатын
жолDа тNспеуге бейім)
– шектен тыс бLрылу (белгілі бір жол немесе
жNргізу жаDдайларына Fарай кJлік шыр
айналуDа бейім).
ЭТБ жNйесі жNргізушіге кJлікті басFаруDа
кJмектеседі, біраF рульден айырылып Fалу FатерініH алдын ала бермейді.
ЭТБ жNйесі жLмыс істеп тLрDанда, FLралдар
таFтасындаDы
ЭТБ
дабыл
шамы
жыпылыFтайды, сондыFтан келесі жаDдайды
ескеріHіз:

•

Жол тайDанаF болуы мNмкін немесе жNйе
кJлікті жолда LстауDа кJмектесу Nшін белгілі
бір Bрекет Fажет деп шешуі мNмкін.

•

Тежеу педалінде лNпіл сезуіHіз жBне капоттыH
астынан шуыл немесе діріл естуіHіз мNмкін.

БLл Fалыпты жаDдай жBне ЭТБ жNйесініH
дLрыс жLмыс істеп тLрDанын білдіреді.

•

ЖылдамдыF пен жNргізу
жаDдайларына лайыFтаHыз.

Bдісін

жол

Мына
бJлімді
FараHыз
“Электроника
тLраFтылыDы баDдарламасыныH (ЭТБ) ескерту
шамы” “2. ішінде Аспаптар мен басFару
FLралдары” бJлім.
ЖNйеде аFау пайда болса, аспаптар панелінде
ЭТБ дабыл шамы
жанады. ЭТБ жNйесі автоматты тNрде сJнеді.
ЭТБ тетігі ЭТБ жNйесін сJндіру Nшін Fолданылады.
ЭТБ сJндірулі индикаторы
жанып, ЭТБ
жNйесініH ажыратылDанын кJрсетеді. ЭТБ тетігін
жNйені сJндіру Nшін FолданDанда, КДБ жNйесі
жетекті доHDалаFтыH біреуі Fуатын екінші
тайDанамайтын доHDалаFFа беру нBтижесінде
тайDанап кетпес Nшін жLмыс істеуін жалDастыра
береді. МLндай жаDдайда ЭТБ дабыл шамы
жыпылыFтайды. КJтерілу мен жиналу жBне тежеу
кNшін Nлестіру функцияларынан басFа барлыF
ЭТБ функциялары Jшіп тLр, сондай-аF ЭТБ ескерту шамы
жыпылыFтамайды. От алдыру кілті
“OFF” Fалпына, содан кейін ON Fалпына
FойылDан кезде, ЭТБ жNйесі автоматты тNрде іске
Fосылады.
Мына
бJлімді
FараHыз
“Электронды
тLраFтандыру баDдарламасы (ESP) сJндірулі
индикаторы” “2. ішінде Аспаптар мен басFару
FLралдары” бJлім.

КомпьютердіH FозDалтFышты от алдырDан жBне
кJлікті тJмен жылдамдыFта алDа немесе артFа
FозDаDанда жNйені тексеретін кіріктірілген диагностикалыF мNмкіндігі бар. Iзін-Jзі тексеру орын
алDан жаDдайда, “сылдыр” еткен шуды естуге
жBне/немесе тежеу педалінде пульсацияны сезуге болады. БLл Fалыпты жаDдай жBне аFаудыH бар
екенін білдірмейді.

КIТЕРІЛУ ЖAНЕ ЖИНАЛУ
ЖNйе тежеуді жаFсы сезу Nшін Bдеттегі тежеу
кезінде тежеу кNшін біртіндеп реттейді.

ТЕЖЕУ КMШІН MЛЕСТІРУ
БLрылыстармен жNріп келе жатFан тежеген кезде
жNйе кNштіH тJрт дJHгелектіH Bрбіріне Nлестірілуін бLрылыс радиусына Fарай оHтайландырады.

КJптеген жNру жаDдайларында, кJлікті электронды тLраFтылыF баDдарламасы (ЭТБ) жNйесі ON
Fалпына FойылDан кNйде жNргізу Fажет.
КJлік балшыFFа немесе FарDа батFан кезде, ЭТБ
жNйесі дJHгелектіH айналуын азайту Nшін
FозDалтFыштыH Fуатын азайтады. Mдеткіш еденге
дейін басылса да, FозDалтFыш жылдамдыDы азайтылады. Батып FалDан кJлікті шыDару Nшін
FозDалтFыштыH еH жоDарDы Fуаты Fажет болса,
ЭТБ жNйесін ажыратыHыз.
ЭТБ жNйесін ажырату Nшін ЭТБ OFF FосFышын
басыHыз.
индикатор шамы жанады.
ЖNйені іске Fосу Nшін ЭТБ OFF FосFышын Fайта
басыHыз немесе FозDалтFышты Fайта от
алдырыHыз.

ЭЛЕКТРОНДЫ ТKРАEТЫЛЫE
БАCДАРЛАМАСЫ (ЭТБ) OFF EОСEЫШЫ

SSD1149Z
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ТІК ЖАРCА КIТЕРІЛУ MШІН
КIМЕКТЕСУ ЖMЙЕСІ
EАУІПТІ

•

•

•

КJліктіH тік жардан артFа Fарай жылжып
кетпес Nшін ешFашан тек Dана тік жарDа
кJтерілу Nшін кJмектесу жNйесіне сенуге
болмайды. Aрдайым мLFият жBне FыраDы
тNрде жNргізіHіз. КJлікті тік жар Nстінде
тоFтатFан кезде тежеу педалін басыHыз.
Тау Nстіндегі мLздаFты немесе балшыFты
жолдарда тоFтаDан кезде аса мLFият
болыHыз. КJліктіH артFы жылжып кетуін
болдырмауDа арналDан шаралар жасамау
кJлікті басFару мNмкіндігініH жоDалуына
немесе аса Nлкен жараFат немесе Jлімге
Bкелуі мNмкін.
Тік жарDа кJтерілу Nшін кJмектесу жNйесі
кJлікті тік жардыH Nстінде Lстап тLруDа
арналмаDан. КJлікті тік жар Nстінде
тоFтатFан кезде тежеу педалін басыHыз.
БLлай етпеу кJлікті кері Fарай жылжуына
жBне кJлік апатына немесе аса Nлкен
жараFатFа Bкелуі мNмкін.
Тік жарDа кJтерілу Nшін кJмектесу жNйесі,
кJлікке жNк тиелген немесе жолдыH барлыF жаDдайларында артFа жылжып кетуден саFтандырмауы мNмкін. КJлікті кері
жылжуын болдырмау Nшін тежеу педалін
басуDа Bрдайым дайын болыHыз. БLлай етпеу, апатFа немесе ауыр жеке бас
жараFатына Bкелуі мNмкін.

КJлік Jрде тоFтаDан кезде тік жарDа кJтерілу Nшін
кJмектесу жNйесі тежегіштерді автоматты тNрде
басылDан кNйінде Lстап тLрады. Ол жNргізуші те-
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БАЙEАУСЫЗ КЕДЕРГІНІ ЕСКЕРТУ
(БКЕ) ЖMЙЕСІ (бар болса)
жеу педалін жіберіп, Nдеткішті FолданDан кезге
дейінгі уаFыт аралыDында кJліктіH артFа сырDып
кетпеуіне кJмектеседі.
Келесі жаDдайларда тік жарDа кJтерілу Nшін
кJмектесу жNйесі автоматты тNрде іске Fосылады:

•

Беріліс ауыстырDышын алдыHDы немесе артFы
беріліске ауыстырылDанда.

•

КJлік тежегішті басу арFылы тау Nстінде толыF
тоFтатылDанда.

•

Iр тіктігі 10% жоDары болDанда.

EАУІПТІ
БКЕ жNйесін тиісті тNрде пайдалану жJніндегі
ескертулер мен нLсFауларды орындамаDан
жаDдайда ауыр жараFат немесе жазым болу
жаDдайына себеп болуы мNмкін.

•

БКЕ жNйесі кJлікті тиісті тNрде жNргізудіH
орнына FолдануDа арналмаDан жBне оныH
кJліктерге немесе нысандарDа тиюініH алдын алуDа арналмаDан. Бір Fатардан екінші
FатарDа ауысFан кезде Nнемі кJліктіH екі
жаF жBне артFы кJрініс айналарын жBне
бLрылма шамын FолданыHыз жBне келесі
FатарDа ауысудыH Fауіпсіз екеніне кJз жеткізу Nшін ауысFыHыз келген баDытFа назар
аударыHыз. ЕшFашан БКЕ жNйесіне Dана
сенуге болмайды.

•

БКЕ жNйесі шамамен 32 км/саD-тан (20 миля/саD) жоDары жылдамдыFта жLмыс істейді.

•

Келесі жаDдайларда камера дLрыс жLмыс
істемеуі мNмкін:

ЕH LзаF Lстап тLру уаFыты 2 секунд. 2 секундтан
кейін кJлік артFа жылжи бастайды да, тік жарDа
кJтерілуге кJмектесу жNйесі жLмысын толыF
тоFтатады.
Тік жарDа кJтерілу Nшін кJмектесу жNйесі, беріліс
N (бейтарап) немесе P (тLраFFа Fою) Fалыптарына FойылDанда немесе кJлік тегіс жBне жатыF
жерде тLрDанда жLмыс істемейді.
Электронды тLраFтылыF баDдарламасы (ЭТБ)
ескерту
шамы
Jлшегіш
панельде
жыпылыFтаDанда, Jрге оHай кJтерілу жNйесі
жLмыс істемейді. (Мына бJлімді FараHыз “Электроника тLраFтылыDы баDдарламасыныH (ЭТБ)
ескерту шамы” “2. ішінде Аспаптар мен басFару
FLралдары” бJлім.)

– Егер камера линзасы Fатты кірленсе, автоматты кір жуу машинасы линзаны толыF тазалай алмайды. Солайша камера
кJліктер немесе жол сызыDын байFамай
Fалуы мNмкін.
– Тіркемені сNйреген кезде.
– КамераDа кNшті жарыF тNскенде. (Мысалы, кNн шыFFанда немесе батFанда, жарыF кJліктіH артFы жаDына тура тNссе.)

– EоршаDан орта жарыDы кенеттен Jзгергенде. (Мысалы, кJлік жерасты туннеліне немесе кJпірдіH астына кіргенде не
одан шыFFанда.)
– Eатты шуыл (мысалы, аудио жNйеніH
дыбысы, кJліктіH ашыF терезесі) дыбыстыF сигналDа кедергі жасауы, оны
естіртпеуі мNмкін.
БайFаусыз кедергіні ескерту (БКЕ) жNйесі жолдыH
басFа Fатарына ауысFан кезде, кJршілес Fатарда
келе жатFан жNргізушілерге ескерту жасау Nшін
Fажет.

SSD1026Z

АныFтау аумаDы

Радар
сенсорлары
кJрсетілген
аныFтау
аумаDыныH ішінде, басFа кJліктіH жартысымен
бірге кJлігіHіздіH екі жаDында келе жатFан кJлікті
аныFтай алады.
БLл аныFтау аумаDы Bдетте кJлігіHіздіH сыртFы
айнасынан басталады да, артFы бамперден шамамен 3 м (10 фут) жBне кJліктіH екі жаDынан шамамен 3 м (10 фут) FашыFтыFFа дейін созылады.

JVS0593XZ

БКЕ жNйесі кJршілес Fатарда келе жатFан басFа
кJліктерді аныFтау Nшін артFы бамперге жаFын
орнатылDан радар сенсорларын j
1 Fолданады.

БКЕ жNйесі шамамен 32 км/саD-тан (20 миля/саD)
жоDары жылдамдыFта жLмыс істейді. Егер радар
сенсорлары аныFтау аумаDында кJліктіH барын
аныFтаса, сыртFы артFы кJрініс айнасыныH
Fасында орналасFан БКЕ индикаторы жанады.
Егер бLдан кейін жNргізуші кJліктіH бLрылма шамын Fосса, дыбыстыF сигнал екі рет естіледі де,
БКЕ индикаторы жыпылыFтайды.
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1. БКЕ/RCTA жаDы (АрттаDы кJлденеH FозDалыс
туралы ескерту) индикатор шамы
2. БКЕ/RCTA индикаторы

БКЕ ЖMЙЕСІНІG ЖKМЫСЫ
БКЕ жNйесі шамамен 32 км/саD-тан (20 миля/саD)
жоDары жылдамдыFта жLмыс істейді. Егер радар
сенсорлары аныFтау аумаDында кJліктіH барын
аныFтаса, сыртFы артFы кJрініс айнасыныH
Fасында орналасFан БКЕ/RCTA индикатор шамы
(1) жанады. Одан кейін бLрылу сигналы іске
Fосылса, жNйе дыбысты сигнал береді (екі рет)
жBне
БКЕ/RCTA
индикатор
шамы
жыпылыFтайды. БКЕ индикатор шамы аныFтау
аумаDында бар екені аныFталDан кJлік Jтіп кеткенше жыпылыFтап тLрады. От алдыру FосFышы
ON Fалпына FойылDан кезде БКЕ/RCTA бNйір индикаторы бірнеше секунд жанады. БКЕ/RCTA
бNйір индикатор шамыныH жарыFтылыDы
FоршаDан ортаныH жарыFтылыDына байланысты
автоматты тNрде реттеледі. Егер кJлік аныFтау
аумаDына жNргізуші бLрылма шамды FосFаннан
кейін келіп кірсе, онда БКЕ/RCTA бNйір индикатор шамы Dана жыпылыFтайды да, дыбыстыF сигнал естілмейді. Eосымша мBлімет алу Nшін мына
бJлімді FараHыз “БКЕ жNргізу жаDдайлары” осы
бJлімніH аяF жаDында.

LSD2513
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БКЕ жNйесін Fосу/Jшіру
БКЕ жNйесін іске Fосу немесе сJндіру Nшін келесі
Fадамдарды орындаHыз.
1. Рульдегі
FосFышты [Settings] кJлік
аFпараты дисплейінде кJрінгенше басыHыз,
содан соH <OK> басыHыз.
2. [Driver Assistance]
таHдау Nшін
FосFышты FолданыHыз. Одан соH <OK>
басыHыз.
3. [Blind Spot] басыHыз, содан соH <OK>
басыHыз.
ЕСКЕРТПЕ

•

ЖNйені FосFан/Jшірген кезде, жNйе
FозDалтFыш Fайта FосылDанша аDымдаDы
параметрлерді саFтайды.

•

RCTA жNйесі (бар болса) БКЕ жNйемен бірге
кіріктірілген. БLнда RCTA жNйесі Nшін
кJлік аFпараты дисплейінде жеке таHдау
жоF. БКЕ ажыраDан кезде, RCTA жNйе де
ажырайды.

•

БКЕ жNйесі FосылDан кезде, кJлік аFпараты
дисплейіндегі БКЕ/RCTA индикаторы (аF)
жанады.

LSD2514
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– Тізбектесіп келе жатFан бірнеше
кJліктерді басып озDан кезде, кJліктер
бір-біріне жаFын келе жатса, бірінші
кJліктен кейінгі кJлік аныFталмауы
мNмкін.

БКЕ ЖMЙЕСІНІG ШЕКТЕУЛЕРІ
EАУІПТІ
ТJменде БКЕ жNйесі Nшін жNйе шектеулері
келтірілген. КJлікті бLл жNйе шектеулеріне
сай жNргізбеу Fауіпті жараFат алуDа немесе
мерт болуDа Bкеп соDуы мNмкін.

•

БКЕ жNйесі барлыF жаDдайда барлыF
кJлікті аныFтай алмайды.

•

Радар сенсорлары, мысалы келесі нысандарды аныFтай алмауы жBне БКЕ жNйесін
іске Fоса алмауы мNмкін:
– Жаяу жNргіншілер, велосипед, жануарлар.

•

•

Радар сенсорлары кJпшілік Fимылсыз нысандарды аныFтамайтын етіп жасалDан,
дегенмен шарбаF, FабырDа, жапыраF жBне
тLраFFа FойылDан кJлік тBрізді кейбір нысандарды ара-тLра аныFтауы мNмкін. БLл
Fалыпты жаDдай.

•

Келесі
жаDдайлар
радардыH
басFа
кJліктерді аныFтау мNмкіндігіне Bсер етуі
мNмкін:

– Мотоцикл тBрізді кJліктер, бойы аласа
кJліктер
немесе
клиренсі
Nлкен
кJліктер.
– Алда келе жатFан кJліктер.

Радар сенсорыныH аныFтау аумаDы жол
FатарыныH стандартты еніне негізделіп
аныFталDан. Радар сенсорлары кеHірек
жол Fатарында келе жатсаHыз, кJршілес
FатардаDы кJліктерді аныFтамауы мNмкін.
ЖолдыH тар Fатарында келе жатFанда, радар сенсорлары екі Fатардан кейінгі
FатардаDы кJліктерді аныFтауы мNмкін.

– ТоFтап тLрDан кJлікті Nдеткен кезде
аныFтау аумаDында FалDан кJліктер.
– ЖылдамдыDы
сіздіH
кJлігіHіздіH
жылдамдыDымен шамалас кJлік жолдыH келесі Fатарында сізбен Fатарласса.

– Eолайсыз ауа райы

– АрттаDы кJлік жылдам таFап Fалса.

– КJлікке кір жиналуы

– Сіз жылдам озып кеткен кJлік.
– АныFтау аумаDынан тез Jткен кJлік.

5-24 От алдыру жBне жNргізу

– ЖолдаDы шашыранды
– КJлікке мLз/Fылау/Fар Fатып Fалуы

•

Радар сенсорларына жаFын жерлерге жапсырмалар (мJлдір жапсырмаларды да),
керек-жараFтарды жапсыруDа не орнатуDа,

бояу жаDуDа болмайды. Келесі жаDдайлар
радардыH басFа кJліктерді аныFтау
мNмкіндігіне Bсер етуі мNмкін.

•

Eатты шуыл (мысалы, аудио жNйеніH дыбысы, кJліктіH ашыF терезесі) дыбыстыF
сигналDа кедергі жасауы, оны естіртпеуі
мNмкін.

БКЕ ЖMРГІЗУ ЖАCДАЙЛАРЫ
АртFы жаFтан басFа кJлік таяп
FалDанда

LSD2299Z

1-сурет - Артынан жаFындау

Индикатор
Fосулы
Индикатор
Jшірулі
Индикатор
жыпылыFтап
тLр

m
m
m

1-сурет: КJршілес Fатардан аныFтау аумаDына
кJліктіH соHынан ілесе кJлік кірсе БКЕ/RCTA индикаторы жанады.

ЕСКЕРТПЕ

LSD2302Z

3-сурет - БасFа кJлікті басып озу
LSD2300Z

2-сурет - Артынан жаFындау

2-сурет: Егер басFа кJлік аныFтау аумаDында
болDан кезде жNргізуші бLрылу шамын жаFса,
жNйе сигнал береді (екі рет) жBне бNйір индикатор шамы жанады.

БасFа кJліктен озу
3-сурет: Егер басFа кJлікті басып озсаHыз, жBне
сол кJлік аныFтау аумаDында тLрса, бNйір индикаторы шамамен 2 секунд жанады.

•

Тізбектесіп келе жатFан бірнеше кJліктерді
басып озDан кезде, кJліктер бір-біріне
жаFын келе жатса, бірінші кJліктен кейінгі
кJлік аныFталмауы мNмкін.

•

Радар сенсорлары баяу келе жатFан
кJліктерден жылдам озсаHыз, оларды
аныFтамауы мNмкін.

•

Егер жNргізуші бLрылма шамын кJлік
аныFтау аумаDына кірмей тLрып Fосса,
басFа кJлік аныFталDан кезде бNйірлік индикатор шамы жыпылыFтайды, біраF дыбыстыF сигнал естілмейді.

Бір жаF бNйірден Fосылу

ЕСКЕРТПЕ

•

Радар сенсорлары арт жаFтан тез
жаFындаDан кJліктерді аныFтай алмауы
мNмкін.

•

Егер жNргізуші бLрылма шамын кJлік
аныFтау аумаDына кірмей тLрып Fосса,
басFа кJлік аныFталDан кезде БКЕ индикатор шамы жыпылыFтайды, біраF дыбыстыF сигнал естілмейді.

LSD2305Z
LSD2303Z

4-сурет - БасFа кJлікті басып озу

4-сурет: Егер басFа кJлік аныFтау аумаDында
болDан кезде жNргізуші бLрылу шамын жаFса,
жNйе сигнал береді (екі рет) жBне бNйір индикатор шамы жанады.

5-сурет - БNйірден кіру

5-сурет: КJлік екі жаF бNйірдіH кез-келгенінен
аныFтау аумаDына кірсе бNйір индикаторы жанады.

От алдыру жBне жNргізу

5-25

LSD2308Z

6-сурет - БNйірден кіру

6-сурет: Егер басFа кJлік аныFтау аумаDында
болDан кезде жNргізуші бLрылу шамын жаFса,
жNйе сигнал береді (екі рет) жBне бNйір индикатор шамы жанады.
ЕСКЕРТПЕ

•

Егер жNргізуші бLрылма шамын кJлік
аныFтау аумаDына кірмей тLрып Fосса,
басFа кJлік аныFталDан кезде бNйірлік индикатор шамы жыпылыFтайды, біраF дыбыстыF сигнал естілмейді.

•

Радар сенсорлары жылдамдыDы сіздіH
кJлігіHіздіH жылдамдыDымен бірдей кJлік
аныFтау
аумаDына
кірген
кезде
аныFтамауы мNмкін.

LSD2596

5-26 От алдыру жBне жNргізу

ЖNйе уаFытша істен шыFты

ЕСКЕРТПЕ

РадардыH бJгеуде FалDаны аныFталса, жNйе автоматты тNрде істен шыDады. “Eолжетімді емес,
бNйірлік радар жабылDан”/”БNйірлік радар
жабылDан” ескерту хабары шыDады жBне
БКЕ/RCTA индикаторы (аF) кJлік аFпараты дисплейінде жанады.

Егер БКЕ жNйесі жLмысын тоFтатса, RCTA
жNйесі (бар болса) де жLмысын тоFтатады.

ЖNйелер жаDдайлар жойылмайынша Fолданылмайды.
Радар сенсорлары су шашырау, шыF немесе
тLман тBрізді уаFытша ауа райы FLбылыстарына
байланысты бJгеліп Fалуы мNмкін.

ОрындалуDа тиіс Bрекет:
КJлікті Fауіпсіз орынDа тоFтатыHыз, беріліс
ауыстырDышын Р (тLраF) кNйіне FойыHыз
FозDалтFышты
JшіріHіз
жBне
FозDалтFыштыFосыHыз.
Ескерту
хабары
кJрсетіліп тLра берсе, жNйені NISSAN дилері немесе білікті шеберхана тексеруі тиіс.

ЖMЙЕГЕ КMТІМ КIРСЕТУ

тексеріп, аумаFFа кедергі келтіріп тLрDан нысандарды алып тастаHыз. Радар сенсорларына
жаFын жерлерге жапсырмалар (мJлдір жапсырмаларды да), керек-жараFтарды жапсыруDа не
орнатуDа, бояу жаDуDа болмайды. Радар сенсорларыныH айналасындаDы жерді LруDа немесе
бNлдіруге болмайды. Радар сенсорларыныH
маHайына соDылысып FалуDа байланысты нLFсан
келсе NISSAN дилеріне немесе білікті
шеберханаDа барыHыз.

Радио жиілікке Fатысты тLжырым
ТNрді растау нJмірі: POCC DE.MЛ05.H01284

БLндай жаDдай мLз, Fырау немесе радар сенсорларына тLрып FалDан FоFысFа да байланысты
орын алуы мNмкін.
ЕСКЕРТПЕ
Егер БКЕ жNйесі жLмысын тоFтатса, RCTA
жNйесі (бар болса) де жLмысын тоFтатады.
ОрындалуDа тиіс Bрекет:
ЖоDарыда кJрсетілген жаDдай Fалпына келген
кезде жNйе Jз жLмысын автоматты тNрде
жалDастырады.

ДLрыс жLмыс істемеу
Егер БКЕ жNйесінде аFау болса, жNйе автоматты
тNрде Jшеді. ЖNйе аFаулыDы туралы ескерту хабары БКЕ/RCTA индикаторымен бірге (сарDыш)
кJлік аFпараты дисплейіне шыDады.

JVS0593XZ

БКЕ жBне RCTA жNйелеріне арналDан екі радар
сенсорыныH блогы j
1 артFы бамперге жаFын
орнатылDан. Радар сенсорларына жаFын жерлерді Nнемі таза LстаHыз. Радар сенсорлары су шашырау, шыF немесе тLман тBрізді уаFытша ауа
райы FLбылыстарына байланысты бJгеліп Fалуы
мNмкін. БLндай жаDдай мLз, Fырау немесе радар
сенсорларына тLрып FалDан FоFысFа да байланысты орын алуы мNмкін. Радар сенсорлары маHын

От алдыру жBне жNргізу
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АРТТАCЫ КIЛДЕНЕG EОЗCАЛЫС
ТУРАЛЫ ЕСКЕРТУ (RCTA) ЖMЙЕСІ
(бар болса)
EАУІПТІ
RCTA жNйесін тиісті тNрде пайдалану
жJніндегі ескертулер мен нLсFауларды
орындамаDан жаDдайда ауыр жараFат немесе
жазым болу жаDдайына себеп болуы мNмкін.

•

RCTA жNйесі кJлікті тиісті тNрде жNргізу
процедураларыныH орнына FолдануDа
арналмаDан жBне оныH кJліктерге немесе
нысандарDа
тиюініH
алдын
алуDа
арналмаDан. ТLраF орнынан артпен
шыFFан кезде, BрFашан бNйір жBне артFы
кJрініс айналарын FолданыHыз жBне жылжып бара жатFан баDытта бLрап, Fарап
тLрыHыз. ЕшFашан АрттаDы кJлденеH
FозDалыс туралы ескерту жNйесіне Dана сеніп жNре бермеHіз.

RCTA жNйесі тLраF орнынан кері шыFFанда Dана
кJмектеседі. КJлік керісінше тLрDанда жNйе
кJліктіH оH жBне сол жаDынан келген басFа
кJліктерді аныFтауDа арналDан. Егер жNйе
кJлденеH FозDалысты аныFтаса, сізге ескертеді.

LSD2513

5-28 От алдыру жBне жNргізу

1. БКЕ/RCTA индикатор шамы
2. БКЕ/RCTA индикаторы

RCTA ЖMЙЕСІНІG ЖKМЫСЫ
RCTA жNйесі жNргізушіге ол тLраFтан артпен
шыFFанда жаFындаDан кJліктер туралы да ескерте алады.
Беріліс ауыстырDыш R (артFа) Fалпында болDанда
жBне кJлік жылдамдыDы шамамен 8 км/саD (5
миля/саD) мBнінен тJмен болDанда, RCTA жNйесі
іске Fосылады.
Егер радар кез келген бNйірден келген кJлікті
аныFтаса, жNйе сигнал береді (бір рет) жBне БКЕ/
RCTA индикатор шамы кJлік жаFындаDан жаFтан
жанады.

JVS0593XZ

RCTA жNйесі жаFындап FалDан кJліктері аныFтау
Nшін артFы бампердіH екі жаDында орнатылDан
радарлыF сенсорларды j
1 Fолданады.
1 жаFындап FалDан
РадарлыF сенсорлар j
кJліктерді шамамен 20 м (66 фут) араFашыFтыFта
аныFтайды.
Егер радар бNйір жаFтан келген кJлікті аныFтаса,
жNйе кJрнекі белгі беріп, сигнал шыDарады.

JVS0173XZ

От алдыру жBне жNргізу
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RCTA жNйесін Fосу/Jшіру жолы
RCTA жNйесін іске Fосу немесе ажырату Nшін
келесі Fадамдарды орындаHыз.
1. Рульдегі
тNймені [Settings] (Параметрлер) кJлік аFпараты дисплейінде кJрінгенше
басыHыз, содан соH <OK> басыHыз.
2. [Driver Assistance] (ЖNргізуші кJмекшісін)
таHдау Nшін FосFышты FолданыHыз.
Одан соH <OK> басыHыз.
3. [Blind Spot] (БайFаусыз кедергі) басыHыз, содан соH <OK> басыHыз.
ЕСКЕРТПЕ

LSD2514

5-30 От алдыру жBне жNргізу

•

RCTA жNйесі БайFаусыз кедергіні ескерту
(БКЕ) жNйесіне кіріктірілген. БLнда
АрттаDы кJлденеH FозDалыс туралы ескерту жNйесі Nшін кJлік аFпараты дисплейінде
жеке таHдау жоF. БКЕ ажыраDан кезде,
АрттаDы кJлденеH FозDалыс туралы ескерту жNйесі де ажырайды.

•

ЖNйені FосFан/Jшірген кезде, FозDалтFыш
Fайта FосылDанша жNйе параметрлері
саFтайды.

– Жаяу жNргіншілер, велосипедтер, мотоциклдер, жануарлар немесе ойыншыF
кJлікке мінген бала.
– Шамамен 30 км/саD (19 миля/саD)
жылдамдыDынан артыF жылдамдыFта
жNріп бара жатFан кJлік.
– Шамамен 8 км/саD (5 миля/саD)
жылдамдыDынан тJмен жылдамдыFта
жNріп бара жатFан кJлік.

•

Радар сенсорлары белгілі бір жаDдайларда
жаFындап FалDан кJліктерді аныFтай алмауы мNмкін:
– Сурет j
a : СіздіH кJлігіHіздіH Fасына
FойылDан кJлік радар сенсорыныH
жарыDын FалFаласа.
– Сурет j
b : КJлік бLрышпен тLраFFа Fою
орнына FойылDанда.
– Сурет
j
c:
FойылDанда.

EАУІПТІ
ТJменде RCTA жNйесі Nшін жNйе шектеулері
келтірілген. КJлікті бLл жNйе шектеулеріне
сай жNргізбеу Fауіпті жараFат алуDа немесе
мерт болуDа Bкеп соDуы мNмкін.

•

Айналаны Bркез тексеріHіз жBне артFа
жNрер алдында артыHызда не бар екенін
Bркез тексеріп алыHыз. Радар сенсорлары
жаFындаDан
(FозDалDан)
кJліктерді
аныFтайды. Радар сенсоры келесідей Bр
нысанды аныFтай алмайды:

ылди

жерге

– Сурет j
d : ЖаFындаDан кJлік сіздіH
кJліктіH
автотLраF
Fапталына
бLрылDанда.

LSD2173Z

RCTA ЖMЙЕСІНІG ШЕКТЕУЛЕРІ

КJлік

– Сурет j
e : КJлік жасаDан бLрыш пен
жаFындап FалDан кJлік бLрышы кішкентай болDанда.

•

Келесі
жаDдайлар
радардыH
басFа
кJліктерді аныFтау мNмкіндігіне Bсер етуі
мNмкін:
– Eолайсыз ауа райы

От алдыру жBне жNргізу
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– ЖолдаDы шашыранды
– КJлікке мLз/Fылау/Fар Fатып Fалуы
– КJлікке Fылау Fатып Fалуы
– КJлікке кір жиналуы

•

•

Радар сенсорларына жаFын жерлерге жапсырмалар (мJлдір жапсырмаларды да),
керек-жараFтарды жапсыруDа не орнатуDа,
бояу жаDуDа болмайды. Келесі жаDдайлар
радардыH басFа кJліктерді аныFтау
мNмкіндігіне Bсер етуі мNмкін.
Eатты шуыл (мысалы, аудио жNйеніH дауысы, кJліктіH ашыF терезесі) дыбыстыF
сигналDа кедергі жасауы, оны естіртпеуі
мNмкін.

JVS0172XZ

1-сурет

JVS0173XZ

2-сурет

ЕСКЕРТПЕ

•

Жолда (1-сурет) немесе Fарсы баDытта (2сурет) бірнеше кJлік жаFындап FалDан болса, сенсорлардан алDашFы кJлік Jткен соH,
RCTA жNйесі ескерту сигналын шыDармауы
мNмкін.

•

RCTA жNйесі кJліктіH артындаDы нысанда
сонар сигналдан (бір рет дыбыстау)
басымдыDы жоDары екенін кJрсетіп сигнал
беріп, жаFындаDан кJлікті кJрсетеді. Егер
RCTA жNйесі кJліктіH артындаDы нысанды
жBне сол уаFытта жаFындап FалDан кJлікті
аныFтаса, келесі белгілер беріледі:
– АрттаDы кJлденеH FозDалыс туралы
ескерту жNйесі сигнал береді
– ЖаFындаDан кJлік жаFтаDы БКЕ индикатор шамы жанады

5-32 От алдыру жBне жNргізу

ЖNйе уаFытша істен шыFты
РадардыH бJгеуде FалDаны аныFталса, жNйе автоматты тNрде істен шыDады. “Eолжетімді емес,
бNйірлік радар жабылDан”/”БNйірлік радар
жабылDан” ескерту хабары шыDады жBне
БКЕ/RCTA индикаторы (аF) кJлік аFпараты дисплейінде жанады.
ЖNйелер жаDдайлар жойылмайынша Fолданылмайды.
Радар сенсорлары су шашырау, шыF немесе
тLман тBрізді уаFытша ауа райы FLбылыстарына
байланысты бJгеліп Fалуы мNмкін.
БLндай жаDдай мLз, Fырау немесе радар сенсорларына тLрып FалDан FоFысFа да байланысты
орын алуы мNмкін.
ЕСКЕРТПЕ
Егер БКЕ жNйесі жLмысын тоFтатса, RCTA
жNйесі (бар болса) де жLмысын тоFтатады.
ОрындалуDа тиіс Bрекет:
ЖоDарыда кJрсетілген жаDдай Fалпына келген
кезде жNйе Jз жLмысын автоматты тNрде
жалDастырады.

ДLрыс жLмыс істемеу
Егер RCTA жNйесінде аFау болса, жNйе автоматты
тNрде Jшеді. ЖNйе аFаулыDы туралы ескерту хабары БКЕ/RCTA индикаторымен бірге (сарDыш)
кJлік аFпараты дисплейіне шыDады.
LSD2596

От алдыру жBне жNргізу
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КРУИЗДІК БАEЫЛАУ (бар болса)

ЕСКЕРТПЕ
Егер БКЕ жNйесі жLмысын тоFтатса, RCTA
жNйесі (бар болса) де жLмысын тоFтатады.
ОрындалуDа тиіс Bрекет:
КJлікті Fауіпсіз орынDа тоFтатыHыз, беріліс
ауыстырDышын Р (тLраF) кNйіне FойыHыз
FозDалтFышты
JшіріHіз
жBне
FозDалтFыштыFосыHыз.
Ескерту
хабары
кJрсетіліп тLра берсе, жNйені NISSAN дилері немесе білікті шеберхана тексеруі тиіс.

ЖMЙЕГЕ КMТІМ КIРСЕТУ

тексеріп, аумаFFа кедергі келтіріп тLрDан нысандарды алып тастаHыз. Радар сенсорларына
жаFын жерлерге жапсырмалар (мJлдір жапсырмаларды да), керек-жараFтарды жапсыруDа не
орнатуDа, бояу жаDуDа болмайды. Радар сенсорларыныH айналасындаDы жерді LруDа немесе
бNлдіруге болмайды. Радар сенсорларыныH
маHайына соDылысып FалуDа байланысты нLFсан
келсе NISSAN дилеріне немесе білікті
шеберханаDа барыHыз.
JVS0595XZ

Радио жиілікке Fатысты тLжырым
ТNрді растау нJмірі: POCC DE.MЛ05.H01284

1. CANCEL FосFышы
2. RESUME/ACCELERATE (+) FосFышы
3. SET/COAST (-) FосFышы
4. Круиздік баFылаудыH НЕГІЗГІ FосFышы
EАУІПТІ

JVS0593XZ

БКЕ жBне RCTA жNйелеріне арналDан екі радар
сенсорыныH блогы j
1 артFы бамперге жаFын
орнатылDан. Радар сенсорларына жаFын жерлерді Nнемі таза LстаHыз. Радар сенсорлары су шашырау, шыF немесе тLман тBрізді уаFытша ауа
райы FLбылыстарына байланысты бJгеліп Fалуы
мNмкін. БLндай жаDдай мLз, Fырау немесе радар
сенсорларына тLрып FалDан FоFысFа да байланысты орын алуы мNмкін. Радар сенсорлары маHын
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•

КJрсетілген жылдамдыF шектеулерін
BрFашан саFтаHыз жBне жылдамдыFты
ешFашан асырмаHыз.

•

КJлікті келесі жаDдайDа жNргізген кезде,
круиздік
баFылауды
пайдаланбаHыз.
БLлай ету кJлікті баFылау мNмкіндігініH
жоDалуына жBне апатFа Bкелуі мNмкін.
– КJліктіH
жылдамдыDын
деHгейде
Lстап
тLру
болмаDанда

тLраFты
мNмкін

– КJлікті жол FозDалысы кJп жолда
жNргізгенде

– КJлікті жылдамдыDы BртNрлі жол
FозDалысы бар жолда жNргізгенде
– КJлікті желді аймаFтарда жNргізгенде

Круиздік баFылау жNйесі кJлік орнатылDан
жылдамдыFтан шамамен 13 км/саD (8 миля/саD)
тJмендесе Jздігінен ажыратылады.

– КJлікті иірімі кJп немесе ойлы-Fырлы
жолдарда жNргізгенде

Беріліс ауыстырDышы “N” (бейтарап) Fалпына
Fойылса жNйе тоFтайды жBне CRUISE индикаторы Jшеді.

– КJлікті тайDаF (жаHбыр, Fар, мLз жBне
т.б.) жолдарда жNргізгенде

Круиздік баFылауды іске Fосу

КРУИЗДІК БАEЫЛАУCА EАТЫСТЫ
САEТЫE ШАРАЛАРЫ

MAIN тетігін басыHыз. КJлік аFпараты дисплейіндегі CRUISE индикаторы жанады.

•

Круиздік жылдамдыFты орнату

•
•

Круиздік баFылау жNйесінде аFау пайда болса
автоматты тNрде біржола тоFтайды. КJлік
аFпараты дисплейінде CRUISE индикаторы
кJрсетіледі де, содан кейін жNргізушіге ескерту жасау Nшін жыпылыFтайды.
Егер CRUISE кJрсеткіш шамы жыпылыFтаса,
круиздік баFылаудыH НЕГІЗГІ FосFышын
ажыратыHыз жBне жNйені NISSAN дилеріне
немесе білікті шеберханаDа тексертіHіз.
CRUISE индикаторы круиздік баFылаудыH НЕГІЗГІ тетігі ON Fалпына RESUME/ACCELERATE (+), SET/COAST (-) немесе CANCEL тетігін
басып тLрDан кезде Fойылса жыпылыFтауы
мNмкін. Круиздік баFылау жNйесін дLрыс орнату Nшін келесі Bрекеттерді орындаHыз.

КРУИЗДІК БАEЫЛАУ ЖMЙЕСІНІG
АМАЛДАРЫ
Круиздік баFылау жNйесі кJлікті 40 км/саD (25
миля/саD) жоDары жылдамдыFтарда аяFты Nдету
педаліне Fоймастан жNргізуге мNмкіндік береді.

•

АяFасты тежегіш педалін аFырын басып
кJріHіз. КJлік Fажетті жылдамдыFFа жеткен
кезде, SET/COAST (-) FосFышын басып, бос
жіберіHіз.

•

SET/COAST (-) FосFышын басып, Lстап
тLрыHыз. КJлік Fажетті жылдамдыFFа жеткен
кезде, SET/COAST (-) FосFышын бос
жіберіHіз.

•

SET/COAST (-) FосFышын жылдам басып,
босатыHыз. БLл кJлік жылдамдыDын шамамен
1 км/саD (0,6 миля/саD) азайтады.

1. Eажетті жылдамдыFFа NдетіHіз.

ЖоDарылау жылдамдыFFа Fалпына келтіру:

2. SET/COAST (-) FосFышын басыHыз жBне бос
жіберіHіз.

ЖоDарылау жылдамдыFFа Fою Nшін келесі BдістердіH кез-келгенін пайдаланыHыз.

3. Mдету педалінен аяFты алыHыз.

•

Mдету педалін басыHыз. КJлік Fажетті
жылдамдыFFа жеткен кезде, SET/COAST (-)
FосFышын басып, бос жіберіHіз.

•

RESUME/ACCELERATE (+) FосFышын басып,
Lстап тLрыHыз. КJлік Fажетті жылдамдыFFа
жеткен кезде, RESUME/ACCELERATE (+)
FосFышын бос жіберіHіз.

•

RESUME/ACCELERATE (+) FосFышын жылдам
басып,
босатыHыз.
БLл
кJлік
жылдамдыDын шамамен 1 км/саD (0,6 миля/
саD) кJбейтеді.

КJлік орнатылDан жылдамдыFты Lстап тLрады.
БасFа кJлікті озып Jту:
Mдету Nшін Nдету педалін басыHыз. Mдету педалін
босатFаннан кейін, кJлік алдыHDы орнатылDан
жылдамдыFFа Fайта оралады.
Тік FырларDа шыFFанда немесе тJмен тNскенде,
кJлік орнатылDан жылдамдыFты Lстай алмауы
мNмкін. Осындай жаDдайларда, кJлікті круиздік
баFылаусыз жNргізіHіз.
ТJмендеу жылдамдыFFа Fалпына келтіру:
ТJмендеу жылдамдыFFа Fою Nшін келесі BдістердіH кез-келгенін пайдаланыHыз.

От алдыру жBне жNргізу
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ЖMРГІЗУШІ НАЗАРЫН АУДАРУ (бар
болса)
Алдын-ала орнатылDан жылдамдыFты
жалDастыру:
RESUME/ACCELERATE (+) FосFышын басып,
босатыHыз.

EАУІПТІ

•

КJлік жылдамдыDы 40 км/саD (25 миля/саD) асFан
кезде,
кJлік
соHDы
FойылDан
круиздік
жылдамдыFты Lстайды.

Круиздік жылдамдыFты ажырату

•

ЖNргізуші назарын аудару дабыл жNйесі
кез
келген
жNргізушініH
назары
тJмендеген сBтті, шаршаDанын аHDара бермейді.

•

ЖNргізушініH жауапкершілігі:

ОрнатылDан жылдамдыFты алып тастау Nшін келесі BдістердіH кез-келгенін пайдаланыHыз.

•
•
•

CANCEL FосFышын басыHыз.
АяFасты тежегіш педалін басып кJріHіз.
Круиздік баFылаудыH негізгі FосFышын
басыHыз. CRUISE (КРУИЗ) индикаторы сJнеді.

ЖNргізуші назарын аудару дабыл жNйесі
жNргізуші назары тJмендегенде немесе
LйFы басFанда жNргізушіге белгі беруге
арналDан. БLл жNйе рульді бLрмайды немесе кJлікті басFару мNмкіндігінен айырылудыH алдын алмайды.

ЖMЙЕ ЖKМЫСЫ

– саF болу,
JVI1328XZ

– Fауіпсіз жNргізу,
– кJлікті жол Fатарында жNргізу,
– кJлікті Nнемі басFарып отыру,
– шаршаDан кезде жNргізбеу,
– кJHіл аударатын нBрселерден Fашу (хабарлама, т.б.).
БLлай етпеу кJлікті баFылаудыH жоDалуына
жBне елеулі апатFа, адамныH жаралануына
немесе мерт болуына Bкелуі мNмкін.
ЖNргізуші назарын аудару дабыл жNйесі егер
жNйе назар аудару аздыDын немесе жNргізушініH
шаршаDанын байFаса жNргізушіге дабыл береді.
ЖNйе жNргізу Bдісін жBне рульді басFаруды белгілі бір уаFыт аралыDында байFап отырады,
Fалыпты Nлгіден ауытFу Jзгерісін аныFтайды.
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ЖNйе белгілі бір уаFыт ішінде жNргізуші назары
тJмендегенін байFаса, жNйе жNргізушініH дем
алуына Lсыныс беретін естілетін жBне кJрнекі
ескертуді пайдаланады.

Егер жNйе жNргізуші назарыныH азайDанын немесе шаршаDанын байFаса, “Take a break?” (Mзіліс
жасайсыз ба?) хабары кJлік аFпараты дисплейіне
шыDады жBне кJлік 60 км/саD (37 миля/саD) тJмен
жNргенде сигнал естіледі.
ЖNйе жNргізуші назарын Nнемі баFылайды жBне
сапар кезінде бірнеше рет ескерту жасайды.
ЖNйе от алдыру FосFышы Jшкенде жBне “ON”
(Eосулы) Fалпына FойылDанда Fайта жNктеліп,
жNргізу стилін жBне руль басFаруды Fайтадан
баDалайды.

ЖMРГІЗУШІ НАЗАРЫН АУДАРУ ЖMЙЕСІН
EОСУ ЖAНЕ IШІРУДІ БKРАУ

ЖMРГІЗУШІ НАЗАРЫН АУДАРУ ДАБЫЛЫ
ШЕКТЕУЛЕРІ
EАУІПТІ

•

ЖNргізуші назарын аудару дабылы келесі
жаDдайларда дLрыс жLмыс істемейді жBне
дабыл бермейді:

ОрындалуDа тиіс Bрекет:
КJлікті Fауіпсіз жерге Fойып, одан кейін
FозDалтFышты сJндіріп, Fайта от алдырыHыз.
Ескерту хабары кJрсетіліп тLра берсе, ЖNргізуші
назарын аудару жNйесін NISSAN дилері немесе
білікті шеберхана тексеруі тиіс.

– Кедір-бLдыр жол немесе ой-шLHFыр
тBрізді нашар жол жаDдайы.
– Eатты соFFан бNйір жел.
JVI1273XZ

– БLрылыста жылдамдыFты арттырып
жBне FарFынды кNшейтіп спорттыF
стильмен айдасаHыз.

ЖNргізуші назарын аудару жNйесін іске Fосу немесе ажырату Nшін келесі Fадамдарды
орындаHыз.
1. Рульдегі
FосFышты j
2 “Settings” (Параметрлер) кJлік аFпараты дисплейінде кJрінгенше басыHыз, содан соH OK
басыHыз.j
1
2. “Driver Assistance” (ЖNргізуші кJмекшісі)
таHдау Nшін
FосFышын j
1 FолданыHыз.
Одан кейін OK j
1 тNймесін басыHыз.
3. “Driver Attention Alert” (ЖNргізуші назарын аудару) таHдаHыз жBне OK басыHыз j
1.

– Жол келбетініH жиі Jзгеруі жBне кJлік
жылдамдыDы Jзгерісі.

•

ЖNргізуші назарын аудару дабыл жNйесі
келесі жаDдайларда дабыс бермейді:
– КJлік жылдамдыDы 60 км/с (37 MPH)
тJмен.
– Назар аудару аз уаFытFа Bлсіресе.
– НысанныH FLлауы сияFты бір сBтке
басFа нBрсеге кJHіл бJлу.

ЖMЙЕ АEАУЫ
Егер ЖNргізуші назарын аудару жNйесінде аFау
пайда болса, аFау туралы ескерту хабары кJлік
аFпараты дисплейіне шыDады жBне функция автоматты тNрде тоFтатылады.

От алдыру жBне жNргізу
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ЭКО РЕЖИМ ЖMЙЕСІ (бар болса)

•

ЭКО режим жNйесін жылдам акселерация
Fажет болатын мынадай жаDдайларда Jшіріп
FойыHыз:
– кJлік ішінде ауыр жNк болDанда немесе
ауыр салмаFты бірнеше жолаушылар
отырDанда айдау
– биік Jрде айдау

NSD042

ЭКО ПЕДАЛІНІG НKСEАУ БЕРУ
ФУНКЦИЯСЫ

ЭКО педалініH нLсFау беру жолаDы келесі
жаDдайларда кJрсетіледі:

•

Круиздік баFылау жNйесі (бар болса) жLмыс
істегенде.

•

КJліктіH жылдамдыDы шамамен 4 км/саD (2 миля/саD) азайDанда.

•

Беріліс ауыстырDыш P (ТLралату), N (бейтарап) немесе R (артFы) Fалпында болDанда.

ЭКО педалініH нLсFау беру функциясын іске Fосу
немесе істен шыDару Nшін FараHыз “Орнатымдар”
“2. ішінде Аспаптар мен басFару FLралдары”
бJлім.

Жылдам Nдетуге жол бермеу Nшін ЭКО режим
жNйесі FозDалтFышты жBне Mздіксіз Jзгермелі беріліс (MIБ) жLмысын автоматты тNрде баFылау
арFылы жанармайды Nнемдеуді арттыруDа
кJмектеседі.

EОРШАCАН ОРТА ЭКО

ECO режим жNйесін іске Fосу Nшін ECO режим
FосFышын басыHыз. Iлшегіш панельде ЭКО режим индикаторы кJрсетіледі.
ЭКО режимін ажырату Nшін ЭКО FосFышын Fайта
басыHыз. ЭКО режимініH кJрсеткіші Jшеді.

•

•

Егер де Nдету педалі басылDан кNйде болса,
онда ЭКО режим FосFышы OFF кNйде болDан
кNнде де ЭКО режим жNйесі Jшірілмейді. ЭКО
режим жNйесін Jшіру Nшін Nдету педалін
босатыHыз.
Егер ЭКО режим жNйесінде Fандай да бір аFау
бар болса, онда ол автоматты тNрде Jшіріледі.
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JVS0201XZ

ЭКО педалініH нLсFау беру функциясын жанармай
Nнемдеуді жаFсарту Nшін FолданыHыз.
ЭКО педалініH нLсFау беру жолаDы жасыл
ауFымда тLрDанда j
1 , кJлік Nнемдеп жNргізу
ауFымында жNріп келе жатFанын кJрсетеді.
ЭКО педалініH нLсFау беру жолаDы жасыл
ауFымда тLрDанда, Nдету педалі Nнемдеп жNргізу
ауFымы аясында басылып тLрDанын кJрсетеді.

JVS0200XZ

EоршаDан орта ЭКО j
1 жNргізу кезінде кJлік ЭКО
режимінде тLрса Nдету педалініH басFарылуына
байланысты кJрсетіледі.
EоршаDан орта ЭКО j
2 жNргізу Nлгісі ЭКО талабына сай баDыттарда жарFырайды.

ТKРАEEА EОЮ

EоршаDан ортаныH ЭКО режимін іске Fосу жBне
Jшіру Nшін, FараHыз “Орнатымдар” “2. ішінде
Аспаптар мен басFару FLралдары” бJлім.
EоршаDан орта ЭКО жNйесі келесі жаDдайларда
кJрсетіледі

•

КJліктіH жылдамдыDы шамамен 10 км/саD-тан
(6 м/саD.) жоDары болDанда.

ЭКО баDалау нBтижесі кJлік 10 минут немесе одан
да кJп жNрген соH кJрсетіледі.

j
1 : НеDLрлым Nнемдірек жNргізген сайын,
соDLрлым
шыDады.
мдеу кJрсетіледі.

j
3 : СоHDы Fалпына келтіру кJрсетілгеннен кейінгі

Беріліс ауыстырDыш P (ТLралату), N (бейтарап) немесе R (артFы) Fалпында болDанда.

орташа жанармай Nнемдеу кJрсетіледі.

•

Круиздік баFылау жNйесі (бар болса) жLмыс
істегенде.

кJрсетіледі.

JVI0929XZ

От алдыру FосFышы OFF Fалпына FойылDан кезде, ЭКО басFару дисплейі кJрсетіледі.

j
1
j
2
j
3
j
4

КJлікті FLрDаF шJп, FалдыF FаDаз немесе
шNберек сияFты жанDыш материалдардыH
Nстіне тоFтатпаHыз немесе FоймаHыз.
Олар оHай тLтанып, Jртке Bкелуі мNмкін.

•

КJлікті Fауіпсіз тNрде тLраFFа Fою Nшін
Fол тежегіш тартулы жBне беріліс
ауыстырDышы P (тLраFFа Fою) Fалпында
болуDа тиіс. БLлай етпеу кJліктіH кNтпеген
жерден FозDалып немесе жылжып кетуіне
жBне апатFа Bкелуі мNмкін.

•

КJлікті
тLралатFан
кезде,
беріліс
ауыстырDышыныH P (тLраFFа Fою) кNйіне
FойылDанына кJз жеткізіHіз. Беріліс
ауыстырDышын “P” (тLраFFа Fою) кNйінен
аяFасты тежегіш педалін баспастан шыDару
мNмкін емес.

•

КJлік Fараусыз FалDанда, FозDалтFышты от
алDан кNйде ешFашан FалдырмаHыз.

•

Балаларды
кJлік
ішіне
Fараусыз
FалдырмаHыз.
Олар
абайсызда
FосFыштарды немесе басFару тетіктерін іске Fосуы мNмкін. Eараусыз FалDан балалар
ауыр апаттарDа Lшырауы мNмкін.

j
2 : АлдыHDы 5 рет Nшін орташа жанармай Nне-

•

ЭКО ЖMРГІЗУ ЕСЕБІ

EАУІПТІ

•

j
4 : СоHDы тарихтаDы еH жаFсы жанармай Nнемдеу
ЭКО жNргізу есебін Fалпына келтіру Nшін мына
бJлімді FараHыз “Орнатымдар” “2. ішінде Аспаптар мен басFару FLралдары” бJлім.

ЭКО баDалау
АлдыHDы 5 рет (Тарих)
АDымдаDы жанармайды Nнемдеу
ЕH жаFсы жанармайды Nнемдеу
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•

КJлікті жBне/немесе оныH жNйелерін
байFаусызда Fолдану салдарынан жараFат
алу немесе мерт болу FаупініH алдын алу
Nшін, балаларды, басFалардыH кJмегін
Fажет ететін адамдарды немесе жануарларды кJлікте баFылаусыз FалдырмаHыз.
Сондай-аF жылы кNнде жабыF тLрDан
кJліктіH ішіндегі температура тез артып,
адамдар мен жануарларDа жараFат алу я
мерт болу Fаупін тJндіретіндей мBнге жетуі мNмкін.

SSD0488Z

1. ТLралату тежегішін Fатты тартыHыз.
2. Беріліс ауыстырDышты P (тLраFFа Fою) Fалпына FойыHыз.
3. ЕHіс жерде тLрDан кJліктіH жол FозDалысы болып жатFан тLсFа шыDып кетпеуі Nшін
дJHгелектерді суретте кJрсетілгендей бLру
жаFсы тBжірибе болып табылады.
ТIМЕН EАРАП ТKРУ, КIМКЕРТЕ ТАС БАР j
1
ДJHгелектерді кJмкерме тасFа жаFFа бLрыHыз
жBне кJмкерме тас жаDы кJмкерме тасFа тигенше кJлікті алDа FозDаHыз. Сосын, тLралату
тежегішін тартыHыз.
ТАУCА ЖОCАРЫ EАРАП ТKРУ, КIМКЕРМЕ ТАС
БАР j
2
ДJHгелектерді кJмкерме тастан Bкете
бLрыHыз жBне бNйірдегі дJHгелек аFырын барып кJмкерме тасFа тигенше кJліктіH артFа
жылжуына мNмкіндік беріHіз. Сосын, тLралату
тежегішін тартыHыз.
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ТАУCА ЖОCАРЫ НЕМЕСЕ ТАУДАН ТIМЕН
EАРАП ТKРУ, КIМКЕРМЕ ТАС ЖОE j
3
КJлік FозDалDан жаDдайда жолдыH ортасынан
басFа жаFFа жылжуы Nшін дJHгелектерді жолдыH шетіне Fарай бLрыHыз. Сосын, тLралату
тежегішін тартыHыз.
4. От алдыру FосFышын “OFF” кNйіне FойыHыз.

ТKРАEEА EОЮДЫG СЕНСОРЛЫE ЖMЙЕСІ (орнатылDан болса)

•

Осы бJлімде тLраFFа FоюдыH сенсорлыF
жNйесіне Fатысты берілген шектеулерді
оFып, LDынып алDаныHыз жJн. БLрыш сенсоры индикаторыныH тNсі мен алдыHDы/
артFы
(бар
болса)
кJріністегі
FашыFтыFтыH сілтеме сызыFтары нысанDа
дейінгі
Bр
тNрлі
FашыFтыFтарды
кJрсетеді. Eолайсыз ауа райы немесе автоматты кJлік жуDыш, жNк кJлігініH
сыDымдалDан ауа тежегіші немесе пневматикалыF бLрDылау балDасы тBрізді ультрадыбысты кJздер жNйеніH Fызметіне ыFпал
етуі мNмкін; бLл Jнімділігін азайтады немесе жалDан Bрекет етеді.

•

БLл функция жNргізушіге Nлкен, орнынан
жылжымайтын нысандарды аныFтап,
кJлікке заFым келтіріп алуDа жол бермес
Nшін Fолданылады. ЖNйе кішкене немесе
жылжып бара жатFан заттарDа тиіп кетудіH
алдын алуDа арналмаDан. AруаFытта
аFырын FозDалыHыз.

•

ЖNйе бамперден тJмен орналасFан кішігірім нысандарды аныFтай алмайды жBне
бамперге немесе жерге жаFын нысандарды аныFтай алмауы мNмкін.

•

ЖNйе келесі нысандарды аныFтамайды.

SSD0723Z

A тNрі

JVS0437XZ

B тNрі

ЖNргізушіге бампердіH жанында кедергі бар екендігін хабарлау Nшін тLраFFа Fою сенсор жNйесі
дыбыс шыDарады.
[Display] (Дисплей) кілті ON кNйінде тLрDанда,
кJлік аFпараты дисплейіне сенсор кJрінісі автоматты тNрде шыDады.

EАУІПТІ

•

ТLраFFа FоюдыH сенсорлыF жNйесі Jте
Fолайлы, біраF ол тLраFFа тиісті тNрде
Fоюды толыF Fамтамасыз ете алмайды.
ЖNргізуші тLраFFа Fою жBне басFа да BрекеттердіH Fауіпсіздігіне Bркез жауапты.
ТLраFFа Fоюдан бLрын Bрдайым жанжаDыHызDа Fарап, жалDастыру Fауіпсіз екендігін тексеріHіз.

– Eар, мата, маFта, шыны-жNн тBрізді
жLмсаF заттарды, т.б.
– АрFан, сым немесе шынжыр тBрізді
жіHішке нысандар, т.б.
– Сына пішінді нысандар
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•

Егер кJлігіHіздіH бамперініH беті Fисайып
немесе майысып заFымдалса, бLл сенсорлыF аумаFFа Bсер етуі, нBтижесінде кедергілер теріс Jлшенуі немесе жалDан ескерту
берілуі мNмкін.

САE БОЛЫGЫЗ

•
•

ДыбыстыF сигналды барынша аныF есту
Nшін кJлік ішінде тыныштыFты мLFият
саFтаHыз.
СенсорлыF тетіктерді (бампердіH бетінде
орналасFан) Fардан, мLздан жBне Fатты
кірленуден саFтаHыз. Сенсорларды Jткір
затпен тазаламаHыз. Сенсорлар бNркеліп
Fалса немесе бетінде жамылDы болDан
жаDдайда олардыH сезімталдыF/сенсорлыF Fызметі тJмендейді.

АртFы сенсор жBне алдыHDы сенсормен
жабдыFталDан кJлік Nшін (В тNрі):
ЖNйе беріліс ауыстырDыш D (жNру) Fалпында
болDанда алдыHDы кедергілер Nшін жBне беріліс
ауыстырDыш R (артFа) Fалпында болDанда бірдей
алдыHDы жBне артFы кедергілер Nшін кJрнекі белгі береді жBне сигнал шыDарады.
КJлік 10 км/саD (6 миля/саD) астам жылдамдыFта
істен шыDады. ТJменгі жылдамдыFта Fайтадан іске Fосылады.
Егер кедергі тек бLрыштаDы сенсор арFылы
аныFталып, FашыFтыF Bрі Fарай Jзгермесе, онда
Nзікті дыбыс 3 сек. Jткеннен кейін тоFтайды. Кедергі кJліктен алыстаDан жаDдайда дыбыстыH
шыDуы тоFтайды.

Нысан аныFталDан кезде, индикатор (жасыл) пайда болады жBне жыпылыFтайды, сондай-аF дыбыстыF сигнал Nзік-Nзік естіледі. КJлік белгілі бір
объектке жаFындай тNскенде, индикатордыH тNсі
сарыDа Jзгереді де, жыпылыFтаудыH жиілігі
жоDарылай тNседі. КJлік белгілі бір объектке Jте
жаFын
болDан
жаDдайда,
индикатор
жыпылыFтауын тоFтатады да, Fызыл тNске айналады жBне дыбыс сигналы Nздіксіз тNрде шыDа
бастайды.

ТKРАEEА EОЮ СЕНСОР ЖMЙЕСІНІG
OFF ТЕТІГІ

АртFы сенсормен жабдыFталDан кJлік Nшін (A
тNрі):
Беріліс ауыстырDышы R (АртFа) Fалпында
болDанда жNйе кJзге кJрінетін жBне естілетін сигналмен бірге артFы кедергілерді де аныFтайды.
КJлік 10 км/саD (6 миля/саD) астам жылдамдыFта
істен шыDады. ТJменгі жылдамдыFта Fайтадан іске Fосылады.
Егер кедергі тек бLрыштаDы сенсор арFылы
аныFталып, FашыFтыF Bрі Fарай Jзгермесе, онда
Nзікті дыбыс 3 сек. Jткеннен кейін тоFтайды. Кедергі кJліктен алыстаDан жаDдайда дыбыстыH
шыDуы тоFтайды.

5-42 От алдыру жBне жNргізу

JVS0646XZ

JVS0623XZ

Егер кJліктіH бLрышы белгілі бір затFа жаFындай
бастаса, бLрыштыF сенсордыH кJрсеткіштеріj
1
пайда болады (бар болса).
КJліктіH ортасы нысанDа жаFындаDан кезде,
ортаHDы индикаторы j
2 кJрсетіледі.

Рульдегі
FосFышы
j
1
тLтынушыDа тLраFFа Fою сенсоры (сонары)
жNйесін Jшіруге мNмкіндік береді.
ТLраFFа Fою сенсоры (сонары) жNйесі келесі
жаDдайларда автоматты тNрде іске Fосылады:

•

От алдыру FосFышы OFF Fалпынан ON Fалпына бLралDанда.

•

КJлік FозDалысы тBртібініH беріліс тLтFасы R
(артFа жNру) кNйінде болDанда.

•

КJліктіH жылдамдыDы шамамен 10 км/саD (6
миля/саD) тJмендеген кезде.

Автоматты тNрде іске Fосылу функциясын кJлік
аFпараты дисплейіндегі [Parking Aids] (ТLраFFа
Fою кJмекшісі) тNймесімен FосуDа немесе Jшіруге
болады. Мына бJлімді FараHыз “ТLраFFа FоюдыH
сенсорлыF жNйесініH параметрлері” осы бJлімніH
аяF жаDында.

ТKРАEEА EОЮДЫG СЕНСОРЛЫE
ЖMЙЕСІНІG ПАРАМЕТРЛЕРІ

2. [Driver Assistance] (ЖNргізуші кJмекшісі)
таHдау Nшін
FосFышын j
1 FолданыHыз.
Одан кейін <OK> j
1 тNймесін басыHыз.
3. [Parking Aids] (ТLраFFа Fою кJмекшісі) таHдап,
<OK> j
1 тNймесін басыHыз.

АуFым
СенсордыH аныFтау
орнатыHыз.

FабілетініH

диапазонын

Алыс - Орташа (Bдепкі) - ЖаFын

КелесілердіH арасынан Jзгертілетін мBзір элементін таHдаHыз.

•
•
•
•

[Sensor] (Сенсор)
[Display] (Дисплей)
[Volume] (Дыбыс деHгейі)
[Range] (АуFым)

Сенсор
Сенсорды Fолдануды іске Fосу немесе тоFтату.
ON (Bдепкі) - OFF - Тек алдыHDы (бар болса)

Дисплей
СенсорлыF тетік іске FосылDан жаDдайда кJліктіH
мBліметтік бейнебетінде сенсорлыF тетік бірден
кJрінеді.
JVI1273XZ

ТLраFFа Fою сенсорын (сонарын) орнату режимін
таHдау Nшін тJмендегі Fадамдарды орындаHыз.
1. Рульдегі
FосFышын j
2 кJлік
аFпараты дисплейінде [Settings] (Параметрлер) кJрсетілгенше FолданыHыз, одан кейін
<OK> j
1 тNймесін басыHыз.

ON (Bдепкі) - OFF

Mнділік
ДыбыстыH FаттылыDын реттеу.
ЖоDары - Орт. (Bдепкі) - ТJмен

От алдыру жBне жNргізу
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ТІРКЕМЕНІ СMЙРЕУ

ЖаHа кJлік негізінен жолаушыларды жBне жNкті
тасуDа арналDан.
Тіркемені сNйреу кJліктіH FозDалтFышына, жетек
тізбегіне, рульді басFару, тежеу жBне Jзге
жNйелеріне Fосымша салмаF салады. Тіркемені
сNйреу Fапталдан соFFан жел, Fатты жол Nстінде
немесе Jтіп бара жатFан жNк машиналарыныH
Bсерінен теHселу сияFты Jзге жаDдайларды
кNшейтеді.
ЖNргізу мBнерін жBне жылдамдыFты жаDдайDа
Fарай реттеу керек. Тіркемені сNйреуден бLрын
сNйреу жабдыDын дLрыс пайдалануDа Fатысты
тNсініктеме алу Nшін NISSAN дилеріне немесе
білікті шеберханаDа жолыDыHыз.

•

КJлігіHіз тJрт жетекті дJHгелек (4ДЖ)
жNйесімен жабдыFталDан болса, AUTO режимін таHдаHыз.

•

Тіркеме
JндірушісініH
орындаHыз.

•

КJлікке жBне тіркемеге арналDан сBйкес
жалDау FLрылDыларын (тіркеменіH тіркеу
FLрылDысы, Fауіпсіздік шынжыры, тJбедегі
жNк салDыш жBне т.б.) таHдаHыз. БLл
FLрылDылар тіркемені сNйреуге де Fатысты
Fосымша мBлімет алуDа болатын NISSAN дилерінде немесе білікті шеберханада бар.

•

ПАЙДАЛАНУCА EАТЫСТЫ САEТЫE
ШАРАЛАРЫ

•

Тіркемені кJлікті толыF іске Fосу сатысынан
Jткізу барысында сNйреуге тырыспаHыз.

•

КJлікті жNргізуден бLрын, тіркемедегі жарыF
жNйесініH дLрыс жLмыс жасайтындыDына кJз
жеткізіHіз.

•

Тіркемені пайдалануDа Fатысты заHды еH
Nлкен жылдамдыFтарды саFтаHыз.

•

ОFыс FозDалуDа,
тырыспаHыз.

•

ОFыс бLрылуDа жBне жолаFты ауыстыруDа
тырыспаHыз.

•

КJлікті Bрдайым
айдаHыз.

Nдетуге

орташа

жBне

ТіркеменіH жалпы салмаDын (трейлердіH
салмаDы мен жNктіH салмаDы) кJлік пен,
сNйрету
FLралдары
Nшін
кJрсетілген
салмаFтан асырмаHыз. Eосымша аFпаратты
NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа
хабарласып алыHыз.
Ауыр жNктердіH біліктіH Nстіне орнатылуы Nшін тіркемеге жNк тиеу Fажет. Тіркемедегі
жNктіH салмаDы оныH амортизаторыныH серіппесі Nшін рLFсат етілген макс. салмаFтан
аспауDа тиіс.

•

КJлігіHізді бJлек техникалыF Fызмет кJрсету
кітапшасында берілген мерзімнен жиірек тексертіп отырыHыз.

•

Тіркемені сNйреу ысылу кNші мен кедергініH
айтарлыFтай кNшеюіне байланысты Fалыпты
жаDдайдаDыдан гJрі кJп жанармайды Fажет
етеді.

тоFтауDа

жылдамдыFпен
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•

нLсFауларын

Тіркемені сNйретіп бара жатFанда, кJлік
Fызып
кетпес
Nшін
FозDалтFышты
салFындатFыштыH температурасыныH индикаторын тексеріHіз.

ШИНА EЫСЫМЫ
Тіркемені сNйретіп бара жатFанда, кJліктіH шиналарыныH Fысымын, шина жапсырмасында
кJрсетілген макс. LсынылDан ТЫНЫШ шина Fысымына (жNк толтыра арту Nшін) дейін кJтеріHіз.
КJлікке уаFытша FосалFы доHDалаF немесе ыFшам
FосалFы доHDалаF орнатылDан кезде тіркемені
сNйремеHіз.

EАУІПСІЗДІК ШЫНЖЫРЛАРЫ
КJлік пен тіркеме арасында Bрдайым Fолайлы
шынжырды пайдаланыHыз. Шынжырды амортизатор серіппесіне таDу керек, кJліктіH бамперіне
немесе осіне таDуDа болмайды. БLрылыстарды
мNмкін ету Nшін шынжырды жеткілікті тNрде бос
етуді LмытпаHыз.

ТІРКЕМЕ ТЕЖЕГІШТЕРІ
Тіркеме тежегіштерініH жергілікті ережелердіH талабына сай орнатылDанына кJз жеткізіHіз. Сонымен Fатар, тіркеменіH барлыF Jзге жабдыDыныH
жергілікті ережелерге сай екендігін тексеріHіз.
ТLрDан
кезде,
кJлік
пен
тіркеменіH
доHDалаFтарын BрFашан бLDаттаHыз. Бар болса,
тіркемедегі Fол тежегішті тартыHыз. Тік жарDа
FоюDа кеHес берілмейді.

Егер Fайткенде де тік жарDа тоFтау Fажет болса,
беріліс ауыстырDышын P (тLраF) Fалпына (Mздіксіз
Jзгермелі беріліс Nлгілері) немесе беріліс
ауыстырDышын тиісті беріліске FойыHыз да (МеханикалыF
беріліс
Nлгілері),
алдыHDы
дJHгелектерді жолдыH жиегіне бLрыHыз.

ТІРКЕМЕНІ АНЫEТАУ (бар болса)
Тіркемені
NISSAN
фирмалыF
электрлік
сNйреткіш FLралымен сNйреген кезде жBне
бLрылма шам Fосулы тLрса, кJліктіH электрлік
жNйесі тіркеменіH электр жарыDыныH Fосымша
электр жNктемесін аныFтайды. НBтижесінде,
баDыт кJрсеткішініH дыбысы Jзгеше болады.
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РУЛЬДІК БАСEАРУДЫ КMШЕЙТКІШ

ЖАЛCАУ EKРЫЛCЫСЫН ОРНАТУ
NISSAN компаниясы келесі жаDдайларда тіркемені сNйреуге арналDан жалDау FLрылDысын
орнатуDа кеHес береді:

•

АDытпа FLрылDылардаDы еH Nлкен тік жNктеме:
981 N (100 кг, 221 фунт)

•

КJліктегі жалDау FLрылDысы, бекіту тLстары
жBне орнатылатын бJлшектер: суретте мысал
ретінде кJрсетілгендей.

•

ЖалDау FLрылDысыныH артFы шыDыHFы жері
j
A : JндірушініH нLсFауларын FараHыз.

ЖалDау FLрылDысын орнату жBне пайдалануDа
Fатысты JндірушініH барлыF нLсFауларын
орындаHыз.

EАУІПТІ

•

Егер FозDалтFыш жLмыс істеп тLрмаса немесе FозDалыс кезінде сJндірілсе, рульді
басFаруDа кJмектесу жNйесі жLмыс істемейді. Рульді басFару Fиындау болады.

•

Егер FозDалтFыш жLмыс істеп тLрDанда
кNшейткіші бар рульдіH дабыл шамы жанса,
рульдік
басFаруDа
кJмектесу
жNйесініH жLмысы тоFтайды. КJлікті
баFылау мNмкіндігін жоDалтпайсыз, біраF
рульді басFару бLрынDыдан FиынDа
соDады.

Рульдік басFаруды кNшейткіш жNйесі кJлікті
жNргізу кезінде рульді кJп кNш салмастан
басFаруды мNмкін ететін кNшейткіш кJмегін
LсынуDа арналDан.
КJлікті тLралатFан немесе Jте аз жылдамдыFта
жNргізген кезде рульді тынымсыз немесе
бірFалыпты пайдалансаHыз, рульдіH кNшейткіш
Fызметі азайтылады. БLл рульдік басFаруды
кNшейткіш жNйесініH шамадан тыс Fызуын болдырмау жBне оны заFымдалудан FорDау Nшін
жасалDан. КNшейткіш Fызметі азайтылDан кезде,
рульді басFару кNшке тNсуі мNмкін. Рульдік
басFаруды кNшейткіш жNйесініH температурасы
тJмендеген кезде, кNшейткіш Fызметі Fалыпты
кNйге оралады. Рульдік басFаруды кNшейткіш
жNйесініH шамадан тыс Fызуына Bкелуі мNмкін
осындай
руль
Bрекеттерін
FайталамауDа
тырысыHыз.

Рульді жылдам бLрDан кезде дыбыс естілуі
мNмкін. БіраF бLл аFаулыF емес.
Егер кNшейткіші бар руль жNйесініH дабыл шамы
FозDалтFыш от алып тLрDан кезде жанса, ол
кNшейткіші бар руль жNйесініH дLрыс жLмыс жасап тLрмаDанын жBне жJндеу Fажеттігін білдіруі
мNмкін. КNшейткіші бар руль жNйесін NISSAN
дилеріне немесе білікті шеберханаDа тексертіHіз
(мына бJлімді FараHыз “РJлді кNшейткіштіH дабыл шамы” “2. ішінде Аспаптар мен басFару
FLралдары” бJлім).
Егер FозDалтFыш жLмыс істеп тLрDанда
кNшейткіші бар рульдіH дабыл шамы жанса, рульдік басFаруDа кJмектесу жNйесініH жLмысы
тоFтайды. КJлікті сонда да басFара бересіз. Алайда,
оFыс
бLрылыстарда
немесе
тJмен
жылдамдыFтарда кJлікті басFару Nшін кJп кNш
жLмсау Fажет.
Eосымша мBлімет алу Nшін “РJлді кNшейткіштіH
дабыл шамы” “2. ішінде Аспаптар мен басFару
FLралдары” бJлім.
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ТЕЖЕУ ЖMЙЕСІ

Тежеу жNйесініH екі бJлек гидравликалыF тізбегі
болады. Егер бір тізбек дLрыс жасамаса, екі
дJHгелектегі тежеу Fабілеті Bлі саFталады.

ТЕЖЕУ КЕЗІНДЕГІ САEТЫE ШАРАЛАРЫ
ВакуумдыF кNшейткіші бар тежегіш
EАУІПТІ
EозDалтFыш Jшіп FалDан кезде, инерция
бойынша тNспеHіз.
Тежегіш кNшейткіші FозDалтFыш вакуумын Fолдану арFылы тежеуге кJмектеседі. Егер FозDалтFыш
тоFтап Fалса, кJлікті аяFасты тежегіш педалін басу
арFылы тоFтатуDа болады. Алайда, кJлікті тоFтату
Nшін аяFасты тежегіш педаліне аяFпен FаттыраF
салмаF салу Fажет болады. ТоFтау FашыFтыDы
LзаFтау болады.

Тежегіштерді пайдалану
EАУІПТІ

•

ТайDаF жолда жNргізген кезде, Nдету немесе берілісті тJмендету барысында тежегішті басFан кезде абай болыHыз. ОFыс тежеу
немесе
жылдамдыFты
Nдету
дJHгелектердіH сырDуына жBне апатFа Bкелуі мNмкін.

•

Егер FозDалтFыш от алып тLрмаса немесе
FозDалыс кезінде Jшіп Fалса, кNшейткіші
бар тежегіштер жLмыс істемейді. Тежеу
Bрекеті Fиындау болады.
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АяFты кJлікті жNргізу кезінде аяFасты тежегіш
педалініH Nстіне FоюDа тырыспаHыз. БLл тежегіштердіH шамадан тыс Fызуына Bкеледі, тежеу бастырмалары/тJсемелерініH жылдам желінуіне
жBне жанармайдыH тLтынылу мJлшерініH
кJбеюіне Bкеледі.
ТежегіштіH желінуін азайтуDа кJмектесу жBне тежегіштердіH шамадан тыс Fызып кетуіне жол бермеу Nшін Lзын еHісті жолDа немесе Jрден
тNсерден бLрын жылдамдыFты азайтыHыз жBне
тJменгі беріліске JтіHіз. Шамадан тыс FызDан тежегіштер тежеу кJрсеткішін тJмендетуі жBне
кJлікті басFару мNмкіндігініH жоDалуына Bкелуі
мNмкін.

ЫлDал тежегіштер
КJлік жуылDан немесе су арFылы жNргізілген кезде, тежегіштер ылDалдануы мNмкін. НBтижесінде,
тежеу FашыFтыDы Lзарады жBне кJлік тежеу кезінде бір жаFFа тартуы мNмкін.
Тежегіштерді FLрDату Nшін оларды ысыту
маFсатында тежеу педалін аFырын басып отырып,
кJлікті Fауіпсіз жылдамдыFта жNргізіHіз. Тежегіштер Fалыпты кNйге келгенге дейін осылай
жасаHыз. Тежегіштер дLрыс жасамаDанDа дейін
кJлікті
Fатты
жылдамдыFта
жNргізуге
тырыспаHыз.

ТLралату тежегішін толыF іске Fосу
Eол тежегіштіH тежеу мNмкіндігі тJмендеген кезде
немесе Fол тежегіштіH негізін жBне/не барабанын/роторын
ауыстырDан
кезде,
тежеуді
жаFсарту
Nшін
Fол
тежегіштіH
негізін
жаттыFтырып бейімдеHіз.
БLл Bрекетті орындау реті кJлікке Fызмет кJрсету
нLсFаулыDында сипатталDан жBне оны NISSAN
дилері немесе білікті шеберхана орындай алады.

ТЕЖЕУГЕ КIМЕКТЕСУ
Тежеу педаліне тNсірілген кNш белгілі бір
деHгейден асып кетсе, тежеуге кJмектесу жNйесі
іске Fосылады да, тіптен педаль болымсыз
кNшпен басылDан жаDдайда да, Bдеттегі тежеу бустерімен салыстырDанда кJбірек тежеу кNшін
бJліп шыDарады.
EАУІПТІ
Тежеуге кJмектесу жNйесі тек тежеу Nрдісін
жNзеге асыру Nшін Dана кJмектеседі жBне
FаFтыDыстан саFтандыру немесе ескерту
FLралы болып табылмайды. КJлікті саF Bрі
Fауіпсіз жNргізуге жBне кJлікті BрFашан Jз
баFылауында LстауDа жNргізуші жауапты.

БKCАТТАУCА EАРСЫ ТЕЖЕУ ЖMЙЕСІ
(БEТЖ)
EАУІПТІ

•

•

БLDаттауDа Fарсы тежеу жNйесі (БEТЖ)
кNрделі FLрылDы болып табылады, біраF
ол абайсыз немесе Fауіпті жNргізу Bдістерінен болатын апаттардыH алдын ала алмайды. Ол тайDаF жолдарда кJлікті тежеген
кезде оны басFаруDа кJмектесе алады.
Eалыпты жолдарDа FараDанда тайDаF жолдарда тоFтау FашыFтыDыныH БEТЖ
болDанныH Jзінде LзаF болатынын есте
LстаHыз. ТоFтау FашыFтыDы Fатты, тасты
немесе Fар жамылDан жолдарда немесе
FарDа
Fарсы
шынжырларды
пайдалансаHыз да LзаF болуы мNмкін.
AрFашан алдаDы кJліктен кейін Fауіпсіз
араFашыFтыFты саFтап отырыHыз. Себебі
Fауіпсіздікті Fамтамасыз етуге жNргізуші
жауапты болып табылады.
ШинаныH Nлгісі мен Fалып-кNйі де тежеу
тиімділігіне Bсер етуі мNмкін.
– Шиналарды ауыстырDан кезде, барлыF
тJрт дJHгелекке кJрсетілген Jлшемі бар
шиналарды орнатыHыз.
– EосалFы шинаны орнатFан кезде, оныH
JлшемініH дLрыстыDына жBне шина
таFтайшасында
кJрсетілген
тNрге
сBйкес келетіндігіне кJз жеткізіHіз. (Мы-

на
бJлімді
FараHыз
“ШинадаDы
таFтайша белгі” “9. ішінде ТехникалыF
мBлімет” бJлім.)
– Eосымша
мBлімет
алу
Nшін
“ДJHгелектер мен шиналар” “8. ішінде
ТехникалыF Fызмет кJрсету жBне Jз бетінше орындалатын жLмыстар” бJлім.
БEТЖ тежегіштерге Fатты басFанда немесе тайDаF
жолдарда басFан кезде дJHгелектердіH Fатып
Fалмауы Nшін тежегіштерді баFылап тLрады.
ЖNйе Bр дJHгелектегі айналу жылдамдыDын
аныFтайды жBне тежеу жNйесі сLйыFтыDыныH
Fысымын Bр дJHгелектіH Fатып жBне сырDып кетпеуі Nшін Jзгертіп отырады. Aр дJHгелектіH Fатып
Fалуына жол бермеу арFылы, жNйе жNргізушіге
рульді баFылау мNмкіндігін саFтауDа жBне тайDаF
жолдарда жанDа сNйреу мен LршыFша айналуды
азайтуDа кJмектеседі.

ЖNйені пайдалану
Тежеу педалін басыHыз жBне оны Lстап тLрыHыз.
Тежеу педалін Nздіксіз Nлкен салмаF салу арFылы
басыHыз, біраF тежегіштерді ерсілі-Fарсылы
тербетпеHіз. БLDаттауDа Fарсы тежеу жNйесі
дJHгелектердіH Fатып Fалуына жол бермеу Nшін
іске Fосылады. Кедергілерге тап болмау Nшін
кJлікті басFарып отырыHыз.
EАУІПТІ
Тежеу педалін ерсілі-Fарсылы тербетпеHіз.
Себебі тоFтату FашыFтыDын Lзартуы мNмкін.

Iзін-Jзі тексеру мNмкіндігі
БLDаттауDа Fарсы тежеу жNйесі электронды сенсорларды, электрлі сорDыштарды, гидравликалыF соленоидтарды жBне компьютерді Fамтиды.
КомпьютердіH FозDалтFышты от алдырDан жBне
кJлікті тJмен жылдамдыFта алDа немесе артFа
FозDаDанда жNйені тексеретін кірістірілген диагностикалыF мNмкіндігі бар. Iзін-Jзі тексеру орын
алDан жаDдайда, “сылдыр” еткен шуды естуге
жBне/немесе тежеу педалінде пульсацияны сезуге болады. БLл Fалыпты жаDдай жBне аFауды білдірмейді. Егер компьютер аFаулыFты аныFтаса,
ол бLDаттауDа Fарсы тежеу жNйесін Jшіреді жBне
аспаптар панеліндегі бLDаттауDа Fарсы тежеу
жNйесініH дабыл шамын жаDады. Осыдан кейін,
тежеу жNйесі Fалыпты тNрде жLмыс жасайды, біраF бLDаттауDа Fарсы кJмегі болмайды.
Егер бLDаттауDа Fарсы тежеу жNйесініH дабыл шамы Jзін-Jзі тексеру немесе кJлікті жNргізу кезінде
жанса, онда кJлікті NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа тексертіHіз.

Eалыпты жLмысы
БEТЖ 5 пен 10 км/саD (3 пен 6 миля/саD) жоDары
жылдамдыFта жLмыс істейді. ЖылдамдыF жол
жаDдайына байланысты Jзгереді.
БLDаттауDа Fарсы тежеу жNйесі бір немесе бірнеше дJHгелектердіH Fатып FалуDа сыHай
танытFанын аныFтаDан кезде, жетек жылдам іске
Fосылады жBне гидравликалыF Fысымды жібереді. БLл Bрекет тежегіштерді Jте жылдам тNрде
басумен бірдей. Жетек іске FосылDан кезде, тежеу
педалінде пульсацияны сезуге жBне капоттыH

От алдыру жBне жNргізу
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КIЛІК EАУІПСІЗДІГІ

астындаDы жетектен шуды естуге немесе дірілді
сезінуге болады. БLл Fалыпты жаDдай жBне БEТЖ
дLрыс жLмыс жасап тLрDанын білдіреді. Алайда,
пульсация жол жаDдайыныH Fауіпті жBне кJлікті
жNргізу кезінде Fосымша саFтыF білдіру Fажет екенін білдіруі мNмкін.
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КIЛІКТІ СУЫE КMНДЕ ЖMРГІЗУ

КJлікті бос FалдырDан кезде:

EАУІПТІ

•

Кілтті JзіHізбен бірге Bрдайым алып жNріHіз кJлікті жеке гаражда FалдырDан кездіH Jзінде.

•

БарлыF терезелерді толыF жабыHыз жBне барлыF есіктерді FLлыптаHыз.

•

КJлікті Bрдайым кJріп тLруDа болатын жерге
FалдырыHыз.
ТNн
мезгілінде
жаFсы
жарыFтандырылатын жерге FалдырыHыз.

•

Егер Fауіпсіздік жNйесімен жабдыFталDан болса, оны пайдаланыHыз - FысFа мерзім Nшін де.

•
•

•

Eандай
жаDдай
болмасын,
кJлікті
саFтыFпен жNргізіHіз. ЖылдамдыFты абайлап NдетіHіз жBне азайтыHыз. Егер
жылдамдыFты Jте тез NдетсеHіз немесе
азайтсаHыз, жетектеуші дJHгелектер жабысу Fабілетін одан бетер жоDалтады.

•

Балаларды немесе Nй жануарларын кJлік ішінде ешFашан Fараусыз FалдырмаHыз.

СуыF кNнде жNргізгенде тоFтау Nшін
Fосымша FашыFтыFты саFтаHыз. Тежеуді
FLрDаF FабаттаDыдан ертерек бастау
Fажет.

•

БаDалы дNниелерді ешFашан кJлік ішінде
FалдырмаHыз. БаDалы дNниелерді Bрдайым
JзіHізбен бірге алып жNріHіз.

ТайDаF жолдарда алдыHDы жаFтаDы
кJліктен
айтарлыFтай
FашыFтыFты
саFтаHыз.

•

Еріп жатFан мLз (0°C, 32°F жBне Fату
барысындаDы жаHбыр), Jте салFын Fар
мен мLз Nсті жабысFаF жBне кJлікті
жNргізуді Fиындатуы мNмкін. МLндай
жаDдайларда кJліктіH жабысу немесе тLту
Fабілеті анаDLрлым аз болады. ЖолDа тLз
немесе FLм шашылDанDа дейін, кJлікті еріп
жатFан мLзда айдамауDа тырысыHыз.

•

ТайDаF жерлерді (Fара мLзды) байFаHыз.
БLл кJлеHкелі аумаFтардаDы таза болып
кJрінетін жолдарда пайда болуы мNмкін.
АлдыHDы жаFтан мLзды тLс кJрінсе, оDан
жетуден бLрын тежегішті басыHыз.
МLздыH дBл Nстінде болDанда тежеуге
тырыспаHыз жBне оFыс бLру Bрекеттерін
жасаудан бас тартыHыз.

•

КJлік FLжаттарын кJлік ішінде ешFашан
FалдырмаHыз.

•

ТJбедегі жNк салDышFа дNниелеріHізді
ешFашан
FалдырмаHыз.
Оларды
жNксалDыштан алып, кJліктіH ішіне салып бекітіп FойыHыз.

•

КJлік ішінде
FалдырмаHыз.

FосалFы

кілтті

ешFашан

•

ТайDаF жолдарда круиздік баFылауды
пайдаланбаHыз.

•

Eар кJліктіH астында Fауіпті FалдыF газдарды Lстап Fалуы мNмкін. ТNтін шыDару
жNйесіндегі жBне кJліктіH айналасындаDы
Fарды тазалап тLрыHыз.

АККУМУЛЯТОР
Егер аса салFын ауа райы кезінде аккумулятор
толыF зарядталмаDан болса, аккумулятордыH
сLйыFтыDы
Fатып
Fалып,
аккумуляторды
заFымдауы мNмкін. Максималды тиімділікке жету
Nшін аккумуляторды жNйелі тNрде тексеру Fажет.
МBлімет алу Nшін келесіні FараHыз “Аккумулятор”
“8. ішінде ТехникалыF Fызмет кJрсету жBне Jз
бетінше орындалатын жLмыстар” бJлім берілген.

EОЗCАЛТEЫШТЫG САЛEЫНДАТEЫШ
СKЙЫEТЫCЫ
Егер кJлікті сыртта антифризсіз Fалдыру керек
болса, салFындату жNйесін, оныH ішінде
FозDалтFыш блогын, аDызыHыз. КJлікті пайдаланудан бLрын толтырыHыз. МBлімет алу Nшін келесіні
FараHыз
“EозDалтFыш
салFындатFышын
ауыстыру” “8. ішінде ТехникалыF Fызмет кJрсету
жBне Jз бетінше орындалатын жLмыстар” бJлім
берілген.

бекіту немесе алып тастау Fажет. БLDан Fоса,
кJлікті тJмен жылдамдыFпен жNргізіHіз, Bйтпесе, кJлікке заFым келуі мNмкін жBне/немесе
кJлікті пайдалану жBне жLмыс параметрлеріне кері Bсері тиюі мNмкін.

ШИНА ЖАБДЫCЫ
1. Егер кJліктіH алдыHDы/артFы дJHгелектеріне
FарDа арналDан шиналар орнатылDан болса,
олардыH Jлшемі, салмаF кJтеру мBні, FLрылымы жBне тNрі (еHіс, еHіс белдікті немесе радиалды) артFы/алдыHDы шиналармен бірдей
болуы тиіс.
2. Егер кJлікті Fыс мезгілініH FаPарлы
жаDдайында пайдалансаHыз, барлыF тJрт
дJHгелекке FарDа арналDан шиналарды орнату
Fажет.
3. МLз FатFан жолдарда Fосымша жабысудыH болуы Nшін шегеленген шиналарды пайдалануDа
болады. Алайда, кей елдер, провинциялар немесе штаттар оларды пайдалануDа тыйым салады. Шегеленген шиналарды орнатудан
бLрын жергілікті, штат жBне провинция
заHдарымен танысыHыз.
Шегеленген Fар шиналарыныH сырDу жBне
ысылу мNмкіндіктері ылDал немесе FLрDаF
жолдарда шегеленбеген Fар шиналарынан
нашарлау болуы мNмкін.
4. EаласаHыз, Fар шынжырларын пайдалануDа
болады. ОлардыH кJліктегі шынжырларDа
сBйкес келетін JлшемініH бар екеніне жBне
шынжыр JндірушісініH кеHестеріне сай
орнатылDанына кJз жеткізіHіз. ТыDыз кигізілуі
Nшін Fар шынжырыныH Jндірушісі LсынDан
шынжыр FатайтFыштарды пайдаланыHыз.
ТайDанатпайтын шынжырдыH бос Lштары
FанаттарDа
немесе
шанаFтыH
тNбіне
соDылуына жол бермеу Nшін оларды мыFтап

АРНАЙЫ EЫС ЖАБДЫCЫ
Eыс мезгілінде кJлікте келесі заттарды тасуDа
кеHес беріледі:

•

Терезелердегі мLз бен Fарды аршу Nшін
FырDыш жBне Fатты Fылдары бар щетка.

•

Домкрат астына салынып, оDан мыDым негіз
бола алатын Fатты, тNзу таFтай.

•

EарDа батFан кJлікті аршуDа Fажет кNрек.

КIЛІКТІ ТKРАЛАТУ ТЕЖЕГІШІ
КJлікті сыртFы температура 0 °C (32 °F) тJмен
жерге FойDан кезде, Fол тежегіш Fатып Fалмас
Nшін оны тартпаHыз. КJлікті Fауіпсіз тNрде
тLралату Nшін:

•

Беріліс ауыстырDышты P (тLраFFа Fою) кNйіне
FойыHыз.

•

ДJHгелектерді мыFтап бLDаттаHыз.

ТОТТАНУCА EАРСЫ EОРCАНЫС
Жол Nсті мLзын ерітуге пайдаланылатын химиялыF заттар аса тоттандырDыш келеді жBне тNтін
шыDару жNйесі, жанармай жBне тежеу жNйесініH
тNтіктері, тежеу жNйесініH кабельдері, еден
бJлігініH жBне FанаттардыH тоттануын жBне сапасыныH нашарлауын Nдетеді.
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Eыс мезгілінде, FораптыH астыHDы бJлігі
жNйелі тNрде тазалануы тиіс. Eосымша
аFпарат алу Nшін осы нLсFаулыFтыH
“ТоттануDа Fарсы FорDаныс” “7. ішінде СыртFы
кJрінісі жBне кNтім” бJлім бJлімін FараHыз.
Кейбір аумаFтарда Fажет болуы мNмкін тоттануDа
Fарсы Fосымша FорDаныс туралы NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа хабарласыHыз.

5-52 От алдыру жBне жNргізу

6 ТJтенше жаDдайда

АпаттыF дабыл FаFFыш FосFышы ...........................
Желі шыFFан шина..................................................
Шина Fысымын баFылау жNйесі (ШEБЖ) ...........
КJлікті тоFтату ...................................................
ELралдарды жBне FосалFы шинаны
дайындау ...........................................................
ДJHгелектерді бLDаттау .....................................
Шинаны алу .......................................................

6-2
6-2
6-2
6-3
6-4
6-4
6-5

EосалFы шинаны орнату.................................... 6-6
ЗаFымдалDан шина мен FLралдарды жинау....... 6-7
СыртFы кJзден от алдыру ...................................... 6-7
Итеріп от алдыру .................................................... 6-9
EозDалтFыштыH Fатты Fызуы .................................. 6-9
КJлікті сNйреу......................................................... 6-10
СNйреуге Fатысты саFтыF шаралары ................. 6-11
NISSAN компаниясы Lсынатын сNйреу Bдісі .... 6-11

АПАТТЫE ДАБЫЛ EАEEЫШ
EОСEЫШЫ

ЖЕЛІ ШЫEEАН ШИНА

EАУІПТІ
АпаттыF дабыл FаFFышты сJндіру Fалпына
еш FауіптіH жоF екеніне кJз жеткізгеннен
кейін Dана FойыHыз. Сонымен Fатар, апаттыF
дабыл FаFFыш соFFыныH кNшіне немесе Bсеріне
байланысты
автоматты
тNрде
жыпылыFтамауы мNмкін.

ШинаныH желі
орындаHыз.

АпаттыF дабыл FаFFыш тJтенше жаDдайDа сай
кJлікті тоFтату немесе тLралату Fажет болDан кезде Jзге жNргізушілерді ескерту Nшін пайдаланылады.
АпаттыF дабыл FаFFыш FосFышы басылDан кезде,
барлыF
бLрылу
сигналы
шамдары
жыпылыFтайды. АпаттыF дабыл FаFFышты Jшіру
Nшін апаттыF дабыл FаFFыш FосFышын Fайта
басыHыз.
Eосымша Fауіпсіздік жастыFшаларын белсендіре
алатын Bсер болDанда, апаттыF дабыл FаFFыш
шамдар автоматты тNрде жыпылыFтайды. АпаттыF дабыл FаFFыш FосFышы басылса, Fауіп ескертуініH жарыFтары Jшеді.

6-2 ТJтенше жаDдайда

келесі

нLсFауларды

ШИНА EЫСЫМЫН БАEЫЛАУ ЖMЙЕСІ
(ШEБЖ)
EАУІПТІ

•

Радио толFындар электрлі медициналыF
жабдыFFа кері Bсер етуі мNмкін. Кардиостимуляторды пайдаланатындар электрлі
медициналыF жабдыFты пайдаланудан
бLрын оныH ыFтимал Bсерлері туралы білу
Nшін Jндірушісіне хабарласуы тиіс.

•

Шина FысымыныH тJмендігін ескерту шамы кJлікті жNргізіп бара жатFанда жанса,
кенет бLрылу немесе тежеу Bрекеттерін
жасамай, кJліктіH жылдамдыDын азайтып,
жолдан шыDарып Fауіпсіз жерге дереу
FойыHыз. КJлікті шинаныH желі Fатты
шыDып кеткенде жNргізсеHіз, шинаDа
жJндеуге келмейтін заFым келуі жBне іске
жарамай
Fалуы
мNмкін.
КJлікке
айтарлыFтай нLFсан келуі, апат орын алуы
жBне адам Fатты жараFат алуы мNмкін.
ТJрт шинаныH да Fысымдарын тексертіHіз.
ШинаныH Fысымын, шина жапсырмасында кJрсетілген, LсынылDан САЛEЫН шина
Fалпына келтіріп, шинаныH Fысымы тJмен
индикаторын JшіріHіз. Егер Fысым
кJрсеткішініH шамы шинадаDы Fысымды
толтырDаннан кейін де сJнбесе, онда шина

SIC2475Z

АпаттыF дабыл FаFFыш FосFышы аккумулятордыH
отырып Fалуынан басFа кездерде от алдыру
FосFышыныH кNйіне Fарамастан жLмыс жасай береді.

шыFса,

•

•
•

жарылып кеткен болуы мNмкін. ШинаныH
желі шыDып кетсе, орнына FосалFы шинаны барынша тез салыHыз.

кJлік 25 км/саD. (16 миля/саD.) жылдамдыFтан
жоDары жылдамдыFта келе жатса Dана іске Fосылады.

EосалFы шина орнатылса немесе доHDалаF
ауыстырылса, ШEБ жNйесі жLмыс істемейді жBне шинаныH Fысымы тJмен екенін
кJрсететін индикатор шамамен 1 минут
жыпылыFтайды. КJрсеткіш шамы 1 минуттан кейін жанDан Fалпында Fалады. Шинаны ауыстырту жBне/не жNйе параметрін
баптау Nшін NISSAN дилеріне немесе білікті
шеберханаDа
неDLрлым
тез
хабарласыHыз.

Eосымша мBлімет алу Nшін “Шина Fысымы тJмен”
ескертуі” “2. ішінде Аспаптар мен басFару
FLралдары” бJлім жBне “Шина Fысымын баFылау
жNйесініH (ШEБЖ) (бар болса)” “5. ішінде От алдыру жBне жNргізу” бJлім.

NISSAN LсынбаDан шинаны салсаHыз, ол
ШEБЖ тиісті тNрде жLмыс істеуіне Bсер етуі
мNмкін.
Шынайы NISSAN тJтенше шина желімін немесе оныH баламасын шинаны уаFытша
жJндеу Nшін FолдануDа болады. ШинаDа
басFа шина сLйыDын немесе шина желімдейтін бNріккішті FLймаHыз, себебі бLл
шина Fысымын аныFтайтын сенсорлардыH
дLрыс жLмыс істемеуіне Bкелуі мNмкін.

ШинаныH Fысымын баFылау жNйесі (ШEБЖ)
FосалFы
шинадан
басFа
шиналардыH
барлыFтарыныH Fысымын FадаDалайды. ШинаныH Fысымы тJмен индикаторы жанDан кезде,
шиналардыH бірініH FысымыныH Jте тJмендеп
кеткенін кJрсетеді. ШинасыныH желі шыFFан
кJлікті жNргізгенде, ШEБЖ іске Fосылады да,
FысымныH тJмен екенін кJрсететін индикатор
(Jлшегіш панель) арFылы ескертеді. БLл жNйе

КIЛІКТІ ТОEТАТУ
EАУІПТІ

•

ТLралату тежегішініH мыFты
тартылDанына кJз жеткізіHіз.

•

Беріліс ауыстырDышын “P” (тLраFFа Fою)
кNйіне Fоюды LмытпаHыз.

•

КJлік еHісте, мLзда немесе тайDаF жерде
тLрDанда
ешFашан
шиналарды
ауыстырмаHыз. БLл Fауіпті болып табылады.

•

АлдыHDы
жаFтан
келетін
кJліктер
кJлігіHізге жаFын болса, шиналарды
ешFашан ауыстырмаHыз. КBсіби жолда
кJмек кJрсету Fызметіне хабарласыHыз.

тNрде

5. Беріліс ауыстырDышты “P” (тLраFFа Fою) Fалпына FойыHыз.
6. EозDалтFышты JшіріHіз.
7. Капотты ашыHыз да, Nш бLрышты сBуле
шашыратFышты орнатыHыз:

•

БасFа жол FозDалысына Fатысушыларды
ескерту Nшін.

•

КJмек Fажеттігі туралы кBсіби жол
бойындаDы жBрдем Fызметіне хабарлау
Nшін.

8. БарлыF жолаушылардыH кJліктен шыDуын
жBне Fауіпсіз, жол FозDалысынан жBне кJлік
жNретін жолдан алшаF тLруын FадаDалаHыз.

1. КJлікті жолдан, жол FозDалысынан Fауіпсіз
тNрде BкетіHіз.
2. АпаттыF дабылFаFFыштарды FосыHыз.
3. КJлікті тNзу жерге тLралатыHыз.
4. ТLралату тежегішін тартыHыз.

ТJтенше жаDдайда
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EKРАЛДАРДЫ ЖAНЕ EОСАЛEЫ
ШИНАНЫ ДАЙЫНДАУ

SCE0700Z

2. EосалFы
алыHыз.

JVE0256XZ

EосалFы шина, домкрат жBне FLралдар жNк
бJлімініH еденініH астында орналасFан.

шинаны

суретте

кJрсетілгендей

ДIGГЕЛЕКТЕРДІ БKCАТТАУ

Домкратты, Fажетті FLралдарды жBне FосалFы
шинаны саFтау аумаDынан алыHыз.

JVE0255X

EосалFы шинаны шыDару:
1. ЖNксалDыш бJліктіH еденін кJтеріHіз де, содан
кейін ілмектіH кJмегімен жNк салатын бJліктіH
саHылауыныH шетіне іліп FойыHыз.

6-4 ТJтенше жаDдайда
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EАУІПТІ
Жеке бас жараFатына Bкелуі мNмкін кJліктіH
жылжуына жол бермеу Nшін сBйкес
дJHгелекті бLDаттауды LмытпаHыз.

Домкратпен кJтерген кезде, кJліктіH жылжуына
жол бермеу Nшін ыHDайлы блоктарды j
1 желі
шыFFан шинаDа j
A диагоналды тNрде FарамаFарсы дJHгелектіH алдыHDы жBне артFы жаDыныH
екеуіне де FойыHыз.

ШИНАНЫ АЛУ

SCE0504Z

КJлікті домкратпен кJтеру
EАУІПТІ
JVE0269XZ

•

Осы тараудаDы нLсFауларды міндетті
тNрде оFыHыз жBне орындаHыз.

•

ДОМКРАТEА CАНА СMЙЕНІП
КIЛІКТІG АСТЫНА КІРМЕGІЗ.

•

КJлікпен бірге келмеген
ешFашан пайдаланбаHыз.

•

КJлікпен бірге жеткізілген домкрат, шинаны ауыстырDан кезде кJлікті кJтеруге Dана
арналDан. КJлікпен бірге жеткізілген домкратты басFа кJліктерде пайдаланбаHыз.

Домкратпен кJтеру тLстары

•
•

ТKРCАН

•

ДомкраттыH Nстінде немесе астында блоктарды ешFашан пайдаланбаHыз.

•

КJлік домкратта тLрDанда FозDалтFышты
от алдырмаHыз немесе FумаHыз. КJлік кенеттен FозDалып кетуі жBне ол апатFа Lшыратуы мNмкін.

•

Шина жерден кJтеріліп тLрDанда кJлікте
жолаушылардыH отыруына ешFашан
рLFсат бермеHіз.

•

Домкратты пайдаланудан бLрын, оDан
жапсырылDан
ескерту
жапсырмасын
оFуды LмытпаHыз.

домкратты

КJлікті домкратпен кJтеруге арналDан жерінен басFа жерінен ешFашан кJтеруге
болмайды.

1. Домкратты домкраттыH басы кJлікке тиетіндей етіп домкратпен кJтеру тLсыныH дBл астына кJрсетілген ретте FойыHыз.
Домкратты Fатты, Bрі тNзу жерге Fою
Fажет.

КJлікті ешFашан Fажетті деHгейден асыра
кJтермеHіз.

ТJтенше жаDдайда
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2. Домкрат басын жBне алдыHDы немесе артFы
бJліктегі
домкратпен
кJтеру
тLсында
орналасFан екі тіліктіH арасына келтіріHіз.

2. ДJHгелекті аFырын салыHыз жBне саусаFпен
дJHгелек гайкаларын FатайтыHыз. БарлыF
дJHгелек гайкаларыныH дJHгелек сыртына
кJлденеH жанасFанын тексеріHіз.

EОСАЛEЫ ШИНАНЫ ОРНАТУ

3. Домкрат басыныH ойыDын екі тіліктіH арасына
кJрсетілгендей орнатыHыз.

3. ДJHгелек гайкасыныH кілтімен, дJHгелек гайкаларын FатайDанша кJрсетілген ретке сай (j
1
-j
5 ) 2-ден кJп бLрай отырып ауыстыра жBне
біркелкі FатайтыHыз.

4. ДJHгелек гайкасыныH кілті арFылы Bрбір
дJHгелек гайкасын саDат тіліне Fарсы баDытта
бір немесе екі рет бLрау арFылы босатыHыз.
ДJHгелек гайкаларын шина
кJтерілгенге дейін алмаHыз.

4. Шина жерге тигенше кJлікті баяу тJмендетіHіз.

жерден
JVE0028XZ

5. КJлікті шина мен жер арасында бос аралыF
пайда болDанша аFырын кJтеріHіз.
6. КJлікті кJтеру Nшін домкрат тLтFасын жBне
темірді екі Fолмен мыFтап LстаHыз жBне домкрат тLтFасын бLраHыз.

EАУІПТІ

•

Шинаны алу
1. ДJHгелек гайкаларын алыHыз.
2. ЗаFымдалDан дJHгелекті алыHыз.

КJлікпен бірге келген дJHгелек гайкаларынан
басFа
гайкаларды
ешFашан
пайдаланбаHыз. БасFа дJHгелек гайкалары
немесе дLрыс FатайтылмаDан диск гайкалары дJHгелектіH босап немесе шыDып кетуіне Bкелуі мNмкін. БLндай жаDдай апатFа
Lшыратады.

САE БОЛЫGЫЗ

•

ШинаныH
салмаDы
ауыр
келеді.
АяFтарыHыздыH шинадан алыс жерде тLруын
Fамтамасыз етіHіз жBне жараFат алып Fалмас
Nшін Fажетіне орай FолDапты пайдаланыHыз.

ДJHгелектіH шегелеріне немесе гайкаларына майды ешFашан жаFпаHыз. БLл
дJHгелек гайкаларыныH босауына Bкелуі
мNмкін.

•

T- пішінді FосалFы шина тJтенше жаDдайда
Dана пайдалануDа арналDан.

1. ДJHгелек пен орталыF бJлік арасындаDы
Fабаттан Fандай да бір балшыFты тазалаHыз.
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5. ДJHгелек гайкасын дJHгелек гайкасыныH кілтімен кJрсетілген ретке сай FатайтыHыз.
6. КJлікті толыF тJмен тNсіріHіз.
ДJHгелек гайкаларын FатайтFыш кілтпен тез
арада
берілген
Fатайту
кNшіне
сай
FатайтыHыз.
ДJHгелек гайкасын Fатайту моменті:
113 Н•м (11,5 кг-м, 83 фунт-фут)
ДJHгелек гайкалары Bрдайым техникалыF
сипаттамаDа сай Fатайтылуы тиіс. ДJHгелек
гайкаларын техникалыF сипаттамаDа сай
Bрбір майлау арылыDында FатайтуDа кеHес беріледі.
EАУІПТІ
КJлік 1000 км (600 миля) (сондай-аF, шинаныH
желі шыFFан кезде, т.с.с.) жNргеннен кейін
дJHгелек гайкаларын Fайта FатайтыHыз.

СЫРТEЫ КIЗДЕН ОТ АЛДЫРУ

ЗАEЫМДАЛCАН ШИНА МЕН
EKРАЛДАРДЫ ЖИНАУ

EАУІПТІ

•

EАУІПТІ
ПайдаланDаннан кейін, шина, домкрат жBне
FLралдардыH тиісінше жиналDанына кJз
жеткізіHіз. МLндай заттар апат немесе оFыс
тоFтау кезінде Fауіпті оF іспеттес Bрекет етуі
мNмкін.
1. БNлінген шинаны, FолданылDан домкрат мен
саймандарды, орындарынан алDан кездегі Bрекетті кері ретпен орындап салыHыз. (Мына
бJлімді FараHыз “ELралдарды жBне FосалFы
шинаны дайындау” осы бJлімніH бас жаDында.)

•

аккумулятордыH
Fасында
Nнемі
жарылDыш сутегі газы болады. БарлыF
LшFындар мен алауларды аккумулятордан алшаF LстаHыз.

•

12 вольттік аккумулятор Nстінде немесе
маHайында жLмыс істеген кезде, Bрдайым
ыHDайлы кJз Fауіпсіздігі FLралын киіHіз
жBне саFиналар, білезіктер жBне Jзге де
зергерлік бLйымдарды шешіHіз.

•

БасFа кJліктен от алдырDан кезде ешFашан
аккумулятордыH Nстіне еHкеймеHіз.

•

Аккумулятор сLйыFтыDыныH кJзге, теріге,
киімге немесе кJліктіH боялDан Fабатына
ешFашан
тигізбеHіз.
Аккумулятор
сLйыFтыDы аса Nлкен кNйіктерге Bкелуі
мNмкін кNйдіргіш, кNкіртті FышFыл болып
табылады. Егер сLйыFтыF бірдеHеге тиіп
кетсе, тиіп кеткен аумаFты бірден суды мол
етіп шайып тастаHыз.

•

аккумуляторды балалардыH Fолы жетпейтін жерде LстаHыз.

2. ЖNксалDыш бJліктіH еденін орнына салыHыз.
3. АртFы есікті жабыHыз.
ЕСКЕРТПЕ
Домкрат пен FLралдарды орнына FойDанда,
оларды FLралдар дорбасындаDы таспаныH
кJмегімен буып, бекітіHіз. Aйтпесе, FLралдар
бір-біріне тиіп, салдырлауы мNмкін.

БасFа кJліктен от алдыру Bрекетін теріс
орындасаHыз, аккумулятор жарылып кетуі
мNмкін. аккумулятор жарылса, адамды
Fатты жараFаттауы немесе мерт Fылуы
мNмкін. Сонымен Fатар кJлікті де
заFымдауы мNмкін. Осы тараудаDы
нLсFауларды орындауды LмытпаHыз.

•

КNшейткіш аккумулятордыH Fуаты 12
вольт болуDа тиіс. Eуат мBні сай келмейтін
аккумуляторды пайдалансаHыз, кJлікке
заFым келеді.

•

Eатып FалDан аккумуляторDа ешFашан
басFа кJліктен от алдыруDа Bрекет
жасамаHыз.
Жарылып
кетіп,
Fатты
жараFаттауы мNмкін.

ТJтенше жаDдайда

6-7

3. Беріліс ауыстырDышты “P” (тLраFFа Fою) Fалпына FойыHыз.
4. Eажеті жоF барлыF электр жNйелерін (фаралар, жылытFыш, ауа баптаDыш жBне т.б.)
JшіріHіз.
5. От алдыру FосFышын “LOCK” кNйіне FойыHыз.
6. АккумулятордаDы
желдеткіш
тесіктердіH
FаFпаFтарын, бар болса, алып тастаHыз.
7. Жарылу Fаупін азайту Nшін аккумуляторды
дLрыстап сыDылDан ылDалды шNберекпен j
C
жабыHыз.
8. Жуан сымдарды кJрсетілген ретте (j
1 ,j
2 ,j
3,
j
4 ) жалDаHыз.
САE БОЛЫGЫЗ

•

Aрдайым оHды (+) оHDа (+) жBне терісті
(–) аккумулятордыH теріс (–) полюсіне
ЕМЕС,
кJлік
FорабыныH
жерге
тLйыFталDан тLсына жалDаHыз.

•

ЖалDастырDыш
кабельдердіH
FозDалтFыш бJліміндегі FозDалмалы
бJлшектерге тимейтініне кJз жеткізіHіз.

•

Жуан кабель FысFаштарыныH Fандай
да
бір
басFа
металDа
тимеуін
FадаDалаHыз.

JVE0254X

VQ35DE

1. Егер кNшейткіш аккумулятор басFа кJлікте
болса j
A , аккумуляторларды бір-біріне жаFын
Bкелу Nшін екі кJлікті j
A жBне j
B тNрде
FойыHыз.
САE БОЛЫGЫЗ
Егер аFылды кілт жNйесімен жабдыFталDан
кJліктіH j
B аккумуляторы отырDан болса,
от алдыру FосFышын “LOCK” кNйінен жыл-
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жыту мNмкін болмайды жBне, руль FLлпы
FосылDан болса, руль де FозDалмайды. От
алдыру FосFышын бLрамас бLрын немесе
баспас бLрын жBне руль FLлпын ажыратудан бLрын j
A жалDаDыш кабельдерді
кNшейткіші бар кJлікке жалDаHыз.
2. ТLралату тежегішін тартыHыз.

9. КNшейткіші бар кJліктіH FозDалтFышын от
алдырыHыз j
A жBне бірнеше минут бойы
жLмыс істетіHіз.

ИТЕРІП ОТ АЛДЫРУ

10. КNшейткіші бар кJліктіH Nдету педалін j
A шамамен 2000 айн/мин деHгейінде басып
тLрыHыз.

EозDалтFышты кJлікті итеру арFылы от алдыруDа
тырыспаHыз.

11. СыртFы кJзден от алып жатFан кJліктіH
FозDалтFышын j
B
Fалыпты тNрде от
алдырыHыз.

•

САE БОЛЫGЫЗ

САE БОЛЫGЫЗ
EозDалтFыш стартерін ешFашан 10 секундтан астам FосуDа болмайды. Егер
FозDалтFыш бірден от алмаса от алдыру
FосFышын “OFF” Fалпына FойыHыз, Fайта
от алдырып кJру алдында кем дегенде 10
секунд кNтіHіз.
12. EозDалтFыш от алDаннан кейін, жуан кабельдерді кJрсетілген ретке Fарсы тNрде аFырын
ажыратыHыз (j
4,j
3,j
2,j
1 ).
13. ШNберекті алып, лаFтырып тастаHыз, себебі
ол кNйдіргіш FышFылмен ластанDан болуы
мNмкін.
14. Желдеткіш FаFпаFтарды, алынDан болса, Fайта салыHыз.

Mздіксіз Jзгермелі беріліс (MIБ) Fорабы
бар Nлгілерді итеріп от алдыру мNмкін болмайды. Олай етуге тырысу беріліс жNйесін
заFымдауы мNмкін.

•

Mш
баDытты
катализатормен
жабдыFталDан Nлгіні итеріп от алдыруDа
болмайды. Олай етуге тырысу Nш баDытты
катализаторды заFымдауы мNмкін.

•

EозDалтFышты кJлікті сNйрету арFылы от
алдыруDа
ешFашан
тырыспаHыз.
EозDалтFыш от алDан кезде, алDа сNйреу
кNші кJліктіH сNйреп келе жатFан кJлікпен
соDысуына себепкер болуы мNмкін.

EОЗCАЛТEЫШТЫG EАТТЫ EЫЗУЫ

EАУІПТІ

•

Eатты Fызып кеткен кJлікті айдай
бермеHіз. Себебі кJліктен Jрт шыDуы
мNмкін.

•

Бу шыDып
ашпаHыз.

•

EозDалтFыш Fызып тLрDанда радиатордыH
немесе салFындатFыш багыныH FаFпаDын
ешFашан алмаHыз. Егер FозDалтFыш
Fызып тLрDанда радиатор FаFпаDын
алсаHыз, Fысымы бар ыстыF су атFылап
шарпуы,
кNйдіруі
немесе
Fатты
жараFаттауы мNмкін.

•

Егер
FозDалтFыштан
бу
немесе
салFындатFыш шыDып жатса, жараFат алмау Nшін кJліктен алшаF тLрыHыз.

•

СалFындатFыштыH температурасы алдын
ала FойылDан деHгейден асFан кезде
FозDалтFыштыH салFындату желдеткіші іске Fосылады.

•

Eол, шаш, зергерлік бLйымдар немесе
киімніH салFындату желдеткішіне жанаспауын немесе тLтылып Fалуына жол бермеуге тырысыHыз.

жатса,

ешFашан

капотты

Егер кJлік шамадан тыс Fызып кете берсе (жоDары
температура датчигі кJрсетіп тLрDандай) немесе
FозDалтFыш FуатыныH жоFтыDын сезсеHіз, Bдеттен
тыс шуды байFасаHыз жBне т.б., келесі Bрекеттерді орындаHыз:

ТJтенше жаDдайда

6-9

КIЛІКТІ СMЙРЕУ

1. КJлікті жолдан, жол FозDалысынан Fауіпсіз
тNрде BкетіHіз.
2. АпаттыF дабылFаFFыштарды FосыHыз.
3. ТLралату тежегішін тартыHыз.

12. EозDалтFыш суыDаннан кейін, FозDалтFыш іске FосылDан кNйі бактаDы салFындатFыш
деHгейін тексеріHіз. Радиатор FаFпаDын
ашпаHыз.
13. Eажет болса, бакFа сLйыFтыF FLйыHыз.

4. Беріліс ауыстырDышты P (тLраFFа Fою) Fалпына FойыHыз.
EОЗCАЛТEЫШТЫ СIНДІРМЕGІЗ.

КJлікті NISSAN дилеріне немесе білікті
шеберханаDа апарып, тексертіHіз/жJндетіHіз.

КJлікті сNйреу кезінде, сNйреуге Fатысты жергілікті ережелер орындалуы тиіс. Жарамсыз сNйреу
жабдыDы кJлікті заFымдауы мNмкін. ДLрыс
сNйреуді Fамтамасыз ету жBне кJліктіH
байFаусызда заFымдалуына жол бермеу Nшін
NISSAN компаниясы кJлікті кBсіби жол Fызметін
кJрсету персоналына сNйретуге кеHес береді.
КBсіби Fызмет кJрсету операторыныH келесі
саFтыF шараларын мLFият оFуына кеHес беріледі.

5. БарлыF терезелерді ашыHыз.
6. Ауа баптаDышты сJндіріHіз. Температураны
баFылау тетігін еH жоDарDы ыстыF деHгейге
жBне желдеткіштіH баFылау тетігін жоDары
жылдамдыFFа FойыHыз.

EАУІПТІ

•

СNйретіліп жатFан
отырмаHыз.

•

СNйрегіш машина арFылы кJтерілген кезде кJліктіH астына ешFашан тNспеHіз.

7. КJліктен шыDыHыз.
8. Капотты ашудан бLрын радиатордан шыDуы
мNмкін бу немесе салFындатFышты кJзбен шолып, дыбысын тексеріHіз. Іске кірісуден бLрын
бу немесе салFындатFыш Dайып болDанша
кNтіHіз.

•

СNйреген кезде, беріліс жNйесініH, біліктердіH, рульді басFару жBне беріліс
жNйесініH жаFсы кейіпте екеніне кJз
жеткізіHіз. Егер осы жаDдайлардыH бірі
орын алса, арба іспеттес немесе жNк платформасы бар жNк машинасын пайдалану
Fажет.

•

СNйреуден бLрын Bрдайым Fауіпсіздік
шынжырларын таDыHыз.

•

ТJрт дJHгелекті жетегі (4ДЖ) бар Nлгіні
Fандай да бір дJHгелегін жерден кJтеріп
сNйремеHіз, себебі бLл жетек жNйесіне Fатты жBне шыDыны кJп заFым Bкелуі мNмкін.

істеп

11. Радиатор жBне радиатор FLбыршектерінен
аDу белгілерініH бар-жоDын кJзбен шолып
шыDыHыз.
СалFындату желдеткіші жLмыс істеп тLрмаса
немесе
салFындатFыш
аDып
тLрса,
FозDалтFышты JшіріHіз.
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ешFашан

САE БОЛЫGЫЗ

9. EозDалтFыш капотын ашыHыз.
10. СалFындату желдеткішініH жLмыс
тLрDанын кJзбен шолып шыDыHыз.

кJлікке

СMЙРЕУГЕ EАТЫСТЫ САEТЫE
ШАРАЛАРЫ

•

•
•
•

СNйреуден бLрын, беріліс жNйесініH, біліктердіH, рульді басFару жBне Fуат беру блогыныH
жаFсы кейіпте екеніне кJз жеткізіHіз. Егер Fандай да бір блоктар бLзылDан болса, кJлікті
кранныH немесе тегіс бетті жNк салDыштыH
кJмегімен сNйрету керек. (Екі дJHгелекті жетегі (2ДЖ) бар Nлгі)

NISSAN КОМПАНИЯСЫ KСЫНАТЫН
СMЙРЕУ AДІСІ
Екі дJHгелекті жетегі (2ДЖ) бар Nлгіні
сNйреу

Mздіксіз Jзгермелі берілісі (MIБ) бар Nлгіні
алдыHDы дJHгелектері жерге FойылDан тNрде
сNйремеHіз. БLлай ету, жетек жNйесіне Fатты
жBне шыDыны кJп заFым Bкелуі мNмкін.
АртFы дJHгелектерді жерге Fойып сNйреу:
1. От алдыру FосFышын “OFF” кNйіне FойыHыз.
2. Ауыстыру тLтFасын “N” (нейтралды) кNйіне
FойыHыз.

NISSAN
компаниясы
кJлікті
жетекші
(алдыHDы) дJHгелектерін кJрсетілгендей жерден кJтеріп сNйреуге кеHес береді. (Екі
дJHгелекті жетегі (2ДЖ) бар Nлгі)
СNйреуден бLрын Bрдайым Fауіпсіздік шынжырларын таDыHыз.

САE БОЛЫGЫЗ

3. ТLралату тежегішін босатыHыз.
4. СNйреу кезінде Fауіпсіздік шынжырларын
таDыHыз.
JVE0167XZ

БарлыF тJрт дJHгелегін жерге Fойып сNйреу:

2ЛЖ бар Nлгі

NISSAN
компаниясы
кJлігіHізді
суретте
кJрсетілгендей тегіс бетті жNк салDышFа салуды
Lсынады.

ТJрт дJHгелекті жетегі (4ДЖ) бар Nлгіні Fандай
да бір дJHгелегін жерден кJтеріп сNйремеHіз,
себебі бLл жетек жNйесіне Fатты жBне шыDыны
кJп заFым Bкелуі мNмкін.

САE БОЛЫGЫЗ
MIБ Nлгіні барлыF тJрт дJHгелегі жерге
FойылDан тNрде сNйремеHіз. БLлай ету, жетек
жNйесіне Fатты жBне шыDыны кJп заFым Bкелуі мNмкін.
JVE0168XZ

2ЛЖ бар Nлгі

АлдыHDы дJHгелектерді жерге Fойып сNйреу:
NISSAN компаниясы, кJрсетілгендей, кJлікті
сNйреген кезде алдыHDы дJHгелектердіH астына
сNйрегіш арбаларды FоюDа немесе тегіс бетті жNк
салDышFа салуDа кеHес береді.
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ТJрт дJHгелекті жетегі (4ДЖ) бар
Nлгіні сNйреу

САE БОЛЫGЫЗ
4ДЖ Nлгіні Fандай да бір дJHгелегі жерден
кJтерілген кNйде сNйремеHіз. БLлай ету, жетек жNйесіне Fатты жBне шыDыны кJп заFым
Bкелуі мNмкін.

Батып FалDан кJлікті босату
EАУІПТІ

•

Тарту Bрекеті кезінде сNйреу сызыDыныH
маHайында
ешкімніH
тLруына
жол
бермеHіз.

•

Шиналарды
ешFашан
жоDары
жылдамдыFта айналдырмаHыз. БLл олардыH жарылуына себепші болып, ауыр
жараFатFа
Bкелуі
мNмкін.
КJліктіH
бJлшектері де шамадан тыс Fызып,
заFымдалуы мNмкін.

•

КJлікті артFы ілмекті пайдалану арFылы
тартпаHыз. АртFы ілмек кJлікті батып
FалDан
жаDдайда
сNйреп
шыDаруDа
арналмаDан.

JVE0169XZ

4ДЖ бар Nлгі

JVE0170XZ

4ДЖ бар Nлгі

NISSAN компаниясы, кJрсетілгендей, кJлікті
сNйреген кезде алдыHDы дJHгелектердіH немесе
артFы дJHгелектердіH астына сNйрегіш арбаларды FоюDа немесе кJлікті тегіс бетті жNк салDышFа
салуDа кеHес береді.
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•

Тарту ілмектерін тек кJлікті босату Nшін
пайдаланыHыз.

•

Батып
FалDан
кJлікті
босату
Nшін
пайдаланылDан кезде тарту ілмектері аса
Nлкен салмаFFа душар болады. Тарту
FLрылDысын кJліктен тNзу етіп тартыHыз. Тарту ілмектерін белгілі бір бLрышпен тартпаHыз.

АлдыHDы:

JVE0258XZ

АлдыHDы

КJліктіH шиналары FLмDа, FарDа немесе балшыFFа
батып FалDан жаDдайда жBне кJлікті тартпастан
шыDару мNмкін болмаDан кезде, тарту ілмектерін
пайдаланыHыз.

•

Тарту ілмектерін Dана пайдаланыHыз. Тарту
FLрылDысын кJлік FорабыныH Fандай да бір
Jзге бJлігіне жалDамаHыз. Aйтпесе, кJлік Fорабы заFымдалуы мNмкін.

SCE0833Z

АлдыHDы

j
1 Eолайлы сайманныH кJмегімен ілмекті
FаFпаFты бамперден алыHыз.

j
2 Тарту ілмегін суретте кJрсетілгендей мыFтап
орнатыHыз. (Ілгек жNк бJлімі еденініH
астындаDы саFтау аумаDында саFталады.)
ПайдаланDаннан кейін, тарту ілмегініH JзініH
саFтау аумаDына дLрыс бекітілгеніне кJз
жеткізіHіз.

JVE0259XZ

АртFы
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СЫРТТЫ ТАЗАЛАУ

КJліктіH сыртFы кJрінісін жаFсы Fалыпта Lстау
Nшін оDан жаFсы кNтім жасау маHызды болып
табылады.

САE БОЛЫGЫЗ

ДАEТАРДЫ КЕТІРУ

•

МNмкін болып жатса, кJліктіH бояу Fабатын
заFымдау мNмкіндігін азайту Nшін кJлікті гараж
немесе Nсті жабылDан жерге FойыHыз.

КJлікті Fатты Bсері бар тLрмыстыF сабын,
химиялыF тазалаDыш заттар, бензин немесе еріткіштерді Fолданып жумаHыз.

•

КJлікті тіке кNн сBулесі астында немесе
кJліктіH Fорабы ыстыF кезде жумаHыз, себебі сыртFы Fабаты су тамшыларыныH
Bсеріне Lшырауы мNмкін.

•

Бояу FабатыныH тLраFты тNрде заFымдануына немесе даFтыH пайда болуына жол бермеу Nшін
шайыр жBне май даFтарын, Jндірістік шаHды, шыбын-шіркейлерді жBне аDаш шырынын барынша
жылдам алып тастаHыз. Арнайы тазалау Jнімдерін NISSAN дилерінен немесе кез-келген
автокJлік жараFтарыныH дNкенінде табуDа болады.

ЖуDыш FолDаптар сияFты тыDыз оратылDан
немесе
Fатты
шNберектерді
пайдаланбаHыз. Кеуіп FалDан ластыFты немесе Jзге де бJгде заттарды алDан кезде
бояу Fабатына сызат тNсірмеу немесе
заFымдамау Nшін абай болыHыз.

КJлікті сыртFа Fою Fажет болDан кезде, кJлеHкелі
жерге FойыHыз немесе кJлікті жапFыш материалмен кJмкеріHіз. ЖапFыш материалды кигізу
немесе алу кезінде бояу Fабатын сызып
алмауDа тырысыHыз.

ЖУУ
Келесі жаDдайлар орын алса, бояу Fабатын FорDау
Nшін кJлікті барынша тез арада жуыHыз:

•

ЖаHбырдан кейін FышFылы бар жауынныH
ыFтимал заFымыныH алдын алу маFсатында.

•

КJлікті жаDаDа жаFын жолдарда жNргізгеннен
кейін.

•

Бояу Fабатына ыс, FLс FалдыFтары, аDаш шырыны, метал бJлшектер немесе шыбын-шіркейлер сияFты бNлдіргіш дNниелер жабысFан
жаDдайда.

•

Бояу Fабатында шаH немесе балшыF жиналса.

1. КJліктіH сыртын жLмсаF ысFышпен жBне суды
мол шашым жуыHыз.
2. КJлікті таза, Fанжылым (ыстыF емес) сумен
араласFан Bсері жLмсаF сабын немесе кJлікті
жууDа арналDан арнайы сабынсумен аFырын
жBне тиянаFты тазалаHыз.
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БАЛАУЫЗ ЖАCУ
ЖNйелі тNрде балауыз жаDу бояу Fабатын
FорDайды жBне жаHа кJлік іспеттес келбетті
саFтауDа кJмектеседі.

3. КJлікті мол сумен тиянаFты тNрде шайыHыз.

Балауыз жаFFаннан кейін, FалдыFтыH жиналуына
жол бермеу Nшін жылтырата ысуDа кеHес беріледі.

4. Су даFтарын Fалдырмау Nшін бояу Fабатын
FLрDатуDа ылDал кNдеріні пайдалануDа болады.

NISSAN дилері немесе білікті шеберхана сBйкес
балауыз Jнімін таHдауDа Fол Lшын бере алады.

КJлікті жуDан
ескеріHіз:

САE БОЛЫGЫЗ

•

кезде,

келесі

жаDдайларды

Есіктердегі, топсалардаDы жBне капоттаDы ішкі
фланецтер, байланыстар жBне орамдар жол
тLзыныH Bсеріне аса осал келеді. СондыFтан,
бLл жерлерді жNйелі тNрде тазалау Fажет.

•

ЕсіктердіH астыHDы шетіндегі аDызу тесіктерініH бітелмегеніне кJз жеткізіHіз.

•

БалшыFты жібіту жBне/немесе жол тLзын
шайып тастау Nшін кJліктіH астына жBне
дJHгелек жаFтауларына су шашыHыз.

•

Бояу Fабатына балауыз жаDар алдында
кJлікті жаFсылап жBне мLFият жуу керек.

•

Балауызбен
бірге
келген
Jндіруші
нLсFауларын Bрдайым орындаHыз.

•

КJліктіH сыртына заFым келтіруі мNмкін
жеміргіш заттар, кескіш Fоспалар немесе
жуDыш заттар FосылDан балауызды
пайдаланбаHыз.

КIЛІК ІШІН ТАЗАЛАУ

•

ШЫНЫ
Шыны Fабаттарынан ыс немесе шаH FабыршаDын
алып
тастау
Nшін
шыны
тазалаDышты
пайдаланыHыз. КJлік ыстыF кNн астына FойылDан
болса, шыныныH FабыршаF жабылуы Fалыпты болып табылады. БLл FабыршаFты шыны тазалаDыш
жBне жLмсаF шNберек оHай тазалайды.

КIЛІКТІG АСТЫGCЫ ЖАCЫ
Eыс мезгілінде жол тLзы пайдаланылатын жерлерде, кJліктіH астыHDы жаDы жNйелі тNрде тазалануы тиіс. БLл балшыF пен тLздыH жиналуын
жBне FораптыH астыныH жBне іліну жNйесініH тоттануын болдырмайды.

NISSAN компаниясы жол дJHгелектерін Fыс
мезгілінде
жол
тLзы
пайдаланылатын
аумаFтарда сол тLздан саFтау Nшін балауыз
жаDуDа кеHес береді.

ЖЕGІЛ EОРЫТПА ДIGГЕЛЕКТЕРДІ
ТАЗАЛАУ
Eыс мезгілінде жол тLзы пайдаланылатын
аумаFтарда дJHгелектерді орташа сабынды су
ерітіндісіне батырылDан жLмсаF ысFышпен
жNйелі тNрде жуыHыз. Жол тLзынан кейінгі тLз
FалдыDы жNйелі тNрде жуылмаса дJHгелектердіH
тNсін оHдыртуы мNмкін.
САE БОЛЫGЫЗ

Eыс мезгілінен бLрын жBне кJктем кезінде,
астыHDы ныDыздаDышты тексеру жBне, Fажет болса, Fайта тазалау керек.

ДJHгелектерге даFтыH немесе тNстіH оHуыныH
орын алмауы Nшін тJменде сипатталDан Lсыныстарды орындаHыз.

ДIGГЕЛЕКТЕР

•

•

КJлікті сыртFы кJрінісін саFтау Nшін жуDан кезде дJHгелектерді де жуыHыз.

•

ДJHгелек ауыстырылDан немесе кJліктіH
астыHDы бJлігі жуылDан кезде, дJHгелектердіH
ішкі жаDын тазартыHыз.

•

ДJHгелектерді жуDан кезде
тазалаDыштарды пайдаланбаHыз.

•

ДJHгелектердіH
бNйірлік
Fабатында
жапырылDан белгі немесе тоттанудыH баржоDын шолып шыDыHыз. БLл FысымныH
жоDалуына немесе шина тNйіршіктеріне заFым
келтіруі мNмкін.

сыдырDыш

•
•

ДJHгелектерді тазалау Nшін FышFыл немесе сілтіні кJп мJлшерде Fамтитын
тазалаDышты пайдаланбаHыз.
ДJHгелекті тазалаDыш нBрсені дJHгелектер
ыстыF кезде FолданбаHыз. ДJHгелек температурасы FоршаDан орта температурасымен бірдей болуы Fажет.
ТазалаDыш FолданылDаннан кейінгі 15 минут аралыDында тазалаDышты толыF кетіру
Nшін дJHгелекті сумен шайыHыз.

ХРОМДЫ БIЛШЕКТЕР
БарлыF хромды бJлшектердіH сыртFы келбетін
саFтау Nшін оларды сызбайтын, хромDа арналDан
жылтыратFышпен тазалаHыз.

Аракідік
шаHсорDышты
немесе
жLмсаF
тазалаDышты пайдалану арFылы ішкі панель, пластикалыF бJлшектер мен орындыFтарDа жиналDан
шаHды сNртіп тLрыHыз. Винил жBне теріден
жасалDан Fабаттарды Fалыпты сабынды су ерітіндісімен ылDалданDан таза, жLмсаF шNберекпен
сNртіHіз, сосын FLрDаF, Bрі жLмсаF шNберекпен
тазарта сNртіHіз.
ТерініH сыртFы кJрінісін саFтау Nшін жNйелі тNрде
кNтім жасау жBне тазалау Fажет болады.
Матадан жасалDан Fандай да бір тысты пайдаланудан бLрын, Jндіруші жасаDан кеHестерді
оFыHыз. Кейбір матадан жасалDан тыстар
орындыFтыH материалында даF Fалдыруы немесе
аDартуы мNмкін химиялыF заттарды Fамтиды.
Iлшегіш пен датчик линзасыныH жабындарын тазалау Nшін сумен Dана ылDалданDан жLмсаF
шNберекті пайдаланыHыз.
САE БОЛЫGЫЗ

•

Бензинді, сLйылтFышты немесе осы
тBрізді заттарды ешFашан пайдаланбаHыз.

•

ШаH-тозаHдар жеміргіш келеді жBне теріге
заFым келтіруі мNмкін, сондыFтан дереу
тазалау керек. ОрындыFFа арналDан
сабын, кJлік балауызы, ысFыш материалдар, майлар, тазартFыш сLйыFтыFтар, ерітінділер, жуDыш заттар немесе мLсатыр
спирті
негізіндегі
тазалаDыштарды
пайдаланбаHыз, себебі олар терініH табиDи
тNсін заFымдауы мNмкін.

СыртFы кJрінісі жBне кNтім
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•
•

Iндіруші тарапынан Lсынылмаса матадан
жасалDан
FорDаDыштарды
ешFашан
пайдаланбаHыз.
Iлшегіш немесе датчик линзасыныH
FаFпаDын шыны немесе пластик тазалауDа
арналDан заттармен тазаламаHыз. Ол линзаныH FаFпаDын заFымдауы мNмкін.

лайыFтыDына жBне педаль жLмысына кедергі келтірмейтіндей етіп аяFасты бJлігіне дLрыс
жайDастырылDанына кJз жеткізіHіз. ТJсеніштерге
жNйелі тNрде тазалау арFылы кNтім жасау жBне,
аса желінген болса, ауыстыру Fажет.

Еден тJсенішін жаюDа арналDан
кJмекші FLрал

ШЫНЫ
Шыны Fабаттарынан ыс немесе шаH FабыршаDын
алып
тастау
Nшін
шыны
тазалаDышты
пайдаланыHыз. КJлік ыстыF кNн астына FойылDан
болса, шыныныH FабыршаF жабылуы Fалыпты болып табылады. БLл FабыршаFты шыны тазалаDыш
жBне жLмсаF шNберек оHай тазалайды.

АУАНЫ ХОШ ИІСТЕНДІРГІШТЕР

САE БОЛЫGЫЗ

КJптеген хош иістендіргіштер кJліктіH ішкі
жаDына Bсер етуі мNмкін ерітіндіні пайдаланады.
Ауаны хош иістендіргішті пайдалансаHыз, келесі
саFтыF шараларын жNзеге асырыHыз:

ТерезеніH ішкі бетін Jткір Fырлы FLралдарды,
жеміргіш тазалаDыштарды немесе хлор
FосылDан зарарсыздандырDыш FLралдарды
Fолданып тазаламаHыз. Олар артFы терезеніH
жылытFыш элементтері сияFты электрлі
Jткізгіштерді заFымдауы мNмкін.

•

•

Ілінбелі ауаны хош иістендіргіштер кJліктіH
ішкі Fабатына тиген жаDдайда тLраFты тNрде
тNсініH оHуына Bкелуі мNмкін. Ауаны хош иістендіргішті еркін ілініп тLратын жBне ішкі
FабатFа тимейтін орынDа FойыHыз.

EАУІПСІЗДІК БЕЛДІКТЕРІ
JVA0023XZ

EАУІПТІ

СLйыFтыF тNріндегі ауаны хош иістендіргіштер Bдетте желдеткіш тесіктерге Fыстырылады. БLл Jнімдер ішкі FабаттарDа тJгілген кезде
оларды лезде заFымдауы жBне тNссізденуге
Bкелуі мNмкін.

БLл кJлікте еден тJсенішін жаюDа кJмектесетін
еден тJсенішініH алдыHDы кронштейндері бар.
NISSAN еден тJсеніштері осы кJлікке арналып
жасалды.

Ауаны хош иістендіргіштерді пайдаланудан
бLрын, Jндіруші нLсFауларын мLFият оFып,
орындаHыз.

ТJсенішті еден тJсенішініH кронштейн ілмегін
еден тJсенішініH ныDыздаDыш тесігінен Jткізу
арFылы, тJсенішті аяF жаFтаDы сызыFпен Nйлестіре отырып, жайыHыз.

ЕДЕН ТIСЕНІШТЕРІ
NISSAN фирмалыF еден тJсеніштерін (бар болса)
пайдалану кJлік тJсемініH Fызмет мерзімін Lзартып, кJлік ішін тазартуды жеHілдете алады. Eандай тJсеніштер Fолданса да, олардыH кJлікке
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ТJсеніштердіH дLрыс жайылDанын жNйелі тNрде
тексеріп тLрыHыз.

•

ЫлDал белдіктердіH тартFыш ішіне оратылуына жол бермеHіз.

•

Eауіпсіздік белдіктерін тазалау Nшін
аDартFыш, бояDыш немесе химиялыF ерітінділерді ешFашан пайдаланбаHыз, себебі
бLл материалдар Fауіпсіздік белдігініH
тоFымасын айтарлыFтай нашарлатуы
мNмкін.

Eауіпсіздік белдіктерін Fалыпты сабынды су ерітіндісімен ылDалданDан жLмсаF ысFышпен сNрту
арFылы тазартуDа болады.

ТОТТАНУCА EАРСЫ EОРCАНЫС

Белдіктерді пайдаланудан бLрын олардыH
кJлеHкеде толыF кебуіне жол беріHіз. (Мына
бJлімді FараHыз “Eауіпсіздік белдіктері” “1. ішінде Eауіпсіздік — орындыFтар, Fауіпсіздік белдіктері жBне Fосымша Fауіпсіздік жNйесі” бJлім.)

КIЛІКТІG ТОТТАНУЫНА IЗ MЛЕСІН
EОСАТЫН ЖИІ KШЫРАСАТЫН
ФАКТОРЛАР

•

ЫлDал Lстайтын балшыF пен FоFыстыH Fорап
панелініH бJлімдерінде, Fуыстарында жBне Jзге аумаFтарында жиналуы.

•

БояудыH жBне Jзге де FорDаушы FабаттардыH
малтатас жBне тас жарыFшаFтары немесе кішігірім жол апаттары салдарынан болDан
заFымы.

ТОТТАНУ ЖЫЛДАМДЫCЫНА AСЕР
ЕТЕТІН EОРШАCАН ОРТА ФАКТОРЛАРЫ
ЫлDал
КJліктіH ішкі еденінде топыраF, балшыF жBне судыH жиналуы тоттануды кNшейте алады. ЫлDал
еден кілемшесі/тJсеніштері кJлік ішінде толыF
FLрDамайды. Еден панелініH тоттануын болдырмау Nшін оларды шыDару жBне толыF FLрDату
Fажет.

Салыстырмалы ылDалдылыF

АуаныH ластануы
Iндірістік ластану, жаDажай аймаFтарындаDы ауа
FLрамында тLздыH болуы немесе жол тLзыныH
кJп пайдаланылуы тоттану Nдерісін жылдамдатады. Жол тLзы бояу FабаттарыныH бLзылуын да
жылдамдатады.

КIЛІКТІ ТОТТАНУДАН EОРCАУ

•

КJлікті таза Lстау Nшін кJлікті жиі жуыHыз
жBне балауыз жаDыHыз.

•

БояуDа кішігірім заFым тNспеуін Bрдайым
тексеріHіз жBне, бар болса, оны барынша тез
жJндеHіз.

•

СудыH жиналуына жол бермеу Nшін есіктердіH
тJменгі жаDындаDы аDу тесіктерін ашыF
LстаHыз.

•

КJлік FорабыныH астыHDы бJлігінде топыраF,
балшыF немесе тLздыH бар-жоDын тексеріHіз.
Бар болса, сумен барынша тез жуып тастаHыз.

САE БОЛЫGЫЗ

•

Жолаушы
бJліміндегі
балшыFты,
топыраFты немесе Jзге де FоFыстарды
ешFашан FLбыршекпен жуу арFылы
кетірмеHіз. Кір-FоFысты шаHсорDышпен
тазалаHыз.

•

Су немесе Jзге сLйыFтыFтардыH кJлік ішіндегі электронды FLрамдас бJліктерге
тиюіне ешFашан жол бермеHіз, себебі бLл
оларды заFымдауы мNмкін.

Тоттану жоDары салыстырмалы ылDалдылыDы бар
аумаFтарда жылдам жNреді.

Температура
ЖоDары температура жаFсы желденбейтін
бJлшектердіH тоттану жылдамдыDын кNшейтеді.
Тоттану температура Fату деHгейінен жоDары
тLратын аумаFтарда да жылдам жNреді.

СыртFы кJрінісі жBне кNтім
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Жол NстініH мLзын еріту Nшін Fолданылатын химиялыF заттар аса тоттандырDыш келеді. Олар
тNтін шыDару жNйесі, жанармай жBне тежеу
жNйесініH тNтіктері, тежеу кабельдері, еден
тJсемесі мен саFтандырDыш FалFан сияFты FораптыH астыHDы бJлігініH FLрамдас бJліктерініH тоттануы мен сапасыныH нашарлауын жылдамдатады.
Eыс мезгілінде, FораптыH астыHDы бJлігі
жNйелі тNрде тазалануы тиіс.
Кейбір аумаFтарда Fажет болуы мNмкін тоттануDа
Fарсы Fосымша FорDаныс туралы NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа хабарласыHыз.
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ТЕХНИКАЛЫE EЫЗМЕТ КIРСЕТУ
EАЖЕТТІЛІКТЕРІ
Кейбір кNнделікті жBне жNйелі тNрде жасалDан
Fызмет кJрсету шаралары кJліктіH механикалыF
жаDдайын жаFсы Fалпында Lстау жBне оныH
шыDарылым жBне FозDалтFыш параметрлерін
саFтау Nшін маHызды болып табылады.
Арнайы техникалыF Fызмет пен жалпылама техникалыF FызметтіH жасалDанын Fамтамасыз ету
кJлік иесініH жауапкершілігі болып табылады.
КJлік иесі ретінде, кJлігіHіздіH Fажетті техникалыF
Fызмет кNтім алуын Fамтамасыз ете алатын
жалDыз JзіHіз.

ЖОСПАРЛЫ ТЕХНИКАЛЫE EЫЗМЕТ
КIРСЕТУ
EолайлылыF маFсатында, Fажетті жоспарлы техникалыF Fызмет тLстары бJлек берілген кепілдік
туралы мBлімет жBне техникалыF Fызмет кJрсету
буклетінде сипатталDан жBне тізімі берілген.
КJлікте Fажетті техникалыF Fызмет тNрініH жNйелі
тNрде жасалDанына кJз жеткізу Nшін сол буклетке
жNгіну Fажет.

ЖАЛПЫ ТЕХНИКАЛЫE EЫЗМЕТ
КIРСЕТУ
Жалпы техникалыF Fызмет кJрсетуге Fатысты тексерістерді жNргізу аз Dана механикалыF икемділікті жBне тек санаулы жалпы кJлік FLралдарын
Fажет етеді.
БLл тексерістерді немесе сынаFтарды JзіHізге
жасауDа, білікті маманDа немесе, FаласаHыз,
NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа
жасатуDа болады.

EЫЗМЕТ АЛУ MШІН БАРУCА БОЛАТЫН
ЖЕРЛЕР
Егер техникалыF Fызмет кJрсету Fажет болса немесе кJлік бLзылDандай сыHай танытса,
жNйелерді NISSAN дилеріне немесе білікті
шеберханаDа тексертіHіз жBне реттетіHіз.

ЖАЛПЫ ТЕХНИКАЛЫE EЫЗМЕТ
КIРСЕТУ
Жалпы техникалыF Fызмет кJрсету кJліктіH
Fалыпты кNнделікті жLмысы барысында тексерілуі тиіс элементтерді Fамтиды. Олар кJліктіH
дLрыс жLмыс істеуді жалDастыруы Nшін маHызды
болып табылады. Осы іс реттерін LсынылDан ретте жNйелі тNрде орындау жеке жауапкершілігіHіз
болып табылады.
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КJліктіH Fалыпты кNнделікті жLмысы кезінде, жалпы техникалыF Fызметті осы бJлімде
LсынылDандай жNйелі тNрде кJрсетіп тLру Fажет.
Егер Fандай да бір ерекше дыбыс, діріл немесе
иісті аныFтасаHыз, себебін табуDа тырысыHыз немесе
NISSAN
дилеріне
немесе
білікті
шеберханаDа апарып, толыF тексертіHіз. БLDан Fоса, жJндеу жLмыстары Fажет болса, NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа хабар беріHіз.
Eандай да бір тексеріс немесе жJндеу жLмысын
орындаDан кезде, мына ережелерді бLлжытпай
орындаHыз “ТехникалыF Fызмет кJрсетуге Fатысты саFтыF шаралары” осы бJлімніH аяF жаDында.

ЖАЛПЫ ТЕХНИКАЛЫE EЫЗМЕТ
КIРСЕТУ ЭЛЕМЕНТТЕРІНІG
ТMСІНІКТЕМЕСІ
* жLлдызшасы бар келесі элементтерге Fатысты Fосымша мBліметті осы бJлімніH артFы
жаDында табуDа болады.

КJліктіH сыртында
Осы жерде берілген техникалыF Fызмет кJрсету
элементтері, басFаша кJрсетілмейінше, аракідік
орындалуы тиіс.
Есіктер жBне капот:
БарлыF есіктердіH, капоттыH, сондай-аF артFы
есіктіH, жNксалDыш бJліктіH жBне бекітпесініH
дLрыс жабылатынына кJз жеткізіHіз. Сондай-аF,
барлыF FLлыптардыH мыFтап жабылатындыDына
кJз жеткізіHіз. Eажет болса майлаHыз. Негізгі FLлып босаDаннан кейін FосалFы FLлыптыH капоттыH
ашылып кетуін болдырмайтындыDына кJз

жеткізіHіз. КJлікті жол тLзын немесе Jзге де
тоттандырDыш материалдарды пайдаланатын
аймаFтарда жNргізген кезде, майланудыH болуын
жиі тексеріHіз.

ТJрт дJHгелекті жетекте (4WD) жBне алдыHDы
жBне артFы шиналардыH Jлшемдері біркелкі болса; шиналарды Bр 5000 км (3000 миля) сайын
айналдыруды Lсынамыз.

Шамдар*:

БаDыттама индикаторлары бар шиналардыH
алдыHDы немесе артFы біреуін Dана айналдыру
керек.

Фараларды жNйелі тNрде тазалап тLрыHыз. ФаралардыH, тоFтау сигналдарыныH, артFы шамдардыH, бLрылу сигналы шамдарыныH жBне Jзге де
шамдардыH дLрыс жLмыс жасайтындыDына жBне
мыFты орнатылDанына кJз жеткізіHіз. Сондай-аF,
фаралардыH баDытын тексеріHіз.
Шиналар*:
Шина Fысымын манометрмен жиі жBне LзаF
сапарларDа
аттанардан
бLрын
Bрдайым
тексеріHіз. БарлыF шиналардыH Fысымын, сондай-аF FосалFы шинаныH Fысымын кJрсетілген
FысымDа дейін жеткізіHіз.
ЗаFымдану, тіліну немесе шамадан тыс желіну
белгілерін мLFият тексеріHіз.
Шинаны айналдыру*:
Екі дJHгелекті жетекте (2WD) жBне алдыHDы жBне
артFы шиналардыH Jлшемдері біркелкі болса;
шиналарды Bр 10000 км (6000 миля) сайын айналдыруды Lсынамыз.
БаDыттама индикаторлары бар шиналардыH
алдыHDы немесе артFы біреуін Dана айналдыру
керек.
Шинаны айналдырып болDаннан кейін баDыттама
индикаторлардыH
дJHгелектіH
айналатын
баDытымен айналып тLрDанына кJз жеткізіHіз.

Шинаны айналдырып болDаннан кейін баDыттама
индикаторлардыH
дJHгелектіH
айналатын
баDытымен айналып тLрDанына кJз жеткізіHіз.
Егер алдыHDы шиналардыH Jлшемдері артFы шиналардыH Jлшемдерінен басFа болса, шиналарды
айналдыруDа болмайды.
Алайда, шинаны айналдыру уаFыты кJлікті
жNргізу мBнеріне жBне жол Nсті жаDдайына Fарай
BртNрлі болуы мNмкін.
Шина Fысымын баFылау жNйесініH (ШEБ)
трансмиттерініH FLралас элементтері (бар
болса):
ШEБ
трансмиттерініH
тыDыздаDышын,
тыDырыDыныH Jзегін жBне FаFпаDын, желініп,
ескірген
шиналарды
ауыстырDан
кезде
айырбастаHыз.
ДJHгелекті туралау жBне теHгеру:
Егер тNзу жолда келе жатFанда кJлік бір жаFFа
Fарай тартса немесе шинаныH біркелкі емес
тNрде немесе Bдеттен тыс желінгенін байFасаHыз,
дJHгелекті тNзету Fажеттілігі болуы мNмкін. Егер
Fалыпты шоссе жылдамдыFтарында басFару рулі
немесе
орындыF
дірілдесе,
дJHгелектіH
теHгерімін жасау Fажет болуы мNмкін.

АлдыHDы терезе:
АлдыHDы Bйнекті жNйелі тNрде тазалап тLрыHыз.
АлдыHDы Bйнекте, еH кемі, алты ай сайын шытынау немесе Jзге заFымныH бар-жоDын тексеріHіз.
Eажетінше жJндеу керек.
Aйнек жуDыш щеткалар*:
Егер дLрыс жLмыс істемей тLрса жарылып немесе ескіріп FалмаDанын тексеріHіз.
Eажет болса ауыстырыHыз.

КJлік ішінде
Осы жерде берілген кезекті техникалыF Fызметті
жNргізу уаFыты, кJлікті тазалау жBне т.б. сияFты
техникалыF Fызмет кJрсету элементтері жNйелі
тNрде тексерілуі тиіс.
Mдету педалі:
ПедальдіH іркіліссіз жасауын тексеріHіз жBне педальдіH тLрып FалмайтындыDына немесе біркелкі
емес кNшті Fажет етпейтіндігіне кJз жеткізіHіз.
Еден тJсеніштерін педальдан алшаF LстаHыз.
Тежеу педалі*:
ПедальдіH еркін жLмыс істеп тLрDанын жBне шегіне дейін басылDан кезде еден тJсенішіне дейін
тиісті FашыFтыF саFталатынын тексеріHіз.
КNшейткіші бар тежегіш функциясын тексеріHіз.
Еден тJсеніштерін педальдан алыс LстаHыз.
ТLралату тежегіші*:
Eол тежегіштіH дLрыс жLмыс істеп тLрDанына кJз
жеткізіHіз. ТLтFаныH (бар болса) немесе педальдіH (бар болса) FозDалу FашыFтыDыныH дLрыс ек-
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еніне кJз жеткізіHіз. Сонымен Fатар, Fол тежегіш
Dана салынып тLрDан кезде кJлікті Fатты еHіс емес
жерге FойыHыз.
Eауіпсіздік белдіктері:
Eауіпсіздік белдік жNйесініH (яDни, бекіткіштердіH,
анкерлік элементтердіH, реттегіштердіH жBне
тартFыштардыH) барлыF бJлшектерініH дLрыс
жBне іркіліссіз жLмыс жасайтындыDын жBне
мыFты орнатылDанын тексеріHіз. БелдіктіH
тоFымасында кесілу, ысылу, желіну немесе
заFымдану іздерініH бар-жоFтыDын тексеріHіз.
Руль:
Руль FозDалысыныH Jзгермегенін, оныH Jте босап, немесе Fатайып FалмаDанын немесе шуыл
шыDармайтынын тексеріHіз.
Дабыл шамдары жBне дыбыс сигналдары:
БарлыF дабыл шамдарыныH жBне дыбыс сигналдарыныH дLрыс жLмыс істеп тLрDанына кJз
жеткізіHіз.
АлдыHDы BйнектіH жылытFышы:
ЖылытFышты
немесе
ауа
баптаDышты
пайдаланDан кезде жылытFыштыH тесіктерінен
ауаныH дLрыс жBне мол кJлемде шыDып
тLрDанын тексеріHіз.
АлдыHDы BйнектіH сNрткіші мен жуDышы*:
СNрткіштер мен жуDыштыH дLрыс жLмыс
жасайтындыDын жBне сNрткіштердіH сызDыламай
істейтінін тексеріHіз.

Капот жBне кJлік астында

EозDалтFыш майыныH деHгейі*:

Осы жерде берілген техникалыF Fызмет кJрсету
элементтері жNйелі тNрде тексерілуі тиіс (мысалы, FозDалтFыш майын тексерген немесе жанармай FLйDан сайын).

ДеHгейді кJлікті тLраFFа FойDаннан кейін (тегіс
жерге) жBне FозDалтFышты Jшіргеннен кейін
тексеріHіз.

аккумулятор* (техникалыF Fызмет
кJрсетілмейтін аккумуляторлардан басFа):
Aр LяшыFтаDы сLйыFтыF деHгейін тексеріHіз. Ол
ЖОCАРCЫ жBне ТIМЕН деHгейлердіH арасында
болуDа тиіс. Температура жоDары кезде немесе
Fатал жаDдайда пайдаланылDан кJліктер аккумулятор сLйыFтыDыныH деHгейін жиі тексеруді
Fажет етеді.

КJлік біршама уаFытFа FалдырылDан болса,
кJліктіH астында аFFан жанармай, май, су немесе
Jзге бар-жоDын тексеріHіз. ПайдаланDаннан кейін
ауа баптаDыштан судыH тамшылауы Fалыпты болып табылады. Егер Fандай да бір сLйыFтыFтыH
аFFанын немесе жанармай тNтінініH шыFFанын
байFасаHыз, дереу себебін тексеріHіз жBне
тNзетіHіз.

Тежеу жNйесі сLйыFтыDыныH деHгей(лер)і*:

Aйнек жуDыш сLйыFтыF*:

Тежеу жNйесі сLйыFтыDыныH деHгейі бактаDы
МАКС жBне МИН сызыFтары арасында екеніне кJз
жеткізіHіз.

Бакта
сLйыFтыFтыH
FадаDалаHыз.

СLйыFтыFтыH аDуы:

жеткілікті

болуын

СалFындатFыш сLйыFтыDыныH деHгейі*:

ТЕХНИКАЛЫE EЫЗМЕТ КIРСЕТУГЕ
EАТЫСТЫ САEТЫE ШАРАЛАРЫ

СалFындатFыш
сLйыFтыFтыH
деHгейін
салFындатFыш сLйыFтыF суыF кезде тексеріHіз.
СалFындату сLйыFтыDыныH деHгейі бактаDы MAX
жBне MIN сызыFтары арасында екеніне кJз
жеткізіHіз.

КJлікті тексеру немесе техникалыF Fызмет
кJрсету барысында, байFаусызда Fатты жараFат
алмау немесе кJлікке заFым келтіріп алмау Nшін
Nнемі саF болыHыз. Келесі аса мLFият орындалуы
тиіс жалпы саFтыF шаралары болып табылады.

EозDалтFыштыH жетек белдіктері*:
Жетек белдік(тер)ініH ысылмаDанына, желінбегеніне, тілінбегеніне немесе майланбаDанына кJз
жеткізіHіз.
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EАУІПТІ

•

КJліктіH жылжуын болдырмау Nшін кJлікті
тNзе жерге тLралатыHыз, тLралату тежегішін мыFтап тартыHыз жBне дJHгелектерді
бLDаттаHыз. Беріліс ауыстырDышты P
(тLраFFа Fою) Fалпына (Mздіксіз Jзгермелі

беріліс Nлгісі) немесе ауыстыру тLтFасын
N (бейтарап) Fалпына (МеханикалыF беріліс Nлгісі) FойыHыз.

•
•

Eандай да бір бJлшегін ауыстыру немесе
жJндеу кезінде от алдыру FосFышыныH
OFF немесе LOCK Fалпында тLрDанына кJз
жеткізіHіз.

•

Аккумуляторды немесе Fандай да бір транзисторлы FLрамдас бJлігі бар жалDаDышты
от алдыру кілті ON кNйінде болDан кезде
ешFашан
жалDамаHыз
немесе
ажыратпаHыз.

•

Мультипортты жанармай бNрку (MFI)
жNйесі
бар
бензинді
FозDалтFыш
орнатылDан Nлгілерде, жанармай сNзгісі
мен жанармай тNтіктерін NISSAN дилеріне
немесе білікті шеберханаDа жJндету керек,
себебі жанармай тNтіктерінде FозDалтFыш
сJндіріліп тLрса да жоDары Fысым болады.

EозDалтFыш ыстыF тLрDанда капоттыH
астында жLмыс жасамаHыз. AрFашан
FозDалтFышты сJндіріHіз жBне суыDанша
кNтіHіз.

•

Егер FозDалтFыш от алып тLрDан кезде
жLмыс жасау керек болса, FолдарыHызды,
киімдеріHізді, шаштарыHыз бен FLралдарды FозDалып тLрDан желдеткіштерден, таспалар мен Jзге де FозDалып тLрDан
бJлшектерден алыс LстаHыз.

•

КJлікте жLмыс жасауды бастаудан бLрын,
бос салбыраDан киімді жBне саFиналар,
саDаттар жBне т.б. сияFты зергерлік
бLйымдарды мыFтап таDуDа немесе алып
тастауDа кеHес беріледі.

•

Егер FозDалтFышты гараж сияFты шектеулі
кеHістікте от алдыру Fажет болса, FалдыF
газдардыH шыDуы Nшін жеткілікті желденудіH бар екеніне кJз жеткізіHіз.

•

ДомкратFа сNйеніп тLрDан кJліктіH астына
ешFашан кірмеHіз.

•

Шылым Jнімдерін, алау жBне LшFын
кJздерін жанармай мен аккумулятордан
алшаF LстаHыз.

•

КJлік
Jздігінен
жLмыс
жасайтын
FозDалтFышты салFындату желдеткішімен
жабдыFталDан. Ол от алдыру FосFышы OFF
кNйінде тLрса да жBне FозDалтFыш оталып
тLрмаса да, кез-келген уаFытта еш ескертусіз Fосылуы мNмкін. ЖараFат алмау Nшін желдеткіш маHайында жLмыс жасар алдында аккумулятордыH теріс полюсті сымын ылDи ажыратып FойыHыз.

•

КJлікте жLмыс жасаDан кезде, Bрдайым
кJзді FорDайтын кJзілдірікті киіHіз.

•

От алдыру FосFышы ON кNйінде болDан
кезде, FозDалтFыш немесе беріліске Fатысты
FLрамдас
бJлік
шоDырыныH
жалDаDышын
ешFашан
ажыратылDан
кNйде FалдырмаHыз.

немесе кJліктіH
FоршаDан ортаDа
КJлік сLйыFтыDын
сты жергілікті
саFтаHыз.

Jзге сLйыFтыFтары
зиян келтіруі мNмкін.
FоFысFа тастауDа Fатыережелерді BрFашан

Осы “8. ТехникалыF Fызмет кJрсету жBне Jз бетінше орындалатын жLмыстар” бJлімі кJлік иесініH орындауына салыстырмалы тNрде жеHіл келетін тLстарDа Dана Fатысты нLсFауларды береді.
ТолыF аяFталмаDан немесе дLрыс орындалмаDан
FызметтіH кJлікті басFару FиындыFтарына немесе
шамадан тыс шыDарылымдарDа Bкелетіні жBне кепілдік шарттарына Bсерін тигізуі мNмкіндігі туралы білу Fажет. Eандай да бір жJндеу жLмысы
туралы кNмBніHіз болса, оны NISSAN дилеріне
немесе білікті шеберханаDа жасатыHыз.

Eолданыста болDан FозDалтFыш майы мен
салFындатFышты LстауDа тырыспаHыз.
EоFысFа дLрыс тасталмаDан FозDалтFыш
майы, FозDалтFыш салFындатFышы жBне/
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EОЗCАЛТEЫШТЫG САЛEЫНДАТУ
ЖMЙЕСІ
EАУІПТІ

•

•

•

EозDалтFыш ыстыF кезде радиатордыH немесе салFындатFыш багыныH FаFпаDын
ешFашан алмаHыз. Радиатордан жоDары
Fысыммен атFылайтын сLйыFтыFFа Fатты
кNйіп Fаласыз. EозDалтFыш пен радиатор
суыDанша кNтіHіз.
EозDалтFыштыH
салFындатFыш
сLйыFтыDы улы болып табылады жBне
таHбаланDан контейнерлерде балалардыH
Fолы жетпейтін жерге саFтыFпен саFтау керек.
Егер
FозDалтFыш
ыстыF
кNйінде
тоFтатылса, FозDалтFыш тоFтаDаннан кейін
FозDалтFыш бJлімніH бJлшектерін суыту
Nшін салFындату желдеткіші шамамен 3
минут жLмыс істеуі мNмкін. СалFындату
желдеткіші жLмыс істеп тLрDанда, оDан
саусаDыHызды немесе басFа заттарды іліп
алмаHыз.

EозDалтFыштыH салFындату жNйесі зауытта
жоDары сапалы, жыл бойы пайдалануDа болатын
жBне антифриз салFындатFыш ерітіндісімен толтырылады. Антифриз ерітіндісі тоттануDа Fарсы
ингибиторларды Fамтиды, сондыFтан, Fосымша
салFындату жNйесініH сLйыFтыFтары Fажет емес.
САE БОЛЫGЫЗ

•

Радиаторды
тыDыздаDыш
тBрізді
салFындату жNйесіне арналDан ешбір Fоспаларды
FолданбаHыз.
Eоспалар
салFындату жNйесін бітеп тастауы жBне

•

FозDалтFышFа, трансмиссияDа жBне/немесе салFындату жNйесіне нLFсан келтіруі
мNмкін.

ауыстыру Fажет болDан кезде шынайы NISSAN
радиатор FаFпаDын немесе оныH баламасын Dана
пайдаланыHыз.

СалFындатFыш сLйыFтыFты FLю немесе
ауыстыру кезінде, шынайы NISSAN
FозDалтFыштыH
салFындатFыш
сLйыFтыDын немесе сBйкес FоспалыF
араFатынасы LсталDан сапалы балама
сLйыFтыFты пайдалануды LмытпаHыз.
СалFындатFыш пен судыH араFатынасы
тJмендегі мысалдарда кJрсетілген:

EОЗCАЛТEЫШ САЛEЫНДАТEЫШЫНЫG
ДЕGГЕЙІН ТЕКСЕРУ

СыртFы
температура
келесідей тJмен

СалFындатFыш*1

Су*2

5

30%

70%

−30

50%

50%

°C

°F

−15
−35

*1: EозDалтFышты салFындатFыш (FойылтылDан)
*2: МинералсыздандырылDан не тазартылDан су
Шынайы NISSAN FозDалтFыш салFындатFышын
немесе сапасы бірдей баламасын пайдаланыHыз.
Шынайы NISSAN FозDалтFыштыH салFындатFыш
сLйыFтыDы
алдын-ала
араластырылDан
(араFатынасы 50%) салFындатFышFа жатады.
СалFындатFыш ерітінділердіH басFа тNрлерін пайдалану FозDалтFыштыH салFындату жNйесін
заFымдауы мNмкін.
Радиатор Fысым FаFпаDымен жабдыFталDан.
EозDалтFыштыH заFымдалуына жол бермеу Nшін
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СауыттаDы
салFындатFыштыH
деHгейін
FозDалтFыш
суыDан
кезде
тексеріHіз.
СалFындатFыш деHгейі MIN (МИН) деHгейінен j
2
тJмен болса, салFындатFышты MAX (МАКС)
деHгейіне j
1 дейін FLйыHыз. Егер резервуар бос
болса, радиатордаDы салFындатFыш деHгейін
FозDалтFыш
суыDан
кезде
тексеріHіз.
РадиатордаDы салFындатFыш жеткіліксіз болса,
радиаторDа салFындатFышты FLю тесігі толDанDа
жBне бактаDы MAX (МАКС) деHгейіне j
1 жеткенге
дейін FLйыHыз.
Егер салFындату жNйесіне салFындатFышты
жиі FLйып тLратын болсаHыз, оны NISSAN
дилеріне
немесе
білікті
шеберханаDа
тексертіHіз.

EОЗCАЛТEЫШ МАЙЫ

EОЗCАЛТEЫШ САЛEЫНДАТEЫШЫН
АУЫСТЫРУ

EОЗCАЛТEЫШ МАЙЫНЫG ДЕGГЕЙІН
ТЕКСЕРУ

4. EозDалтFыш майыныH май тостаDанына кері аDуын, еH кемі, 10 минут кNтіHіз.

Егер ауыстыру Fажет болса, NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа хабарласыHыз.

5. ДеHгей тексергішті суырыHыз да, тазалап
сNртіHіз.

EозDалтFыштыH салFындату жNйесініH негізгі
жJндеу жLмыстарын NISSAN дилері немесе білікті шеберхана орындауы тиіс. ЖJндеу реттерін
сBйкес NISSAN жJндеу нLсFаулыDында табуDа болады.

6. ДеHгей тексергішті Fайтадан толыF кіргізіHіз.
7. ДеHгейді тексергішті Fайта суырыHыз жBне
май деHгейін тексеріHіз. Ол j
B ауFымында, H
(ЖоDары) жBне L (ТJмен) белгілерініH арасында болуы керек — бLл Fалыпты жLмыс істеуге
Fажет май деHгейініH ауFымы.

ДLрыс жJндемеу жылытFыш параметрініH нашарлауына жBне FозDалтFыштыH шамадан тыс Fызуына Bкелуі мNмкін.

LDI2556Z

EАУІПТІ

•

КNйіп
Fалмау
Nшін
салFындатFыш
сLйыFтыFты ешFашан FозDалтFыш ыстыF
кезде ауыстырмаHыз.

•

EозDалтFыш ыстыF кезде радиатордыH немесе салFындатFыш багыныH FаFпаDын
ешFашан алмаHыз. Радиатордан жоDары
Fысыммен атFылайтын сLйыFтыF салдарынан айтарлыFтай кNйік алуDа болады.

•
•

Eолданыста болDан салFындатFыштыH тікелей теріге тиюіне жол бермеHіз. Теріге
тиген жаDдайда, дереу сабын немесе Fолды
тазартFыш арFылы тыHDылыFты жуыHыз.
СалFындатFышты балалар мен Nй жануарлары жете алмайтын жерде саFтаHыз.

EозDалтFыш салFындатFышын сBйкесінше тастау
Fажет. Жергілікті ережелерді тексеріHіз.

8. Егер май деHгейі L (тJмен) таHбасынан j
A
тJмен болса, май FLйDыш FаFпаFты алыHыз
жBне тесікке LсынылDан майды FLйыHыз. Шамадан тыс j
C FLймаHыз.
EозDалтFыш майын толтырDан
деHгей тексергішті алмаHыз.

кезде,

9. МайдыH деHгейін деHгей тексергішпен Fайта
тексеріHіз.

WDI0214Z

1. КJлікті тNзу жерге FойыHыз жBне тLралату тежегішін пайдаланыHыз.
2. EозDалтFышты от алдырыHыз жBне оны
FозDалтFыш температурасы Fалыпты жLмыс
температурасына жеткенге дейін жылытыHыз
(шамамен 5 минут).

Май алмастыру аралыFтары арасында немесе
толыF іске Fосу мерзімі кезінде, жLмыс
жаDдайларыныH кNрделілігіне Fарай, аздаDан
май FLйып отыру Fалыпты болып табылады.
САE БОЛЫGЫЗ
Май деHгейі жNйелі тNрде тексерілуі тиіс.
МайыныH мJлшері жеткіліксіз FозDалтFышты
пайдалану FозDалтFышты заFымдауы мNмкін
жBне мLндай заFымдану кепілдік аясына жатпайды.

3. EозDалтFышты сJндіріHіз.

ТехникалыF Fызмет кJрсету жBне Jз бетінше орындалатын жLмыстар
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ниясы майды NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа барып ауыстыртуDа
кеHес береді.

LDI2554Z

EОЗCАЛТEЫШ МАЙЫН ЖAНЕ СMЗГІНІ
АУЫСТЫРУ

•

EозDалтFыштыH майы ыстыF болуы
мNмкін, кNйіп FалмауDа тырысыHыз.

•

EозDалтFыш майы LзаF уаFыт жBне бірнеше рет теріге тисе, тері ісігіне Bкелуі
мNмкін.

•

ПайдаланылDан майдыH теріге тура тиюіне
жол бермеHіз. Теріге тисе, сабын немесе
Fол тазалаDышты жBне мол суды пайдаланып Bбден жуыHыз.

•

8. АDызу тыDыныныH j
B астына Nлкен аDызу
тостаDанын FойыHыз.
9. АDызу тыDынын j
B кілттіH кJмегімен саDат тіліне Fарсы баDытта бLрау арFылы алыHыз жBне
майды толыF аDызыHыз.
Егер май сNзгісін ауыстыру Fажет болса, оны
осы кезде алып, ауыстырыHыз. Мына бJлімді
FараHыз “EозDалтFыш майын жBне сNзгіні
ауыстыру” осы бJлімніH бас жаDында.

•

EолданылDан майды тиісті тNрде
FоFысFа тастау керек. Майды жерге,
арыFтарDа,
Jзендерге
жBне
т.б.
аDызбаHыз немесе тастамаHыз. Оны
FоFыс жинайтын арнайы орындарDа тастау Fажет. NISSAN компаниясы майды
NISSAN
дилеріне
немесе
білікті
шеберханаDа барып ауыстыртуDа кеHес
береді.

•

Жергілікті ережелерді тексеріHіз.

ПайдаланылDан FозDалтFыш майын балалардыH Fолы жетпейтін, таHбаланDан
сауыттарда саFтаHыз.

1. КJлікті тNзу жерге FойыHыз жBне тLралату тежегішін пайдаланыHыз.
2. EозDалтFышты от алдырыHыз жBне оны
FозDалтFыш температурасы Fалыпты жLмыс
температурасына дейін жылыDанша кNтіHіз
(шамамен 5 минут).
LDI2558Z

EАУІПТІ

•

EолданылDан майды тиісті тNрде FоFысFа
тастау керек. Майды жерге, арыFтарDа,
Jзендерге жBне т.б. аDызбаHыз немесе
тастамаHыз. Оны FоFыс жинайтын арнайы
орындарDа тастау Fажет. NISSAN компа-

3. EозDалтFышты сJндіріHіз.
4. EозDалтFыш майыныH май тостаDанына кері
аDуын, еH кемі, 10 минут кNтіHіз.

EАУІПТІ

•

EозDалтFыш майы LзаF уаFыт жBне бірнеше рет теріге тисе, тері ісігіне Bкелуі
мNмкін.

•

Eолданыста болDан майдыH теріге тікелей
тиюіне жол бермеHіз. Теріге тиген
жаDдайда, дереу сабын немесе Fолды
тазартFыш арFылы тыHDылыFты жуыHыз.

•

ПайдаланылDан FозDалтFыш майын балалардыH Fолы жетпейтін жерде саFтаHыз.

5. EозDалтFыш Nстіндегі жабынды алыHыз.
6. Май FLйDыш FаFпаFты j
A саDат тіліне Fарсы
баDытта бLрау арFылы алыHыз.
7. EозDалтFыш астындаDы жабынды алыHыз.
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САE БОЛЫGЫЗ
КNйіп FалмауDа тырысыHыз. EозDалтFыш
майы ыстыF болуы мNмкін.

EОЗCАЛТEЫШ МАЙЫНЫG СMЗГІСІН
АУЫСТЫРУ

10. АDызу тыDынын тазалап, жаHа шайбамен бірге
Fайта орнатыHыз. АDызу тыDынын кілтпен
дLрыстап бекітіHіз. Аса Nлкен кNш салмаHыз.

4. ОH
дJHгелек
жаFтауыныH
ішіндегі
FозDалтFыштыH оH жаF FорDаDышынан істіктерді j
A алып, одан кейін FорDаDышты алып
тастаHыз. Май сNзгісін май сNзгісініH кілтімен
j
B саDат тіліне Fарсы баDытта бLрау арFылы
алыHыз. Сосын, май сNзгісін Fолмен бLрап
алыHыз.

АDызу тыDынын Fатайту кNші:

САE БОЛЫGЫЗ

29 - 39 Н·м (22 - 29 фунт-фут)

КNйіп FалмауDа тырысыHыз. EозDалтFыш
майы ыстыF болуы мNмкін.

11. Май FLйDыш тесік арFылы LсынылDан майды
FозDалтFышFа FLйыHыз, содан кейін май
FLйDыш FаFпаFты мыFтап орнатыHыз.

5. EозDалтFыш майыныH сNзгісін тыDыздау Fабатын таза шNберекпен сNртіHіз.

Мына
бJлімді
FараHыз
“KсынылDан
сLйыFтыFтар/майлар
жBне
сыйымдылыFтары” “9. ішінде ТехникалыF
мBлімет” бJлім.

САE БОЛЫGЫЗ

АDызу жBне FLю сыйымдылыDы май температурасы мен аDызу уаFытына байланысты болады. БLл техникалыF сипаттамаларды
аныFтамалыF маFсатта Dана пайдаланыHыз.
EозDалтFышFа майдыH жеткілікті мJлшерініH
FLйылDанын аныFтау Nшін Bрдайым деHгей
тексергішті пайдаланыHыз.
12. EозDалтFышты от алдырыHыз. АDызу тыDыны
мен май сNзгісініH айналасында аDу белгісініH
бар-жоDын
тексеріHіз.
Eажетінше
дLрыстаHыз.
13. EозDалтFышты JшіріHіз жBне 10 минуттан артыF уаFыт бойы кNтіHіз. ДеHгей тексергішпен
май деHгейін тексеріHіз. Eажет болса,
FозDалтFыш майын FLйыHыз.

LDI2562

1. КJлікті тNзу жерге FойыHыз жBне тLралату тежегішін пайдаланыHыз.
2. EозDалтFышты JшіріHіз.
3. Май сNзгісініH астына
тостаDанын FойыHыз.

j
B Nлкен аDызу

•

EозDалтFыш Nстіндегі тыDыздау Fабатында Fалып FойDан ескі тыDыздаDыш
материалды алуды LмытпаHыз. БLлай
істемеген жаDдайда, майдыH аDуы жBне
FозDалтFышFа заFым келуі мNмкін.

•

EозDалтFышFа май FLйDан кезде деHгей
тексергішініH тесігінен май аFпауы Nшін
деHгей тексергішті орнына салып Fою
керек.

6. ЖаHа сNзгідегі тыDыздаDышFа таза FозDалтFыш
майын жаDыHыз.
7. Май сNзгісін аздаDан кедергі білінгенге дейін
бLраHыз, сосын толыF бLраудыH 2/3 теH ретте
бLрау арFылы FатайтыHыз.
8. EозDалтFышты от алдырыHыз жBне май
сNзгісініH айналасында аDу белгісініH баржоFтыDын тексеріHіз. Eажетінше дLрыстаHыз.
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ЖЕТЕК БЕЛДІГІ

2. БелдіктердіH кNйі мен керіліс кNшін бJлек берілген кепілдік мBліметін “NISSAN Fызмет
кJрсету жBне техникалыF Fызмет нLсFаулыDы”
техникалыF Fызмет кJрсету кестесіне сай
жNйелі тNрде тексеріHіз.

9. EозDалтFышты JшіріHіз жBне 10 минуттан артыF уаFыт бойы кNтіHіз. Май деHгейін
тексеріHіз. Eажет болса, FозDалтFыш майын
FLйыHыз.

LDI2131Z

1. Иінді біліктіH тегершігі
2. Жетек белдігініH автоматты тартFыш
тегершігі
3. Генератор тегершігі
4. Ауа баптаDыш компрессорыныH тегершігі
EАУІПТІ
Жетек белбеуін іске Fоспай тLрып от алдыру
кілтініH OFF немесе LOCK кNйінде екеніне кJз
жеткізіHіз. EозDалтFыш кNтпеген жерден айналуы мNмкін.
1. Aр белдікте айрыFша желіну, кесілу, Fажалу
немесе босау белгілерініH бар-жоDын кJзбен
тексеріп шыDыHыз. Егер белдіктіH кNйі нашар
немесе бос болса, оны NISSAN дилерінде немесе білікті шеберханада ауыстыртыHыз немесе реттетіHіз.
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ТKТАНДЫРCЫШ ОТТЫEТАР

ТЕЖЕГІШТЕР

САE БОЛЫGЫЗ

EАУІПТІ
EозDалтFыш мен оталдыру FосFышыныH
Jшкеніне жBне Fол тежегішініH мыFтап
тартылDанына кJз жеткізіHіз.
От алдыру білтелерін бJлек берілген техникалыF
Fызмет кJрсету буклетінде кJрсетілген техникалыF
Fызмет
кJрсету
мерзіміне
сBйкес
ауыстырыHыз.

•

Иридий Lшты тLтандырDыш оттыFтарды
тазалау немесе аралыDын Jзгерту арFылы
Fайта пайдаланбаHыз.

•

Aрдайым LсынылDан иридий Lшты
тLтандырDыш оттыFтармен ауыстырыHыз.

ТЕЖЕГІШ ПЕДАЛЬДІ ТЕКСЕРУ

Ауыстыру Fажет болса, NISSAN дилеріне немесе
білікті шеберханаDа хабарласыHыз.

ИРИДИЙ-KШТЫCЫ БАР ТKТАНДЫРCЫШ
ОТТЫEТАР

SDI1391DZ

БосатылDан кNйінен, тLралату тежегішініH педалін
баяу жBне мыDым басыHыз. Егер естілген тыFыл
саны берілген ауFымнан шыDып кетсе, NISSAN
дилеріне немесе білікті шеберханаDа барыHыз.
5–6 тыFыл
Басу кNші 196 Н (20 кг, 44 фут)

SDI2020Z

Иридий
Lшты
тLтандырDыш
оттыFтарды
оттыFтардыH Bдеттегі тNріндей жиі ауыстыру
Fажет емес. БLл тLтандырDыш оттыFтар
оттыFтардыH Bдеттегі тNріне FараDанда LзаF
уаFыт жLмыс істеуге арналDан.
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АЯEАСТЫ ТЕЖЕГІШ ПЕДАЛІН ТЕКСЕРУ

Тежеу педалініH FозDалуын тексеру

педалі басылмаDан кезде де Nнемі естіліп тLрады.
Желінгендікті кJрсететін дыбыс естілсе, кJп кешіктірмей тежегіштерді тексертіHіз.
Бірлік: мм (дюйм)

Шек
Тежегіш
АлдыHDы
тJсемесі
Тозу
2,0 (0,079)
FалыHдыDы
DI1020MRZ

EАУІПТІ
АяFасты тежегіш педалініH биіктігі Fалыпты
кNйге Fайта оралмаса, тежеу жNйесін тексерту
Nшін NISSAN дилеріне немесе білікті
шеберханаDа барыHыз.
EозDалтFыш от алып тLрDан кезде, педальдіH
жоDарDы Fабаты мен металдан жасалDан еден
арасындаDы FашыFтыFты тексеріHіз. Егер ол
ауFымнан шыDып кеткен болса, NISSAN дилеріне
немесе білікті шеберханаDа барыHыз.

j
A : 120 мм (4,7 дюйм) немесе одан кJп
Басу кNші: 490 Н (50 кг, 110 фунт)

JVM0158XZ

EозDалтFыш оталып тLрDанда, тежеу педалініH
FозDалуын тексеріHіз j
A . Егер ол тJмендегі
ауFымнан шыDып кеткен болса, NISSAN дилеріне
немесе білікті шеберханаDа барыHыз.
3–9 мм (0,12–0,35 дюйм)

Iзін-Jзі реттейтін тежегіштер
БLл кJлік Jзін-Jзі реттейтін тежегіштермен
жабдыFталDан. Дискілі тежегіштер аяFасты тежегіш педалі басылDан сайын Jзін-Jзі реттейді.

Тежегіш тJсемесініH желінуі туралы
дабыл сигналы
Диск тежегішініH тJсемелерініH FLлаFFа естілетін
желіну туралы дабыл сигналдары бар. Тежегіш
тJсемесін ауыстыру Fажет болDанда, кJлік
FозDалыста болDан кезде Fатты шиFылдау тBрізді
дыбыс естіледі. БLндай шиF еткен дыбыс, Bуелі
тежеу педалін басFан кезде Dана естіледі. Тежегіш
педалі желіне тNскен сайын, бLндай дыбыс тежеу
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АртFы
2,0 (0,079)

Кейбір жNргізу немесе ауа райы жаDдайында, аракідік тежегіштіH шиFылдауы, FыHсылауы немесе
Jзге де дыбысы естілуі мNмкін. ЖеHіл мен орташа
деHгей арасындаDы тоFтау кезінде аракідік тежегіш дыбысыныH шыDуы Fалыпты болып табылады
жBне тежеу жNйесініH функциясына немесе
жLмыс параметрлеріне Bсер етпейді.
Тежегішті тексертудіH сBйкес аралыFтарын саFтау
Fажет. Eосымша мBлімет алу Nшін бJлек техникалыF Fызмет кJрсету буклетін FараHыз.

ТЕЖЕГІШ КMШЕЙТКІШІ
Тежегіш кNшейткішініH функциясын келесідей
тексеріHіз:
1. EозDалтFышты сJндіріп, аяFасты тежегіш педалін бірнеше рет басып, бос жіберіHіз. Тежеу
педалініH FозDалысы (басылу FашыFтыDы) бір
басFаннан кейін екіншісіне дейін бірдей болса,
келесі Bрекетке кJшіHіз.
2. АяFасты тежегіш педалін басып тLрып,
FозDалтFышты от алдырыHыз. ПедальдіH биіктігі аздап тJмен тNсуі тиіс.

ТЕЖЕУ ЖMЙЕСІНІG СKЙЫEТЫCЫ

3. АяFасты тежегіш педалін басып тLрып,
FозDалтFышты JшіріHіз. Педальді шамамен 30
секунд басып тLрыHыз. Педаль биіктігі Jзгермеуге тиісті.
4. EозDалтFышты аяFасты тежегіш педалін баспастан 1 минут бойы іске FосыHыз, сосын Jшіріп
тастаHыз. АяFасты тежегіш педалін бірнеше
рет басыHыз. ПедальдіH басылу FашыFтыDы
кNшейткіштен вакуумныH шыDуына байланысты Bр басFан сайын аFырын азаяды.
Егер тежегіштер ойдаDыдай жLмыс істемесе,
NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа
барыHыз.

EАУІПТІ

•

ТыDыздаDышы бар FLтыдан алынDан жаHа
сLйыFтыFты Dана пайдаланыHыз. Ескі, сапасы нашар немесе ластанDан сLйыFтыF
тежеу жNйесін заFымдауы мNмкін. СBйкес
емес сLйыFтыFтарды пайдалану тежеу
жNйесін заFымдауы жBне кJліктіH тоFтау
мNмкіндігіне Bсерін тигізуі мNмкін.

•

ТолтырDыш
тазалаHыз.

•

Тежеу сLйыFтыDы улы болып келеді жBне
балалардыH Fолы жетпейтін жерде,
таHбаланDан сауытта дLрыс саFтау керек.

FаFпаFты

алудан

бLрын

БактаDы сLйыFтыFтыH деHгейін тексеріHіз. Егер
сLйыFтыF MIN сызыDын j
2 тJмен болса, тежеу
жNйесініH дабыл шамы жанады. СLйыFтыFты MAX
сызыDына j
1 дейін FLйыHыз. (Мына бJлімді
FараHыз “KсынылDан сLйыFтыFтар/майлар жBне
сыйымдылыFтары” “9. ішінде ТехникалыF
мBлімет” бJлім FараHыз.)
Егер сLйыFтыFты жиі FLйып жNрген болсаHыз,
жNйені NISSAN дилеріне немесе білікті
шеберханаDа мLFият тексерту Fажет.

САE БОЛЫGЫЗ
СLйыFтыFты сырланDан FабаттарDа тJгіп
алмаHыз. Себебі бояуды заFымдайды. Егер
сLйыFтыF тJгілсе, оны дереу мол сумен жуып
тастаHыз.

JVM0603XZ
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MЗДІКСІЗ IЗГЕРМЕЛІ БЕРІЛІС (MIБ)
СKЙЫEТЫCЫ

РУЛЬ КMШЕЙТКІШІНІG СKЙЫEТЫCЫ

•

Тексерту немесе ауыстыру Fажет болса, NISSAN
дилеріне
немесе
білікті
шеберханаDа
хабарласыHыз.
САE БОЛЫGЫЗ

•

Тек шынайы NISSAN NS-3 MIБ сLйыFтыDын
пайдаланыHыз. Iзге сLйыFтыFтармен
араластырмаHыз.

•

NISSAN
NS-3
фирмалыF
MIБ
сLйыFтыDынан басFа беріліс сLйыFтыDын
пайдалану MIБ берілісін бNлдіруі мNмкін,
ол кепілдікпен Fамтылмайды.

LDI2767Z

БактаDы сLйыFтыFтыH деHгейін тексеріHіз.
СLйыFтыF деHгейін сLйыFтыF салFын кезде, 0-ден 30ºC-Fа (32-ден 86ºF) дейінгі аралыFта тексеру
керек. СLйыFтыF деHгейін FаFпаFFа тіркелген
деHгей датчигі арFылы тексере аласыз. СLйыFтыF
деHгейін тексеру Nшін FаFпаFты ашыHыз.
СLйыFтыF деHгейі MAX j
A жBне MIN j
B
сызыFтарыныH арасында тLруDа тиіс.
Егер сLйыFтыF MIN сызыDынан j
B тJмен болса,
ФирмалыF NISSAN E-PSF FосыHыз. EаFпаFты
ашып, ашылDан жерден толтырыHыз.
САE БОЛЫGЫЗ

•
•

Асырып толтырмаHыз.
ФирмалыF NISSAN E-PSF басFа руль
кNшейткішініH сLйыFтыDын Fолдану руль
кNшейткіші жNйесініH дLрыс жLмыс істеуіне кедергі келтіруі мNмкін.
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Руль кNшейткішініH сLйыFтыDы улы болып
келеді жBне оны балалардыH Fолы жетпейтін жерде, таHбаланDан контейнерде
саFтыFпен саFтау керек.

АУА ТАЗАЛАCЫШ

AЙНЕК ЖУCЫШ ЩЕТКАЛАР

Ауа тазалаDыш сNзгіні алу Nшін:

LDI2118Z

VQ35DE

EАУІПТІ

•

EозDалтFышты ауа тазалаDыш сNзгісі
алынDан кNйде пайдалану JзіHіздіH жBне
басFаларыныH кNюіне Bкелуі мNмкін. Ауа
баптаDыш ауаны тазартып Fана Fоймай,
FозDалтFыш оты кері тепкен жаDдайда,
алауды тоFтатады. Егер ол болмаса жBне
FозDалтFыш отты кері тепсе, кNйік алуDа
болады. КJлікті ауа тазалаDышы алынDан
кNйде жNргізбеHіз жBне ауа тазалаDышы
алынDан FозDалтFышта жLмыс істеген кезде абай болыHыз.

•

Жанармайды ешFашан дроссель Fорабына
FLймаHыз немесе FозDалтFышты ауа
тазалаDышы алынDан кNйде от алдыруDа
тырыспаHыз. БLлай ету ауыр жараFатFа
Bкелуі мNмкін.

•

Бекіткіш Fапсырмаларды алып, ауа тазалаDыш
FаFпаDын жоDары жылжытыHыз.

•
•

Ауа тазалаDыш сNзгіні алыHыз.
Ауа тазалаDыш сNзгініH корпусыныH ішін жBне
FаFпаDын дымFыл шNберекпен сNртіHіз.

ELрDаF FаDаз тNріне жататын сNзгі элементі тазалануы жBне Fайта пайдаланылуы мNмкін. Ауа
сNзгісін техникалыF Fызмет кJрсету бойынша берілген жеке техникалыF кітапшадаDы мерзімдерге
сай ауыстырыHыз.
ЕСКЕРТПЕ
ЖаHа ауа тазалаDышты орнатFан соH ауа
тазалаDыштыH
FаFпаDы
корпусына
орнатылDанына кJз жеткізіп, Fапсырмаларын
жабыHыз.

АЛДЫGCЫ ТЕРЕЗЕНІG СMРТКІШ
ЩЕТКАЛАРЫ
Тазалау
АлдыHDы терезе жуDышын пайдаланDаннан кейін
алдыHDы терезе тазармаса немесе Bйнек сNрткіш
щетка жLмыс істеп тLрDанда дірілдесе, алдыHDы
терезеде жBне/немесе сNрткіш щеткада балауыз
немесе Jзге материалдар болуы мNмкін.
АлдыHDы терезеніH сырт жаDын жуDыш ерітіндімен немесе жLмсаF тазартFыш затпен тазалаHыз.
Таза сумен шайDан кезде кJпіршіктер пайда болмаса, алдыHDы терезе таза болDаны.
Aйнек жуDыш щетканы жуDыш ерітіндіге немесе
жLмсаF тазартFыш затFа батырылDан шNберекпен
сNрту арFылы тазалаHыз. Щетканы сумен
шайыHыз. Щеткаларды тазартFаннан жBне Bйнек
сNрткішті пайдаланDаннан кейін алдыHDы терезе
таза болмаса, щеткаларды ауыстырыHыз.
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SDI2359Z

Ауыстыру

САE БОЛЫGЫЗ

СNрткіш щеткалар желінген болса, оларды
ауыстырыHыз.

•

СNрткіштіH шJткесін ауыстырDаннан кейін,
сNрткіштіH иінтірегін бастапFы орнына
FойыHыз. Aйтпесе, сNрткіш иінтірегі немесе FозDалтFыш капоты сызылуы мNмкін
жBне FозDалтFыш капоты ашылDан кезде
заFым келтіруі мNмкін.

•

СNрткіштіH тозDан шJткелері алдыHDы терезені заFымдап, жNргізушініH кJруіне кедергі жасауы мNмкін.

Aйнек жуDыш щеткаларды ауыстырардан бLрын
FозDалтFыш капотына сызат тNсіруіне немесе щетка сабын бNлдіруіне жол бермеу Nшін шJтке
тNгелдей тігінен FойылуDа тиіс. ШJтке сабын
жоDары тарту Nшін “АлдыHDы терезе сNрткіші мен
жуDышын ауыстырып-FосFыш” “2. ішінде Аспаптар мен басFару FLралдары” бJлім.
JVM0389X

ЖуDыштыH Jзегі j
A бітеліп Fалмас Nшін абай
болыHыз. Себебі алдыHDы терезе жуDыш дLрыс
жLмыс істемей Fалуы мNмкін. Егер Jзегі бітеліп
Fалса, инемен немесе j
B кішкене сыммен тLрып
FалDан затты алыHыз. Iзектерге нLFсан келтіріп
алмас Nшін абай болыHыз.

1. СNрткіштіH
кJтеріHіз.

иінтірегін

алдыHDы

терезеден

2. Босату темірін j
A басып, Lстап тLрыHыз, сосын сNрткіш щетканы алу Nшін сNрткіш иінтірегініH бойымен j
1 тJмен жылжытыHыз.
3. СNрткіш щетканы алыHыз.
4. ЖаHа сNрткіш щетканы сNрткіш иінтірегіндегі
орнына тыFыл еткенше салыHыз.
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АРТEЫ ТЕРЕЗЕНІG СMРТКІШ ЩЕТКАСЫ
Тексерту немесе ауыстыру Fажет болса, NISSAN
дилеріне
немесе
білікті
шеберханаDа
хабарласыHыз.

AЙНЕК ЖУCЫШ СKЙЫEТЫE

САE БОЛЫGЫЗ

•

АлдыHDы Bйнек жуDышы сLйыFтыDыныH
орнына
FозDалтFыштыH
антифриздік
салFындатFышын пайдаланбаHыз. БLл
бояудыH заFымдалуына Bкелуі мNмкін.

•

Терезе жуDыш сLйыFтыDыныH багына
жуDыш сLйыFтыF концентратын сол
кNйінде FLймаHыз. Кейбір метил алкоголі
негізіндегі жуDыш сLйыFтыF концентраттары
алдыHDы
Bйнек
жуDышы
сLйыFтыDыныH багына FLйып жатFан кезде тJгіліп кетсе, торда кетпейтін даF Fалдыруы мNмкін.

•

ЖуDыш сLйыFтыF концентраттарын Bйнек
жуDышы сLйыFтыDыныH багына FLюдан
бLрын сLйыFтыFты Jндіруші LсынDан
деHгейге
дейін
сумен
алдын-ала
араластырыHыз.
Aйнек
жуDышы
сLйыFтыDыныH багын жуDыш сLйыFтыF
концентраты мен суды араластыру Nшін
пайдаланбаHыз.

•

Aрдайым NISSAN компаниясы LсынDан
алдыHDы Bйнек жуDышыныH сLйыFтыDын
пайдаланыHыз.

JVM0572XZ

EАУІПТІ
Антифриз улы болып табылады жBне
таHбаланDан сауыттарда, балалар Fолы жетпейтін жерде аса саFтыFпен саFтау керек.
Aйнек жуDыш сLйыFтыDыныH багын жNйелі тNрде
толтырып тLрыHыз. ЖуDыш сLйыFтыF аз ескертуі
кJлік аFпараты дисплейінде кJрсетілгенде Bйнек
жуDыш сLйыFтыFты FLйыHыз.
СLйыFтыF деHгейін толтыру Nшін бактыH
FаFпаDын кJтеріHіз де, бактыH аузына Bйнек
жуDыш сLйыFтыFты FLйыHыз.
ЖаFсы тазалауы Nшін суDа жуDыш ерітіндіні
FосыHыз. Eыс мезгілінде, алдыHDы Bйнек
жуDышына арналDан антифриз FLйыHыз. Араластыру араFатынасын білу Nшін JндірушініH
нLсFауларын орындаHыз.
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АККУМУЛЯТОР

АккумуляторDа арналDан саFтыF
таHбалары

j
1

j
2

j
3

j
4

m

m
m
m

j
5

m

j
6

m

m

•

12 вольттік аккумулятордыH сыртFы Fабатын
таза жBне FLрDаF LстаHыз. Аккумуляторды ас
содасы жBне су FосылDан ерітіндімен
тазалаHыз.

•

EыстырDыш FосылымдарыныH таза
мыFтап бекітілгеніне кJз жеткізіHіз.

•

Егер кJлікті 30 кNн немесе одан LзаF уаFыт
бойы пайдаланбайтын болсаHыз, отырып Fалмауы Nшін аккумулятордыH теріс полюсті (–)
жалDау кабелін ажыратыHыз.

ЕСКЕРТУ

Шылым шекпеHіз
АшыF алауларды
болдырмаHыз
KшFындарды
болдырмаHыз

Аккумулятор жанында ешFашан шылым шекпеHіз. Аккумуляторды ешFашан
ашыF алау немесе электр LшFындарыныH Bсері астында FалдырмаHыз.

КJздерді
FорDаHыз

Аккумуляторды саFтыFпен пайдаланыHыз. Жарылыс немесе аккумулятор
FышFылынан FорDану Nшін Bрдайым кJзді FорDайтын кJзілдіріктерді киіHіз.

жBне

ЕСКЕРТПЕ
Балалардан алшаF БалалардыH аккумуляторды Lстауына ешFашан жол бермеHіз.
жерде LстаHыз
Аккумуляторды балалардан алшаF жерде LстаHыз.

Аккумулятор
FышFылы

Аккумулятор сLйыFтыDыныH теріге, кJзге, матаDа немесе боялDан FабаттарDа
тиюіне жол бермеHіз. Аккумуляторды немесе аккумулятор FаFпаDын
LстаDаннан кейін, лезде FолдарыHызды дLрыстап жуыHыз. Егер аккумулятор
сLйыFтыDы кJзге немесе теріге немесе киімге тиіп кетсе, лезде сумен, еH
кемі, 15 минут бойы шайыHыз жBне медициналыF кJмекке жNгініHіз.
Аккумулятор сLйыFтыDы FышFыл болып табылады. Егер аккумулятор
сLйыFтыDы кJзге немесе теріге тиіп кетсе, ол кJру FабілетініH жоDалуына
немесе кNйігіне Bкелуі мNмкін.

Пайдалану
нLсFауларын
ескеріHіз

Аккумуляторды пайдаланудан бLрын дLрыс жBне Fауіпсіз пайдалануды
Fамтамасыз ету Nшін осы нLсFауды мLFият оFыHыз.

ЖарылDыш газ

Аккумулятор зарядыныH азаю жBне оталдыра
алмай Fалу жаDдайларына себеп болатын
тJмендегі сияFты жаDдайларDа жол бермеу керек:
1) EозDалтFыш жLмыс істеп тLрмаDан кезде
аккумулятор Fуатын Fолданатын электрондыF жабдыFтарды орнату немесе LзаF
Fолдану (телефон зарядтаDыштары, GPS,
DVD ойнатFыштары, т.б.)
2) КJліктіH жиі жNргізілмеуі жBне/немесе
FысFа FашыFтыFтарDа Dана жNргізілуі.
МLндай жаDдайларда аккумулятордыH
Fызмет ету мерзімін саFтау Nшін оны зарядтау Fажет болуы мNмкін.

Аккумулятор сLйыFтыDы шыDаратын сутек газы жарылDыш болып табылады.

EАУІПТІ

•
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12 вольттік аккумуляторды жалындарDа,
электрлі LшFындарDа немесе шылымDа
жаFындатпаHыз. 12 вольттік аккумулятордан бJлінетін сутегі газ жарылDыш болады.

ЖарылDыш газдар кJздіH кJрмей Fалуына
немесе жараFатFа Bкелуі мNмкін. Аккумулятор сLйыFтыDыныH теріге, кJзге,
маталарDа немесе боялDан FабаттарDа тиюіне жол бермеHіз. КNкіртті FышFыл кJздіH
кJрмеу Fалуына немесе жараFаттануDа
Bкелуі мNмкін. 12 вольттік аккумулятор немесе аккумулятор FаFпаDын LстаDаннан
кейін, Fолды кJзге апармаHыз немесе
кJзді
FасымаHыз.
EолдарыHызды
дLрыстап жуыHыз. Егер FышFыл кJзге, теріге немесе киімге тисе, тез арада сумен,
еH кемі, 15 минут бойы шайыHыз жBне медициналыF кJмекке жNгініHіз.

•

•

•
•

12 вольттік аккумуляторды ауыстыру керек болса, дизайны бірдей аккумулятор
FолданыHыз. БLрыс аккумулятор Fолданылса, сутегі газы кJлікте жиналып,
жарылысFа жBне жараFат алуDа себеп болуы мNмкін.
12 вольттік аккумуляторда немесе оныH
маHайында
жLмыс
жасаDан
кезде,
Bрдайым ыHDайлы кJз FорDанысын киіHіз
жBне барлыF зергерлік бLйымдарды алып
тастаHыз.
Аккумулятор баDандары, жалDанатын темір Lштары жBне тиісті керек-жараFтары
FорDасын жBне FорDасын Fоспаларын Fамтиды. KстаDаннан кейін Fолдарды жуыHыз.
12 вольттік аккумуляторды балалардыH
Fолы жетпейтін жерде LстаHыз.

КIЛІК АККУМУЛЯТОРЫ
EАУІПТІ
КJлікті аккумулятор сLйыFтыDы аз болса
пайдаланбаHыз. Аккумулятор сLйыFтыDы аз
болса аккумуляторDа Nлкен салмаF салуы
мNмкін, соныH салдарынан Fызу бJлініп
шыDуы, аккумулятордыH Fолданыс мерзімі
FысFаруы жBне кейде, жарылыс шыDуы
мNмкін.

1. ЖNргізуші есігініH FLлпын ашыHыз да, есікті
ашыHыз. Есікті жаппаHыз.
2. Капотты ашыHыз.
3. Теріс (–) аккумулятор аDытпасын жалDаHыз.
Одан кейін капотты жабыHыз.
4. ЖNргізуші
ашыHыз.

есігініH

терезесін

толыDымен

5. ЖNргізуші есігі мен терезені жабыHыз.

САE БОЛЫGЫЗ
Аккумулятор
кабелі
аккумулятор
аDытпасынан ажыратылDанда, алдыHDы есіктерді жаппаHыз. Терезені автоматты тNрде
реттеу функциясы жLмыс істемейді жBне
бNйір тJбе панеліне заFым келуі мNмкін.
Теріс (−) аккумулятор аDытпасын ажырату Nшін
процедураны мына ретпен орындаHыз. Aйтпесе
терезе мен бNйір тJбе панелі бір-біріне тиіп,
оларDа заFым келуі мNмкін.
1. Терезелерді жабыHыз.
2. Капотты ашыHыз.
3. БарлыF есіктер жабыHыз да, FLлыптаHыз.
4. Теріс (–) аккумулятор аDытпасын ажыратыHыз.
5. Капотты мыFтап жабыHыз.
Теріс (−) аккумулятор аDытпасын жалDау Nшін процедураны мына ретпен орындаHыз. Aйтпесе терезе мен бNйір тJбе панелі бір-біріне тиіп, оларDа
заFым келуі мNмкін.

NDI1644

ТехникалыF Fызмет кJрсетілмейтін
аккумулятор
ЖJндеуді Fажет етпейтін аккумуляторда,
сLйыFтыF деHгейін тексерудіH Fажеті жоF. Алайда, NISSAN компаниясы жасыл кJрсеткіш кNйін
жNйелі тNрде кJзбен шолып тLруDа кеHес береді.
Егер ол кJрінбесе, батареяны тез арада
ауыстырыHыз.
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2. ШNберекке оралDан жалпаF жNзді бLранда
бLраDышты бLрыштаDы тесікке салып, NстіHгі
жаDын астыHDы жаDынан ажырату Nшін
майыстырыHыз.

СыртFы кJзден от алдыру
Егер сыртFы кJзден от алдыру Fажет болса, мына
бJлімді FараHыз “СыртFы кJзден от алдыру”
“6. ішінде ТJтенше жаDдайда” бJлім. Егер
FозDалтFышты сыртFы кJзден от алдыру мNмкін
болмаса немесе аккумулятор зарядталмаса, аккумуляторды ауыстыру Fажет болуы мNмкін. Батареяны ауыстыру Nшін NISSAN дилеріне немесе
білікті шеберханаDа хабарласыHыз.

3. БатареяныH орнына жаHасын салыHыз.

АEЫЛДЫ КІЛТТІG БАТАРЕЯСЫ
Батареяны ауыстыру
САE БОЛЫGЫЗ

•

Батареяны жBне алынDан бJлшектерді балалар жLтып Fоймас Nшін абай болыHыз.

•

ДLрыс тасталмаDан батарея FоршаDан
ортаDа зиян келтіруі мNмкін. Батареяны тастау Nшін Nнемі жергілікті ережелерді
орындаHыз.

•

Батареяларды ауыстырDан кезде, FLралас
бJліктерге шаH немесе май кіріп кетуге жол
бермеHіз.

•

Литийлі батарея дLрыс ауыстырылмаDан
жаDдайда, жарылу Fаупі болады. Бірдей
немесе балама тNрі бар батареямен Dана
ауыстырыHыз.

SDI2451

Батареяны ауыстыру Nшін:
1. АFылды кілттіH артFы жаDындаDы бекітпені босатып, механикалыF кілтті алыHыз. (Мына
бJлімді FараHыз “АFылды кілт” “3. ішінде
ЖолDа шыFFанDа дейінгі тексеру жBне реттеу”
бJлім.)

•

KсынылDан аккумулятор: CR2032 немесе баламасы

•

Ішкі тізбекке жBне электрлі жалDаDыштардыH
Lшына Fол тигізбеHіз, себебі бLлай ету
аFаулыFFа Bкелуі мNмкін.

•

% жаDын LяшыFтыH астыHDы жаDына Fаратып
салыHыз.

SDI2452Z

4. MстіHгі жBне астыHDы бJліктерініH j
1 Lштарын
тNйістіріп, содан кейін жабылDанша бірге
итеріHіз j
2.
5. ЖLмыс жасауын тексеру Nшін тNймешіктерді
басыHыз.
АуыстыруDа Fатысты кJмек Fажет болса, NISSAN
дилеріне немесе білікті шеберханаDа барыHыз.
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САEТАНДЫРCЫШТАР

EОЗCАЛТEЫШ БIЛІМІ

LDI0455Z

LDI0457Z
LDI2636Z

СаFтандырDыштардыH екі тNрі Fолданылады. j
A
тNрі FозDалтFыш бJліміндегі саFтандырDыш
Fораптарында пайдаланылады. j
B тNрі жолаушы
бJлімініH саFтандырDыш Fорабында пайдаланылады.

j
A тNріне жататын саFтандырDыштар FосалFы
саFтандырDыштар ретінде беріледі. Ол жолаушы
бJлімініH саFтандырDыш Fорабында саFталады.

j
A

тNріне
жататын
саFтандырDыштарды
FозDалтFыш бJлімі мен жолаушы бJлімініH
саFтандырDыш Fораптарына орнатуDа болады.

Егер j
A тNріне жататын саFтандырDышты j
B
тNріндегі саFтандырDышты ауыстыру Nшін
FолдансаHыз, j
A
тNріндегі саFтандырDыш,
саFтандырDыш LяшыDына суретте кJрсетілгендей
дBл келмейді. БLл саFтандырDыштыH жLмысына
Bсер етпейді. СаFтандырDыштыH саFтандырDыш
Fорабына дLрыс орнатылDанына кJз жеткізіHіз.

j
B тNріне жататын саFтандырDыштарды капот
астындаDы саFтандырDыш Fораптарына орнатуDа
болмайды. Капот астындаDы саFтандырDыш
Fораптарына j
A тNріндегі саFтандырDыштарды
Dана орнатуDа болады.

САE БОЛЫGЫЗ
СаFтандырDыш блоктыH Fабында кJрсетілген
амперлік мBннен жоDары немесе тJмен мBні
бар
саFтандырDышты
ешFашан
пайдаланбаHыз.
БLл
электр
жNйесін
заFымдауы немесе Jртке Bкелуі мNмкін.
Егер Fандай да бір электрлі жабдыF жLмыс істемесе, саFтандырDыштыH ашыF болмауын
тексеріHіз.
1. От алдыру FосFышыныH “OFF” кNйінде екеніне кJз жеткізіHіз.
2. EозDалтFыш капотын ашыHыз.
3. СаFтандырDыш блок Fабын бекіткішті итеру
жBне Fапты кJтеру арFылы алыHыз.
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4. СаFтандырDышты саFтандырDыш Fыстырмасы
арFылы алыHыз. СаFтандырDыш Fыстырмасы
жолаушы
бJлімініH
саFтандырDыш
FорабындаDы саFтандырDыш блогыныH ортасында орналасFан.

JVM0575XZ

SDI1754Z

5. Егер саFтандырDыш ашыF j
A , болса, оны жаHа
саFтандырDышпен j
B ауыстырыHыз.
6. Егер жаHа саFтандырDыш та ашылып кетсе,
электр жNйесін NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа тексертіп, жJндетіHіз.

Ерігіш байланыстар
Егер электрлі жабдыF іске Fосылмаса жBне
саFтандырDыштардыH кNйі жаFсы болса, ерігіш
байланыстарды тексеріHіз. Егер ерігіш байланыстардыH кез келгені еріген болса, шынайы
NISSAN
FосалFы
бJлшектерімен
Dана
ауыстырыHыз.

ЖОЛАУШЫ БIЛІМІ

4. Ауыстырылуы тиіс саFтандырDышты табыHыз.

САE БОЛЫGЫЗ

5. СаFтандырDышты саFтандырDыш Fыстырмасы
арFылы алыHыз j
2.

СаFтандырDыш блоктыH Fабында кJрсетілген
амперлік мBннен жоDары немесе тJмен мBні
бар
саFтандырDышты
ешFашан
пайдаланбаHыз.
БLл
электр
жNйесін
заFымдауы немесе Jртке Bкелуі мNмкін.
Егер Fандай да бір электрлі жабдыF жLмыс істемесе, саFтандырDыштыH ашыF болмауын
тексеріHіз.
ЕСКЕРТПЕ
СаFтандырDыш Fорабы аспаптар панелініH
жNргізуші жаDында орналасFан.
1. От алдыру FосFышыныH “OFF” кNйінде екеніне кJз жеткізіHіз.
2. Фаралар сJніп тLрDанына кJз жеткізіHіз.
3. СаFтандырDыш
алыHыз.

FорабыныH

j
1
FаFпаDын
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6. Егер саFтандырDыш ашыF j
A , болса, оны жаHа
саFтандырDышпен j
B ауыстырыHыз. EосалFы
саFтандырDыштар саFтандырDыштыH Fорабында орналасFан.
7. СаFтандырDыш блок Fабын салу Nшін итеріHіз.

ШАМДАР

8. Егер жаHа саFтандырDыш та ашылып кетсе,
электр жNйесін NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа тексертіп, жJндетіHіз.

ЕСКЕРТПЕ

ФАРАЛАР

KзаF саFтау саFтандырDыш FосFышы кJлікті
LзаF уаFыт саFтауDа Fою Nшін пайдаланылады.
Тіпті
LзаF
саFтауDа
арналDан
саFтандырDыш FосFышы сынып Fалса да, оны
ауыстыру Fажет емес. EосFыштаDы ашыF
саFтандырDышты жаHа саFтандырDышпен
алмастырыHыз.

ЖаHбыр жауDанда немесе кJлікті жуDан кезде,
сыртFы шамдардыH линзалары ішінде уаFытша
тLмандану болуы мNмкін. ЛинзаныH ішкі жBне
сыртFы
жаDы
арасындаDы
температура
айырмашылыDы булануDа Bкеледі. БLл аFаулыF
емес. Егер линзаныH ішкі жаDында Nлкен су тамшылары жиналса, NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа хабарласыHыз.

KзаF саFтау саFтандырDыш FосFышын ауыстыру
жолы:

LDI2035Z

1. KзаF саFтау саFтандырDыш тетігін алу Nшін от
алдыру FосFышыныH OFF немесе LOCK Fалпында тLрDанына кJз жеткізіHіз.

СаFтандырDыштыH LзаF саFтау тетігі

2. Фаралар сJніп тLрDанына кJз жеткізіHіз.

БатареяныH таусылуын азайту Nшін LзаF саFтау
саFтандыру тетігі зауыттан сJндірулі Fалыпта келеді. КJлікті сізге тапсырар алдында тетік басылады (Fосылады) жBне Nнемі Fосулы тLруDа тиіс.
Егер LзаF саFтау саFтандыру тетігі басылмаса
(Fосылмаса), кJлік аFпараты дисплейінде “Shipping Mode On Push Storage Fuse” (Ауысу режимі
Fосулы, саFтау саFтандырDышын басу) ескертуі
шыDуы мNмкін. Мына бJлімді FараHыз “КJлік
мBліметініH дисплейі” “2. ішінде Аспаптар мен
басFару FLралдары” бJлім.

3. СаFтандырDыш FораптыH FаFпаDын алыHыз.
4. KзаF саFтау саFтандырDыш тетігініH екі
жаDында орналасFан бекітпелерді j
1 басыHыз.
5. СаFтау
саFтандырDыш
саFтандырDыш Fорабынан
шыDарып алыHыз j
2.

FосFышын
тура тартып

LED фара лампасы
Ауыстыру Fажет болса, NISSAN дилеріне немесе
білікті шеберханаDа хабарласыHыз.

Галогенді фараныH шамы
Галогенді фара ауыстырмалы фара (галоген) лампаларын пайдаланатын жартылай жабыF жарыF
тNріне жатады. Оларды фара жинаDын алмастан
FозDалтFыш орналасFан бJлім ішінен ауыстыруDа
болады.
САE БОЛЫGЫЗ
ЛампаныH ішіне галогенді газ жоDары Fысыммен тыDыздалDан. Шыны Fабы сызылса немесе лампа тNсіп кетсе, лампа сынып кетуі
мNмкін.

Егер Fандай да бір электр жабдыDы жLмыс істемесе, LзаF саFтау саFтандыру FосFышын алып,
саFтандырDыштыH ашыF болмауын тексеріHіз.
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ЖаFын FашыFтыF фарасы:

1 саDат тілініH баDытына Fарсы
2. EаFпаDын j
бLрап алыHыз.

лампаны сілкілемеHіз немесе
айналдырмаHыз.
4. ЖаHа лампаны алу ретіне Fарсы баDытта
орнатыHыз.

3. ШамныH артFы Lшынан электрлік
жалDаDышты j
2 ажыратыHыз.

Алыс FашыFтыF фарасы:

3 саDат тілініH баDытына
4. ФараныH шамын j
Fарсы бLрап алыHыз. Алу барысында
лампаны сілкілемеHіз немесе
айналдырмаHыз.
5. ЖаHа лампаны алу ретіне Fарсы баDытта
орнатыHыз.
САE БОЛЫGЫЗ

JVM0395X

1. Теріс полюсті аккумулятор кабелін
ажыратыHыз.
2. ШамныH артFы Lшынан электрлік
жалDаDышты j
1 ажыратыHыз.
2 саDат тілініH баDытына
3. ФараныH шамын j
Fарсы бLрап алыHыз. Алу барысында

JVM0396X

1. Теріс полюсті аккумулятор кабелін
ажыратыHыз.
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•

Лампамен жLмыс жасаDан кезде, шыны
Fапты LстамаHыз.

•

БастапFыда орнатылDан лампамен бірдей
нJмірі жBне FуаттылыDы бар лампаны
пайдаланыHыз:
Галогенді фарасы бар Nлгі
Алыс жарыF лампасы: 65Вт (H9)
ЖаFын жарыF шамы: 55 Вт (H11)

•

Лампаны фараныH сBуле шашыратFыш
FаFпаDынан алынDан кNйде LзаF уаFыт
бойы
FалдырмаHыз,
себебі
фара
жиынтыDына шаH, ылDал немесе тNтін кіруі
жBне фараныH жLмыс параметрлеріне Bсер етуі мNмкін.

Тек лампаларды ауыстырсаHыз, фара баDытын
тNзетудіH Fажеті жоF. БаDыттау Bрекетін жасау
Fажет болDан кезде, NISSAN дилеріне немесе
білікті шеберханаDа хабарласыHыз.

ЖаHбыр жауDанда немесе кJлікті жуDан кезде,
сыртFы шамдардыH линзалары ішінде уаFытша
тLмандану болуы мNмкін. ЛинзаныH ішкі жBне
сыртFы
жаDы
арасындаDы
температура
айырмашылыDы булануDа Bкеледі. БLл аFаулыF
емес. Егер линзаныH ішкі жаDында Nлкен су тамшылары жиналса, NISSAN дилеріне немесе білікті шеберханаDа хабарласыHыз.

СЫРТEЫ ШАМДАР
Элемент
EуаттылыDы (Вт)
Фара
55
ЖаFын жарыF
(галогенді фаралары
бар Nлгілер)
Алыс жарыF (галогенді
65
фаралары бар Nлгілер)
ЖаFын жарыF (LED
LED
фаралары бар Nлгілер)*
Алыс жарыF (LED
LED
фаралары бар Nлгілер)*
АлдыHDы бLрылу
21
сигналыныH шамы
АлдыHDы габариттік шамдар/
LED
КNндіз Fосылатын жарыF*
АлдыHDы тLманDа Fарсы шам
55
(бар болса)
БNйірлік бLрылу белгісініH
LED
шамы*
АртFы FLрама шам
БLрылу сигналы
21
ТоFтату
21
АртFы жаF шамы
5
АртFы беріліс шамы
16
ТLманDа Fарсы артFы шам
21
ЖоDары орнатылDан тоFтау
LED
сигналыныH Fосымша шамы*
КJлік нJмірініH шамы
5

ІШКІ ШАМДАР
Элемент
БаDдарлыF шамдар*
Консоль шамы*
КNнFаDардаDы айна шамы
АртFы жеке маFсаттар
шамы*
ЖNк бJлімініH шамы

EуаттылыDы (Вт)
LED
LED
2
LED
5

*: Ауыстыру Nшін NISSAN дилеріне немесе білікті
шеберханаDа барыHыз.

ТехникалыF Fызмет кJрсету жBне Jз бетінше орындалатын жLмыстар

8-25

11. ЖоDары орнатылDан тоFтау сигналыныH
Fосымша шамы
12. ЖNк бJлімініH шамы
13. ТоFтау сигналыныH шамы
14. АртFы беріліс шамы
15. КJлік нJмірініH шамы
16. ТLманDа Fарсы артFы шам

JVM0577X

ШАМ ОРЫНДАРЫ

5. АлдыHDы тLманDа Fарсы шам

1. АлдыHDы габариттік шамдар/КNндіз
Fосылатын жарыF

6. Фара (жаFын жарыF)

2. АлдыHDы баDдарлыF шам

8. АртFы жеке маFсаттар шамы

3. АлдыHDы бLрылу сигналыныH шамы

9. АртFы бLрылу сигналыныH шамы

4. Фара (алыс жарыF)

10. АртFы жаF шамы

7. БNйірлік бLрылу сигналыныH шамы
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Ауыстыру реттері

m:

АЛУ

m:

ОРНАТУ

БасFа шамдардыH барлыDы A, B, C, D, E немесе
F тNріне жатады. Лампаны ауыстырDан кезде, алдымен линзаны жBне/немесе FаFпаFты алыHыз.

JVM0397XZ

АлдыHDы бLрылу сигналыныH шамы

JVM0579X
SDI1679

АлдыHDы тLманDа Fарсы шам
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JVM0582XZ

ТLманDа Fарсы артFы шам

JVM0581X

АртFы беріліс шамы

JVM0580X

АртFы бLрылу сигналыныH шамы
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SDI1839Z

КNнFаDардаDы айна шамы

ФАРА ЖАРЫCЫН РЕТТЕУ MШІН ЗАGДЫ
ЕРЕЖЕ
КJлік жNргізу жолы сіздіH туDан мемлекетіHізден
бJлек елде жNрген кезде фараDа мJлдір емес жапсырма жабыстырыHыз.

JVM0426X

ЖNк бJлімініH шамы
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3. ЖапсырманыH бLрышын белгі Fалыбына туралап j
B алдыHDы жаFтаDы фара бетініH Nстіне
j
C жапсырыHыз.
Суретте кJрсетілгендей жапсырманы белгіні
туралау арFылы j
C сызыFтарын бJліп j
D жBне
жапсырыHыз j
E.
ЕСКЕРТПЕ
C фара лампасыныH
Белгіні j
белгісімен туралаHыз.

JVM0393XZ

Бірліктер: мм (дюйм)

1. От алдыру FосFышын OFF Fалпына бLраHыз
жBне фаралар суыDанша кNтіHіз.
2. МNсінге лайыF жапсырмаларды дайындаHыз.
ФараныH оH жаDына жBне сол жаDыныH Nстіне
жапсырылатын j
A жапсырмаларды жасаHыз.

ЕСКЕРТПЕ

•

Iзінен Jтетін жарыFFа кедергі болатын
кNHгірт материалды FолданыHыз.

•

БасFа мJлдір материалдардыH тиімді
жLмыс істемейтінін ескеріHіз.
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орталыF

ДIGГЕЛЕКТЕР МЕН ШИНАЛАР

ШинаныH желі шыFса, FараHыз “Желі шыFFан
шина” “6. ішінде ТJтенше жаDдайда” бJлім.

ШИНА EЫСЫМЫ
Шина Fысымын баFылау жNйесі
(ШEБЖ)
EАУІПТІ
Радио толFындар электрлі медициналыF
жабдыFFа кері Bсер етуі мNмкін. Кардиостимуляторды пайдаланатындар электрлі медициналыF жабдыFты пайдаланудан бLрын оныH ыFтимал Bсерлері туралы білу Nшін Jндірушісіне хабарласуы тиіс.
БLл кJлік шина Fысымын баFылау жNйесімен
(ШEБЖ) жабдыFталDан. БLл шиналардыH барлыF
тNрлеріндегі, оныH ішінде FосалFысы да бар, шина Fысымын баFылайды. ТJменгі шина Fысымы
ескертуі жанDанда [Шина Fысымы тJмен - Ауа
NрлеHіз] ескерту бір немесе одан да кJп шиналардыH желі шыFFанда кJлік аFпараты дисплейіне
шыDады. Егер бар болса, жNйе барлыF шиналардыH (Fосымша шинадан бJлек) Fысымын бейнебет дисплейінде Bрбір дJHгелекке орнатылDан
сенсор арFылы сигнал беріп, кJрсетеді.
ШEБ жNйесі кJлікті 25 км/саD.-тан (16 миля/саD.)
жоDары жылдамдыFта жNргізген кезде Dана іске
Fосылады. Сонымен Fатар, бLл жNйе шинаныH
FысымыныH кенет тNсіп кетуін (жNргізіп келе
жатFанда шинаныH FысымыныH тNсіп кетуін)
аныFтамауы мNмкін.

КJбірек аFпарат алу Nшін “Шина Fысымы тJмен”
ескертуі” “2. ішінде Аспаптар мен басFару
FLралдары” бJлімДисплей бейнебеті, жылытFыш
жBне ауа баптаDыш жBне телефон жNйесі”
бJліміндегі “ШинаныH Fысымы туралы аFпарат”
тарауын FараHыз, “От алдыру жBне кJлікті
жNргізу FарсаHында орындалатын саFтыF
шаралары” “5. ішінде От алдыру жBне жNргізу”
бJлім жBне “Желі шыFFан шина” “6. ішінде
ТJтенше жаDдайда” бJлім.

ШинаныH Fысымы
Шина Fысымдарын (FосалFы шинаны Fоса) жиі
жBне LзаF сапарларDа шыDудан бLрын Bрдайым
тексеріHіз. KсынылDан шина Fысымы сипаттамалары шина таFтайшасында кJрсетілген. Шина
таFтайшасы жNргізуші жаFтаDы ортаHDы баDанDа
жапсырылDан. Шина Fысымдарын жNйелі тNрде
тексеру Fажет, себебі:

•

ШинаныH басым кJпшілігі уаFыт Jте келе ішіндегі ауасын жоDалтады.

•

КJлікті шLHFыр немесе Jзге нBрселер Nстімен
жNргізгенде немесе кJлікті тLралатар кезде
кJмкерме тасFа соFсаHыз, шиналар ауаны
оFыс жоDалтуы мNмкін.

Шина Fысымдарын шиналар тыныш кNйде
тLрDанда тексеру Fажет. КJлікті 3 немесе бірнеше
саDатFа
тLралатFанда
немесе
орташа
жылдамдыFпен 1,6 км (1 миля) аз жNргенде, шиналарды САЛEЫН кNйде деп есептеуге болады.

Шина Fысымын дLрыс болмауы, Nрілу кезін
Fоса, шинаныH жарамды мерзіміне жBне
кJліктіH жолдаDы тLраFтылыDына кері Bсерін
тигізуі мNмкін.
EАУІПТІ

•

ДLрыс Nрілмеген шиналар оFыс істен
шыDуы жBне апатFа жетелеуі мNмкін.

•

KзаF сапарDа аттанардан бLрын немесе
кJлікке ауыр жNк салDанда, шина FысымдарыныH тиісті деHгейде екеніне кJз жеткізу Nшін шина FысымыныH манометрін
пайдаланыHыз.

LDI0393Z

Шина Fысымын тексеру
1) Шинадан
алыHыз.

клапан

JзекшесініH

FаFпаDын

2) Манометрді клапан Jзекшесіне тNзу кNйде
басыHыз. Тым Fатты баспаHыз немесе клапан
Jзекшесін жанDа Fарай итермеHіз, ауа шыDуы
мNмкін. Eысымды тексеру барысында шина-
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дан ауаныH шыDып жатFанын білдіретін
ысылдаDан дыбыс естілсе, ауаныH шыDуын
тоFтату Nшін манометрді Fайта дLрыстап
салыHыз.
3) Манометрді алыHыз.
4) Манометр Jзекшесіндегі шина Fысымын
FараHыз
жBне
шина
таFтайшасында
кJрсетілген
техникалыF
сипаттамамен
салыстырыHыз.
5) ШинаDа ауаны Fажетінше NріHіз. Ауаны артыF
NрсеHіз, Fысымды шыDару Nшін манометр
JзекшесініH Lшымен клапан JзекшесініH ортасын FысFа мерзімге басыHыз. Eысымды Fайта
тексеріHіз жBне ауаны Fажетінше NріHіз немесе шыDарыHыз.
6) Клапан JзекшесініH FаFпаDын орнатыHыз.
7) Iзге шиналардаDы, FосалFы шинаны Fоса,
Fысымды тексеріHіз.
Тыныш кNйдегі шинаныH Nрілу Fысымын білу Nшін FараHыз “КJліктіH сBйкестік нJмірі” “9. ішінде
ТехникалыF мBлімет” бJлім.

ШИНА ТMРЛЕРІ
EАУІПТІ

•

Шиналарды Jзгерту немесе ауыстыру кезінде, барлыF тJрт шинаныH тNрі (яDни,
жаздыF, барлыF маусымDа немесе FарDа
арналDан) жBне FLрылымы бірдей екеніне
кJз жеткізіHіз. Шина тNрі, Jлшемі, жылдамдыF мBні жBне бар-жоFтыDы туралы

•

мBлімет бойынша NISSAN дилері немесе
білікті шеберхана Fол Lшын бере алады.

дJHгелекте EАРCА немесе БАРЛЫE МАУСЫМCА
арналDан шиналарды пайдалануDа кеHес береді.

EосалFы
шиналардыH
зауытта
шыDарылDан шиналарDа FараDанда жылдамдыF мBндері тJмендеу келеді жBне
кJлік жылдамдыDыныH еH Nлкен ыFтимал
мBніне сBйкес келмеуі мNмкін. ШинаныH еH
Nлкен жылдамдыF мBнінен ешFашан
аспаHыз.

EарDа арналDан шиналар

БарлыF маусымDа арналDан шиналар
NISSAN компаниясы кейбір Nлгілерде жыл бойы,
оныH ішінде Fар жBне мLз жамылDан жолдарда,
жаFсы Fызмет етуі Nшін барлыF маусымDа жарамды шиналарды Lсынады. БарлыF маусымDа жарамды шиналар шинаныH бNйіріндегі ALL
SEASON жBне/немесе M&S жазуларымен
таHбаланады.
Eар
шиналарыныH
барлыF
маусымDа жарамды шиналарDа FараDанда Fарда
ысылу кJрсеткіші жаFсылау болып келеді жBне
кей жерлерде басFалардан гJрі Nйлесімді болуы
мNмкін.

ЖазDы шиналар
NISSAN компаниясы жаздыF шиналарды FLрDаF
жолдарда еH жаFсы кJрсеткішті Lсыну Nшін кейбір Nлгілерде Lсынады. ЖаздыF шинаныH
кJрсеткіші Fар жBне мLз Nстіндей айтарлыFтай
тJмендейді. ЖаздыF шиналарда шинаныH
бNйіріндегі “M&S” ысылу кNшініH жазуы жоF.
Егер кJлікті Fарлы немесе мLзды жерлерде айдамаF болсаHыз, NISSAN компаниясы барлыF тJрт
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Егер FарDа арналDан шиналар Fажет болса,
бастапFы шиналардыH Jлшемі жBне жNк кJтеру
мBнімен бірдей шиналарды таHдау Fажет. Егер
олай етпесеHіз, ол кJліктіH Fауіпсіздігі мен
басFарылу мNмкіндігіне кері Bсерін тигізуі мNмкін.
Жалпы алDанда, FарDа арналDан шиналардыH зауытта шыDарылDан шиналарDа FараDанда жылдамдыF мBндері тJмендеу келеді жBне кJлік
жылдамдыDыныH еH Nлкен ыFтимал мBніне сBйкес
келмеуі мNмкін. ШинаныH еH Nлкен жылдамдыF
мBнінен ешFашан аспаHыз.
Егер FарDа арналDан шиналарды орнатсаHыз,
олардыH Jлшемі, Jндірушісі, FLрылымы жBне
протектор Nлгісі барлыF тJрт дJHгелекте бірдей
болуDа тиісті.
МLз FатFан жолдарда Fосымша жабысудыH болуы
Nшін шегеленген шиналарды пайдалануDа болады. Алайда, кейбір елдер, провинциялар жBне
аумаFтар оларды FолдануDа тыйым салуы мNмкін.
Шегеленген шиналарды орнатудан бLрын жергілікті заHдарды тексеріHіз. EарDа арналDан шегеленген шиналардыH сырDу жBне жабысу Fабілеті,
ылDал немесе FLрDаF жолдарда, FарDа арналDан
шегеленбеген шиналардыH Fабілетінен нашар болуы мNмкін.

EАР ШЫНЖЫРЛАРЫ
Eар шынжырларын пайдалану жерге байланысты
тыйым салынуы мNмкін. Eар шынжырларын орнатудан бLрын жергілікті заHнамамен танысыHыз.
Шина шынжырларын орнатар кезде, олардыH
кJлікте орнатылDан шиналардыH Jлшеміне
сBйкес келетінін жBне шынжыр JндірушісініH
нLсFауларына сай орнатылDанын тексеріHіз.
Тиісті саHылау мJлшерімен Fамтамасыз ететін Fар
шынжыры шина мен еH жаFын кJліктіH тіреу
жNйесі немесе кJлік FорабыныH бJлігі
арасындаDы Fажетті тазалыFты Fамтамасыз етеді.
ЕH тJменгі саHылауларды зауытта жабдыFталDан
шиналар арFылы аныFтайды. Iзге тNрлері кJлікті
заFымдауы мNмкін. ТыDыз кигізілуі Nшін Fар шынжырыныH
Jндірушісі
LсынDан
шынжыр
FатайтFыштарды пайдаланыHыз. Eар шынжырыныH бос жаDындаDы тNйіндердіH бNйірлік
FаHылтырларDа немесе кJліктіH астыHDы жаDына
шыбыFша соDу Bрекетін болдырмау Nшін оларды
мыFтап бекіту немесе алып тастау Fажет. МNмкін
болса, Fар шынжырларын пайдаланDан кезде,
кJлікке толыF салмаF салмаHыз. БLDан Fоса,
кJлікті баяу жылдамдыFта жNргізіHіз. Aйтпесе,
кJлік заFымдалуы жBне/немесе кJліктіH пайдалану жBне жLмыс параметрлеріне кері Bсерін тигізуі
мNмкін.
Eар шынжырларын артFы дJHгелектерге емес, тек алдыHDы дJHгелектерге орнату Fажет.

шынжырмен бірге жNргізу шамадан тыс салмаF
тNсіретініне байланысты, оныH BртNрлі механизмдерін заFымдауы мNмкін.

ДIGГЕЛЕКТЕР МЕН ШИНАЛАРДЫ
АУЫСТЫРУ

ДJHгелек гайкалары Bрдайым техникалыF
сипаттамаDа сай Fатайтылуы тиіс. ДJHгелек
гайкаларын техникалыF сипаттамаDа сай Bр
шинаны айналдыру аралыDында Fатайту Lсынылады.
EАУІПТІ

•

Шиналарды айналдырDаннан кейін, шина
Fысымын тексеріп, реттеHіз.

•

КJлік 1000 км (600 миля) (сондай-аF, шинаныH желі шыFFан кезде, т.с.с.) жNргеннен
кейін
дJHгелек
гайкаларын
Fайта
FатайтыHыз.

•

Шинаны айналдыруDа FосалFы шинаны
FоспаHыз.

•

Шинаны дLрыс таHдамау, орналастырмау,
кNтім
немесе
техникалыF
Fызмет
кJрсетпеу апат немесе жараFат Fаупін
туDыза отырып, кJліктіH Fауіпсіздігіне кері
Bсерін тигізуі мNмкін.

•

КNмBніHіз
болса,
JзіHіздіH
NISSAN
дилеріHізбен, білікті шеберханамен немесе
шина Jндірушісімен кеHесіHіз.

WDI0258Z

Шинаны айналдыру
NISSAN компаниясы шиналарды Bр 10 000 км
(6000 миля) сайын айналдыруды Lсынады.
Мына бJлімді FараHыз “Желі шыFFан шина” “6. ішінде ТJтенше жаDдайда” бJлім.
МNмкін болып жатса, дJHгелек гайкаларын
берілген Fатайту кNшіне сай бLрау кілті
арFылы FатайтыHыз.
ДJHгелек гайкасын Fатайту моменті:
113 Н•м (11,5 кг-м, 83 фунт-фут)

Eар шынжырларын кигізіп, Fары жоF жабынды
жолдарDа шыFпаHыз. Осындай жаDдайда, кJлікті
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заFымыныH
кейбір
тNрі
бірден
байFалмауы мNмкін. ШинаныH істен
шыDуына жBне жеке бас жараFатын алмау
Nшін
шиналарды
Fажетінше
ауыстырыHыз.

ШИНАНЫG ЖЕЛІНУІ ЖAНЕ
ЗАEЫМДАЛУЫ

•

WDI0259Z

1. Желіну кJрсеткіші
2. Орын таHбасы
EАУІПТІ

•

Шиналарда желіну, шытынау, ісіну немесе
протекторда Fысылып FалDан басFа
заттардыH болмауын жNйелі тексеру
Fажет. Егер шамадан тыс желіну, шытынау,
ісіну немесе тереH тесілу бар болса, шинаны(ларды) ауыстыру Fажет.

•

БастапFы шиналардыH протектормен
біртLтас жасалDан желіну кJрсеткіштері бар. Желіну кJрсеткіштері кJрінген кезде,
шинаны(ларды) ауыстыру Fажет.

•

УаFыт Jте келе жBне FолданысFа Fарай шиналардыH сапасы нашарлайды. 6 жылдан
асFан шиналарды, FосалFы шинаны Fоса,
білікті маманDа тексертіHіз, себебі шина

Осы BсерлердіH кейбіреуі апатFа Bкелуі
жBне адамныH Fатты жараFаттануына себеп болуы мNмкін.

•

Егер сіздіH кJлігіHіз тNпнLсFада кJлемі
шаDын 4 шинамен жабдыFталDан болса,
егер сіз 4 шинаныH 2-ін ауыстырсаHыз,
жаHа шиналарды артFы оське орнатыHыз.
ЖаHа шиналарды алдыHDы оське орнату
кейбір кJлік жNргізу жаDдайларында
кJліктіH тепе-теHдігін жоDалтуDа жBне
апатFа жBне жараFат алуDа Bкелуі мNмкін.

•

Егер белгілі бір себептерге байланысты
дJHгелектер
ауыстырылDан
болса,
Bрдайым бірдей шыDыHFы Jлшемі бар
дJHгелектерге
ауыстырыHыз.
ШыDыHFылыDы Jзгеше дJHгелектер шинаныH уаFытынан бLрын желінуіне, кJлікті
жNргізу сипаттамаларыныH тJмендеуіне,
ЭТБ жNйесініH Bсер етуіне жBне/немесе тежегіш дисктеріне/барабандарына кедергі
келтіруі мNмкін. БLндай кедергі тежеу
тиімділігініH азаюына жBне/немесе тежеу
тJсемесініH/тLDырыныH ерте желінуіне
Bкелуі мNмкін. ШыDыHFы Jлшемі бар
дJHгелектер Nшін осы нLсFаулыFтыH “ТехникалыF жBне тLтынушыDа арналDан
мBлімет” бJліміндегі “ДJHгелектер жBне
шиналар” тарауын FараHыз.

•

EосалFы шина орнатылса немесе доHDалаF
ауыстырылса, ШEБ жNйесі жLмыс істемейді жBне шинаныH Fысымы тJмен екенін
кJрсететін индикатор шамамен 1 минут
жыпылыFтайды. Индикатор 1 минуттан

EосалFы шинаныH дLрыс жJнделмеуі ауыр
жеке бас жараFатына Bкелуі мNмкін.
EосалFы шинаны жJндеу Fажет болса,
NISSAN
дилеріне
немесе
білікті
шеберханаDа хабарласыHыз.

ДJHгелектер мен шиналарды
ауыстыру
Шинаны ауыстырDанда, Jлшемі, жылдамдыF параметрі жBне жNк кJтергіштігі бастапFы шинаDа
сай келетін шинаны FолданыHыз. KсынылDан шина тNрлері мен Jлшемдері осы нLсFаулыFтыH
“ДJHгелектер мен шиналар” “9. ішінде ТехникалыF мBлімет” бJлім. дJHгелектер жBне шиналардыH LсынылDан тNрлері мен Jлшемдері Nшін.
EАУІПТІ

•

KсынылDан шиналардан басFасын пайдалану немесе BртNрлі Jндірушісі, FLрылымы (еHіс, еHіс белдікті немесе радиалды)
немесе протектор Nлгілері бар шиналарды
аралас тNрде пайдалану жNріске, тежеуге,
пайдалануDа,
ЭТБ
жNйесіне,
жол
саHылауына, кJлік Fорабы мен шина
арасындаDы саHылауDа, FарDа арналDан
шынжыр
саHылауына,
спидометр
тNзетіліміне, фараны баDыттау жBне бампер биіктігіне кері Bсерін тигізуі мNмкін.
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кейін жанDан Fалпы Fалады. Шинаны ауыстырту жBне/не жNйе параметрін бастапFы
Fалпына Fою Nшін NISSAN дилеріне немесе
білікті
шеберханаDа
неDLрлым
тез
хабарласыHыз.

•

ДJHгелек ауыстырылDан немесе кJліктіH
астыHDы бJлігі жуылDан кезде, дJHгелектердіH
ішкі жаDын тазартыHыз.

•

ДJHгелектерді жуDан кезде
тазалаDыштарды пайдаланбаHыз.

•

NISSAN LсынбаDан шинаны салсаHыз, ол
ШEБЖ тиісті тNрде жLмыс істеуіне Bсер етуі
мNмкін.

•

•

ЗаFымдалDан немесе деформацияланDан
дJHгелекті немесе шинаны жJнделген болса да орнатпаHыз. МLндай дJHгелектіH немесе
шинаныH
FLрылымыныH
заFымданDан жері болуы жBне ол еш ескертусіз жарамсыз болып Fалуы мNмкін.

ДJHгелектердіH
бNйірлік
Fабатында
жапырылDан белгі немесе тоттанудыH баржоDын шолып шыDыHыз. МLндай заFым
FысымныH жоDалуына немесе шинаныH ішкі
шетіндегі ныDыздаDыштыH нашарлауына Bкелуі мNмкін.

•

NISSAN компаниясы жол дJHгелектеріне кей
жерлерде Fыс мезгілінде Fолданылатын жол
тLзынан саFтау Nшін балауыз жаDуды Lсынады.

•

сыдырDыш

Протекторы Fайта жаHартылDан шиналарды пайдалануDа кеHес берілмейді.

ДJHгелек теHгерімі
ТеHгерілмеген
дJHгелектер
кJліктіH
басFарылуына жBне шинаныH жарамды мерзіміне
Bсер етуі мNмкін. ЖNйелі тNрде пайдаланDан кездіH Jзінде, дJHгелектердіH теHгерімі бLзылуы
мNмкін. СондыFтан, оларды Fажетінше теHгеру
Fажет.
ДJHгелек теHгерімі Fызметін дJHгелектерді
кJліктен шешіп орындау Fажет. КJліктегі
дJHгелектердіH айналуын теHдестіру механикалыF заFымDа жетелеуі мNмкін.

ДJHгелектердіH кNтімі

•

КJлікті сыртFы кJрінісін саFтау Nшін жуDан кезде дJHгелектерді де жуыHыз.
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KСЫНЫЛCАН СKЙЫEТЫEТАР/МАЙЛАР ЖAНЕ СЫЙЫМДЫЛЫEТАРЫ

Келесі мBндер шамалас сыйымдылыFтарын білдіреді. НаFты толтыру мJлшерлері аздап Jзгеше болуы мNмкін. ТолтырDан кезде, тиісті толтыру сыйымдылыDын
аныFтау Nшін “8. ТехникалыF Fызмет кJрсету жBне Jз бетінше орындалатын жLмыстар” бJлімінде берілген іс реттерін орындаHыз.
СLйыFтыF тNрлері

Жанармай
EозDалтFыш майы

Май сNзгісімен
бірге

СыйымдылыDы (шамалас)
БритандыF
Литр
Jлшеуіштер
жNйесі
72
15-7/8 галлон
4,6
4 кварта

ТJгу жBне
толтыру
Май сNзгісінсіз

4,3

3-3/4 кварта

Жалпы

9,1

8 кварта

Бак

0,8

3/4 кварта

—

—

Kсынылатын сLйыFтыFтар/майлар
Мына бJлімді FараHыз “Жанармай туралы мBлімет” осы бJлімніH аяF жаDында.
• Шынайы NISSAN FозDалтFыш майы немесе баламасы
• API сLрыбы: SL, SM немесе SN
• ILSAC сLрыбы: GF-3, GF-4 немесе GF-5
• Eосымша аFпаратты мына жерден FараHыз “KсынылDан SAE тLтFырлыF саны” осы бJлімніH аяF
жаDында жBне “EозDалтFыш майын жBне сNзгіні ауыстыру” “6. ішінде ТехникалыF

Fызмет кJрсету жBне Jз бетінше орындалатын жLмыстар” бJлім.
СалFындату жNйесі
(бакпен бірге)

Mздіксіз Jзгермелі беріліс (MIБ)
сLйыFтыDы

Руль кNшейткішініH сLйыFтыDы (PSF)

Тежеу жNйесініH сLйыFтыDы
Aмбебап май
Ауа баптаDыш жNйесініH
салFындатFышы
Ауа баптаDыш жNйесініH майлары
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Eажетті май деHгейіне дейін “8.
ТехникалыF Fызмет кJрсету
жBне Jз бетінше орындалатын
жLмыстар” бJліміндегі
нLсFауларDа сай толтырыHыз.
—
—
—
—
—

—

•
•

•
•

•
•

Genuine NISSAN FозDалтFыш салFындатFышы (кJк) немесе соныH баламасы
Шынайы емес FозDалтFыш салFындатFышын пайдалану салдарынан болуы мNмкін
FозDалтFыштыH салFындатFыш жNйесіндегі алюминий тетіктердіH тоттанбауына жол бермеу
Nшін шынайы NISSAN FозDалтFыш салFындатFышын немесе сапасы бірдей баламасын
пайдаланыHыз.
Ескертпе: фирмалыF емес FозDалтFыш салFындатFышын пайдалануDа байланысты
FозDалтFыштыH салFындатFыш жNйесіне Fатысты мBселе кепілдік мерзімі аяFталмай тLрып
орын алса да, кепілдік бойынша Fарастырылмауы мNмкін.
Шынайы NISSAN MIБ сLйыFтыDы NS-3
Тек шынайы NISSAN NS-3 MIБ сLйыFтыDын пайдаланыHыз. NISSAN NS-3 фирмалыF MIБ
сLйыFтыDынан басFа беріліс сLйыFтыDын пайдалану MIБ берілісін бNлдіруі мNмкін, ол
кепілдікпен Fамтылмайды.
Шынайы NISSAN E-PSF немесе баламасы
ФирмалыF NISSAN E-PSF басFа руль кNшейткішініH сLйыFтыDын Fолдану руль кNшейткіші
жNйесініH дLрыс жLмыс істеуіне кедергі келтіруі мNмкін.

•

Шынайы NISSAN DOT3 тежегіш сLйыFтыDы

•
•

NLGI № 2 (литийлі сабын негізінде)
HFC-134a (R-134a)

•

ND-OIL8

ЖАНАРМАЙ ТУРАЛЫ МAЛІМЕТ
САE БОЛЫGЫЗ
Этилденген бензинді пайдаланбаHыз. Этилденген бензинді пайдалану Nш баDытты катализаторды заFымдайды.

СыртFы температура ауFымы
Келесі май ауыстырDанDа дейінгі есептік
уаFыт
БЕНЗИНДІ EОЗCАЛТEЫШ МАЙЫ

АУАНЫ БАПТАУ ЖMЙЕСІНІG
САЛEЫНДАТEЫШЫ ЖAНЕ МАЙЫНА
EАТЫСТЫ KСЫНЫСТАР

ЭТИЛЬДЕНБЕГЕН EАЛЫПТЫ, октан саны кем дегенде 91 (RON) бензинді FолданыHыз.

КJліктегі ауаны баптау жNйесін белгіленген
HFC-134a (R-134a) салFындатFышымен жBне
маймен толтыру Fажет, шынайы NISSAN ауаны баптау жNйесі майыныH тNрі (DH-PS) немесе дBл баламалары.

KСЫНЫЛCАН SAE ТKТEЫРЛЫE САНЫ

САE БОЛЫGЫЗ

5W-30 FолданDан дLрыс.
Егер 5W-30 жоF болса, сыртFы температура
ауFымына Fолайлы тLтFырлыFты кестеден
таHдаHыз.

m

Iзге салFындатFышты немесе майды пайдалану ауаны баптау жNйесіне Nлкен зиян келтіреді жBне ауаны баптау жNйесініH барлыF
FLрамдас бJліктерін ауыстыруды талап етеді.

STI0589

NISSAN
кJлігіндегі
HFC-134a
(R-134a)
салFындатFыш жердіH озон Fабатына зиянын тигізбейді. СалFындатFыш жердіH атмосферасына
Bсер етпесе де, автоматты ауа баптаDыш
жNйесініH Fызметі кезінде кейбір мемлекеттік
ережелерге сай Fайта пайдалану жBне Fайта JHдеу талап етіледі. NISSAN дилерінде немесе білікті
шеберханада дайындыFтан Jткен техниктер жBне
сіздіH ауа баптаDыш жNйеHіздіH салFындатFышын
Fайта JHдейтін жBне Fайта пайдаланатын
жабдыFтар бар. Ауаны баптау жNйесін жJндеген
кезде, NISSAN дилеріне немесе білікті
шеберханаDа барDан жJн.

ТехникалыF мBлімет
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EОЗCАЛТEЫШ

Mлгі

VQ35DE

ТNрі

Бензинді, 4 тактты, DOHC
6-цилиндрлі, V-блогы, 60° градусFа FисайтылDан

Цилиндрлер орналасымы
Диаметрі x жNрісі
ЫDыстыру

мм
(дюйм)

95,5 x 81,4
(3,760 x 3,205)

см3 (куб.
дюйм)

3 498 (213,45)
1–2–3–4–5–6

От алдыру реті
Бос режимдегі
жылдамдыDы
От алдыру уаFытын бекіту (BTDC)

градус

Реттеу Fажет емес.

MIБ (“N” кNйінде)
CO % бос
режимде
ТLтандыру оттыDы
ТLтандырDыш оттыF аралыDы
Mлестіру білігініH жLмысы
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Стандартты
мм (дюйм)

FXE22HR-11
1,1 (0,043)
УаFытты бекіту тізбегі

ДIGГЕЛЕКТЕР МЕН ШИНАЛАР

Стандартты
235/65 R18 106H
235/55 R20 102V*

Шина Jлшемі

EосалFы
235/65 R18 106H
235/55 R20 102V*

Iлшемі
Жол
дJHгелегі

*:

Стандартты

Алюминийлі

EосалFы

Алюминийлі

18 × 7–1/2J
20× 7–1/2J*
18 × 7–1/2J
20× 7–1/2J*

ДJHгелек ортасыныH
шыDыHFылыDы мм (дюйм)
50(1,97)
50(1,97)

бар болса

ШИНА EЫСЫМЫ
Бірлігі: кПа (кг/см2) фунт/ш. дюйм

АлдыHDы
тNпнLсFалы
шина
АртFы
тNпнLсFалы
шина
EосалFы
*:

Шина Jлшемі

Eысым

235/65 R18 106H
235/55 R20 102V*

230 (2,3) 33

235/65 R18 106H
235/55 R20 102V*

230 (2,3) 33

235/65 R18 106H
235/55 R20 102V*

230 (2,3) 33

бар болса

ТехникалыF мBлімет
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IЛШЕМДЕР

Бірлік: мм (дюйм)

Жалпы LзындыDы
НJмір
таFтайшасыныH
Fапсырмасынсыз

4888 (192,4)

НJмір
таFтайшасыныH
Fапсырмасымен

4898 (192,8)

Жалпы ені

1915 (75,4)

Жалпы биіктігі

1691 (66,6)

АлдыHDы протектор

1640 (64,6)

АртFы протектор

1640 (64,6)

ДJHгелек негізі

2825 (111,2)

БАСEА ЕЛГЕ САПАР ШЕГУ НЕМЕСЕ
ТІРКЕУ КЕЗІНДЕ

КIЛІКТІG СAЙКЕСТІК НIМІРІ

БасFа елге сапар шегуді жоспарлаDан кезде,
сол ел немесе аймаFта кJлікке Fажетті жанармайдыH бар-жоDын біліHіз. ТJмен октанды мBні бар
жанармайды
пайдалану
FозDалтFыштыH
заFымдануына Bкелуі мNмкін. СондыFтан, барDан
жерде Fажетті жанармайдыH бар екеніне кJз
жеткізіHіз. KсынылDан жанармайDа Fатысты
Fосымша мBлімет алу Nшін осы бJлімніH бас
жаDын FараHыз.

КJліктіH сBйкестендіру нJмірін (КСН) жабуDа,
бояуDа, дBнекерлеуге, Fиып алуDа, тесуге, Jзгертуге немесе алып тастауDа тыйым салынады.

КJліктіH тіркеуін басFа елге, штатFа,
провинцияDа немесе аймаFFа ауыстырDан кезде, кJліктіH жергілікті талаптарDа сай екендігін
білу Nшін тиісті билік органдарына жNгініHіз. Кей
жаDдайларда, кJлік заH талаптарына сай келмеуі
мNмкін, ал басFа жаDдайларда, жергілікті заHдар
мен FаDидаларDа сай келу Nшін кJлікті Jзгерту
Fажет болуы мNмкін. БLDан Fоса, кей аумаFтарда
кJлікті бейімдеуге болмайтын кездер болуы
мNмкін.
КJліктіH шыDарылымын баFылауDа арналDан
заHдар мен FаDидалар жBне Fауіпсіздік стандарттары елге, штатFа, провинцияDа немесе аймаFFа
Fарай BртNрлі болып келеді; сондыFтан, кJліктіH
техникалыF сипаттамалары Jзгеше болуы мNмкін.
Eандай да бір кJлікті басFа елге, штатFа,
провинцияDа немесе аймаFFа Bкету Fажет
болса, оDан жасалатын Jзгерістер, тасымал,
тіркеу жBне Jзге шыDындар FолданушыныH
жауапкершілігі болып табылады. NISSAN компаниясы нBтижесінде орын алуы мNмкін
FолайсыздыFтарDа жауап бермейді.

9-6 ТехникалыF мBлімет

КIЛІКТІG СAЙКЕСТІК НIМІРІНІG
ЖАПСЫРМАСЫ

JVT0186XZ

КJліктіH сBйкестік нJмірініH жапсырмасы
алдыHDы жолаушы жаFтаDы ортаHDы баDанDа
жапсырылDан.

КIЛІКТІG СAЙКЕСТІК НIМІРІ (КСН)
(шасси нJмірі)

АУА БАПТАCЫШТЫG ТЕХНИКАЛЫE
ПАСПОРТЫ

JVT0196XZ

EозDалтFыш жабыны
LTI2028Z

ШИНАДАCЫ ТАEТАЙША БЕЛГІ

JVT0406XZ

КJліктіH сBйкестік нJмірі кJрсетілген жерде
орналасFан.

EОЗCАЛТEЫШТЫG СЕРИЯЛЫE НIМІРІ

WTI0174Z

SDI2121Z

Тыныш кNйдегі шина Fысымы жNргізуші жаFтаDы
ортаHDы баDанDа бекітілген таFтайша белгіде
кJрсетілген.

EозDалтFыштыH сериялыF нJмірі кJрсетілгендей
FозDалтFышта таHбаланDан.

ТехникалыF мBлімет
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РЖ ТАРАТEЫШЫН ОРНАТУ

РАДИО БЕКІТІЛІМ НIМІРІ ЖAНЕ
АEПАРАТ

№10 не оDан теH БKK ережесіне сай елдерге
арналDан:
КJлікке РЖ таратFыш жNйесін орнату электрондыF жNйеге Bсер етуі мNмкін. ОрнатуDа Fатысты
саFтыF шаралары немесе арнайы нLсFаулыFтар
жJнінде міндетті тNрде NISSAN дилерінен немесе сервис орталыDынан кеHес алыHыз. СLрау
арFылы NISSAN дилерінен немесе білікті шеберханадан орнатуDа Fатысты толыF мBліметті (жиілік диапазоны, Fуат, антенна орны, орнату
нLсFаулыDы, т.б.) алуDа болады.

m

ШИНАНЫG EЫСЫМЫН БАEЫЛАУ
(ШEБЖ) ЖMЙЕСІНІG ТЮНЕРІ
(FабылдаDыш)

NTI378
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БLл FLжаттама арFылы Continental Automotive
GmbH
компаниясы
JзініH
S180052020/
S180052050A нJмірлік Jнімі 1999/5/EC директивасыныH маHызды талаптарына жBне оDан
Fатысты Jзге де шарттарDа сай екендігін
мBлімдейді.

ШИНАНЫG EЫСЫМЫН БАEЫЛАУ
(ШEБЖ) ЖMЙЕСІ (трансмиттер)

NTI380

NTI379

БLл FLжаттама арFылы Continental Automotive
GmbH компаниясы JзініH S180052036/S180052352 нJмірлік Jнімі 1999/5/EC директивасыныH маHызды талаптарына жBне оDан Fатысты
Jзге де шарттарDа сай екендігін мBлімдейді.
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– Eауіпсіздік белдігін пайдалану ...................................... 1-10
– EозDалтFышты іске Fосу жBне кJлікті жNргізу кезінде .... 5-3
– Eосымша Fауіпсіздік жNйесі .......................................... 1-31
– Тежегіштер ................................................................... 5-48
– Тіркемені сNйреу .......................................................... 5-44
– ТLраFFа Fою ................................................................. 5-39
– ТNймешігін басып от алдыру FосFышы ........................... 5-8
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– EозDалтFыш салFындатFышын ауыстыру ........................ 8-7
– EозDалтFыштыH салFындату жNйесі ................................ 8-6
– СалFындатFыш деHгейін тексеру .................................... 8-6
– СуыF кNн ....................................................................... 5-51
– СыйымдылыFтар ............................................................. 9-2
– Температура датчигі ....................................................... 2-3
СBйкестік нJмірлері ............................................................. 9-8
Сигнал беру ........................................................................ 2-33
Спидометр ............................................................................ 2-2
СуыF кNн ............................................................................. 5-50
– Аккумулятор ................................................................. 5-51
– КJлікті тLралату тежегіші ............................................. 5-51
– EозDалтFыштыH салFындатFыш сLйыFтыDы .................. 5-51
– EысFы жабдыF .............................................................. 5-51
– ТоттануDа Fарсы FорDаныс ............................................ 5-51
– Шина жабдыDы ............................................................. 5-51

Индекс

10-7

СLйыFтыFтар
– Ауа баптаDыш ................................................................. 9-2
– Aйнек жуDыш ................................................................ 8-17
– Рульдік басFаруды кNшейткіш ...................................... 8-14
– Тежегіш ......................................................................... 8-13
– Kсыныстар мен сыйымдылыFтар .................................... 9-2
– Mздіксіз Jзгермелі беріліс (MIБ) ................................... 8-14
СNзгі
– Ауа тазалаDыш .............................................................. 8-15
СNйреу
– КJлігіHіз ........................................................................ 6-10
– СNйреу білігін орнату ................................................... 5-47
– Тіркеме ......................................................................... 5-44
– Kсыныстар .................................................................... 6-11
СNрткіштер
– Aйнек жуDыш сLйыFтыF ................................................ 8-17
– ЖаHбырды сезетін автоматты сNрткіш ......................... 2-30
– СNрткішті жBне жуDышты ауыстырып-FосFыш .............. 2-30
СыйымдылыFтар мен Lсыныстар ......................................... 9-2
СыйымдылыFтар мен Lсыныстар
– Жанармай ....................................................................... 9-2
– Май ................................................................................. 9-2
– СалFындатFыш ................................................................ 9-2
– СалFындатFыш сLйыFтыF ............................................... 9-2
СыртFы артFы кJрініс айналары
– Жылыту ......................................................................... 3-30
СыртFы жаF
– Шамдар — Лампа туралы аFпарат ............................... 8-25
– Шолу ........................................................................ 0-3, 0-4
СыртFы кJзден от алдыру .................................................... 6-7

Т
Тазалау
– Aйнек жуDыш щеткалар ................................................ 8-15
– Балауыз жаDу .................................................................. 7-2
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– ДаFтарды кетіру ............................................................. 7-2
– ДJHгелектер ................................................................... 7-3
– ЖеHіл Fорытпа дJHгелектер ........................................... 7-3
– Жуу ................................................................................. 7-2
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– Хромды бJлшектер ........................................................ 7-3
– Шыны ...................................................................... 7-3, 7-4
ТаратFыш
– Радио .............................................................................. 9-8
Тахометр .............................................................................. 2-2
Тежегіштер ................................................................ 5-48, 8-11
– БLDаттауDа Fарсы тежеу жNйесі (БEТЖ) ......................... 5-49
– Дабыл шамы ................................................................... 2-6
– СаFтыF шаралары ......................................................... 5-48
– СLйыFтыF ..................................................................... 8-13
– Тежеу педалін тексеру .................................................. 8-12
– Тежеуге кJмектесу ....................................................... 5-48
– Тексеру ......................................................................... 8-11
– ТехникалыF Fызмет кJрсету ......................................... 8-11
– Тіркеме ......................................................................... 5-44
Тексеру
– Аккумулятор сLйыFтыDыныH деHгейі ........................... 8-19
– Индикатор шамдар ......................................................... 2-5
– КJлікті тLралату тежегіші ............................................. 8-11
– EозDалтFыш майыныH деHгейі ........................................ 8-7
– EозDалтFыштыH салFындатFыш сLйыFтыDыныH деHгейі . 8-6
– Тежеу педалі ................................................................. 8-12
Телефон
– Bluetooth® дауыстап сJйлесу жNйесі .................. 4-52, 4-60
– Орнатымдар ................................................................. 4-66
Терезелер ........................................................................... 2-36
– Электрлі терезе кJтергіштер ........................................ 2-36

Тетіктер
– БLрылу сигналы ........................................................... 2-29
– ЖарыFтылыF ................................................................... 2-4
– Жол-кJлік апатына тJтенше шара Fолдану жNйесі ....... 1-43
– ЖылытFыш ................................................................... 2-32
– Ішкі шам ....................................................................... 2-46
– Круиздік баFылау .......................................................... 5-34
– Eауіп-Fатер ескертуі ....................................................... 6-2
– От алдыру FосFышын кNйлері ........................................ 5-9
– Рульді Fыздыру ............................................................. 2-35
– СNрткіш жBне жуDыш .................................................... 2-30
– ТLманDа Fарсы шам ...................................................... 2-30
– ТLраFFа Fою датчигі жNйесі .......................................... 5-41
– ТNймешікті басып от алдыру .......................................... 5-8
– Фара ............................................................................. 2-28
– Фараны тазалаDыш ....................................................... 2-29
– Электр есік FLлпыныH FосFышымен FLлыптау ............... 3-4
– Электронды тLраFтылыF баDдарламасы (ЭТБ) .............. 5-18
– Электронды тLраFтылыF баDдарламасы (ЭТБ) OFF
FосFышы ....................................................................... 5-19
ТехникалыF Fызмет кJрсету
– Жалпы техникалыF Fызмет кJрсету ................................ 8-2
– Жоспарлы техникалыF Fызмет кJрсету .......................... 8-2
– Eауіпсіздік белдіктері ................................................... 1-17
– Eызмет алу Nшін баруDа болатын жерлер ...................... 8-2
– СаFтыF шаралары ........................................................... 8-4
– Талаптар ......................................................................... 8-2
Тік жарDа кJтерілу Nшін кJмектесу жNйесі ......................... 5-20
Тіркеме
– Eауіпсіздік шынжырлары .............................................. 5-44
– СаFтыF шаралары ......................................................... 5-44
– СNйреу .......................................................................... 5-44
– СNйреу білігін орнату ................................................... 5-47
– Тежегіштер ................................................................... 5-44
– Тіркемені аныFтау ........................................................ 5-45
– Шина Fысымы ............................................................... 5-44
Тіркеуді басFа елге тасымалдау ........................................... 9-6
ТолыF іске Fосу кестесі ........................................................ 5-2

ТоттануDа Fарсы FорDаныс ................................................... 7-5
ТоттануDа Fарсы FорDаныс
– EоршаDан орта факторлары ........................................... 7-5
– СуыF кNн ....................................................................... 5-51
ТJрт жетекті доHDалаF ........................................................ 5-16
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– Ауыстыру ...................................................................... 8-27
– Лампа туралы аFпарат .................................................. 8-25
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– КJлікті тLралату тежегіші ............................................. 3-31
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– ТLраFFа Fою датчигі жNйесі .......................................... 5-41
ТLралату сенсорлары ......................................................... 5-41
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– OFF тетігі ..................................................................... 5-42
ТLтандырDыш оттыFтар
– АFпарат ........................................................................ 8-11
– Ауыстыру ...................................................................... 8-11
ТLтFырлыF мBні (SAE) .......................................................... 9-3
ТNймешікті басып от алдыру ................................................ 5-8
ТNпкі есік ............................................................................ 3-20
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– ОрналасFан жерлер ..................................................... 8-26
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– СыртFы жаF ............................................................. 0-3, 0-4
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ЖАНАРМАЙ БЕКЕТІ ТУРАЛЫ
МAЛІМЕТ

EОРШАCАН ОРТА (жарамды мерзімі
біткен кJліктер)

ЖАНАРМАЙCА EАТЫСТЫ КЕGЕС:

EОРШАCАН ОРТАНЫ EОРCАУ ТУРАЛЫ
EАМ ЖЕУ

ЭТИЛЬДЕНБЕГЕН EАЛЫПТЫ, октан саны кем дегенде 91 (RON) бензинді FолданыHыз.
САE БОЛЫGЫЗ

•

Этилденген бензинді пайдаланбаHыз.
Этилденген бензинді пайдалану Nш
баDытты катализаторды заFымдайды.

•

СипатталDаннан бJлек жанармайды Fолдану шыDасын газды баFылау жNйесіне кері
Bсерін тигізуі мNмкін жBне кепілдік бойынша Fамтылмауы мNмкін.

KСЫНЫЛCАН EОЗCАЛТEЫШ МАЙЫ
Мына бJлімді FараHыз “KсынылDан сLйыFтыFтар/
майлар жBне сыйымдылыFтары” осы бJлімніH бас
жаDында.

САЛEЫН КMЙДЕГІ ШИНА EЫСЫМЫ:
ЖNргізуші жаFтаDы орталыF FолтыF таянышына
жабыстырылDан шина таFтайша белгісін FараHыз.

БNгін, NISSAN тарапынан FоршаDан ортаны
FорDау жBне FолдауDа байланысты міндеттемелерді орындау Nшін жасалDан кNш-жігер Jте
маHызды. NISSAN жайында айтар болсаF, біз Bр
аймаFты жBне Bр жLмыс аумаDында еH жоDарDы
деHгейдегі Bдісті Fолдаймыз.

AРБІР AРЕКЕТТЕГІ СAЙКЕСТІК
NISSAN компаниясы жарамды мерзімі біткен
кJліктіH FLрамдас бJліктерін Fайта пайдаланды,
Fайта JHдеуді Fамтамасыз етуге кJHіл бJледі жBне
ЕО заHдарымен (жарамды мерзімі біткен кJлікке
Fатысты директива) сBйкестікке кепіл береді.

КIЛІКТІ EАЙТА IGДЕУ МAСЕЛЕСІН
EАРАСТЫРА ОТЫРЫП EKРАСТЫРАМЫЗ
Жер
астына
кJмілетін
FалдыFтарды,
шыDарылымдарды азайтуDа, пайдалы Fазбаларды
саFтауDа жBне Fайта JHдеу Bрекеттерін
жаFсартуDа кNн сайын Jндіру, сату жBне Fызмет
кJрсету жLмысы барысында жBне жарамды мерзімі біткен кJліктерді (ЖМБК) JHдеу ісінде Nлкен
мBн беріледі.

Жобалау кезеHі
EоршаDан ортаDа Bсерін азайту Nшін NISSAN
кJлігін 95% Fайта JHдеуге болатындай етіп жасадыF. БJлшектеуді, Fайта JHдеуді жеHілдету
жBне зиянды заттарды азайту Nшін FLрамдас
бJліктерді таHбалаймыз. Eауіпті заттарды мLFият

тексереміз
жBне
баFылауда
Lстаймыз.
AлдеFашан, NISSAN кJлігіндегі кадмий, сынап
жBне FорDасын мJлшерін еH аз деHгейге дейін
тJмендеттік. NISSAN компаниясы кJлік ішінде
Fайта JHделген материалдарды пайдаланады
жBне Fайта JHделген материалдардыH пайыздыF
мJлшерін кJбейту мNмкіндіктерін іздеу Nстінде.

Iндіру кезеHі
Біріккен Корольдік пен Испанияда орналасFан
NISSAN зауыттары BлдеFашан 90% жоDары Fайта JHдеу деHгейіне жетті жBне кJрсеткіштерін
бLдан Bрі жаFсартуDа тырысуда. KБ зауыт электр
Fуатын Jндіретін FондырDылардаDы кJмір
FышFыл газыныH шыDарылымын жылына 3000
тоннадан астам деHгейге FысFарту Nшін 10 жел
турбинасын орнатты. NMISA (Испания) Fуатты
Nнемдеу Nшін кNн энергиясына негізделген су
жылыту жNйесін пайдалануда. БLл кJлікті бояу
кезінде су FазандыFтарында тLтынылатын электр
FуатыныH 33% Jндіреді.

Iндіру жBне тарату кезеHі
Iндіріс жBне тарату кезеHінде пайда болатын
FоFыс кJлемін азайту Nшін Fорларды тиімді пайдалану. NISSAN компаниясы, мNмкін болDан жерде, материалдарды азайту, Fайта пайдалану жBне
Fайта JHдеуге негізделген Bрекеттерді Fолдайды.
NISSANкJлігініH маFсаты Жапония жBне бNкіл
Bлемде Jндіріс бойынша 100% Fайта JHдеу
деHгейіне жету.

Пайдалану жBне Fызмет кJрсету кезеHі

Жанармайды тиімді Fолданып жNргізу

NISSAN дилерлері сіз сияFты тLтынушымызDа
баDытталDан терезе. ОйыHыздан шыDу Nшін олар
жоDары сапалы Fызмет кJрсетумен Fоса,
FоршаDан ортаDа жауапты Fарайды. NISSAN компаниясы Fызмет кJрсету орталыDыныH Bрекеттері
нBтижесінде пайда болDан FоFысты Fайта JHдеуге
баDытталDан Bрекеттерді Fолдайды.

Жол FозDалысын болжай білу жBне сBйкесінше
Bрекет ету жанармайдыH тLтынылуын азайтады,
бLл
табиDатты
FорDауDа
кJмектеседі.
БаDдаршамдарDа жаFындаDан кезде аяFты Nдеткіш
педальдан алыHыз жBне шам FызылDа ауысFанда
оFыс тежеуді болдырмауDа тырысыHыз.
ЖылдамдыFты шамадан тыс асыруDа, Fатты Nдетуге жBне кенеттен тежеуге тырыспаHыз. УаFытты
Lтуды FоршаDан ортаны ластаумен салыстыруDа
келмейді. Iрге шыDу кезінде жанармайдыH
тLтынылуын жBне ластану деHгейін азайту Nшін
белгілі
бір
жылдамдыFты
LстаныHыз.
ЖылдамдыFты Lстап отырыHыз немесе жол
FозDалысына Fарай кJліктіH баяу жNруіне
мNмкіндік беріHіз.

ЛаFтыру кезеHі
Жарамды мерзімі біткен кJлікті немесе оныH
FLрамдас бJліктерін Fайта JHдеуге жіберіHіз.
NISSAN кJлігі жарамды мерзіміне жаFындаса
жBне кNнделікті FолданысFа бLдан былай жарамайтын болса, оныH Bлі де баDасы бар. EоршаDан
ортаDа Bсер ететін FоFысты NISSAN кJлігін
аймаFтаDы жинау желілеріне Fайта JHдетуге Bкелу
арFылы болдырмауDа болады. Жинау желілері жарамды мерзімі біткен кJлікті JHдеуге еш шыDын
кетпейтініне кепіл береді. ELV сNзгісін Fайда
Fалай тастау туралы Fосымша аFпарат алу Nшін
жергілікті NISSAN дилерлік.

КIЛІКТІ ЖMРГІЗУ КЕЗІНДЕ EОРШАCАН
ОРТАНЫ EОРCАGЫЗ
КJлікті жNргізу даDдысы жанармай Nнеміне жBне
FоршаDан ортаDа айтарлыFтай Bсер етеді. Жанармайды Nнемдеуді жаFсарту, кJлікті жNргізу
даDдысын жаFсарту жBне шыDарылымдарды азайту арFылы FоршаDан ортаDа зиян келтірмеу Nшін
тJмендегі кеHестерді орындаHыз:

КJлікті жNргізу кезінде терезелерді
жабыHыз
Терезесі ашыF кJлікті 100 км/саD (62 миля/саD)
шамасында жNргізу жанармайдыH тLтынылуын
4% дейін Jсіреді. КJлікті терезелері жабыF кNйде
жNргізу
жанармай
Nнемін
жаFсартуDа
кJмектеседі.

Ауа баптаDыштыH пайдаланылуын
оHтайландыру
Ауаны баптау жNйесініH Fолайлы салFындату
жBне ылDалды сору арFылы кJлікті жNргізу Bрекетіне жBне кJліктіH Fауіпсіздігіне оH Bсерін тигізеді,
терезеніH булануын/терлеуін кетіру Fажет болDан
кезде жNргізушілер FыраDы отырады жBне кJру
Fабілеті жаFсарады. Алайда, ауа баптаDыш жNйені

пайдалану жанармайдыH тLтынылуын Fала ішінде
айтарлыFтай кJбейтеді. Желдеткіш тесіктерді барынша пайдалану арFылы ауа баптаDыштыH Fолданылуын оHтайландырыHыз.

ЕHіс жерлерде тLралату тежегішін
пайдаланыHыз
КJлікті еHіс жерде Lстап тLру кезінде, тLралату
тежегішін пайдаланыHыз. КJлікті Lстап тLру Nшін
Nдеткіш педальды пайдалануDа тырыспаHыз, себебі бLл жанармайдыH Fажетсіз тLтынылуына
жBне желінуге Bкеледі.

Eауіпсіз араFашыFтыFты саFтаHыз
Сапар шегу кезінде кJлікті жNргізу жеHіл болуы
жBне ыHDайлылыF пен Fауіпсіздікті Fамтамасыз
ету Nшін жол жNру жаDдайларын алдын-ала болжай біліHіз. ЖолDа шыFFан кезде, басFа
кJліктерден Fауіпсіз араFашыFтыFта жNргізіп, соны Lстанып отырыHыз. БLл жанармайдыH
тLтынылуын азайтуDа кJмектеседі, себебі тежегіштерді Nнемі басып отырмайтын боласыз.

Шина Fысымын тексеріHіз
Шина
FысымыныH
тJмен
болуы
жBне
LсынылмаDан шиналардыH пайдаланылуы жанармайдыH кJп тLтынылуына Bкеледі. ДLрыс шина
Fысымы кJліктіH Lстау Fабілетін барынша
жаFсартады жBне жанармайдыH тLтылуын
оHтайландырады.

КJлікті жNйелі тNрде Fаратып тLрыHыз
ЖNйелі тNрде жасалDан техникалыF Fызмет кJлікті
оHтайлы кNйде жBне жанармайдыH еH жаFсы Nнеміне Fол жеткізе отырып жNргізуге мNмкіндік береді. КJліктіH бастапFы стандартFа сай Fызмет
алуын Fамтамасыз ету Nшін оны NISSAN дилеріне
немесе білікті шеберханаDа апарып, тексертіHіз.

EАУІПСІЗДІК ЖАСТЫCЫ
ЖАПСЫРМАСЫ (бар болса)

m

m

ЖЫЛДАМ АНЫEТАМА

•

ТJтенше жаDдай кезінде ... “АпаттыF дабыл
FаFFыш FосFышы” “6. ішінде ТJтенше
жаDдайда” бJлім
(Желі шыFFан шина, FозDалтFыштыH
алмауы, Fызып кету, сNйреу)

от

•

EозDалтFышты от алдыру ... “EозDалтFышты от
алдырмас бLрын” “5. ішінде От алдыру жBне
жNргізу” бJлім

•

Iлшегіштер мен датчиктерді оFу ... “Iлшегіштер мен датчиктер” “2. ішінде Аспаптар мен
басFару FLралдары” бJлім

•

ТехникалыF Fызмет кJрсету жBне Jз бетінше
орындалатын жLмыстар ... “ТехникалыF Fызмет кJрсету Fажеттіліктері” “8. ішінде ТехникалыF Fызмет кJрсету жBне Jз бетінше орындалатын жLмыстар” бJлім

•

ТехникалыF
мBлімет
...
“KсынылDан
сLйыFтыFтар/майлар жBне сыйымдылыFтары”
“9. ішінде ТехникалыF мBлімет” бJлім

m

